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قواعد الن�صر يف املجلة
يف  ال�سليمة  واملنهجية  االأ�سالة  فيها  تتوفر  التي  والدرا�سات  البحوث  املجلة  تن�سر   )1(

جماالت املعرفة املختلفة.
اأن يخدم البحث ق�سايا التاأ�سيل العلمي وفقًا للمنهجية االإ�سالمية .  )2(

تن�سر املجلة البحوث والدرا�سات التي مل ي�سبق ن�سرها.  )3(
اإجراءات الن�شر :

برنامج  على  مطبوعة  الدرا�سة  اأو  البحث  من  ن�سخة  اأمكن  كلما  الباحث  يقّدم   ]1[
.)Word(

يكتب البحث اأو الدرا�سة باللغة العربية با�ستخدام خط )Simplified Arabic(، بنط   ]2[
)16( وبهوام�ض 2�سم علوي و�سفلي واأي�سر، و3�سم اأمين.

ال يزيد عدد �سفحات البحث اأو الدرا�سة عن )45( �سفحة وال تقل عن )25( �سفحة مبا   ]3[
يف ذلك االأ�سكال واملراجع واملالحق .

يقّدم الباحث ملخ�سًا لبحثه، على اأن ال يزيد امللخ�ض عن )200( كلمة.  ]4[
يتم توثيق واإثبات املراجع وفقًا للمهنج العلمي.  ]5[

اأو الدرا�سة  اإىل رئي�ض حترير املجلة وله حق الفح�ض االأويل للبحث  تر�سل البحوث   ]6[
وتقرير �سالحيته للتحكيم اأو ا�ستبعاده.

اأو  تخ�سع البحوث والدرا�سات املقّدمة للن�سر للتحكيم العلمي وُيبّلغ �ساحب البحث   ]7[
الدرا�سة بنتيجة التحكيم خالل مدة اأق�ساها ثالثة اأ�سهر.

تخ�سع البحوث والدرا�سات املقّدمة للن�سر للتحكيم العلمي من قبل حمكمني اثنني على   ]8[
االأقل من املتخ�س�سني يختارهما رئي�ض التحرير من قائمة املحكمني التي تعتمدها هيئة 
اإ�سدار املجلة ويجوز لرئي�ض التحرير اختيار حمكم مرجح يف حالة رف�ض البحث اأو 

الدرا�سة من قبل اأحد املحكمني.
ترد  وال  بحتة،  فنية  العتبارات  وترتيبها  والدرا�سات  البحوث  ن�سر  اأولويات  تخ�سع   ]9[

ل�ساحبها.
توؤول حقوق ن�سر البحوث والدرا�سات كاملة للمجلة.  ]10[

مينح كل باحث ثالث ن�سخ من عدد املجلة املن�سور فيها بحثه .  ]11[

{هـ}
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حمتوي�ت العدد

ال�سفحةالباحثا�سم البحث
زكلمة العدد

القـــراءات الــواردة يف كتاب العـــني للخليـــل 
اأحمــد الفراهـــيدي »جمعــــًا ودرا�ســـــة«

ح�ســــــــني  عبـــــــــداهلل  د. 
عبـــــــــداهلل ال�سهـــــــــــــري

1

الأعـــالم املبهمـــة املعـــرب عنهـــا بالأ�سمــاء 
املو�سولـــــة فـــــي القـــــراآن الكريـــــم

63د. �سادق قا�سم ح�سن مدد

بن الإمامة يف الفكر ال�سيعي واأثر ولية الفقيه على املواطنة �سليمان  بنت  لطيفة  د. 
اإبراهيـــــــــم الأحمــــــــــــــد 

 113

اجلـــرح  فــــــي  والتف�سيـــــل  الإبهــــام 
والتعديـــل عنــــد املحدثـــني الأ�سوليــــني

171د. فرحـــان �ســيف ح�ســـن

221د. املهدي حممد احلرازيَت�سِنيـِف التعريفـاِت الأ�سوليـِة و�سائلــه وثمراتــه
دور مقا�سد ال�رشيعة الإ�سالمية يف تاأ�سيل العلوم
»نحو معامل واأ�س�س منهجية مقا�سدية لتاأ�سيل العلوم«

311د. الهندي اأحمد ال�سريف خمتار

قة بنوازل الوباء ة املتعلِّ عبُّديَّ عائر الَتّ اأحكام ال�سَّ
»جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد )كوفيد-19( اأمنوذجًا«

بن  بن �سالح  د. عبداحلميد 
عبدالكرمي الكراين الغامدي

343

كتـــــاب  فــــــي  التعليمـــي  الجتــــــاه 
ر  فــي النحـــو  للهزمـــي )ت702هـ( امُلَحــــرَّ

د. حممد �سالح حممد عبداهلل
د. �سعيد بن حممد علي اآل مو�سى

393

 )DNA( الوراثية  بالب�سمة  الق�سائية  الدعاوى  اإثبات 
»دعــــاوى القتــــل والن�ســــب منوذجـــًا«

415د. بدرالدين عبداهلل اأبكر

احل�ســرات النافعـــة ودورهـــا فـــي حفــــظ 
التــــوازن البيئـــــي »روؤيـــــة قراآنيــــة«

441د. عبدالنعم الطيب حميدة علي
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كلمة العدد
اأجمعني،  الله  خلق  اأ�سرف  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني  رب  لله  احلمد   
�سيدنا حممد بن عبد الله، معلم الب�سرية وهاديها باإذن ربها اإىل طريق اخلري والفالح 

يف الدارين وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، وبعد.
ال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

اأيها القارئ الكرمي، نحمد الله الذي وفق واأعان على اإخراج هذا العدد اجلديد،   
الرقم  ترتيبه  يحمل يف  والذي  ومو�سوعًا.  �سكاًل  املميز  العلوم،  تاأ�سيل  من جملة 
الثامن ع�سر من جملة االأعداد التي اأ�سدرها املركز. وال�سك اأن هذا العدد -باإذن الله 
تعاىل- �سي�سكل اإ�سافة حقيقية حلركة تاأ�سيل العلوم واملعارف يف واقعنا املعي�ض 
التي  املو�سوعات  جملة  خالل  من  ذلك  و�سيظهر  والتطبيقي.  النظري  جانبيها  يف 
وا�ستفرغوا  فيها ع�سارة فكرهم  الباحثون  والتي �سكب  العدد،  عليها هذا  ا�ستمل 

فيها غاية جهدهم وخربتهم العملية والعلمية.
ونحمدالله كذلك اأن وفقنا الختيار هذه املو�سوعات والتي ك�سفت عن اأغلب   

حماور املجلة، والتي جاءت على النحو االآتي:
القراءات الواردة يف كتاب العني  االأول يحمل عنوان:  جاء املو�سوع   
للخليل اأحمد الفراهيدي »جمعًا ودرا�شة«، للدكتور/ عبدالله ح�شني عبدالله 
ال�شهري، هدفت الدرا�سة اإىل جمع القراءات التي رواها اخلليل عن اأئمة القراءات 
اأو ُن�سبت اإليه ودرا�ستها ومقارنتها مع كتب القراءات املتواترة وال�ساذة، والتعريف 
باملوؤلف واإبراز جهوده العلمية يف خدمة القراآن. كما هدفت الإبراز خ�سائ�ض ومزايا 

معجم ]العني[ التي جعلته من م�سادر اللغة والتف�سري والقراءات وتوجيهها.
الأعالم املبهمة املعرب عنها  الثاين فقد جاء حتت عنوان:  اأما املو�سوع   
بالأ�شماء املو�شولة يف القراآن الكرمي، للدكتور/ �شادق قا�شم ح�شن مدد، 
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اآيات  اأ�سماء االأعالم الذين ت�سمنتهم عدد من  اأهمية هذا املو�سوع يف بيان  وتاأتي 
من  ذلك  على  يرتتب  وما  املو�سولة،  باالأ�سماء  عنهم  التعبري  وجاء  الكرمي  القراآن 
حتقيق مق�سد من مقا�سد التف�سري وتدبر القراآن الكرمي، واالنتفاع بعلومه؛ ولكونه 
يجيب عن ت�ساوؤالت قد تطراأ ملن يقراأ القراآن بتدبر، وقد وقع البحث يف مقدمة وثالثة 
التعبري  اأغرا�ض  املو�سولة، وبيان  باالأعالم، وباالأ�سماء  التعريف  مباحث ت�سمنت: 
وذكر  االأغرا�ض،  لتلك  االأمثلة  اإيراد  مع  البالغية،  الناحية  من  املو�سولة  باالأ�سماء 
اأو  املثنى  اأو  باالأ�سماء املو�سولة اخلا�سة ب�سيغة املفرد  اأ�سماء االأعالم املعرب عنهم 

اجلمع، ثم ذكر اأ�سماء االأعالم املعرب عنهم باال�سم املو�سول امل�سرتك )َمْن(.
وجاء املو�سوع الثالث بعنوان: الإمامة يف الفكر ال�شيعي واأثر ولية   
الفقيه على املواطنة، للدكتور/ لطيفة بنت �شليمان بن اإبراهيم الأحمد، 
هذا  يف  خا�سة  املو�سوعات  اأهم  من  واحٍد  مو�سوع  حول  الدرا�سة  هذه  تتمحور 
االأنظمة،  الكثري من  بالدول، وتتهاوى معها  الفنت تع�سف  فيه  اأخذت  اّلذي  الع�سر 
وي�ستهان فيها باخلروج على والة االأمر بحجٍة وبغري حجة، غري مدركي االأثر املدّمر 

على االأمة االإ�سالمية حني اخلروج على والة االأمر �سواٌء جاروا اأم عدلوا.
والتعديل  اجلرح  يف  والتف�شيل  الإبهام  بعنوان:  جاء  الرابع  واملو�سوع   
الدرا�سة  تناولت هذه  للدكتور/ فرحان �شيف ح�شن،  الأ�شوليني،  عند املحدثني 
االإبهام  ، وهو  الناحية احلديثية واالأ�سولية  والتعديل من  مو�سوع مهم يف علم اجلرح 
اأهمية  الدرا�سة  بينت  كما  واالأ�سوليني،  املحدثني  عند  والتعديل  اجلرح  يف  والتف�سيل 
هذا املو�سوع عند املحدثني واالأ�سوليني، وتعريف االإبهام والتف�سيل ،وتف�سيل اجلرح 
والتعديل ودرا�سة التعديل املبهم عند الفريقني، كذلك تناولت الدرا�سة حترير حمل النزاع 
يف التف�سيل اأو التف�سري يف اجلرح والتعديل ، وقبول العامل باأ�سباب اجلرح والتعديل هل 

يقبل اأم ال؟.والأن االإجماع حا�سل على عدم قبول اجلهالة �سواء اأكان مف�سرًا اأم مبهمًا.
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الأ�شولية  التعريفات  ت�شنيف  بعنوان:  فهو  اخلام�ض  املو�سوع  اأما   
هي  التعريفات  ُتَعدُّ  احلرازي،  حممد  املهدي  للدكتور/  وثمراته،  وو�شائله 
يعتقده  ملا  وا�سحة  مراآة  متثل  فهي  وبالتايل  ف،  املعرَّ م�سائل  يف  الدخول  بوابة 
ف يف ذلك الباب من االآراء اللغوية والفقهية والعقدية، ونحو ذلك من امل�سائل  املعرِّ
التي ت�ستمل عليها اأبواب اأ�سول الفقه. ويقدم هذا البحث معاجلة مهمة مل�سكلة تعدد 
التعريفات، التي ترهق اأذهان الباحثني، وذلك من خالل و�سائل وا�سحة وحمددة، 

هي ثمرة بحث ومعاناة ا�ستمرت الأكرث من ع�سرين عامًا.
دور مقا�شد ال�شريعة الإ�شالمية  بينما جاء املو�سوع ال�ساد�ض بعنوان:   
يف تاأ�شيل العلوم »نحو معامل واأ�ش�س منهجية مقا�شدية لتاأ�شيل العلوم، 
ال�سريعة  مقا�سد  دور  البحث  اأبرز  خمتار،  ال�شريف  اأحمد  الهندي  للدكتور/ 
تلعبه  اأن  الذي ميكن  الدور  اإىل بيان  البحث  العلوم، وهدف  تاأ�سيل  االإ�سالمية يف 
اأ�س�ض مقا�سدية لتكون  العلوم، وامل�ساهمة يف و�سع  تاأ�سيل  ال�سريعة يف  مقا�سد 
والتحليلي،  اال�ستقرائي  املنهج  الباحث  اتبع  وقد  العلوم،  لتاأ�سيل  منهجيا  اإطارا 
وتو�سل اإىل جملة من النتائج اأبرزها ميكن ملقا�سد ال�سريعة اأن ت�سهم بقدر كبري يف 

�سياغة وو�سع منهجية اإ�سالمية لتاأ�سيل العلوم.
املتعلِّقة  ة  الَتّعبُّديَّ عائر  ال�شَّ اأحكام  عنوان:  حمل  قد  ال�سابع  واملو�سوع   
اأمنوذجًا«،  بنوازل الوباء »جائحة فريو�س كورونا امل�شتجد )كوفيد-19( 
للدكتور/ بداحلميد بن �شالح بن عبدالكرمي الكراين الغامدي، يهدف البحث 
ة، وبيان اأحكام �سالة اجلماعة حال انت�سار فريو�ض  ديَّ عبُّ عائر الَتّ اإىل التعريف بال�سَّ
انت�سار  حال  تًا  موؤقَّ والطواف  العمرة  ومنع  امل�ساجد،  اإغالق  حكم  وبيان  كورونا. 

فريو�ض كورونا. انتهج الباحث املنهج اال�ستقرائي، واملنهج التحليلي.
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كتـاب  فــي  التعليمـــي  الجتـاه  بـ:  معنونًا  الثامن  املو�سوع  جاء  وقد   
للدكتور/ حممد �شالح حممد  للهزمـي )ت702هـ(،  النحــو   فــي  ر   املَُحرَّ
عبدالله والدكتور/ �شعيد بن حممد علي اآل مو�شى، تناول هذا البحث االجتاه 
ر للَهْرِمي، واملحاوالت التي بذلها لتخلي�ض النحو من كثري  التعليمي يف كتاب املَُحرَّ
من االأمور التي �سّعبت على الدار�ض فهمه، وال�سمات التي جعلت منه كتابًا تعليميًا 

فريدًا منا�سبًا ملرحلة عمرية معينة من الطالب.
اإثبات الدعاوى الق�شائية  التا�سع فقد جاء حتت عنوان:  اأما املو�سوع   
بالب�شمة الوراثية )DNA( »دعـاوى القتـل والن�شـب منوذجًا«، للدكتور/ 
به من  الوراثية وما تتميز  الب�سمة  اأهمية  البحث  اأبكر، تناول  بدرالدين عبدالله 
خ�سائ�ض ومميزات عن �سائر اأدلة االإثبات االأخرى، كما ركزت الدرا�سة على اأحكام 
الق�سا�ض  اإقامة  اإمكانية  حول  الفقهاء  واختالفات  الوراثية  بالب�سمة  القتل  اإثبات 
بناًء على الب�سمة الوراثية وموقف القانون يف ذلك، وهدف البحث ملعرفة ال�سوابط 

ال�سرعية والعلمية ال�ستخدام الب�سمة الوراثية يف اإثبات دعاوى القتل والن�سب.
فـــي  ودورها  النافعـة  احل�شــرات  بعنوان:  العا�سر  املو�سوع  وجاء   
حفـظ التــوازن البيئـي »روؤية قراآنيـة«، الدكتور/ عبدالنعم الطيب حميدة 
علي، ويهدف هذا البحث ملعرفة احل�سرات النافعة ودورها يف حفظ التوازن البيئي 
)روؤية قراآنية( واالإ�ستفادة من احل�سرات النافعة ومن منتجاتها الكيميائية والطبية 
واحل�سرات لي�ست كلها �سارة بل هنالك النافع منها. اإ�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي 

وتو�سل اإيل بع�ض النتائج.
والله من وراء الق�سد،،،

رئي�س هيئة التحرير
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القـــــراءات الــــــواردة فــــي كتــــاب العـــــــني
للجليــــــل أمحـــــــــد الفراهيـــــــدي »مجعـــاً ودراســـة«

د. عبداهلل ح�صني عبداهلل ال�صهري)1(

ملخ�س البحث
اعتنى اخلليل الفراهيدي  بالقراآن العظيم ، واأوله ُجل اهتمامه ، حيث   
املتواترة  القراآنية  القراءات  وجوه  من  وروى  حفظ  مبا  الكرمي   القراآن  خدم 
وال�ساذة  ودّونها يف معجم ] العني [، نَ�سب بع�سها اإىل من قراأ بها ، وانفرد 
اإليه علماء اللغة والتف�سري  بذكر بع�ض وجوه القراءات يف معجمه ، ونَ�سب 
بع�ض وجوه من القراءات القراآنية منها ما وافق فيها عامة القراء ومنها ما انفرد 
بها، وذلك لأن اخلليل :تلقى القراءات القراآنية على اأئمة القراءات يف زمنه من 
القراءات،  اأئمة  تلقاها عن  التي  القراءات  اأوجه  ببع�ض  ال�سبعة، واأقراأ  القراء 
بع�ض  ]الكتاب[  يف  �سيبويه  تلميذه  اإىل  اأ�سداه  وما  معجمه  يف  لنا  وحفظ 
القراءات التي ل جندها عند غريه من علماء اللغة والقراءات، ثم هو مل ي�سند 
القراءات اإىل من قراأ بها اإل يف ثمانية موا�سع اأ�سندها اإىل ابن م�سعود وعائ�سة 
واحل�سن، وا�ستعان بالقراآن وقراءاته باأوجهها املتعددة يف تاأ�سي�ض قواعد اللغة 
والنحو وال�سرف والبالغة . ولذا كان هذا البحث يف جمع القراءات التي 
رواها اخلليل عن اأئمة القراءات اأو نُ�سبت اإليه ودرا�ستها ومقارنتها مع كتب 
القراءات املتواترة وال�ساذة. واأ�سميت هذا البحث :) جهود اخلليل الفراهيدي 

يف علم القراءات رواية(.
. 

الأ�ستاذ امل�ساعد بق�سم القراآن وعلومه- كلية ال�سريعة واأ�سول الدين - جامعة امللك خالد , اململكة العربية ال�سعودية.  -1
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مقدمة
احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على ر�سوله الأمني وبعد :  

فاإن اهلل اأنزل القراآن الكرمي بالّلغة العربّية على الّنبي حممد - �سلى اهلل   
عليه و�سلم - ليكون للنا�ِض وب�سرياً نذيراً فقال تعاىل: }إنَّ َأنزَلنَاهُ ُقرآنًا عَربِيًّا 
والّتحريف،  الّن�سيان  من  ب�سونه  جالله  جلَّ  ]يو�شف:2[،ووعد  َتعقُلون{  لَعلُّكم 
ق هذا الوعد  َّا لَهُ لَحَافُِظونَ{ ]احلجر : 9[، وقد حتقَّ ْكرَ وَإِن

ِّ
َّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذ فقال: }إِن

ال�سحابة  واإقرائه  و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى  النبي  بجهود  ثم  اهلل  من  بف�سل 
اأمتوا  الذين  ال�سحابة  بجهود  ثم  بها  نزل  التي  والقراءات  بالأحرف  القراآن 
اأمة ال�سالم  حيث  به  حفظه ون�سره يف �سفوف امل�سلمني ، وهذا ما متيزت 
حفظت القراآن يف القلوب وال�سدور، وتخ�س�ض ثلة من اللغويني �ساركوا 
يف حفظ القراآن وقراءاته وكان منهم اخلليل بن اأحمد الفراهيدي، الذي اعتنى 
بالقراآن العظيم، واأوله ُجل اهتمامه، حيث خدم القراآن الكرمي مبا حفظ وروى 
]العني[،  معجم  يف  ودّونها  وال�ساذة  املتواترة  القراآنية  القراءات  وجوه  من 
ن�سب بع�سها اإىل من قراأ بها، وانفرد بذكر بع�ض وجوه القراءات يف معجمه، 
اإليه علماء اللغة والتف�سري بع�ض وجوه من القراءات القراآنية منها ما  ون�سب 
وافق فيها عامة القراء ومنها ما انفرد بها، وملّا كان اخلليل بهذه املنزلة يف علم 
القراءات رواية، ولأهمية  ما يف كتاب]العني[ من ذكر وجوه من القراءات 
القراآنية، رغبت يف درا�سة جهوده يف علم القراءات رواية من خالل ما دّونه 

يف  كتابه ]العني[ وما نُ�سب اإليه من قراءات.
اأهمية املو�سوع واأ�سباب اختياره:

علو منزلة علم القراءات، وذلك من جهة مو�سوعه الذي هو كالم اهلل   /1
تعاىل اأجل الكتب واأ�سرفها.  
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وحفظ  القراءات،  رواية  ومنها  العلوم  �ستى  يف  العلمية  اخلليل  منزلة   /2
اخلليل لكثري من القراءات القراآنية يف معجمه العني. 

اللغة  كتب  يف  عليها  العلماء  ن�ض  القراءات  بع�ض  بذكر  اخلليل  انفراد   /3
والقراءات والتف�سري، وثناء العلماء على اخلليل يف دينه وخلقه، وعلى 

علمه وكتبه واعظمها معجم )العني(. 
اأهداف الدرا�سة:

جمع القراءات التي رواها اخلليل عن اأئمة القراءات اأو نُ�سبت اإليه ودرا�ستها   /1
ومقارنتها مع كتب القراءات املتواترة وال�ساذة، والتعريف باملوؤلف واإبراز 

جهوده العلمية يف خدمة القراآن من جهة علم القراءات رواية.
اللغة  م�سادر  من  جعلته  التي  ]العني[  معجم  ومزايا  خ�سائ�ض  اإبراز   /2

والتف�سري والقراءات وتوجيهها.
اأ�سئلة البحث : 

هل اخلليل بن اأحمد من القراء .؟، وهل قراأ على قارئ من القراء ال�سبعة .؟  /1
هل وافق العامة يف وجوه القراءات .؟، هل انفرد بذكر بع�ض قراءات ؟   /2

وما منزلة هذه القراءات ؟
 3/ هل للخليل اختيار يف القراءات؟ وهل رد  بع�ض القراءات ؟ وهل ن�سب 
اخلليل القراءات اإىل من قراأ بها يف كل مو�سع وردت، اأم يكتفي بذكر 
القراءة فقط  ؟ وكم من القراءات ن�سبها اإىل من قراأ بها ؟ منهج البحث: 
البحث يف  ا�ستلزم   وقد  منهج وطريقة يف جمعه وعر�سه  بحث  لكل  
هذا املو�سع اأن يكون وفق املنهج ]ال�ستقرائي والتحليلي وال�ستنباطي[ 
التي يف معجم ] العني [ وكذلك  القراءات  ا�ستقراء  وذلك  عن طريق 
التي  ُرويت عن اخلليل يف كتب اللغة والقراءات والتف�سري ، ثم التحليل 

واملقارنة مع اأقوال علماء اللغة والقراءات والتوجيه والتف�سري.
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خطة البحث:
يتكون البحث من مقدمة ومبحثان  : 

املقدمة وفيها : اأهمية املو�سوع واأ�سباب اختياره ، واأهداف البحث وحدوده 
، واملنهج املتبع يف البحث .  

املبحث الأول : التعريف باخلليل وكتابه )العني(، وفيه مطلبان : 
املطلب الأول: حياة اخلليل ال�سخ�سية والعلمية، حياته ال�سخ�سية: ا�سمه 
ون�سبه وكنيته ومولده ووفاته حياته العلمية: ن�ساأته وطلبه للعلم و�سيوخه 

وتالميذه، ثناء العلماء على دينه وُخُلقه وعلمه وموؤلفاته .
ون�سبته  الت�سمية  و�سبب  ا�سمه  ]العني[  بكتاب  التعريف  الثاين:  املطلب 

للخليل و�سبب التاأليف وطريقته يف ترتيب كتابه وقيمته العلمية . 
املبحث الثاين :  جهود اخلليل يف علم القراءات ]رواية [، وفيه:

ون�ساأته   اللغة وال�سطالح   القراءات يف  بعلم  التعريف  فيه  متهيد:  ذكر 
وتدوينه واأربعة مطالب : 

املطلب الأول:  رواية اخلليل القراءات عن اأئمة القراءة يف زمنه . 
املطلب الثاين : حفظ اخلليل  لأوجه من القراءات يف معجمه هو اأول من 

ذكرها وقد ل توجد يف كتب القراءات  واللغة والتف�سري.
املطلب الثالث: اختيار اخلليل بع�ض الأوجه من القراءات موافقا فيها العامة 

من القراء.
من  بها  قراأ  من  اإىل  القراءات  وجوه  بع�ض  اخلليل  عزو  الرابع:   املطلب 

ال�سحابة والتابعني.
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املبحث الأول
التعريف باخلليل وكتابه )العني(

املطلب الأول
حياة اخلليل ال�سخ�سية والعلمية 

حياة اخلليل ال�سخ�سية: ا�سمه ون�سبه وكنيته ومولده ووفاته
ا�سمه ون�سبه وكنيته :هو اأبو عبدالرحمن  اخلليل بن اأحمد بن عمرو بن   
متيم الفراهيدي الأزدي اليحمدي)1( ويقال الفرهودي)2( وقال اأبوبكر بن اأبي 
خيثمة : اأول من �سمي يف ال�سالم اأحمد بعد ر�سول اهلل �سلى اهلل علية و�سلم 

اأبو اخلليل بن اأحمد العرو�سي)3(.
مولده ووفاته:

ولد اخلليل يف العام املتمم مائة من الهجرة زمن اخلليفة الأموي عمر بن   
عبدالعزيز)4(  مبدينة ُعمان على �ساطئ اخلليج العربي، وعا�ض يف الب�سرة)5(. 
وتويف رحمة اهلل بالب�سرة �سنة �سبعني ومائة من الهجرة ،وقيل خم�ض و�سبعني 

ومائة وقيل غري ذلك وكان ذلك يف اوائل خالفة الر�سيد �سنة 175هـ)6(. 
حياته العلمية:

ن�ساأته وطلبه للعلم، ثناء العلماء على دينه وخلقه، وعلمه وموؤلفاته.  
ن�ساأة اخلليل وطلبه للعلم:

ولد اخلليل يف مدينة ُعمان ثم انتقل مع والده اإىل الب�سرة، فتتلمذ على   
علمائها واأدباءها، واأكرث اخلروج اإىل البوادي و�سمع الأعراب الف�سحاء يف 
انظر  ترجمته يف اأخبار النحويني الب�سريني لل�سريايف 38-   الأن�ساب 421  و تاريخ ابن كثري 10: 161- 162, و تقريب التهذيب   )1(
 ,5  -4  :1 للأزهري  اللغة  تهذيب  و   ,164  -163  :3 التهذيب  تهذيب  و   ,178  -177  :1 اللغات  و  الأ�سماء  تهذيب  72,و 

وخل�سة تذهيب الكمال 91, و ابن خلكان 1: 172- 175, و رو�سات اجلنات 272- 276.
اأخبار النحويني الب�سريني لل�سريايف , �سري اأعلم النبلء 429/7.  )2(

نور القب�ص للمرز باين �ص56 , الأعلم للزركلي 314/2 وفيات الأعيان 248/2.  )3(
مو�سوعة عباقرة ال�سلم 119/3 , اإنباه الرواة 381/1 .  )4(

الوايف بالوفيات لل�سفدي 241/13, و مراتب النحويني 43- 64.  )5(
نزهة الألباء 54- 59., وفيات  الأعيان لبن خلكان 248/2 , تاريخ العلماء النحويني �ص 132.  )6(
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بوادي العراق واحلجاز)1( وتلقى العلم على علماء اللغة والأدب يف ع�سره  
ومنهم:  اأبو عمرو بن العالء بن عمار العريان التميمي املازين الب�سري اأخذ عنه 
اخلليل العلم ولزمه مدة وتاأثر به علماً و�سمتاً، وكان اأبو عمرو من اأهل ال�سنة 
ت 154هـ)2( وعي�سي بن عمر الثقفي ، كان عاملاً بالعربية والنحو والقراءة  ، 
األف كتابني يف النحو ]اجلامع والكمال[  له قراءة م�سهورة ، وكان له اختيار 
يف القراءات على ما يوافق مذهبه ومقايي�سه يف اللغة ت 149هـ)3( ويون�ض بن 
�ُسنة  الب�سري كان �ساحب  ال�سبي مولهم  اأبو عبدالرحمن  احل�سن  حبيب  
لزم اأبا عمرو بن العالء، ودر�ض على حماد بن �سلمة القراءات، واأخد عنه 
�سيبوبه، والك�سائي والفراء واأبو عبيدة والأ�سمعي ت �سنة 182هـ)4( وغريهم، 

وتلقى العلم على اخلليل جمع غفري من طلبة)5(. 
على  العلماء  اأثنى  وعلمه:  وُخُلقه  دينة  يف  اخلليل  على  العلماء  ثناء   
دين اخلليل وخلقه وعلمه  واحلق اأنه  �سخ�سية تاريخية علمية مو�سوفة باأجمل 
الأو�ساف، وم�سروب بها املثل يف العلم والزهد والورع، قال �سفيان بن عيينة 
رحمه اهلل: من اأحب اأن ينظر اإىل رجل خلق من الذهب وامل�سك فلينظر اىل 
اخلليل بن اأحمد)6( وقال ابن حبان رحمه اهلل: كان من خيار عباد اهلل املتق�سفني 

يف العبادة)7( وقال الذهبي : كان ديناً ورعاً قانعاً متوا�سعاً كبري ال�ساأن)8(. 
جواهر الأدب 358/1.  )1(

تاريخ  بغداد 410/10,  تاريخ  الألباء�ص24  النبلء 6/ 407نزهة  اأعلم  �سري  لل�سريايف  �ص24-22,  الب�سريني  النحويني  اأخبار   )2(
دم�سق 79/37, تهذيب الكمال 125/34, 126.

نزهة الألباء يف طبقات الأدباء للأنباري    �ص64, اإنباه الرواة 375/2 اأخبار النحويني الب�سريني لل�سريايف  �ص31-33  غاية النهاية   )3(
لبن اجلزري 613/1.

انظر : مراتب النحويني �ص44, طبقات النحويني واللغويني �ص55, معجم الأدباء 2850/6 , �سري اأعلم النبلء 191/8.  )4(
اإنباه الرواة على اأنباه النحاة - )2 /   28-30( اأخبار النحويني الب�سريني 48- 50,   بغية الوعاة 366- 367,   و تاريخ ابن الأثري 5: 142,   )5(
و تاريخ الإ�سلم للذهبي )وفيات �سنة 180(, وانظر: �سري اأعلم النبلء ـ   )9 / 328( طبقات ابن �سعد: 7 / 373, طبقات خليفة: ت 3145, 

التاريخ الكبري 8 / 90,   302, املعارف: 542, اجلرح والتعديل 8 / 477, مراتب النحويني: 66,طبقات النحويني واللغويني 53 – 54.
معجم الدباء 1270/3.  )6(

الثقات 203/8 تهذيب الكمال للمزي 330/8.  )7(
�سري اأعلم النبلء 430/7, وللمزيد حول ثناء العلماء عليه انظر: البداية والنهاية 172/10 , انباه الرواة 381/1 ا املزهر يف علوم اللغة - )2 /   )8(
344( ال�سيوطي, �سذرات الذهب 277/1,  تهذيب الأ�سماء واللغات للنووي , 178/1, تاريخ الدب العربي 131/2, �سري اأعلم النبلء 432/7, 

بغية الدعاة 557/1 معجم الدباء 461/1, البداية والنهاية 172/10, �سحى ال�سلم 292/2 مقدمة ابن خلدون �ص 544 انباه الرواة 341/1.
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اأثاره العلمية:
)كتاب العني، كتاب اجلمل يف النحو، خمطوط مبكتبة اأيا �سوفيا رقم   
مبكتبة  خمطوط  للخليل  ال�سرف  �سرح  ،كتاب  هـ   601 الن�سخ  تاريخ   4456
برلني رقم 6909 تاريخ الن�سخ 821هـ ، الالمات خمطوطة ورقة واحدة مكتبة 
بتحقيق رم�سان  الهجاء، مطبوع  ر�سالة معاين حروف  الغربية 4711،  برلني 
والأدوات  احلروف  1969م،  �سنة  �سم�ض  عني  جامعة  مطبعة  التواب،  عبد 
حتقيق د هادي ح�سن حموري وزارة الرتاث والثقافة م�سقط 2004م،كتاب 
العرو�ض، 6-كتاب ال�سواهد، 7-كتاب النقط وال�سكل، كتاب النغم ،كتاب 

فائت العني)1(.
املطلب الثاين

التعريف بكتاب ]العني[
ا�سمه و�سبب الت�سمية ون�سبته للخليل و�سبب التاأليف وطريقته يف ترتيب كتابه وقيمته العلمية:

ا�سم الكتاب و�سبب الت�سمية:
اأطلق اخلليل ا�سم ]العني[ على معجمه، لأن اأول باب من اأبوابه هو باب   
العني وبداأ به لن العني اأن�سع احلروف، فابتداأ بها ومل يبداأ بالهمزة والهاء لأن 
النق�ض والتغيري واحلذف،  باجتهاد ويلحقها  ال�سدر تخرج  الهمزة نربة يف 
والهاء مهمو�سة خفيفة ل �سوت لها)2( وقال ابن خلدون: �سمى كتابه: بالعني 
لأن املتقدمني كانوا يذهبون يف ت�سمية دواوينهم باأول ما يقع فيه من الكلمات 

والألفاظ)3(.
انظر املدار�ص النحوية �ص 34 عوين �سيف . ,  اي�ساح املكنون 307/2 ا�سماعيل با�سا البغدادي, املف�سل يف تاريخ النحو العربي   )1(
256/1, الفهر�ست لبن الندمي �ص 43 الأن�ساب لل�سمعاين �ص 421 معجم الدباء لياقوت احلموي 182/4 اإنباه الرواة على اأنباء 
اللبناين طبقات النحويني  النحاة  للقفطي 343,346/1  العرب وديوان املبتداأ واخلرب لبن خلدون 1030/1 طبعة دار الكتاب 

اللغويني �ص 46 للزبيدي, وفيات العيان 246/2  العلم للزركلي 314.
املزهر يف علوم اللغة واأنواعها 90/1 لل�سيوطي حتقيق حممد ابو الف�سل املكتبة الع�سرية بريوت 1992م , البداع واملحاكاة يف كتاب   )2(

العني , ابراهم ال�سامرائي �ص 81, دار الكرمل عمان 201م.
تاريخ ابن خلدون 549/1.  )3(
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حتقيق ن�سبة كتاب العني للخليل:
يف  ظهوره،  اأول  منذ  الت�سكيك  لدعاءات  العني  كتاب  تعر�ض  لقد   
الب�سرة يف اأوا�سط القرن الثالث للهجرة، وتعددت اأراء العلماء واللغويني 
ن�سبه  اليه  ون�سبه  كله  العني  كتاب  األف  اخلليل  اإن   : قال  من  فمنهم  حولة، 
حقيقية)1( ومنهم من اأقر للخليل ببع�ض الكتاب ونفى البع�ض الآخر)2( ومنهم 
من اعرتف للخليل بالفكرة واخلطة فح�سب)3( ومنهم من اأنكر اأن كتاب ] العني 
[ للخليل)4( وكذا كرُثت ردود  ب�سعهم على بع�ض يف هذا الأمر فمن كتاب: 
الرد على اخلليل واإ�سالح ما يف العني من الغلط املحال، للمف�سل بن �سلمة 
الكويف ت 308هـ)5( وكتاب: ال�ستدراك ملا اأغفله اخلليل لأبي الفتح حممد بن 
جعفر الهمذاين املراغي)6( وكتاب الرد على املف�سل يف الرد على اخلليل لبن 
د�ستوريه)7( وكتاب ر�سالة النت�سار للخليل فيما ُرد عليه يف العني للزبيدي 
الندل�سي)8(. تبني مما تقدم من اأقوال العلماء اأن كتاب العني للخليل بن اأحمد 
لأن ترتيبه على خمارج احلروف ال�سوتية وح�سر مركبات حروف املعجم كلها 
من الثنائي والثالثي والرباعي واخلما�سي وهو غاية ما ينتهي اليه الرتكيب يف 
الل�سان العربي، هذا عمل فيه اإبداع يتنا�سب مع عقل اخلليل، واأن املاآخذ على 
من هولء العلماء  ابن دريد يف مقدمة اجلمهرة , ابن فار�ص يف مقدمة كتابة مقايي�ص اللغة  , ال�سمعاين يف الأن�ساب �ص 421 ,   )1(
ياقوت احلموي يف معجم الدباء 74/11 , القفطي يف اإنباه الرواة على اأنباء النحاة 343/1-346 حتقيق ابو الف�سل ابراهيم دار 

الكتب القاهرة 1950 , ابن خلدون يف مقدمة كتابة العرب و ديوان املبتداأ واخلرب 109/1.
من هوؤلء  ال�سريايف يف كتاب اأخبار النحويني الب�سريني �ص 38 مطبعة الكاثوليكية بريوت 1926م , احلافظ اليغموري الدم�سقي ت   )2(

673هـ يف نور القب�ص املخت�سر من املقتب�ص �ص 59 طبعة الكاثوليكية بريوت 1964م ,  ابن الندمي يف الفهر�ست �ص 42.
اأبو الطيب اللغوي يف مراتب النحويني �ص 29 حتقيق ابو الف�سل ابراهيم طبعة نه�سة م�سر القاهرة 1955 ابن جني يف اخل�سائ�ص   )3(
288/3 حتقيق علي النجار دار الهدى بريوت 1974م , د: حممود فهمي حجازي يف اأ�س�ص علم اللغة العربية �ص 101 دار الثقافة  

القاهرة 1978.
اأبو حامت  ال�سج�ستاين برواية الزبيدي عن ا�ستاذه اأبي علي القايل كما يف املزهر لل�سيوطي 84/1 ,الأزهري مقدمة تهذيب اللغة �ص   )4(

28 اأبو علي الفار�سي كما يف اخل�سائ�ص لبن جني 288/3 الزبيدي الندل�سي كما يف املزهر لل�سيوطي 83-79/1.
الفهر�ست لبن الندمي �ص 109, بغية الوعاه لل�سيوطي �ص 396.  )5(

الفهر�ست لبن الندمي �ص 124, معجم الدباء لياقوت احلموي 65/2.  )6(
املزهر لل�سيوطي 89/1 , البغية لل�سيوطي �ص 280.  )7(

انباه الرواة للقفطي 109/3 املعجم العربي حل�سني ن�سار 297/1.  )8(
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الكتاب  اإمنا هي من زيادات تالميذه وبع�ض الن�ساخ من تعليقات، و�سماعات 
اأُدخلت على الن�ض، فاأ�سل الكتاب ومادته  من الأعراب وعلماء بعد اخلليل 
فمن  عليه  زيد  وما  اخلليل  عمل  هو  ال�سوتية  احلروف  خمارج  على  وتبويبه 
عمل غريه وبهذا فهو اأول موؤلف معجمي ُرتًب على احلروف الهجائية على 

ح�سب خمارجها ال�سوتية)1(.
�سبب تاأليف اخلليل لكتاب ]العني[ :

عا�ض اخلليل يف زمن تركزت جهود العلماء على بحث املو�سوعات   
التي لها �سلة مبا�سرة بالقراآن وال�سنة، وقد اأدرك اخلليل بثاقب فكره، ونور 
يف  فاجتهد  مفرداتها،  وجمع  لغتها  حفظ  اإىل  العربية  الأمة  حاجة  ب�سريته، 
على  مبناه  معجمي  موؤلف  يف  والغريب  الوا�سح  العرب  كالم  ا�ستيعاب 

خمارج احلروف ال�سوتية مل ياأخذه عمن عا�سره ول عمن �سبقه)2(.
م�سادر اخلليل يف جمع مادته اللغوية املعجمية:

من م�سادره يف جمع املادة اللغوية: الأخذ عن  ف�سحاء  العرب الذين   
بوادي احلجاز وجند وتهامة والعراق، وحج مرات  ارحتل اىل م�ساربهم يف 
عديدة ويف كل مرة يدون اأ�سعارهم واأخبارهم، اأخذ وروى عمن يَروي عن 
الأعراب لغتهم واأ�سعارهم، ومنهم  عّرام ،وزائدة ، واأبي الدقي�ض، ورافع 
، وخرية العدوي ، وعن ال�سرير)3( ونقل عن كثري من العراب ومل ي�سّمهم 
،كما اأنه تلقى العربية عن علماء العربية يف ع�سره كاأبي عمرو بن العالء �سيخ 
العربية واأكرث العلماء معرفة بلغة العرب، و�سمع من �سيوخه وعلماء ع�سره 

ال�سلمي  ال�سعر  تاريخ  بروكلمان يف  اأخبار من ذهب 275/1   1350هـ,  الذهب يف  العربية 76/1   �سذرات  املزهر يف علوم  يف   )1(
�ص193.

مراتب النحويني ابو الطيب اللغوي عبدالواحد بن علي, حتقيق حممد ابو الف�سل دار النه�سة م�سر �ص40-39.  )2(
نقل عن عّرام   اأكرثمن ) 47( مو�سعا , وزائدة يف )90( مو�سعا , واأبي الدقي�ص يف )50( مو�سعا , ورافع يف مادة ثعل , وخرية العدوي    )3(

يف ) 7( موا�سع ,  وعن ال�سرير يف ) 45( مو�سعا.
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واأخذ عنهم ما اأخذ من لغات العرب واأ�سعارهم وحكمهم واأمثالهم)1( هذه 
م�سادره يف تلقي اللغة م�سافهة ، وقد ت�سمن معجم ]العني[  نقول عن بع�ض 
ال�سحابة مثل علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه ، وعبد اهلل بن م�سعود وعائ�سة 
ال�سود  واأبي  واحلجاج  الب�سري  كاحل�سن  التابعني  وعن   ، عنهم  اهلل  ر�سي 
املفردة  درا�سة  الأ�سا�سية يف  م�سادره  من  وكان  العالء،  بن  عمرو  اأبي  وعن 
اللغوية ودللتها: القران الكرمي بقراءاته املتواترة وال�ساذة، وقد بلغ جمموع 
ما ا�ست�سهد به من الآيات وف�سر من املفردات القراآنية  ما يزيد علي ال�ستمائة 
اإل ويذكر حديثاً يبني معناها  النبوية فال يكاد يورد لفظة لغوية  اآية ، وال�سنة 
،ويجلي م�سكلها ، وقد ا�ستدل باأ�سعار العرب واأمثالها الف�سيحة ،وهو غالباً 
ما يذكر مادة لغوية اإل ويدلل على �سحتها ببيت من ال�سعر ل�سعراء الف�ساحة 
اللغوية من  املادة  مبا يو�سح  ، وياأتي  الع�سر اجلاهلي وال�سالمي  والبيان من 
ق�س�ض واأخبار اأهل اجلاهلية ، وكذا الق�س�ض الإ�سرائيلي يذكره لزيادة بيان 
تاريخية جتّلي  اأحداث  اللغوية، واملواقع اجلغرافية وما فيها من  معنى املفردة 
مفهوم املفردة اللغوية تاأ�سياًل وتدلياًل، وبهذا نعلم اأن اخلليل يف كتابه ]العني 
[كان مو�سوعياً يف كل ما يذكر حول املادة املعجمية، حيث مل يكتف بالتحليل 
اللغوي بل زاد عليه كل ما حفظة من علم غزير ، وا�ستطاع اأن يوظفه يف خدمة 

كتاب اهلل ولغته العربية على اأكمل وجه.
طريقة اخلليل ومنهجه يف ترتيب املعجم:

ومعانيها)2(  واأوزانها  وتراكيبها  العربية  بعلوم  نف�سه  اخلليل  �سغل  لقد   
منها  يرتكب  اأن  يجوز  فيما  تتبعها  ميكن  اللغوية  املعجم  حروف  اأن  وراأى 
املزيدة  الألفاظ  اإىل  الواحد  احلرف  ذات  الكلمة  من  وابتداء  الكلمات،  من 
اللغوي  الطيب  ابو  النحويني  مراتب   19 �ص  القاهرة  العربي  الفكر  دار  حممد,  عبدال�سميع  د  حتليلية   درا�سة  العربية  املعاجم   )1(

عبدالواحد بن علي, حتقيق حممد ابو الف�سل دار النه�سة م�سر �ص40-39.
تكوين العقل العربي �ص 82 د. احمد عابد اجلابري.  )2(
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وع�سرون حرفاَ،  ت�سعة  الهجاء  اأن حروف  اأحرف، ووجد  ثمانية  من  املركبة 
فابتدع طريقة ترتيبها على خمارج احلروف ال�سوتية اأو ما يُ�سمى ب ]الرتتيب 
منها  حرف  كل  و�سمى  والهمزة  العلة  بحر  وانتهي  بالعني  فبداأ   ، ال�سوتي[ 
كتاباً ، و�سّمن كل كتاب جميع اللفاظ التي ت�سمنت احلرف الذي عنون به 
الكتاب)1( ثم نظر اإىل ]بنية الكلمة [يف العربية فوجدها على مراتب اأربع  ، اإما 
ثنائية اأو ثالثية  اأو رباعية اأو خما�سية)2(، فق�سم كل كتاب  من احلروف اإىل �ستة 

اأق�سام تبعاً لهيئة الألفاظ وهي)3(:
الثنائي ال�سحيح امل�ساعف املوؤلف من حرفني �سحيحني كرر اأحدهما مثل   -1

) قد وعف ( اأو كالهما مثل )زلزال(.
اأحرف �سحيحة مثل ]جعل ، علم ،  املوؤلف من ثالثة  الثالثي ال�سحيح   -2

ذهب[.
الثالثي املعتل بحرف واحد اأو مهموز مثل : وعد ، قال ، م�سى ، رمى ،   -3

قراأ.
الثالثي املعتل بحرفني وهو اللفيف مثل ]وعى ،و�سى[.  -4

الرباعي املوؤلف من اأربعة اأحرف �سحيحة اأ�سلية مثل : ]غردق ، غرنق ،   -5
بعرث ، دحرج[.

اخلما�سي املوؤلف من خم�سة اأحرف اأ�سلية مثل :] �سفرجل،[، ولكي ي�سل   -6
اإىل اأح�ساء تام وا�ستقراء دقيق جلميع مفردات اللغة، ومعرفة اللفظ امل�ستعمل 
الكلمات يف  التقليب)4( بني حروف  اإىل طريقة ونظام  املهمل منها اهتدى  من 

البحث اللغوي عند العرب �ص 122 اأحمد عمر خمتار عامل الكتب القاهرة 2003م.  )1(
اأربعمائة  اإىل  األف و�ستمائة و�ستة وخم�سني , والرباعي  اإىل ت�سعة ع�سر  اإىل �سبعمائة و�ستة وخم�سون , والثلثي  الثنائي  ين�ساق   )2(
وواحد وت�سعني األفًا واأربعمائة, واخلما�سي اإىل اأحد ع�سر األف األف و�سبعمائة وثلثة وت�سعني األف و�ستمائة ( انظر : معجم الأدباء 

لياقوت احلموي 1261/3.
اخلليل وكتاب العني �ص 74 هادي ح�سن حموي خدمات العلن ال�سريع م�سقط 1994م.  )3(

الدرا�سات اللغوية عند العرب حتى نهاية القرن الثامن �ص 90 حممد ح�سني ّال يا�سني   املعجم العربي بني املا�سي واحلا�سر 29   )4(
عدنان اخلطيب مكتبة لبنان بريوت 1994م.
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كل كتاب، فعالج الكلمة وتقليباتها امل�ستعملة يف مو�سع واحد على التوايل، 
ح�سب ترتيبها املخرجي ال�سوتي. فمثاًل كلمة ]رق[ تذكر يف كتاب القاف لأنه 

اأ�سبق احلرفني ويذكر مقلوبها وهو ]قّر[ وبهذه الطريقة وجد اأن:
الثنائي ل يتكون منة غري كلمتني مثل )در ، رد(.  -1

والثالثي يتكون منة �ست �سور مثل )ذهب، ذبه، هبذ، هذب، بذه، بهذ(.  -2
والرباعي ي�سل اىل اأربع وع�سرين �سورة .  -3

ويف اخلما�سي ايل مائة وع�سرين �سورة. وترتيب املعجم على ح�سب   -4
املخرج ] ع ح ه خ غ – ق ك – ج �ض �ض – �ض �ض ز – ط د ت – ظ ذ 
ث – ر ل ن -  ف ب م  - و ا ى ء  [وبهذا ا�ستطاع اخلليل ح�سر املفردات يف 
اللغة، حيث جمع  يف معجمه الوا�سح امل�سهور من كالم العرب، والغريب 

من املواد على ال�سواء)1(.
ثناء العلماء على معجم العني:

اأثنى العلماء على اخلليل وابداعاته العلمية التي نال بها املنزلة ال�سامية بني   
اإل  اخلليل  يذكر  يكاد  ل  اأنه  واحلقيقة  هذا،  يومنا  اىل  بعدهم  ومن  ع�سره  علماء 
ويُذكر معه ابداعه املعجمي: ]العني[ وقلما يوجد مرجع اأو بحث عن اخلليل اأو عن 
]العني[ ل يذكرهما معاً : اخلليل �ساحب العني، اأو العني للخليل،   قال ابن دريد 
يف مقدمة اجلهرة: وقد األّف اأبو عبدالرحمن اخلليل بن اأحمد الفرهودي -ر�سوان 
نهايته فاملن�سف  اإىل  فاأتعب من ت�سدى لغايته ، وعني من  اهلل عليه- كتاب العني 
اأم جحد،  بذلك  اأقر  تبع  له  بعده  من  متكلف ،وكل  واملعاند  بالغلب معرتف،  له 
ولكنه رحمة اهلل األف كتابه م�ساكاًل لثقوب فهمه، وذكاء فطنته ، وحدة اأذهان اأهل 

دهره)2( وغري ذلك كثري)3(.
املعاجم العربية درا�سة حتليلية �ص 38 د. عبدال�سميع حممد احمد دار الفكر العربي القاهرة , املعجم العربي بني املا�سي واحلا�سر   )1(

29 عدنان اخلطيب مكتبة لبنان بريوت 1994م.
مقدمة اجلمهرة لبن دريد �ص20.  )2(

مقدمة معجم مقايي�ص اللغة �ص 24, وانظر: التنبيه علي حدوث الت�سحف �ص 124 الوفيات لبن خلكان 1/ 307, العرب و ديوان   )3(
املبتداأ واخلرب 1029/1 دار الكتاب اللبناين, تاريخ ال�سعوب ال�سلمية �ص 193 بروكلمان.
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املبحث الثاين
جهود اخلليل يف علم القراءات ]رواية[

التمهيد
التعريف بعلم القراءات ون�ساأته وتدوينه

تعريف علم القراءات يف اللغة وال�سطالح:
القراءات يف اللغة:

حول  العرب  ل�سان  يف  تدور  اأ[  ر  ]ق  ومادة  قراءة  جمع  القراءات   
قراءة،  يقراأ  قراأ،  يقال:  قراأ،  للفعل  م�سدر  اجلمع والجتماع)1(، وهو  معنى 
 : ال�سطالح  يف  القراءات  متلو)2(  والقراآن  قارئ،  فهو  تال،  مبعنى  وقراآناً، 

عّرفها العلماء بعدت تعريفات منها: 
اأنها: الوجوه املختلفة التي �سمح الّنبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - بقراءة   
اللهجات  من  للهجٍة  وفقاً  جاءت  والتي  للّتي�سري،  ق�سداً  بها  امل�سحف  ن�ّض 
لناقله)4(  معزواً  واختالف  القراآن  كلمات  اأداء  بكيفية  علم  واأنها:  العربّية)3(، 
علم  وهي  لناقله)5(،  معزواً  واختالفها  القراآن  كلمات  اأداء  بكيفية  :علم  وهو 
يعرف به كيفية النطق بالكلمات القراآنية وطريق اأدائها اتفاقا واختالفا مع عزو 

كل وجه لناقله)6( وهنا تعريفات اأخرى)7(.

معجم مقايي�ص اللغة 78/5.  )1(
العرب  ل�سان   277 /  1 الربهان  يف  الزرك�سي   )668  /  1( ن�سخة حمققة -  ـ  للراغب  ـ  القراآن  مفردات   62 املحيط �ص  القامو�ص   )2(

.128/1
ارت�ساف ال�ّسرب - 47/1. اأبو حّيان الأندل�سي.  )3(

منجد املقرئني �ص 3.  )4(
اإحتاف ف�سلء الب�سر يف القراءات الأربعة ع�سر - )1 / 6(.  )5(

البدور الزاهرة �ص5  عبد الفتاح القا�سي.  )6(
اأنظر : لطائف الإ�سارات ا/170 الق�سطلين ,  الربهان يف علوم القراآن - )1 / 318( ترتيب العلوم �ص 135 �ساجقلي زاده حممد   )7(
بن اأبي بكر املرع�سي  , مناهل العرفان يف علوم القراآن - )1 / 412( القراءات القراآنية تاريخها وثبوتها وحجيتها واأحكامها  , 
�ص  26 , عبداحلليم قابة, القراءات القراآنية تاريخ وتعريف د. عبد الهادي الف�سلي �ص63. اأثر القراءات القراآنية يف الدر�ص 

النحوي - )1 / 5 , القراءات واأثرها يف علوم العربية �ص 16 , حممد �سامل حمي�سن.
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ن�ساأة علم القراءات وتدوينه:
عَربِيًّا  ُقرآنًا  َأنزَلنَاهُ  }إنَّ  العرب  بل�سان  الكرمي  القراآن  تعاىل  اهللُ  اأنزل   
َّا  لَعلُّكم َتعقُلون{]يو�شف: 2[، ووعد ب�سونه من الّن�سيان والّتحريف، فقال: }وإن
بجهود  ثم  تعاىل  اهلل  بف�سل   الوعد  هذا  ق  حتقَّ 9[.وقد  ]احلجر:  لَحَافُِظون{  لَهُ 
النبي  -�سلى اهلل عليه و�سلم- واإقرائه ال�سحابة وعر�سه الّدوري على جربيل 
اهلل  بن كعب ر�سي  واأبي  م�سعود  وابن  عثمان  ، وقد ورد عن  ال�سالم  عليه 
عنهم: »اأن ر�سول اهلل  -�سلى اهلل عليه و�سلم- كان يقرئهم الع�سر، الآيات فال 
يجاوزونها اإىل ع�سر اأخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل، فيعلمهم القراآن 
والعمل معا« ، ثم جهود ال�سحابة الذين اأمتَّ  كثري منهم جمعه يف �سدورهم 
بالقراءة  ون�سره يف �سفوف امل�سلمني)1(، حيث تخ�س�ض طائفة من ال�سحابة 
من  القراآن  حفظ  وممن  معونة،  بئر  يف  قتلوا  قارئا  �سبعون  ومنهم  والإقراء 
بن  اهلل  وعبد  كعب  بن  واأُبّي  طالب  اأبي  بن  وعلي  وعثمان  بكر  )اأبو  ال�سحابة  
م�سعود وزيد بن ثابت واأبو مو�سى الأ�سعري واأبو الدرداء.. وغريهم كثري()2(، 
حابة  وملا حفظوه يف �سدورهم قاموا بت�سجيله يف ال�سطور  فكان كثري من  ال�سّ
الأوائل �سّجلوا الوحي للّنبي -�سلى اهلل عليه و�سلم- على قطع متفّرقة من 
الع�سب واللِّخاف والّرقاع، ومن هوؤلء: عثمان بن عفان وعلي بن اأبي طالب  
واأبي بن كعب وابن م�سعود واأبو مو�سى الأ�سعري  زيد بن ثابت، ـ ر�سوان 
اهلل عنهم)3( وتتلمذ جماعة من ال�سحابة والتابعني على بع�ض ال�سحابة. وجاء 
وفاة  بعد  اجلهود  هذه  فتابعا  ـ  عنهما  اهلل  ر�سي  ـ  عّفان  بن  وعثمان  بكر  اأبو 
اآيات القراآن املتفّرقة و�سوره  اأبو بكر  النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم-، فجمع 

الإتقان يف علوم القراآن 74/1.  )1(
معرفة القراء 45/1, الن�سر يف القراءات الع�سر 6/1, الأعلم للزركلي 274/7, 275.  )2(

معرفة القراء الكبار للذهبي 39/1.  )3(
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امل�سلمني،  م�ساحف  عثمان  ووّحد  امل�سحف)1(،  اأ�سماها  خا�سة  �سحف  يف 
القراء   اأ�سهر  قارئ من  وجعلها على ر�سم واحد. واأر�سل مع كل م�سحف  
بالتلقي)2(، ويف هذا  الإقراء  النا�ض مبا يوافق امل�سحف ولتتحقق �سنة  ليقرئ 
الع�سر بداأت نه�سة العلوم الإ�سالمية من جديد ومن بينها علم القراءات وكرث 
الراغبون يف تعلم هذا العلم وتلقيه، وكما ظهرت التاآليف املختلفة التي ت�سهل 
بتاأليف كتب  اأو  ال�سابقني  بتهذيب وحتقيق كتب  اإما  العلم وتقربه لطالبه  هذا 
معا�سرة جديدة، وظهرت الإذاعات والقنوات الف�سائية املتخ�س�سة يف القراآن 
الكرمي، واأ�س�ست الهيئات واجلمعيات واملجامع لن�سر القراآن الكرمي وعلومه ، 
تنت�سر  فرواية حف�ض عن عا�سم  الإ�سالمي،   العامل  القراءات يف  وانت�سرت 
يف معظم الدول الإ�سالمية ل �سيما يف امل�سرق ،ورواية قالون يف ليبيا تون�ض 
واملغرب وموريتانيا ومعظم  اجلزائر  اجلزائر ،ورواية ور�ض يف  من  واأجزاء 
وال�سومال  ال�سودان  يف  عمرو  اأبي  عن  الدوري  ورواية  الإفريقية،  الدول 
باملدينة  فهد  امللك  جممع  يف  امل�ساحف  وطبعت  اليمن)3(.  يف  وح�سرموت 
عا�سم  عن  حف�ض  رواية  مقدمتها  ويف  املتواترة  القراآنية  بالروايات  املنورة  
وذلك لنت�سارها بني معظم امل�سلمني، ثم طبعت م�ساحف برواية ور�ض عن 
نافع، وبرواية قالون ووزعت يف ليبيا وتون�ض واجلزائر برواية الدوري ووزع 

يف ال�سودان وافريقيا. 
املطلب الأول

رواية اخلليل للقراءات عن اأئمة القراءة
تلقى اخلليل القراءات القراآنية على كبار القراء يف ع�سره حيث اأخذ   
القراءة عن عا�سم بن اأبي النجود يف الكوفة، وعبداهلل بن كثري مبكة، وهما من 

الإتقان يف علوم القراآن 54/1.- 59.  )1(
القراءات القراآنية تاريخ وتعريف لعبد الهادي الف�سلي �ص 63.  )2(

املغني يف علم التجويد د عبدالرحمن اجلمل �ص 26 , املخت�سر املفيد يف معرفة اأ�سول رواية اأبي �سعيد , لأبي بكر حممد اأبو اليمن    )3(
�ص 14, تي�سري الأمر ملن يقراأ بقراءة اأبي عمرو , ابو بكر العطا�ص  �ص 16, 21.
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القراء ال�سبعة ، كما اأنه اأخذ القراءة عن �سيوخ يف النحو كاأبي عمرو بن العالء 
وعي�سى بن عمر حيث جزم ابن اجلزري بقراءته على عي�سى بن عمر)1( وفيما 

يلي اأورد اأمثلة ملا قرا به اخلليل ورواه عنه الئمة:
]الفاحتة: 7[، قال ابن جماهد :حدثا  }َغيِْر الْمَْغُضوِب عََليِْهمْ{  قال تعاىل:   -1
ن�سر بن علي قال اأخربنا بكار بن عبداهلل بن يحي العوذي عن اخلليل بن 
الْمَْغُضوِب  }َغيْرَ  يقراأ  اأنه كان  اأحمد قال �سمعت عبداهلل بن كثري املكي 
عََليِْهمْ{ ]الفاحتة : 7[، بن�سب )غري()2( وقال اخلليل وهي جائزة على وجه 
ال�سفة للذين)اأنعم اهلل عليهم( يعني بال�سفة القطع من ذكر )الذين( ، 
ن�سب  الخف�ض  قال  وقد  احلال،   على  )غرَي(  ن�سب  يكون  اأن  ويجوز 
مثل  الك�سر  كثري  ابن  عن  غريه  وروى  غلط  هذا  ال�ستثناء  على  )غري( 
قراءة العامة ومن ك�سر )غري( فالأنه نعت )للذين( ويجوز على التكرير: 
�سراط غري املغ�سوب عليه( ، وهذه القراءة ن�سب )غري(  قراءة �ساذة 
حتى واإن كانت مروية عن ابن كثري رحمه اهلل()3( قال النحا�ض : وروى 
اخلليل رحمه اهلل عن عبد اهلل بن كثري )غرَي املغ�سوب( بالن�سب)4( وروا 
)بخف�ض  الباقون  وقراأ   اجلزري)6(  وابن  الثعلبي)5(  الن�سب،  قراءة  عنه 
الراء( نافع وعا�سم واأبو عمر وابن عامر وحمزة والك�سائي، وفيه ثالثة 
وامليم  الهاء  من  بدل  اأنه  والثاين:    ، الذين  من  بدل  اأنه  اأحدها:  اأوجه:  
اأنه �سفة للذين)7( قلت: اختلف املعربون يف وجه   يف عليهم  والثالث: 

غاية النهاية يف طبقات القراء لبن اجلزري 177/1 , و�ص 275.  )1(
ال�سبعة يف القراءات - )1 / 112(خمت�سر يف �سواذ القراآن �ص 18 , وروى اخلليل عن ابن كثري الن�سب , وهي قراءة عمر , وابن   )2(

م�سعود , وعلي , وعبد الّل بن الزبري. , ينظر :  البحر املحيط ـ ن�سخة حمققة - )1 / 50( كتاب �سيبويه - )2 / 333(.
ال�سبعة يف القراءات-)112/1(  الن�سر يف القراءات الع�سر - )1 / 63(.  )3(

اإعراب القراآن للنحا�ص - )1 / 176(.  )4(
الك�سف والبيان عن تف�سري القراآن - )1 / 123(.  )5(

الن�سر يف القراءات الع�سر - )1 / 63( .  )6(
التبيان يف اإعراب القراآن - )1 / 9( اأبو البقاء عبد الل بن احل�سني بن عبد الل العكربي  حتقيق : علي حممد البجاوي النا�سر : عي�سى البابي   )7(

احللبي و�سركاه عدد الأجزاء 2 , اإحتاف ف�سلء الب�سر فى القراءات الأربعة ع�سر - )1 / 165( ال�سبعة يف القراءات - )1 / 111(.
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على  اإنه  فقيل  عََليِْهمْ{،  الْمَْغُضوِب  }َغيْرَ   : تعاىل  قوله  يف  الن�سب 
احلال من ال�سمري يف )عليهم (والتقدير: �سراط الذين اأنعمت عليهم ل 
الفراء غريه)2(،  ي�سّوغ  الوجه ومل  اأبو حيان وهو  قال  عليهم)1(  مغ�سوباً 
اإل املغ�سوب  اأنّه على ال�ستثناء والتقدير:  اأنّه على احلال من )الذين(، 
عليهم)3(، وا�ستدراك ابن جماهد رحمه اهلل الن�سب على ال�ستثناء يٌ�سّلم  
بال�ستثناء هنا:  املراد  اإذا كان  اأما  املت�سل)4(  ال�ستثناء   : اإذا كان مراده  له 
باأنه ال�ستثناء هنا منقطع هو املعتمد  املنقطع)5( فال ي�سلم له للرد والقول 
عند غري الفراء)6( قال اأبو علي الفار�سي :وقد حكي عن اخلليل اأنه اأجازه 
الن�سب على وجه ال�سفة والقطع من الأول كما يجئ املدح)7( وقال اأبو 
حيان :هو ا�ستثناء منقطع اإذ مل يتناوله اللفظ ال�سابق)8( اأما الفراء فقد منع 

وجه ال�ستثناء اأ�ساًل وذلك من اأجل ))ل(( يف قوله)ول ال�سالني()9(.
َّذِينَ َكَفرُوا سَوَاءٌ عََليِْهمْ{  ]البقرة : 6[، قال اأبو حيان والألو�سي: وعن  }إِنَّ ال  -2
اخلليل اأنه قراأ : ) �ُسوء  عليهم( ب�سم ال�سني مع واو بعدها مكان الألف، 
قراءة من  : 98[، على  ]التوبة  عَلِيمٌ{  وَاللَّهُ سَمِيعٌ  السَّوْءِ  دَائِرَةُ  َ}لَيِْهمْ  مثل: 
�سم ال�سني)10(،  فهو عدول عن معنى امل�ساواة اإىل ال�سب والقبح وعليه 
اإعراب  تعلق  له  القراءة  بعده ول يكون على هذه  مبا  له  اأعرابياً  تعلق  ل 

احلجة للقراء ال�سبعة للفار�سي :143/1 اإعراب القراآن لبن �سيده - )1 / 10(.  )1(
انظر: البحر املحيط:29/1.  )2(

احلجة للقراء ال�سبعة للفار�سي :143/1 اإملء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات - )1 / 8( التبيان يف اإعراب القراآن   )3(
.)10 / 1( -

هو اأن يكون امل�ستثنى بع�سًا مما قبله ,  ينظر :  �سرح ابن عقيل 212/2.  )4(
هو اأن ل يكون امل�ستثنى  بع�سًا مما قبله امل�سدر ال�سابق.  )5(

معاين القراآن للفراء موافقا للمطبوع - )1 / 7( الدر امل�سون يف علم الكتاب املكنون - )1 / 29(.  )6(
احلجة:143/1.  )7(

البحر املحيط ـ ن�سخة حمققة - )1 / 50(.  )8(
معاين القراآن للفراء موافقا للمطبوع - )1 / 7(   البحر املحيط ـ ن�سخة حمققة - )1 / 50(.  )9(

قراأ ابن كثري واأبو عمرو ب�سم ال�سني وافقهما ابن حمي�سن واليزيدي  وقراأنافع وعا�سم وابن عامر وحمزة والك�سائي  وبالفتح وهو   )10(
التي�سري يف   )321 / 1( القراءات -  )1 / 316( حجة  القراءات -  ال�سبعة يف   , والبلء  وال�سرر  العذاب  امل�سموم  ومعنى  للذم 

القراءات ال�سبع - )1 / 85( اإحتاف ف�سلء الب�سر يف القراءات الأربعة ع�سر - )1 / 306(.
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باجلملة بعدها بل يبقى. }َأَأنَْذرَْتهُمْ َأمْ لَمْ ُتنْذِرْهُمْ ال يُؤْمِنُونَ{ اإخبار بانتفاء 
اإميانهم على تقدير اإنذارك وعدم اإنذارك، واأما �سواء الواقع يف ال�ستثناء 
اللفظ،  يف قولهم قاموا �سواك مبعنى قاموا غريك، فهو موافق لهذا يف 

خمالف يف املعنى)1(.
}ُكوُنوا قِرَدَةً خَاسِئِنيَ{ ]البقرة : 65[، قال ال�ساغاين: وقراأُ اخَلِليُل: )ُكونُوا   -3

َقرَدُة خا�ِسِئنَي()2(.
لأنه  وذلك  الِقْرِد  من  وقِرد  قرد،  جمع  الراء  وفتح  القاف  بك�سر  القردة   
مو�سوف بالِقّلة والِذّلة قال اهلل تعاىل: }فقلنا هلم كونوا قِرَدَة خاسئِني{

ومل  ياأكلوا،  مل  اهلّل  م�سخهم  الذين  اأن  على  املف�سرين:  وجمهور   )3(

اأكرث من ثالثة  بل ماتوا جميعا، واأنهم مل يعي�سوا  ين�سلوا،  ي�سربوا، ومل 
اأيام، وكان هذا يف زمن داود، على نبينا وعليه اأف�سل ال�سالة وال�سالم، 
عليه  اهلّل  �سّلى  اهلّل  ر�سول  اأن  م�سعود،  بن  اهلّل  عبد  عن  م�سلم،  وروى 
و�سّلم قال ملن �ساأله عن القردة واخلنازير: اأهي مما م�سخ؟ فقال: »اهلّل مل 
يهلك قوما اأو يعذب قوما فيجعل لهم ن�سال، واأن القردة واخلنازير كانوا 
قبل ذلك«)4(. وقال اهلّل تعاىل لليهود ُكونوا ِقَردًة خا�ِسئني اأَي َمْدُحوِرين 

وقيل: ُمْبَعِدين)5(.
َّذِي يَنْعِقُ بِمَا اَل يَسْمَع{ ]البقرة : 171[، قال ال�ساغاين :  قال تعاىل : }َكمََثِل ال  -4
يَْنعُق نََعَق يَْنُعُق: لغُة يف يَْنِعُق، وُقرَئ: )َكَمثَِل الَِّذي يَْنُعق( واأَْنَعق: لغٌة يف 
نََعَق، وقراأَ اخَلِليُل )َكَمثَِل الَِّذي يُْنِعُق()6(، وفيه لغات ثالث  وعلى �سوئها 

البحر املحيط  - )1 / 75( روح املعاين ـ   - )1 / 132(.  )1(
ال�سوارد لل�ساغاين - )  �ص1(.  )2(

اخل�سائ�ص - )2 / 158(.  )3(
�سحيح م�سلم - )8 / 55( 6943 .  )4(

البحر املحيط ـ  )1 / 398( روح املعاين ـ   - )1 / 283( ل�سان العرب - )1 / 65( التحرير والتنوير - )1 / 527(.  )5(
ال�سوارد لل�ساغاين - ) �ص1(.  )6(
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به،  امل�سبه وامل�سبه  تقدير  الت�سبيه ويف  املف�سرون  يف معنى  اأهل  اختلف 
ووجه ال�سبه:

مثل  بالفتح،  )نََعَق(  وما�سيه   ،) يَْنِعُق   ( العني  وك�سر  الياء  فتح  اأحدها:   
فاملثل  وعليه  القراء،  من  اجلمهور  قراءة  هذا  وعلى  ِرُب،  يَ�سْ َرَب،  �سَ

م�سروب بت�سبيه الكافر باملنعوق به)1(. 
العني  اأن  لأجل  وذلك  يَقَراأُ،  قراأ  مثل  ]يَْنَعق[  والعني  الياء  بفتح  الثاين:   
قراأ  وبه  َنُع،  يَ�سْ َنَع  �سَ مثل  الفتح،  ذلك  يف  والأكرث  احللق،  حروف  من 
والتقدير:  بالناعق،  الكافر  بت�سبيه  م�سروب  فاملثل  وعليه  بن علي)2(  زيد 
ة َفْهمهم كمثل الرعاة يَُكلِّمون الُبْهم، والُبهم ل  وَمثَُل الذين كفروا يف قلَّ
اإل  تعقل �سيئاً، فالناعق بغنمه يف َعناء، والكافُر لي�ض له من دعائه الآلهَة 

الَعناُء)3(.
لغة  اأنها  والأ�سبه  اأنَعق[   [ [ وما�سيه  يُْنِعُق   [ العنِي  الياِء وك�ُسر  الثالث: �سمُّ   
ون�سبها ال�ساغاين اإىل اخلليل   ، واملعنى على هذا : مثل اّلذين كفروا يف 
دعائهم الأ�سنام التي ل تفقه دعاوؤهم كمثل الّناعق بغنمه فال ينتفع من نعيقه 
له من دعائه  لي�ض  الكافر  اإنّه يف عناء من دعاء ونداء ، فكذلك  ب�سيء غري 
الآلهة وعبادته الأوثان اإّل العناء والبالء ، ول ينتفع منها ب�سيء ، يدّل عليه 
يَسْمَعُواْ  اَل  َتدْعُوهُمْ  }إِن   : تعاىل  قال  كما  الأ�سنام  �سفة  يف  تعاىل  قوله 

دُعَآءَُكمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اسَْتجَابُواْ لَُكمْ{ ]فاطر : 14[ )4(. 
اإىل  خالويه  ابن  ن�سبها   ] يَْنُعُق   [ والقاف  العني  و�سم  العني  بفتح  الرابع:   
اتباعهم  يف  كفروا  الذين  ومثل   : الآية  يف  املعنى  زيد:  ابن  قال  بع�سهم)5( 

تف�سري عبدالرزاق ال�سنعاين - )1 / 301(.  )1(
اإعراب القراءات ال�سواذ للعكربي 226/1 �سرح �سافية ابن احلاجب - )1 / 134(.  )2(

جامع البيان )تف�سري الطربي( - )3 / 313( تف�سري الك�ساف - )1 / 214(.  )3(
جامع البيان )تف�سري الطربي( - )3 / 310(.  )4(

�سواذ القراآن �ص 33 لبن خالويه  حتقيق برج�سرتا �سر .  )5(
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اإل دوياً غري  �سيئاً  منه  ي�سمع  مبا ل  ينعق  الذي  اإياها كمثل  اآلهتهم وعبادتهم 
مفيد، يعني بذلك ال�سدى الذي ي�ستجيب من اجلبال ، ووّجه الطربي يف 
اآلهتهم كمثل  الكافرين يف عبادتهم  : ومثل  املراد  اأن  اآخر، وهو  الآية معنى 
الذي ينعق ب�سيء بعيد منه فهو ل ي�سمع من اأجل البعد، فلي�ض للناعق من 
الكفار  التاأويلني  هذين  يف  �سبه  فاإمنا  وي�سبه،  يتعبه  الذي  النداء  اإل  ذلك 
ال�سمم والبكم والعمى مبن ل  به، و�سبهوا يف  باملنعوق  بالناعق والأ�سنام 

حا�سة له ملا مل ينتفعوا بحوا�سهم ول �سرفوها يف اإدراك ما ينبغي)1(.
ابن عطية  قال  ]البقرة: 195[،  التَّهُْلَكةِ{  إِلَى  بَِأيْدِيُكمْ  ُتلُْقوا  }وَاَل  تعاىل:  قال   -5
تفعلة  وهي   ، الالم  بك�سر  »التهِلكة«  اخلليل  قراأ    : الزبيدي  واملرت�سى 
َهَلَك  من هلك،  م�سدر  الالم  ب�سم  التهُلكة   الالم)2(   ب�سد  »هّلك«  من 
يَْهَلُك ُهْلكاً وَهالكاً وَهْلكاَء على وزِن َفْعالء وَمْهلكاً وَمْهلكة مثلَث العني 
وتَْهُلَكة . وقال الزخم�سري: »ويجوُز اأن يقال: اأ�سُلها التَّهِلكة بك�سر الالم 
َفاأُْبِدلَِت   - الالم  بت�سديد  يعني  هلَّك -  اأنه م�سدٌر من  ، على  كالتَّْجِربة 
الك�سرُة �سمة كاجِلوار واجُلوار، واإمنا كان ا�سم م�سدر لأنه مل يعهد يف 
العني  بك�سر  التفعلة  امل�سادر  واإمنا يف  العني  ب�سم  التفعلة  امل�سادر وزن 
لكنه م�سدر م�ساعف العني املعتل الالم كزكى وغطى، اأو املهموز الالم 

كجزاأ وهياأ)3(.
والفريوز  ال�ساغاين  قال   ،]264  : ]البقرة  صَلْدًا{  }َفَترََكهُ   : تعاىل  قوله   -6
بالفتح.  لد  ال�سَّ يف  -لغة  -بالك�سر  لد  وال�سِّ ْلًدا.  �سَ َحَجًرا  اأي  اآبادي: 

جماز القراآنـ  )1 / 63( جامع البيان )تف�سري الطربي( - )3 / 310(   املحرر الوجيز - )1 / 185(تف�سري القرطبيـ  موافق للمطبوع   )1(
.)214 / 2( -

املحرر الوجيز - )1 / 212( تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص - )27 / 400( عمدة القاري �سرح �سحيح البخاري - )3 / 22(.  )2(
تف�سري الك�ساف - )1 / 238(   املحرر الوجيز - )1 / 212( التحرير والتنوير - )2 / 209( الدر امل�سون يف علم الكتاب املكنون   )3(

.)445 / 1( -
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ُلَد  و�سَ ْلداً  �سَ ِلُد  يَ�سْ َلَد  �سَ بالك�سر)1(  ْلًدا(  �سِ َكُه  )َفرَتَ اخلليل:  وقراأ 
َلَد عليه  فاْمَتنعْت على حاِفِرها وقد �سَ َجَبَلها  َغَلَب  ُلوٌد  وِبْئٌر �سَ الَدًة   �سَ
َلَد اأي َوَجَده  ُلوداً و�ساأَلَُه فاأَ�سْ ُلودًة و�سُ الَدًة و�سُ ُلد �سَ ْلداً و�سَ ِلُد �سَ يَ�سْ
ادْفُته بَِخياًل  َلْدتُه كما قالُوا اأْبخْلُته واأَْجَبْنُته اأي �سَ ْلداً  وقيا�ُسه �ساأَْلُته فاأ�سْ �سَ
مثل  تعاىل  �سرب  هذيل)3(  بلغة  اأجرد  يعني:   لداً(   )�سَ وقيل  وَجباناً)2( 
املرائي باإنفاقه والذي يتبع نفقته منا اأو اأذى اأّن }َفمََثُلهُ َكمََثِل صَْفوَاٍن{، 
وهو ال�سفا، اأو ال�سخر الأمل�ض }عََليْهِ ُترَابٌ َفَأصَابَهُ وَابٌِل{ وهو املطر 
ال�سديد }َفَترََكهُ صَلْدًا{ اأي: فرتك الوابل ذلك ال�سفوان �سلًدا، اأي: 
اأمل�ض ياب�ًسا ل �سيء عليه من ذلك الرتاب، بل قد ذهب كله،  وكذلك 
اأعمال املرائني تذهب وت�سمحل عند اهلل  واإن ظهر لهم اأعمال فيما يرى 
النا�ض كالرتاب؛ ولهذا قال: }ال يَْقدِرُونَ عََلى شَيْءٍ مِمَّا َكسَبُوا وَاللَّهُ ال 
يَهْدِي الَْقوْمَ الَْكافِِرينَ{ اأي: اأّن هذا املرائي اإذا كان يوم القيامة وح�سلت 
الأعمال انك�سف �سره وظهر اأنه ل قدر ل�سدقته ول معنى ، فاملن والأذى 

والرياء يك�سف عن النية)4(.
]الأنفال: 9-10[، قال ابن خالويه  الْمَلَئَِكةِ مُرْدِفِنيَ{  }بَِألْفٍ مِنَ  قال تعاىل:   -7 
اأحمد  بن  اخلليل  عنه  روى  فيما  املكيني  بع�ض  وقراأ  احللبي:  وال�سمني 
فاأدغم)5(،  مرتدفني  اأ�سله  م�سددة،  الدال  وك�سر  الراء  بفتح  ِفنَي[  ]ُمَرِدّ
َف بالت�سديد الدال على  وقال اأبو البقاء: اإن هذه القراءَة ماأخوذٌة ِمْن َردَّ

ب�سائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز-)1011/1( ال�سوارد لل�ساغاين - )�ص 2(.  )1(
املحكم واملحيط الأعظم - )8 / 288(  املخ�س�ص ـ لبن �سيده - )1 / 248( ب�سائر ذوى التمييز يف لطائف الكتاب العزيز - )1/   )2(

1011 تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص - )8 / 290(.
اللغات يف القراآن - )1 / 1( تف�سري القرطبي ـ   - )3 / 313(.  )3(

تف�سري ابن كثري / دار طيبة - )1 / 694( املحرر الوجيز - )1 / 326( البحر املحيط ـ   - )2 / 663(.  )4(
�سواذ القراآن �ص  94 , املحرر الوجيز - )3 / 153(  الدر امل�سون يف علم الكتاب املكنون  )1 /2076(  )  وكذلك الفتحة يف «   )5(
ُمَردِّفني » يف القراءِة التي حكاها اخلليل حتتمل وجهني . اأحدهما : وهو الظاهر اأنها حركُة َنْقٍل من التاء حني ق�سد اإدغاَمها اإىل الراء. 

والثاين: اأنها ُفِتَحْت تخفيفًا , واإن كان الأ�سُل الك�سَر على اأ�سل التقاء ال�ساكنني كما قد ُقرئ به(.
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حته)1( وروي عن  كاأَْفَرْحُته وفرَّ الهمزة  بدٌل من  الت�سعيف  التكثري، واإن 
م ب�سم اخلاء، وقد  �سِ اخلليل اأنه ي�سّم الراء اتباعا حلركة امليم كقولهم خُمُ
ُقِرئ بها �سذوذاً، قال �سيبويه: )وحدثني اخلليل وهرون اأن نا�ساً يقولون 
]ُمُرِدفني [ فمن قال هذا فاإنه يريد مرتدفني واإمنا اأتبعوا ال�سمة ال�سمة حيث 
حركوا وهي قراءٌة لأهل مكة( وبها قراأ اأبو اجلوزاء، واأبو عمران، وقُرئ 
ِفنَي[ كذلك اإل اأنه بك�سر الراء اتباعا حلركة الدال اأو حّركت بالك�سر  ]ُمِرِدّ

على اأ�سل التقاء ال�ساكنني)2(.
ال�ساغاين:  قال   ،]84 ]الإ�شراء:  شَاكَِلتِهِ{  عََلى  يَعْمَُل  ُكلٌّ  }ُقْل   : تعاىل  قال   -8
اِكَلُة، وقراأَ اخَلِليُل: )ُقْل ُكلٌّ يَْعَمُل َعَلى �َسِكَلِتِه()3(  ِكَلُة( ال�سَّ ِكَلُة( ال�سَّ )ال�سَّ
ال�سكل هو املثل والنظري وال�سرب كقوله تعاىل:) واآخر من �سكله اأزواج 
اأن  وال�سكل( وبك�سر ال�سني: الهيئة يقال: جارية ح�سنة ال�سكل واملعنى: 
كل اأحد يعمل على ما ي�ساكل اأ�سله واأخالقه التي األفها وهذا ذم للكافر 
ومدح للموؤمن، اأي اإن الكفار بهذه ال�سفات، واملوؤمنون بخالفها، وكل 
منهم يعمل على ما يليق به، والرب تعاىل اأعلم باملهتدي، من قولهم طريق 
قوله)َفَربُُّكْم  عليه  والدليل  منه،  ت�سعبت  التي  الطرق  وهي  �سواكل  ذو 
الإن�سان:  و�ساكلة  وطريقة،  مذهبا  اأ�سد  اأي  �َسِبياًل(  اأَْهدى  ُهَو  مِبَْن  اأَْعَلُم 
كقوله  لهم،  ووعيد  للم�سركني  تهديد  والآية  وطريقته)4(  وناحيته  �سكله 
َّا  َّا عَامُِلونَ وَانَْتظِرُوا إِن تعاىل: }وَُقْل لِلَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ اعْمَُلوا عََلى مََكانَتُِكمْ إِن

مُنَْتظِرُونَ{ ]هود: 122-121[.
اإملء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات - )2 / 4(.  )1(

تف�سري الطربي 310 )دار هجر( - )11 / 57( ب�سائر ذوى التمييز يف لطائف الكتاب العزيز –)811/1(  املحت�سب لبن جني–  )2(
)272/1(وفيه  : ) زعم اخلليل اأنه �سمع رجل من مكة يقراأ بها (  ,   البحر املحيط 465/4: الك�سف والبيان عن تف�سري القراآن- )4 

/ 331( خمت�سر ابن خالويه �ص 94؛ واإعراب القراآن للنحا�ص 667/1؛ كتاب �سيبويه - )4 / 444(.
ال�سوارد لل�ساغاين - )�ص 3(.  )3(

تف�سري الك�ساف   )2 / 690( املحرر الوجيز - )4 / 270( تف�سري القرطبي ـ )10 / 322( البحر املحيط ـ   - )7 / 105( املحكم   )4(
واملحيط الأعظم - )6 / 685( ال�سحاح يف اللغة - )1 / 365(تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص - )29 / 270(.
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 ،]31 ]الكهف:  وَإِسَْتبْرَقٍ{  سُنْدٍُس  مِنْ  خُْضرًا  ثِيَابًا  }وَيَلْبَسُونَ  تعاىل:  قال   -9
قال ا�سماعيل حقي: قوله: }من سندس واستربق{خرب ثان وا�ستربق 
بقطع الهمزة، وقراأ اخلليل بو�سلها)1( قوله تعاىل: }من إستربق{ قال 
ُقِطَعْت همزتُه،  به  ي  �ُسمِّ ا  فلمَّ ا�ْسَتْفَعَل  ِفْعٌل على  الكلمِة  اأ�سُل  البقاء:  اأبو 

. وقيل: هو اأعجميُّ
قوله تعاىل: } إِنْ هََذاِن لَسَاحِرَاِن{ ]طه : 63[، قال الزجاج: روي عن   -10
اخلليل اأنه قراأ }إِنْ هََذاِن لَسَاحِرَاِن{ بالتخفيف قال:  والإجماع اأنه مل 
يكن اأحد بالنحو اأعلم من اخلليل)2( وقال اأي�ساً : واأ�ستح�سن قراءة عا�سم، 
واخلليل، لأنهما اإِمامان، ولأنهما وافقا اأُبَيَّ بن كعب يف املعنى . ول اأجيز 
قراءة اأبي عمرو خلالف امل�سحف)3( وقال اخلليل: واأنا اأقراوؤها اإن �سئتم 

خمففة على الأ�سل )اإن هذان ل�ساحران( اأي: ما هذان اإل �ساحران)4(. 
11-قوله تعاىل: }وََأصْبَحَ ُفؤَادُ ُأمّ موسى َفاِرغًا{ ]الق�ش�س: 10[، قال ابن عطية: 
غ، كُذلُل مبعنى ُمَذلَّل.  تني مبعنى ُمَفرَّ وقراأَ اخلليل بن اأحمد )ُفُرغاً( ب�سمَّ
وقوله تعاىل: }َفاِرغًا{ اأي: خاليا من ال�سرب)5( وقال اخلليل قوله تعاىل: 
رْب، وقرئ: } ُفرُغًا{ واأ�سبح ُفوؤاُد اأُمِّ ُمو�َسى فارغاً اأي: خالياً من ال�سَّ

ٍل)6(.  ل " مثل ُعُطٍل وُمعطَّ َع " ُمَفعَّ غاً يكون "ُفُعل" َمو�سِ اأي : ُمَفرَّ
عاُء(  12- قال تعاىل: }حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ{ ]الق�ش�س: 23[، قال ال�ساغاين: )الرُّ
عاُء()7(.  ُدَر الرُّ عاِء، جمُع راٍع، وقراأَ اخَلِليُل )َحتَّى ي�سْ عاُء: لغٌة يف الرِّ الرُّ

تف�سري روح البيان ـ موافق للمطبوع - )8 / 332(.  )1(
اإبراز املعاين من حرز الأماين - )2 / 282( زاد امل�سري يف علم التف�سري - )4 / 310(.  )2(

زاد امل�سري يف علم التف�سري - )4 / 311(.  )3(
اجلمل يف النحو - )1 / 159(.  )4(

املحرر الوجيز - )5 / 185(  ب�سائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز-)1201/1( , البحر املحيط ـ ن�سخة حمققة - )8/   )5(
289( الدر امل�سون يف علم الكتاب املكنون - )1 / 3918( روح املعاين ـ ن�سخة حمققة - )10 / 259(و., تف�سري القراآن العظيم 

املن�سوب للإمام الطرباين - )2 / 27(.
كتاب العني - )4 / 408( ) فرغ(.  )6(

ال�سوارد لل�ساغاين - )  �ص 4(.  )7(
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يام وِقيام، وقراأ عيا�ض  َعاء بالك�سر فقيا�سه ك�سِ وقال الزخم�سري: واأما الِرّ
عن اأبي عمرو: ]الَرعاء[ بفتح الراء، قال اأبو الف�سل: هو م�سدر اأقيم مقام 
ال�سفة فلذلك ا�ستوى فيه الواحد واجلمع اأو على حذف م�ساف، وقراأ 
َعاُء [ ب�سم  عكرمة، و�سعيد بن جبري، وابن يعمر، وعا�سم اجلحدري: ] الرُّ

الراء  وهو ا�سم جمع كرخال وُثَناء)1(.
13- قوله تعاىل : }وَلََقدْ َأَضلَّ مِنُْكمْ ِجِبلاًّ َكثِريًا َأَفَلمْ َتُكوُنوا َتعْقُِلونَ{ ]ي�س : 62[،   
)َجُباًل  اخَلِليُل:  قراأ  وبه  اجَلماَعة،  ٍد:  كَع�سُ اجَلُبُل  الزبيدي:  مرت�سى  قال 
،  وقراءة اخلليل "َجُباًل" .بفتح اجليم و�سم الباء  َكِثرياً( ونقله ال�ساغاينُّ
د)2( قوله تعاىل: }ولقد َأَضلَّ منكم ِجبَلاًّ{  وتخفيف الالم بوزن: َع�سُ
قرئ بعدة قراءات منها املتواتر ومنها ال�ساذ وهي كلها لغات معناها  كيفما 
ت�سرفت اخللق واجلماعة، قراأ ابن كثري، وحمزة ، والك�سائي ، وخلف: 
اأنه  وذلك  الأ�سل  وهو  الالم  وتخفيف  والباء  اجليم  ب�سم  }جُبُلً{ 
جمع جبيال وجبيل معدول عن جمبول مثل قتيل من مقتول و�سريع من 
م�سروع ثم جمع اجلبيل جبال كما يجمع ال�سبيل �سبال والطريق طرقا قالوا 
ول �سرورة تدعو اإىل اإ�سكان حرف م�ستحق للتحريك ، وقراأ اأبو عمرو ، 
وابن عامر : » ُجْباًل « ب�سم اجليم وت�سكني الباء مع تخفيف الالم ا�ستثقال 
اجتماع ال�سمتني فاأ�سكنا الباء طلبا للتخفيف ، وقراأ نافع ، وعا�سم واأبى 
حيوة ، و�سهيل، واأبى جعفر ، و�سيبة ، واأبى رجاء ، اإ�ْسَحاَق والّزهرّي 
وابُن ُهْرُمز واحل�سن ، بخالف عنه.: » ِجبِّاًل « بك�سر اجليم والباء مع ت�سديد 
وقراأ  الأولني،   واجلبلة  تعاىل  قوله  على  اجلميع  اإجماع  ،وحجتهما  الالم 
اإعراب القراآن للنحا�ص - )3 / 235( , اإعراب القراآن لبن �سيده - )7 / 132( , زاد امل�سري يف علم التف�سري - )5 / 45( ’  البحر   )1(
املحيط ـ   - )8 / 297( ,  تف�سري اللباب لبن عادل   - )1 / 4000(  , الدر امل�سون يف علم الكتاب املكنون - )1 / 3928(  روح 

املعاين   )10 / 269(.
العربية  اللغة  جممع  اإ�سدارات  من  العربية  اللهجات  يف  ودرا�سات  بحوث   )183  /  28(  - القامو�ص  جواهر  من  العرو�ص  تاج   )2(

بالقاهرة- )1/ 28(.
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.)1(} وروح عن يعقوب  :  ب�سم اجليم والباء، والالم م�سددة.}جُبُلًَّ
ال�ساغاين:  قال   ،]11  : ]الأحزاب  شَدِيدًا{  ِزلْزَااًل  }وَُزلِْزُلوا  تعاىل:  قال   -14
ْلزال، وقراأَ اخَلِليُل: )وُزْلِزلُوا ُزْلزاًل �َسِديداً( لزال والزِّ ْلزاُل: لغة الزَّ الزُّ
لزلة يف اللغة من زَلّ ال�سيء عن  )2( ب�سم الزاي ، )وزلزلوا( : اأ�سل الَزّ

مكانه ، فاإذا قلت : زلزلته فتاأويله: اأنَّك كررت تلك الإزالة ف�سوعف لفظه 
مب�ساعفة معناه  ، وقراء اجلمهور ب�سم الزاي على اأ�سل ما مل يُ�َسمَّ فاعُله ، 
وقراأ اأحمد بن مو�سى اللوؤلوؤي عن اأبى عمرو بك�سر الزاي، ووجه الك�سر 
يف هذه القراءة ال�ساذة اأنه اأتبع حركة الزاي الأوىل بحركة الثانية ، ومل 
يعتد بال�ساكن ، كما يعتّد به من قال : مننت ، بك�سر امليم اتباعا حلركة التاء ، 
وهو ا�سم فاعل من اأننت. زلزال: قراءة اجلمهور بك�سر اأوله، وقراء عا�سم 
فيه  يجوز  امل�ساعف  من  فعلل  وم�سدر   ، بفتحها  وعي�سى   اجلحدري، 
الك�سر والفتح نحو : قلقل قلقال، وقد يراد باملفتوح معنى ا�سم الفاعل، 
ف�سل�سال مبعنى م�سل�سل،  واملعنى  اأي : حركوا باخلوف حتريكا �سديدا 
وقال ال�سحاك : هو اإزاحتهم عن اأماكنهم حتى مل يكن لهم اإل مو�سع 
اخلندق وقيل: اإنه ا�سطرابهم عما كانوا عليه فمنهم من ا�سطرب يف نف�سه 

ومنهم من ا�سطرب يف دينه)3(.
قال تعاىل : }َفَأنَا َأوَُّل الْعَابِدِينَ{ ]الزخرف : 81[، ن�سب اأبو حيان وغريه   -15
قراءة ت�سكني الباء اإىل اخلليل يف قوله تعاىل  )العْبِدين( تخفيف العبدين 
ال�سبعة يف القراءات - )1 / 542( حجة القراءات - )1 / 601( الن�سر يف القراءات الع�سر - )2 / 395(  اإحتاف ف�سلء الب�سر يف   )1(

القراءات الأربعة ع�سر - )1 / 469(.
ال�سوارد لل�ساغاين - ) �ص18( تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص - )29 / 132(.  )2(

�سواذ القراآن لبن خالويه �ص 221, م�سكل اإعراب القراآن - القي�سي - )2 / 834( املحرر الوجيز - )5 / 295( تف�سري القرطبي-   )3(
)14 / 146( البحر املحيط   - )8 / 459( الدر امل�سون يف علم الكتاب املكنون - )1 / 4121(الدر امل�سون يف علم الكتاب املكنون 

- )1 / 4121( روح املعاين ـ   - )11 / 155(.
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بك�سرها)1(  قوله تعاىل: }َفَأنَا َأوَُّل الْعَابِدِينَ{ ]الزخرف : 81[، ذكر اخلليل اأن 
الَعَبُد: الأنفة واحلمّية من قول يُ�ْسَتْحَي منِه ويُ�ْسَتْنَكُف  ومنه: }فأنا أول 
}العَِبدِينَ{)2( بك�سر  القوِل ، ويُْقَراأَ  : الأنفني من هذا  اأْي  العابدين{ 
الباء والدال مق�سورِة على َعِبَد يَْعَبُد ويَُقاُل : }فأنا أول العابدين{ اأْي: 
ة، ويُروى  كما اأنه لي�ض للرحمن ولد فل�ست باأّول من َعَبَد اهلل ِمْن اأهل مكَّ
 )3() َمتُّ ( اأْي : اأَِنْفُت َف�َسَكتُّ عن اأمري املوؤمنني علي  اأنّه َقاَل: ) َعِبْدُت َف�سَ
ُب  ، يقال َعِبَد عليه َعَبداً وَعَبَدًة ، فهو َعِبٌد وعاِبد  الَعَبُد  بالتحريك : الَغ�سَ
ِمَد،  َب واأَِنَف، كــ اأَِحَن، واأَ ب وقيل : َعِبَد َعَبداً فهو َعِبٌد وعاِبٌد : َغ�سِ : َغ�سِ
َر اأَبو َعْمٍرو قوله تعاىل : }َفَأنَْا َأوَُّل الْعَابِدِينَ{]الزخرف: 81[،  واأَِبَد . وبه َف�سَّ
ه ابن َعَرَفة فقال: اإِمنا يَُقال من َعِبد بالك�سر:  اأَي الَعِبِديَن الأَِنِفني . وقد َردَّ
ول   ، الّلَغِة  من  بالَقِليِل  يَاأِْتي  ل  والُقْراآن  عاِبٌد  يقال  وَقلَّما   ، كَفِرح  َعِبٌد 
، ولكنَّ املعَنى : فاأَنا اأَْوُل َمن يَْعُبُد اهلّلَ تعاىل على اأَنّه واِحٌد ل َولََد  اذِّ ال�سَّ
لَُه)4(  والقول الذي ذكره اخلليل هو قول اأبي عبيدة والك�سائي، والقتيبي، 
وبه قال الفراء  وكذا قال ابن الأعرابي)5(، ولو قرئ مق�سوراً كان ما قاله 
اأبو عبيدة  حمتماًل: )فاأنا اأول  الَعِبِدين( اأي اجلاحدين الغا�سبني ، وهي 
 / ـ   - )13  املعاين  )6 / روح  لل�سوكاين -  القدير  فتح  ـ   - )27 / 647(   الغيب  )9 / 390(  مفاتيح  ـ   -  املحيط  البحر   )1(
فاأ�سلها  َلمي  ال�سُّ قراءِة  تخفيُف  وهي   , الباِء  ب�سكون   » الَعْبِدْين   « وهي  غريبًة  قراءًة  اخلليل  وحكى   : حيان  اأبو  104(418قال 

الك�سُر(.
قراءة �ساذة , ن�سبت يف خمت�سر �سواذ القراءات �ص 258 واملحت�سب 256/2 اإىل اأبي عبدالرحمن ال�سلمي و اليماين , وبدون ن�سبة يف    )2(
البحر املحيط ـ ن�سخة حمققة - )9 / 390(  مفاتيح الغيب ـ ن�سخة حمققة - )27 / 647( جمهرة اللغة - )1 / 128( فتح القدير 

لل�سوكاين - )6 / 418(.
كتاب العني - )2 / 50(.  )3(

املحت�سب لبن جنى موافقا للمطبوع - )2 / 256( ال�ستقاق - )1 / 11(ال�سحاح يف اللغة - )1 / 441( - تاج العرو�ص من   )4(
جواهر القامو�ص - )8 / 333-  334 تف�سري ابن عرفة ترقيم ال�ساملة موافق للمطبوع - )1 / 192(.

م�سكل  تاأويل   )240 /  5(  - والعيون  النكت   )256 /  2(  - للمطبوع  موافقا  جنى  املحت�سب لبن  القراآن 207-206/2  جماز   )5(
القراآن - )1 / 233 جمهرة اللغة - )1 / 128( قال ال�سوكاين ) ولكن جعل ما يف القراآن من هذا من التكلف الذي ل ملجئ اإليه , 
ومن التع�سف الوا�سح . وقد رّد ابن عرفة ما قالوه فقال : اإمنا يقال عبد يعبد , فهو : عبد , وقّل ما يقال : عابد , والقراآن ل ياأتي 

بالقليل من اللغة , ول ال�ساذ . فتح القدير لل�سوكاين - )6 / 418(.
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قراءة اأبو عبد الرحمن ال�سلمي و اليماين بغري األف وك�سر الباء ، يقال: 
، وال�سم  عبد   : فهو   ، ، وغ�سب  اأنف  اإذا   : بالتحريك  عبداً  يعبد  عبد 
العبدة مثل الأنفة ، ولعل احلامل ملن قراأ هذه القراءة ال�ساذة البعيدة هو 
ا�ستبعاد معنى : }َفَأنَْا َأوَُّل العابدين{ ، ولي�ض مب�ستبعد ، ول م�ستنكر . 
وقد حكى اجلوهري عن اأبي عمرو يف قوله : }َفَأنَْا َأوَُّل العابدين{ اأنه 
الغ�ساب الآنفني . وقال  العابدين:  اإن معنى     . من الأنف ، والغ�سب 
اأبو عبيدة : معناه : اجلاحدين ، وحكى : عبدين حقي، اأي : جحدين، 
َلميِّ واليماين » الَعِبدين « دون األٍف)1( ون�سب اأبو حيان  ويوؤيُِّده قراءُة ال�سُّ
وغريه قراءة ت�سكني الباء اإىل اخلليل  )العْبِدين()2( قال ابن جني : وروينا 
عن قطرب اأن العابد العامل، والعابد اجلاحد، والعابد الأنف الغ�سبان، 

قال : ومعنى هذه الآية يحتمل كل هذه املعاين)3(.
قال تعاىل: }وَاَل َأْكَثرَ إاِلَّ هُوَ مَعَهُمْ َأيْنَ مَا َكاُنوا{ ]املجادلة : 7[، ون�سب ابن   -16
عطية وغريه اإىل اخلليل اأنه قراأ  }وال أكربُ{ ، بالباء واحدة من حتت ، 
املخفو�ض ،وقراأ  اللفظ  }وال أكثرَ{ عطفاً على   : القراء  وقراأ جمهور 
واأبو  ون�سر وعي�سى   العالية   واأبو  اإ�سحاق  اأبي  وابن  الأعم�ض واحل�سن 
وفيه  الراء  ب�سم  أكثرُ{  }وال  حامت:   واأبو  يعقوب  عن  و�سالم  حيوة 
وجهان  ،اأحدهما : اأنه معطوف على مو�سع " جنوى " لأنه مرفوع،  لأن 
}إاَلّ هو معهم{  " مبتداأ، و  "اأدنى   : الثاين    ، ما يكون جنوى  التقدير 
خربه، فيكون " ول اأكرث "عطفاً على املبتداأ ، وحينئذ يكون " ول اأدنى 
والزهري  وجماهد  احل�سن  وقراأ  املفردات،  ل  اجلمل  عطف  باب  " من 
جماز القراآن 206/2-207  املحت�سب لبن جنى - )2 / 256( البحر املحيط ـ   - )9 / 390(  مفاتيح الغيب ـ   - )27 / 647(   )1(

جمهرة اللغة - )1 / 128( فتح القدير لل�سوكاين - )6 / 418(.
البحر املحيط - )9 / 390(  مفاتيح الغيب ـ   - )27 / 647(  فتح القدير لل�سوكاين - )6 / روح املعاين- )13 / 104(418قال   )2(

َلمي فاأ�سلها الك�سُر(. اأبو حيان : وحكى اخلليل قراءًة غريبًة وهي » الَعْبِدْين « ب�سكون الباِء , وهي تخفيُف قراءِة ال�سُّ
املحت�سب لبن جنى - )2 / 257(.  )3(
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واخلليل بن اأحمد ويعقوب: »ول اأكرُب« ، بالباء واحدة من حتت والرفع، 
واحتمل الإعرابني : العطف على املو�سع والرفع بالبتداء ، ويُعرب بالأدنى 
تارة عن الأ�سغر، فيقابل بالأكرب نحو: }وال أدنى من ذلك وال أكثر{ كما 
�ساذة، وهي حمل  قراءة  اأكرُب( وهي  )ول  واخلليل   احل�سن  قراءة   يف 

ال�ست�سهاد)1(.
لَهُ َتصَدَّى{  ]عب�س : 6[، ذكر الكرماين اأن اخلليل  قوله تعاىل: }َفَأنْتَ   -17
الّدال  وتخفيف  ال�ساد  ب�سكون  قراأ  اأنه  العالء  بن  عمرو  اأبي  عن  روى 
اأي  ؛  لوعظه  َتصَدَّى{  لَهُ  }َفَأنْتَ  تعاىل:   قوله  ى()2(  دَّ )تَ�سَ قوله  يف 
تَعر�ض له وتقبل عليه بوجهك ومتيل اليه وت�سغي اإىل كالمه ،يقال : فالن 
ت�سدى لفالن ؛ اأي يتعر�ض له لرياه ، واأ�سله تت�سدد من ال�سد ، وهو ما 
ا�ستقبلك، و�سار قبالتك ؛ يقال : داري �سدد داره اأي قبالتها ، ون�سب 
على الظرف. وقيل : من ال�سدى وهو العط�ض. اأي تتعر�ض له كما يتعر�ض 
العط�سان للماء ، وامل�ساداة : املعار�سة. وقراأ نافع وابن كثري واأبو جعفر 
بالت�سديد على معنى تت�سدى ، وقراأ  عا�سم،  دى(  وابن حمي�سن )ت�سَّ
واأبو  واحل�سن  والأعرج  والك�سائي  وحمزة،  عامر،  وابن  عمرو،  واأبو 
دى(، بتخفيف ال�ساد على حذف  رجاء وقتادة وعي�سى والأعم�ض )ت�سَ
دى( ، ب�سم التاء وتخفيف ال�ساد  التاء، وقراأ اأبو جعفر بن القعقاع : )تُ�سَ
على بناء الفعل للمجهول ، اأي ت�سديك حر�سك على هوؤلء الكفار اأن 
ي�سلموا ، تقول : ت�سدى الرجل و�سديته ، كما تقول : تك�سب وك�سبته)3(، 
خمت�سر يف �سواذ القراآن لبن خالويه �ص 294 معاين القراآن للفراء   - )3 / 140( , اإعراب القراءات ال�سواذ للعكربي 2/ 568,     )1(
املحرر الوجيز - )6 / 319( تف�سري القرطبي - )17 / 290(  الدر امل�سون يف علم الكتاب املكنون - )1 / 5221(   اإحتاف ف�سلء 
الب�سر يف القراءات الأربعة ع�سر - )1 / 535(البدور الزاهرة - )1 / 339(الن�سر يف القراءات الع�سر - )2 / 425(  مفردات األفاظ 
القراآن الكرمي - )1 / 350( البحر املحيط ـ   - )10 / 125( الك�سف والبيان عن تف�سري القراآن - )9 / 256(  تف�سري اللباب لبن 

عادل ـ   - )1 / 4849( روح املعاين ـ   - )14 / 219(.
�سواذ القراءات �ص ) 503(.  )2(

معاين القراآن للفراء موافقا للمطبوع - )3 / 236(  املحت�سب لبن جني   - )2 / 351( التي�سري يف القراءات ال�سبع - )1 / 139(  ال�سبعة يف   )3(
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ى« بتاءين  دَّ اأُبَيُّ بن كعب ، واأبو اجلوزاء ، وعمرو بن دينار »تََت�سَ وقراأ 
مع تخفيف ال�ساد، الأ�سل : تت�سدى، ولكن حذفت التاء الثانية لجتماع 

تاءين . 
قال تعاىل : }وَاَل يُوثِقُ وََثاَقهُ َأحَدٌ{  ]الفجر: 26[، قال ابن عطية : )وقراأ   -18
اَل  }َفيَوْمَئِذٍ   : تعاىل  قوله  الواو()1(   بك�سر   » ِوثاقه   « اأحمد  بن  اخلليل 
بُ عََذابَهُ َأحَدٌ• وَاَل يُوثِقُ وََثاَقهُ َأحَدٌ{ ]الفجر: 25-26[، ُقرئ بفتح الذال 

ِّ
يُعَذ

 ، اإ�سحاق  اأبى  وابن   ، �سريين  ابن  قراءة  وهى  للمفعول،  مبنيا  والثاء، 
و�سوار القا�سي، واأبى حيوة ، وابن اأبى عبلة ، واأبى بحرية ، و�سالم ، 
والك�سائي، ويعقوب ، و�سهل ، وخارجة ، عن اأبى عمرو، و املف�سل عن 
اأبو عبيد واأبو حامت فتح الذال والثاء، فال�سمريان  عا�سم مثله ، واختار 
على هذا للكافر الذي هو مبنزلة جن�سه كله وامل�سدر م�ساف اإىل املفعول 
اأنه ل يعذب اأحد  وو�سع عذاب مو�سع تعذيب ؛ لأن ذلك معروف : 
كعذاب اهلّل، وقد روى اأبو قالبة عن النبي �سلى اهلّل عليه و�سلم اأنه قراأ 
اأبا عمرو رجع اإىل قراءة النبي �سلى اهلّل  بفتح الذال والثاء، وروي اأن 
عليه و�سلم ، وقراأ جمهور القراء وعلي بن اأبي طالب وابن عبا�ض واأبو 
هذه  وعلى   ، والثاء   الذال  بك�سر   ] يوِثق  ول  يعِذب  ]ل  الرحمن  عبد 
القراءة ، فال�سمري عائد يف عذابه ووثاقه هلل تعاىل ، وامل�سدر م�ساف اإىل 
الفاعل ولذلك معنيان: اأحدهما اأن اهلل تعاىل ل يكل عذاب الكفار يومئذ 
اإىل اأحد ، والآخر اأن عذابه من ال�سدة يف حيز مل يعذب قط اأحد مبثله ، 
واملعنى ل يعذب عذاب اهلل اأحد ول يوثق وثاق اهلل اأحد اأي : ل يعذب 
اأحد يف الدنيا مثل عذاب اهلل ، ول يعذب اأحد يف الدنيا مثل عذاب اهلل 
القراءات - )1 / 672(حجة القراءات - )1 / 749(       املحرر الوجيز - )6 / 490( تف�سري البغوي - )8 / 336( الدر امل�سون يف علم الكتاب 

املكنون - )1 / 5658( الك�سف والبيان عن تف�سري القراآن - )10 / 131( تف�سري الك�ساف   - )4 / 702( روح املعاين ـ   - )15 / 243(.
املحرر الوجيز - )7 / 34(.  )1(
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يف الآخرة،  ]وثاقه[ :  بفتح الواو ، وهي قراءة اجلمهور ،  وبك�سرها، 
وهي قراءة اأبى جعفر ، و�سيبة ، ونافع ، بخالف عنهم)1(.

املطلب الثاين
حفظ اخلليل  لبع�س اأوجه من القراءات يف معجمه هو اأول من ذكرها

وقد ل توجد يف كتب اللغة والقراءات والتف�سري  من ذلك
القراء يف قوله تعاىل : }َقاَل مَا مَنَعَكَ َأالَّ َتسْجُدَ إِْذ َأمَرُْتكَ{ ]الأعراف : 12[،   /1
اأن  األ ت�سجد( ويف قراءة اأخرى )  قال اخلليل : ويف القراآن )ما منعك 
ت�سجد( واملعنى واحد)2( قال ابن ه�سام الأن�ساري قوله تعاىل:  )َما َمَنَعَك 
اأَلَّ تَ�ْسُجَد( يو�سحه الآية الأخرى }قاَل يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ َأنْ َتسْجُدَ لِمَا 
خََلْقتُ بِيَدَيَّ َأسَْتْكبَرْتَ َأمْ ُكنْتَ مِنَ الْعَالِنيَ{ ]�س : 75[، ومنه }لَِئلَّ يَعَْلمَ َأهُْل 
الْكَِتاِب َأالَّ يَْقدِرُونَ عََلى شَيْءٍ مِنْ َفْضِل اللَّه{ ]احلديد : 29[، اأي : ليعلموا)3( 
قال:  زائداً،  ياأتي  قد  )باأن(  املدغم  النفي )ل(  اأن حرف  اإىل  اخلليل  ذهب 
}أن تسجد{)4(  اأخرى  قراءة  َتسْجُدَ{ ويف  َأالَّ  مَنَعَكَ  }مَا  القراآن  ويف 
علّي)5(  تغ�سب  لئال  اأي:  علّي  لتغ�سب  اأتيتك  وتقول:  واحد،   واملعنى 

قلت: يف]ل[ وجهان :
لِمَا خََلْقتُ  }مَا مَنَعَكَ َأنْ َتسْجُدَ  اأنها �سلة بدليل قوله تعاىل:  اأحدهما :   
بِيَدَيَّ{ ]�س : 75[، وقوله: }لَِئلَّ يَعَْلمَ َأهُْل الْكَِتاِب َأالَّ يَْقدِرُونَ عََلى شَيْءٍ 
مِّن َفْضِل اللَّهِ{ ]احلديد 29[.اأي: ليعلم ، وزيادتها توكيد كاأنه قيل: ما منعك 

معاين القراآن للفراء   - )3 / 262(ال�سبعة يف القراءات - )1 / 685 العنوان يف القراءات ال�سبع - )1 / 36( الوجوه امل�سفرة يف القراءات   )1(
الثلث - )1 / 30(   اإحتاف ف�سلء الب�سر يف القراءات الأربعة ع�سر - )1 / 584( حجة القراءات - )1 / 763( عبد الرحمن بن حممد 
لبن زجنلة , املحرر الوجيز - )7 / 34(تف�سري القرطبي ـ - )20 / 56( الك�سف والبيان عن تف�سري القراآن - )10 / 202( البحر 

املحيط ـ   - )10 / 476(الت�سهيل لعلوم التنزيل لبن جزي - )1 / 2608(الدر امل�سون يف علم الكتاب املكنون - )1 / 5809(.
كتاب العني - )8 / 349(.  )2(

مغني اللبيب - )1 / 327(.  )3(
اأي يف اأية اأخري وهي قوله تعايل]ما منعك اأن ت�سجد ملا خلقُت بيدي[�سوره �ص  اآية 75.  )4(

العني   349/8. تهذيب اللغة 299/15.  )5(
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الآية زائدة  اأمرتك ، وكون ]ل[يف  اإذ  نف�سك  ال�سجود وتلزمه  اأن حتقق 
واأبو  والزخم�سري،  والأخف�ض  والزجاج  والفراء  الك�سائي  هو مذهب 
والعرب  ت�سجد،  اأن  منعك  ما  جمازه:  اأن  عبيدة  اأبو  ن�ض  حيث  عبيدة 
ت�سع ]ل[ يف مو�سع الإيجاب وهي من حروف الزوائد ، ون�ض الزجاج 
ت�سجد، وم�سائلته عن هذا واهلل قد  اأن  ما منعك  اأنها ]موؤكدة[ واملعنى: 
املع�سية خالفاً هلل،  واأنه ركب  اأنه معاند  له وليظهر  توبيخ   ، منعه  ما  علم 

وكل من خالف اهلل يف اأمره فلم يره واجباً عليه كافر باإجماع.
الثاين: اأن يف الكالم حذف ي�سح به النفي والتقدير، ما منعك فاأحوجك   
األ ت�سجد؟ وقيل املعنى: ما اأجلاأك األ ت�سجد ، وقيل: من اأمرك األ ت�سجد؟ 
وهذا ال�ستفهام على �سبيل الإنكار ومعناه: اأنه ما منعك عن ترك ال�سجود 
�سيء، قال الرازي: ذكر اهلل املنع واأراد الداعي كاأنه قال: ما دعاك اإىل األ 
ت�سجد لن خمالفة اأمر اهلل جهالة عظيمة يتعجب منها وي�ساأل عن الداعي 
اإليها)1(. والزيادة املق�سود بها من حيث الإعراب ل من حيث املعني يف 
اأية159 األ عمران، واأية 66 الن�ساء ،كما ذكر ال�سيخ حممد بن عثيمني يف 
َب ال�سريف املرت�سى القول بعدم  تف�سري �سورة اإىل عمران )2(، وقد �سوَّ
زيادة )ل( موؤكداً باأن القول بزيادتها حمُل انكاِر كثرٍي من اأهل العربية يف 
فوه )وحملوا قوله: }مامَنَعَك أاّل َتسْجُدَ اذ  مثل هذا املو�سع ، كما �سعَّ
أمْرَُتكَ{ على انه خارج على املعنى، واملراد به : ما دعاك ِاىل اأّل ت�سجد: 
األ يفعل()3(  اإىل  ُدِعي  ت�سجد ! لأِنَّ من منع من �سيٍء فقد  باألَّ  اأمرك  وَمْن 
لي�ض �سيء من احلروف جاء يف  اأنه  : اعتقاد  اإىل   اإىل هذا املرب  وذهب 
انظر : جماز القراآن 211/1, معاين القراآن للقراء374/1ـ معاين القراآن322/2, معاين القراآن للأخف�ص321/1, الدر امل�سون240/3,   )1(
الك�ساف للزخم�سري 89/2, تهذيب اللغة 300,302/15 تاأويل م�سكل القراآن �ص 243 , جامع البيان للطربي96/8, مفاتيح 

الغيب 27/14.
تف�سري القراآن  لل�سيخ حممد بن عثيمني   �سورة اإىل عمران362/2.  )2(

اأنظر : اآمايل ال�سريق املرت�سى 357/2.  )3(
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امنا  الكالم  يف  والنقائ�ض  الزيادات  اأنَّ  وذلك   ، مفيد  ملعنى  اإل  القراآن 
يُ�سطّر اليها ويحمل عليها ال�سعر الذي هو ُمقّيد بالأوزان والقوايف)1(.

َّا لَفِي خَلٍْق جَدِيدٍ  رِْض َأإِن القراءة يف قوله تعاىل: }وََقاُلوا َأإَِذا َضَللْنَا فِي اْلَ  /2
لُّ  يَ�سِ ْحُم  اللَّ لَّ  :و�سَ اخلليل  قال  ]ال�شجدة: 10[،  َكافِرُونَ{  رَبِِّهمْ  بِلَِقاءِ  هُمْ  بَْل 
َ  وقرئ }وََقاُلوا َأإَِذا َضَللْنَا فِي اْلَرِْض{ مبعناه)2( وقال:  ُلول اذا تغريَّ �سُ
فيف�ُسُد ويََتغري  ٍع  ال�سيُء يف مو�سِ يبقى  اأن  َخْي�ساً: وهو  يَخي�ُض  )وخا�َض 
ٌل ويُقراأ  َل فهو ُم�سِ كاجلوِز والتمِر اخلائ�ِض واللحِم ونحوه فاإذا اأْننَتَ قيل : اأ�سَ
)اأاإذا اأ�سللنا يف الأر�ض( اأي : اأنتنا)3( قلت قراأ  عامة القراء }َضَللْنَا{ 
لَّ اللنُب  ْعنا ، ِمْن قوِلهم : �سَ ب�ساٍد معجمٍة ولٍم مفتوحٍة مبعنى : َذَهْبنا و�سِ
لُّ بك�سر العني)4(. وبقية  ُغيِّْبنا وامل�سارُع ِمْن هذا : يَ�سِ يف املاء ، وقيل : 
القراءات �ساذة ومنها : تُقراأ ب�ساد معجمة مفتوحة  مع ك�سر الالم الأوىل 
لُّ بالفتح،  }َضلِلْنا{ وهي لغُة �ساذة لغة العالية . وامل�سارُع من هذا يَ�سَ
بن  احل�سني ،وجعفر  بن  عبا�ض وعلي  وابن  اأبي طالب  بن  بها علي  وقراأ 
حممد ،  يحيى ابن يعمر وابن حمي�سن واأبو رجاء ال�سلمي  وطلحة واأبو 
الأوىل   الالم  وك�سر  ال�ساد  ب�سم  لْنا{ 

ِّ
}ُضل تقراأ  وحميد)5(،   ، حيوة 

طالب  اأبي  بن  عليٌّ  بها  .وقراأ  اأُهلكنا  اأي   ، بالت�سديد  َله  لَّ �سَ ِمْن  م�سددة 
واأبو حيوة يحي بن يعمر . وابن حمي�سن واأبو نُهيك،واأبو املتوكل واأبو 
اجلوزاء وابن اأبي عبلة)6(، وتقراأ }ُضلِلْنا{ ب�سم ال�ساد املعجمة وك�سر 

حقائق التاأويل يف مت�سابه التنزيل : 5/ 165 ـ 166 .  )1(
كتاب العني - )7 / 85(.  )2(

كتاب العني - )4 / 287(.  )3(
الدر امل�سون يف علم الكتاب املكنون - )1 / 4098( البحر املحيط ـ ن�سخة حمققة - )8 / 433(.  )4(

خمت�سر �سواذ القراآن خالويه �ص 219 , البحر املحيط ـ ن�سخة حمققة - )4 / 530( الدر امل�سون يف علم الكتاب املكنون - )1 /      )5(
1628( تف�سري القرطبي ـ موافق للمطبوع - )14 / 91( فتح القدير لل�سوكاين - )6 / 4(  الفتوحات اللهية 3/ 415 , الك�ساف 

242/3 الك�سف والبيان عن تف�سري القراآن - )7 / 328(.
خمت�سر تنب خالويه �ص 118 البحر املحيط ـ ن�سخة حمققة - )4 / 530( الدر امل�سون يف علم الكتاب املكنون - )1 /    1628( زاد   )6(

امل�سري 115/5.
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 « اأبي طالب، واأبو حيوة)1(، وتقراأ  ، ُرويت عن علي بت  الأوىل  الالم 
َلْلنا « ب�ساٍد مهملٍة  مفتوحة ولٍم مفتوحة. وقراأ بها عليٌّ بن اأبي طالب  �سَ
لها  العا�ض)2( وذكر  بن  �سعيد  بن  واأبان  عبا�ض واحل�سن والأعم�ض  وابن 

الزجاج معنيني :
لَّ : اإِذا اأننت  لَّ اللحُم واأَ�سَ َوُرنا؛ يقال : �سَ َت �سُ نا وتغريَّ ْ اأحدهما : اأَْنَتنَّا وتََغريَّ  

. وتغريَّ
النحا�ض:  قال  الياب�سة.  الأر�ض  وهي  لَّة،  ال�سَّ جن�ض  من  ْرنَا  �سِ الثاين:   
�سل  يقال:  �سورنا  وتغريت  وتغرينا  اأنتنا  الالم:  بفتح  َلْلنا(  )�سَ ومعنى 
الأر�ض  ال�سلة وهي  يكون من  اأن  اأننت وتغري ويجوز  اإذا  واأ�سل  اللحم 
ِلْلنا« بك�سِر ال�ساِد والالِم الأوىل، وقراأ بها علي بن  الياب�سة)3(، وتُقراأ »�سِ
لغتان.  وهما  الربه�سم)4(.  واأبو  حبري،  بن  و�سعيد  احل�سن،  طالب،  اأبي 
املا�سي  ملجيِء  وَك�سِرها  ال�ساِد  بفتح  لُّ  ويَ�سَ  ، لُّ يَ�سِ اللحُم  لَّ  �سَ يقال: 
رائحُته،  ْت  وتَغريَّ اأننَت  اللحُم:  لَّ  �سَ ومعنى  ومك�سوَرها.  العني  مفتوَح 
قال الفراء: بال�ساد ول�ست اأعرفها، اإل اأن تكون لغة مل ن�سمعها اإمنا تقول 
العرب: قد �سّل اللحم فهو ي�سّل، واأ�سّل ي�سّل، وخّم يخّم واأخّم يخّم.  
َللنا( بفتح الالم لكان �سوابا، ولكنى ل اأعرفها بالك�سر)5(.  لو كانت )�سَ
يُقال:  ولكن  الالم  بك�سر  ِلْلنا(  �سَ اللغة«  يف  نعرُف  »ل  النحا�ض:  وقال 

زاد امل�سري يف علم التف�سري - )5 / 115(.  )1(
تف�سري الطربي 310 )دار هجر( - )18 / 602( تف�سري القرطبي ـ موافق للمطبوع - )14 / 91(   اإحتاف ف�سلء الب�سر يف القراءات   )2(
الأربعة ع�سر - )1 / 450(املحت�سب 174/2, تف�سري القرطبي ـ موافق للمطبوع - )14 / 91, البحر املحيط ـ ن�سخة حمققة- 
)4/ 530, تف�سري اللباب لبن عادل ـ موافق للمطبوع - )1 / 2068( تف�سري الك�ساف مع احلوا�سى موافقا للمطبوع - )3 / 509( 
تف�سري املاوردى - النكت والعيون - )4 / 356(روح املعانى ـ ن�سخة حمققة - )11 / 123( زاد امل�سري يف علم التف�سري - )5 / 

115(- الك�سف والبيان عن تف�سري القراآن - )7 / 328(.
معاين القراآن - النحا�ص - )5 / 302( الك�سف والبيان عن تف�سري القراآن - )7 / 328(.  )3(

ال�سوارد لل�ساغاين - )167( تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص - )29 / 329( املحت�سب 174/2,املحرر الوجيز 281/5- اإعراب   )4(
القراآن للنحا�ص - )3 / 293(.

معاين القراآن للفراء موافقا للمطبوع - )2 / 319(.  )5(
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«)1(، وقال اأبو اإ�سحاق الزجاج: معنى  ، وَخمَّ واأََخمَّ لَّ اللحُم، واأ�سلَّ �سَ
القراءة بال�ساد على �سربني:

نا، وتغريت �سَوُرنا، يقال: �سلَّ اللحُم واأَ�سلَّ اإذا اأننَت  ْ اأحدهما: اأَْنَتنَّا وتغريَّ  
. وتغريَّ

الثاين: )�سَلْلنا(: يَِب�سنا من ال�سلَّة، وهي الأر�ُض الياب�سة ومنه قوله تعاىل:   
اِر{)2(. }مِن صَلصَاٍل َكالَْفخَّ

لَهُمْ مِنْ ُقرَّةِ َأعْيٍُن جَزَاءً بِمَا  القراءة يف قوله تعاىل: }َفلَ َتعَْلمُ نَْفسٌ مَا ُأخْفِيَ   /3
َكاُنوا يَعْمَُلونَ{ ]ال�شجدة: 17[، قال اخلليل: وقد ُقرئ )ما اأَْخِفْي لهم( اأي:  اأظهر)3( 
بهمزة مفتوحة وخاء �ساكنة وفاء مك�سورة وياء �ساكنة ، مبني للفاعل وال�سمري 
املتكلم  هلل تعاىل ، ذكر اخلليل القراءة يف قوله تعاىل )اأُْخفي( فقال :  وقد 
قرئ }فل تعلمُ نفسٌ ما أخْفي هلم{ اأي اأُْظِهُر  يقال : َخَفْيُت ال�سيَء: اأظَهْرتُه، 
واأَْخَفْيُته: �سرتته، هذا هو امل�سهور. واأنَّ َخَفْيُت واأَْخَفْيُت مبعنًى. وُحكي عن 
اأبي عبيد اأنَّ اأَْخفى من الأ�سداِد يكون مبعنى اأظهر ومبعنى �َسرَت، و بهذا تَتَّحد 
اإذا  اأزلت خفاه، وذلك   : به كالغطاء، وَخَفْيَتُه  يُ�سرت  ما  القراءتان)4( واخَلَفاء: 
اأظهرته، واأَْخَفْيَتُه: اأوليته خفاء، وذلك اإذا �سرتته)5(، قوله : }ُأخْفِيَ{، قراأه 
اليا(،  )باإ�سكان   : اأي  اْليَاِء  ْر�َساِل  َواإِ الأَِلِف  مِّ  ِب�سَ حمزُة ويعقوب والأعم�ض 
مِبَْعَنى اأَْفَعُل ، اأُْخِفي لَُهْم اأَنَا. }ُأخْفِيْ{ فعاًل م�سارعاً ُم�ْسنداً ل�سمري املتكلم، 
مرفوعا تقديرا ولذا �سكنت ياوؤه ، يخرب عن نف�سه اأي ما اأخفي لهم وحجته ما 
يت�سل باحلرف وهو قوله قبله }ومما رزقناهم ينفقون{)6( وتوؤيدها قراءُة ابِن 

اإعراب القراآن للنحا�ص - )3 / 293( معاين القراآن - النحا�ص - )5 / 302(.  )1(
تف�سري املاوردي - النكت والعيون - )4 / 356( تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص - )29 / 322(.  )2(

كتاب العني - )4 / 314(.  )3(
الدر امل�سون يف علم الكتاب املكنون - )1 / 3242( .  )4(

مفردات القراآن ـ للراغب   )1 / 289(.  )5(
التي�سري فى القراءات ال�سبع - )1 / 116( ال�سبعة يف القراءات - )1 / 516( حجة القراءات - )1 / 569( اإحتاف ف�سلء الب�سر يف   )6(
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م�سعود }ما ُنْخفي{ بنون العظمة)1(، وقراأ الباقون من القراء }ُأخْفِيَ{ 
مِّ الأَِلِف َوَفْتِح اْليَاِء مِبَْعَنى ُفِعَل، اأي : ما�سياً مبنياً للمفعول، اأي خّبئ لهم،  ِب�سَ
ي�سم  ما مل  ما�سيا على  الياء، جعلوه فعال  بفتح  اأي:   . ياوؤُه  ُفتحت  ثَمَّ  فِمْن 
فاأبهم  }فلهم جنات املأوى{  قوله:  به  للمفعول  الفعل  بناء  فاعله، ويقوي 
كان  بعينه، ولو  فاعل  اإىل  ي�سند  قوله: }أخفي هلم{ ومل  اأبهم  كما  ذلك 
}أخفي{ كما قراأه حمزة لكان اأعطيهم جنات املاأوى ليوافق اأعطي اأخفي 
اإَِذا   َ اهللَّ لأَنَّ  امْلَْعَنى،  ُمَتَقاِربََتا  َم�ْسُهوَرتَاِن،  ِقَراَءتَاِن  الفعل وهما  فاعل  يف ذكر 
ُه ، و }ما{ يحتمل اأن  ٍف َغرْيُ ، َواإَِذا اأُْخِفَي َفَلْي�َض لَُه خُمْ ِفيُّ اأَْخَفاُه َفُهَو خَمْ
تكون مبعنى الذي، فعلى القراءة الأوىل فثم �سمري حمذوف تقديره اأخفيه، 
وعلى قراءة اجلمهور فال�سمري الذي مل ي�سم فاعله يجري يف العودة على 
مو�سع  يف  فهي  الأوىل  القراءة  فعلى  ا�ستفهاماً،  تكون  اأن  ويحتمل  الذي، 
ن�سب ب »اأخفي« وعلى القراءة الثانية هي يف مو�سع رفع بالبتداء)2(، وقراأ 
للفاعل  مبنياً  }َأخْفى{ ما�سياً  حممد بن كعب وابن حمي�سن والأعم�ض 
ُ تعاىل يعني: اأخفى اهلل من قّرة اأعني)3(، ويوؤيِّده قراءُة الأعم�ض }ما  وهو اهللَّ
َأخَْفيْتُ{  م�سنداً للمتكلم)4( وروى املف�سل عن الأعم�ض »ما يُخَفى لهم« 

بالياء امل�سمومة وفتح الفاء)5(.
القراءات الأربعة ع�سر - )1 / 450( البدور الزاهرة - )1 / ل276(.

معاين القراآن للفراء 320/2 , حمت�سر ابن خالويه �ص 118, املحرر الوجيز - )5 / 283( البحر املحيط ـ ن�سخة حمققة - )8 /   )1(
437( تف�سري القراآن العظيم املن�سوب للإمام الطرباين.

معاين القراآن للفراء موافقا للمطبوع - )2 / 320(تف�سري الطربي 310 )دار هجر( - )18 / 624( املحرر الوجيز - )5 / 283(   )2(
اإعراب القراآن للنحا�ص - )3 / 296(.

اإحتاف ف�سلء الب�سر يف القراءات الأربعة ع�سر - )1 / 450( الك�سف والبيان عن تف�سري القراآن - )7 / 332( تف�سري اللباب لبن   )3(
عادل ـ موافق للمطبوع - )1 / 4103(.

املحرر الوجيز - )5 / 283( البحر   املحيط ـ ن�سخة حمققة - )8 / 437( تف�سري القراآن العظيم املن�سوب للإمام الطرباين ,  الدر   )4(
امل�سون يف علم الكتاب املكنون - )1 / 4103(.

)5(   قراءة �ساذة : -املحرر الوجيز - )5 / 283(.
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املطلب الثالث
اختيار اخلليل  بع�س الأوجه من القراءات موافقا فيها العامة من القراء

قال تعاىل: }بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَاْلَرِْض{ ]البقرة : 117[، قال اخلليل ويُقراأ :   -1
)بَِديُع(  بالن�سب على جهة التعّجب ملّا َقاَل امل�سركوِن بدعاً ّما قلتم وبديعاً 
واب ويَُقاُل  ما اخرتقتِم اأْي: عجيباً فن�سبه على التعّجِب واهلل اأعلم بال�سّ
الّرفع  العاّمة  وقراءة  قبلِه  اأحد  ل  البديع  وهو  اهلِل  اأ�سماء  من  ا�سم  هو   :
وهو اأوىل بال�سواب()1(، قوله تعاىل: }بديع السموات{ يف رفعه ثالثة 
اأي  حمذوف:  مبتداأ  خرب  هو  والثاين   تعاىل،  فاعل  هو  اأحدهما  اأوجه: 
هو بديع، والثالث هو مبتداأ وخربه )اأنى يكون له( وما يت�سل به، واأنى 
مبعنى كيف اأو من اأين، ومو�سعه حال، و�ساحب احلال )ولد( والعامل 
]يكون[، ويجوز اأن تكون تامة، واأن تكون ناق�سة)2( وقرئ باجلرِّ على اأنه 
بالن�سب على املدح ،  بدٌل من ال�سمرِي يف » له « وقراأ املن�سور : بديع 
الذي  من�سوِبها  اإىل  اأ�سيَفْت  امل�سبهة  ال�سفِة  باِب  من  ال�سماواِت  وبديُع 
كاَن فاعاًل يف الأ�سِل ، والأ�سل : بديٌع �سماواتُه ، اأي بَُدَعْت ملجيِئها على 
َبْت ما  �سكٍل فائٍق ح�سٍن غريٍب ، ثم �ُسبَِّهْت هذه ال�سفُة با�سِم الفاعِل َفَن�سَ

يَفْت اإليه تخفيفاً)3(. كاَن فاعاًل ثم اأُ�سِ
قال   ،]259 : ]البقرة  يََتسَنَّهْ{  لَمْ  وَشَرَابِكَ  َطعَامِكَ  إِلَى  }َفانُْظرْ   : تعاىل  قال   -2
نِة واواً قراأ:  اخلليل : وقال اهلل عز و جل )مل يََت�سنَّْه(  من جعل حذف ال�سَّ
اأ�سوب()4( اأجاز اخلليل  الهاء  واإثبات  ُم�ساناًة  �سانَْيته  " ومنه  يََت�سنَّ  " مل 
لاًل وجه  يف )يت�سنَّه( ِقراَءتي اثبات الهاء وحذفها مرجحاً قراءة اثباِتها مَعّ
كتاب العني - )2 / 54-55  , ن�سب الزخم�سري قراءة الن�سب اىل املن�سور بن املعتمر فقال : ) وقراأ املن�سور بالن�سب على املدح (   )1(

الك�ساف : 1/ 208.
اإملء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات - )1 / 256(.  )2(

البحر املحيط ـ ن�سخة حمققة - )1 / 584( الدر امل�سون يف علم الكتاب املكنون - )1 / 300(.  )3(
كتاب العني - )4 / 8(.  )4(
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( ومنه �سانيته  نِة واواً قراأ : )مل يََت�َسنَّ احلذف باأنَّ ) َمن جعل حذف ال�سَّ
م�ساناة واثبات الهاء اأ�سوب(، وقول اخلليل يف حذف الهاء واظهارها 
بني  اذ ل خالف   ، الوقف  الَو�سل ل  امنا هو يف  يَت�سنَّه(  قراءة )مل  يف 
القراء يف اظهارها َوقفاً فكلهم وقف على الهاء فيها ويف مثيالتها من اأي 
َو�ساًل ، فحذفها  اأو اظهارها  اثباتها  الذكر احلكيم)1(. لكن اختلفوا  يف 
و�سال حمزة والك�سائي خلف ويعقوب وافقهم الأعم�ض واليزيدي وابن 
باإثبات  ابن كثري ونافع وعا�سم واأبو عمرو وابن عامر   حمي�سن ، وقراأ 
َواُب  الها قال )َوال�سَّ اإثبات  الهاء يف احلالني)2(.  واختار الطربي قراءة 
ِل َواْلُوْقِف ؛ ِلأَنََّها ُمْثَبَتٌة  ِمَن اْلِقَراَءِة يِف َذِلَك ِعْنِدي ، اإِْثَباُت اْلَهاِء يِف اْلَو�سْ
الََتنْيِ وَذِلَك اأن  ِحيٌح يِف ِكْلَتا احْلَ َحِف امْلُ�ْسِلِمنَي، َوِلإِْثَباِتَها َوْجٌه �سَ يِف ُم�سْ
ُ َعَلى لَُغِة  ُنوَن َفيََتَغريَّ يكون َمْعَنى َقْوِلِه : }لَمْ يََتسَنَّهْ{ مَلْ يَاأِْت َعَلْيِه ال�سُّ
}مل يتسنه{  �َسَنًة)3(، وقوله:  َقاَم  اأَ َذا  اإِ  : �ْسَنُه  اأَ ِعْنَدُكْم  اأَ�ْسَنْهُت   : َقاَل  َمْن 
من  اأ�سله  وقيل:  طراوته.  تذهب  ومل  عليه،  ال�سنني  مبر  يتغري  مل  معناه: 

الواو، لقولهم �سنوات، ومنه: �سانيت، والهاء للوقف.
قال تعاىل : }وَجَعَُلوا لِلَّهِ شُرََكاءَ الِْجنَّ وَخََلَقهُمْ وَخَرَُقوا لَهُ بَنِنيَ وَبَنَاتٍ بَِغيِْر   -3
: وقوله عز  اخلليل  قال   ،]100 : ]الأنعام  يَصُِفونَ{  وََتعَالَى عَمَّا  عِلٍْم سُبْحَانَهُ 
)خرقوا(  قوله:  اأح�سن)4(  بالتَّخفيف  وَبَنَاتٍ{  بَنِنيَ  لَهُ  }وَخَرَُقوا  وجل 
واأبو جعفر  فنافع  التخفيف،   الأخرى   الت�سديد و  اإحداهما  قراءتان  فيه 
املبالغة،  قتل وقتل، وعلى  مثل  مرة  بعد  مرة  اأي  للتكثري،  الراء  بت�سديد 
ال�سبعة يف القراءات - )1 / 188( اإحتاف ف�سلء الب�سر يف القراءات الأربعة ع�سر - )1 / 140( تف�سري الطربي 310 )دار هجر( -   )1(

.)599 /4(
�سرح ال�ساطبية امل�سمى: اإبراز املعاين من حرز الأماين يف القراءات ال�سبع - )1 / 490( احلجة يف القراءات ال�سبع - )1 / 100(   )2(

الن�سر يف القراءات الع�سر - )2 / 264(.
جامع البيان  )دار هجر( - )4 / 600(.  )3(

كتاب العني 150/4.  )4(



جملة ت�أ�صيل العلوم {38}

والباقون بالتخفيف ، مبعنى :  الختالق يقال خلق الإفك وخرقه واختلقه 
واأن  كالختالق  الخرتاق  معنى  اأن  اخلليل  ذكر  وقد  وافتعله)1(  وافرتاه 
تخرق الكذب كتخلقه)2( قال الفراء : »يقال خلق الإِفك وَخَرقه واختلقه 
ه مبعنى َكَذب فيه)3( اأي : اختلقوا وافرتوا ، ويقال  وافرتاه وافتعله وَخَر�سَ
خرق الإفك وخلقه واختلقه واخرتقه واقتلعه وافرتاه وخر�سه اإذ كذب 
فيه ، وقراأ ابن عمر وابن عبا�ض )وحرفوا( باحلاء املهملة والفاء، و�سدد 
ابن عمر الراء ، وخففها ابن عبا�ض مبعنى :  وزورا له اأولدا لأن املزّور 

حمرف مغري للحق اإىل الباطل)4(.
]الأنفال : 42[، والعدوة : �سالبة من  بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا{  َأنُْتمْ  }إِْذ  قال تعاىل:   -4
بالك�سر  الدنيا(  بالعدوة  اأنتم  :)اإذ  ويقراأ  عدوة   : ويقال  الوادي  �ساطئ 
وافقهم  العني،  بك�سر  ويعقوب  عمرو  واأبو  كثري  ابن  قراأ  وال�سم)5( 
الباقون ب�سم العني وهما لغتان.  الأعم�ض واحل�سن وابن حمي�ض، وقراأ 
يقال : ِعدوة بالك�سر وُعدوة بال�سم ، مثل ِك�سوه وُك�سوه)6( يقول تعاىل 
نزول  اأنتم  اإذ  اأي:  الدُّنْيَا{  بِالْعُدْوَةِ  َأنُْتمْ  }إِْذ  الفرقان:  يوم  عن  خمرًبا 
بعدوة الوادي الدنيا القريبة اإىل املدينة، }وَهُمْ{ اأي: امل�سركون نزول 
}والرَّْكبُ{  التي من ناحية مكة،  البعيدة  اأي:  }بِالْعُدْوَةِ الُْقصْوَى{ 
اأي: العري الذي فيه اأبو �سفيان مبا معه من التجارة }َأسَْفَل مِنُْكمْ{ اأي: 
مكان  اإىل  وامل�سركون  اأنتم  اأي:  َتوَاعَدُْتمْ{  }وَلَوْ  البحر  �سيف  يلي  مما 
التي�سري يف القراءات ال�سبع - )1 / 78( حجة القراءات - )1 / 264( ال�سبعة يف القراءات - )1 / 264( تهذيب اللغة ـ موافقا   )1(

للمطبوع - )7 / 14( اإحتاف ف�سلء الب�سر يف القراءات الأربعة ع�سر - )1 / 270(.
كتاب العني - )4 / 170(.  )2(

معاين القراآن للفراء   - )1 / 348(.  )3(
خمت�سر  �سواذ القراآن ابن خالويه �ص 39, املحت�سب لبن جني 224/1, الك�ساف للزخم�سري 2/ 41, الفتوحات الإلهية 2/ 72 ,   )4(

البحر املحيط ـ   - )4 / 603( الدر امل�سون يف علم الكتاب املكنون - )1 / 1710(.
كتاب العني - )2 / 216(.  )5(

الن�سر 276/2, احلجة لأبي زرعة �ص 310,الك�سف 491/1, جامع البيان للطربي205/11 , الك�سف والبيان 361/4.  )6(
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}الخَْتَلْفُتمْ فِي الْمِيعَادِ{)1(.
قال تعاىل: }رَبَّنَا َأِرنَا اللََّذيِْن َأَضلَّنَا مِنَ الِْجنِّ وَاْلِنِْس{ ]ف�شلت : 29[، قال   -5
اخلليل: )تقول : اأِرين يا فالن ثَْوبََك لأراه فاإذا ا�ستعطيته �سيئا ليُْعِطيََكه مل 
يقولوا اإل )اأْرنا( ب�سكون الّراء يجعلونه �سواء يف اجلمع والواحد والذكر 
يُجريها  للُمعاطاة خا�سة ومنهم من  عت  ُو�سِ كاأنها عندهم كلمة  والأنثى 
وقد  بني حالتهما  ويفّرق  اأريني  وللمراأة  اأَِرين   : فيقول  الت�سريف  على 
والتَّْثقيل ومن  بالتَّخفيف  املعنى  اللّذين أضلّنا{ على هذا  }أرْنا  يُْقراأ 
وؤْية قراأها بك�سر الّراء  فاأما }َأِرنَا اللَّهَ جَهْرَة{ ]الن�شاء : 153[  اأراد معنى الرُّ
و}وََأِرنَا مَنَاسَِكنَا{ ]البقرة : 128[، فال يُْقراأ اإّل بَك�ْسر الّراء)2( قلت : قراأ نافع 
وحمزه والك�سائي وعا�سم يف رواية حف�ض بك�سر الراء حيثما تكرر يف 
خم�سة موا�سع هي }وََأِرنَا مَنَاسَِكنَا{ ]البقرة: 128[، و}رب أرني أنظر 
]ف�شلت: 29[،و}وََأِرنَا اهلل  َأَضلَّنَا{  اللّذين  : 143[، و}أرنا  ]الأعراف  إليك{ 
جهرة{ ] الن�شاء: 153[ و}أرني كيف حتي املوتى{ ]البقرة 260[، وقراأ ابن كثري 
بالإِ�سكان يف اجلميِع ووافقه يف ف�سلت ابُن عامر واأبو بكر عن عا�سم، 
واخُتِلف عن اأبي عمرو فروى عنه ال�سو�سي موافقَة ابِن كثري يف اجلميع ، 
ا  ا الك�سُر فهو الأ�سُل ، واأمَّ وروى عنه الدوري اختال�َض الك�سِر فيها . اأمَّ
املت�سَل  �َسبَّهوا   ، فللتخفيِف  الإِ�سكان  واأما   ، م�سهور  َفَح�َسٌن  الختال�ُض 

نوا ك�سره ، كما قالوا يف َفِخذ : َفْخذ وكِتف : كْتف)3(. باملنف�سِل ف�سكَّ
لغة  ال�سلب   ،]7  : ]الطارق  وَالتَّرَائِِب{  الصُّلِْب  بَيِْن  مِنْ  }يَْخرُجُ  تعاىل:  قال   -6
يف ال�سلب وقد يقراأ : )بني ال�سلب والرتائب( وقد قرئ )بني ال�سلب 

تف�سري ابن كثري / دار طيبة - )4 / 66( زاد امل�سري يف علم التف�سري - )3 / 115(.  )1(
كتاب العني 310/8 ) راأى ( الدر امل�سون يف علم الكتاب املكنون - )1 / 4618(.  )2(

حجه القراءات 173/2  ال�سبعة لبن جماهد  )1 / 170(  )1 / 576(,  يف املب�سوط �ص137   علل القراءات ج173/2 جامع البيان   )3(
للطربي 173/2 اإحتاف ف�سلء الب�سر فى القراءات الأربعة ع�سر - )1 / 193( املحرر الوجيز - )1 / 154(و )6 / 30(  البحر 

املحيط ـ  )1 / 624( الدر امل�سون يف علم الكتاب املكنون - )1 / 319(.
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ُلَب ال�سيء �سالبًة و �سلَّب الُرَطُب، اإذا بلغ اليُْب�َض، فهو  والرتائب()1( �سَ
ْلُب ِمَن الَظهر وكلُّ �سيء من الَظهر فيه َفقاٌر  م�سلٌِّب بك�سر الالم،  وال�سُ
َلب،  ْلُب من الأر�ض: املكان الغليظ املُْنَقاد، وال�سَ ْلُب. وال�سُ فذلك ال�سُ
ُلب من الأر�ض،  َلُب اأي�ساً: ما �سَ ْلب من الَظهر. وال�سَ بالتحريك: لغة يف ال�سُ
بَنَُّكمْ فِي 

ِّ
صَل د للتكبري، قال تعاىل: }وََلُ به اأي�ساً، �ُسدِّ ْلباً، و�سلَّ و�سَلبه �سَ

جُُذوِع النَّْخِل{ ]طه : 71[)2( وذكر الفراء: اأن ال�سلب على وزن قفل هو لغة 
بفتح ال�ساد والالم)3( وقراأ  َلب  : ال�سَ اأهل احلجاز ويقول فيه متيم واأ�سد 
ال�ساد و�سكون  ب�سم   : ْلِب  ال�سُّ بنَْيِ  ِمْن   ، للفاعل  مبنيا  يَْخُرُج  اجلمهور: 
الالم ، وقراأ ابن م�سعود ، وابن �سريين ، وابن ال�سميفع ابُن اأبي عبلة وابن 
بفتحهما  واليماينُّ   ، والالم  ال�ساد  ب�سم   » ُلب  ال�سُّ  « مكة  واأهُل  مق�سم  
الب   ، و�سَ َلٌب  ، و�سَ ُلٌب  ، و�سُ ْلب  " �سُ  : لغات   اأربع  َلب( وفيه  )ال�سَ

على وزن قالب)4(.
قال تعاىل: }سَلَمٌ هِيَ حَتَّى مَْطَلِع الَْفجِْر{ ]القدر: 5[، قال اخلليل: )املْطَلُع:   -7
ويُْقراأ  َطَلَع  من  م�سدر   : ،واملطَلُع  ال�سم�ض  عليه  تَْطُلُع  الذي  املو�سع 
)َمْطِلِع الفجر( ولي�ض بقيا�ض)5( الطاء والالم والعني اأ�سٌل واحد �سحيح، 
لوع ، يقاُل: طَلعت  يدلُّ على ظهوٍر وبُروز فاملطَلع بفتِح الالم مبعنى الطُّ
لوع  ال�سم�ُض ُطلوعاً وَمْطَلعاً ، واأما املطِلُع بك�سر الالم ، فاإنه مو�سُع الطُّ
وقيل:  متيم،  لغة  يف  م�سدران  والك�سر  بالفتح  ومطَلع«  )مطِلع  وقيل 
الفراء:  قال   ، اأهل احلجاز  بالك�سر عند  الطلوع  بالفتح ومو�سع  امل�سدر 

كتاب العني - )7 / 127( ,  )6 / 82(.  )1(
 /  3( فار�ص -  اللغة لبن  مقايي�ص  / 137( معجم   12( للمطبوع -  موافقا  ـ  اللغة  تهذيب   )392 /  1( اللغة -  يف  ال�سحاح   )2(

.)301
معاين القراآن للفراء  - )3 / 255( البحر املحيط ـ   - )3 / 554(.  )3(

خمت�سر يف �سواذ القراآن لبن خالويه  �ص 340 ,  املحرر الوجيز - )7 / 22(  زاد امل�سري يف علم التف�سري - )6 / 145( تف�سري القرطبي- )20 / 7(  البحر   )4(
املحيط ـ   - )10 / 451( البحر املحيط ـ   - )3 / 554(  الدر امل�سون يف علم الكتاب املكنون - )1/ 5760( تف�سري اللباب لبن عادل ـ   - )1 / 5248(.

كتاب العني 11/2.  )5(
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والفتح اأقوى يف قيا�ض العربية ، لأن املطَلع بالفتح : الطلوع، وبالك�سر: 
القراءة حيث  الوجهني وردت  منه)1( وعلى هذين  يطلع  الذي  املو�سع 
قراء اجلمهور )ابن كثري ونافع واأبو عمرو وابن عامر وعا�سم وحمزة(، 
بفتح الالم )َمْطَلِع( وقراء اأبو رجاء ، والأعم�ض ، و يحيى ابن وثاب ، 
وطلحة ، وابن حمي�سن، والك�سائي، واأبى عمرو ، بخالف عنه، بك�سرها 

)َمْطِلع()2(.
املطلب الرابع

عزو اخلليل بع�س وجوه القراءات اإىل من قراأ بها من ال�سحابة والتابعني
اخلليل:   قال   ،]6  ،  5 ]الفاحتة:  نَسَْتعِنيُ{   وَإِيَّاَك   • نَعْبُدُ  }وَإِيَّاَك   : تعاىل  قال   -1
)وجئتك بهذا الأمر قلباً اأي حم�ساً ل ي�سوبه �سيء( ويف احلديث : كان 
رفع  في�سبع  ن�ستعنُي(  :)واإّياك  يقراأ  ال�سالم(  )عليه  طالب  اأبي  بن  علي 
ابن  ذكرها  القراءة  هذه  حم�ساً)3(  اأي  قلباً  قر�سياً  وكان  ا�سباعاً  النون 
العني  يف  اأحمد  بن  اخلليل  )ذكر   : فقال  العني   معجم  عن  نقاًل  خالويه 
يقراأ )اإّياك نعبد  اأبي طالب ر�سي اهلل عنه كان  املوؤمنني علي بن  اأمري  اأن 
ثم  اأي حم�ساً،  قلباً  النون وكان عربياً  ال�سمة يف  ي�سبع  ن�ستعنُي(  واياك 
قال ابن خالويه : وقد روي عن َوْر�ض اأنه كان يقروؤها كذلك ومل  تُ�سْر 
بقية م�سادر القراءات اإىل هذه القراءة ، ثم ذكر ابن خالويه �سورة هذا 
)اإياك  قراأ  فقد  َوْر�ض  برواية  نافع  قراءة  يف  نف�سها  الآية  ملطلع  ال�سباع 
موافقا  ـ  اللغة  تهذيب   )419  /  3(  - فار�ص  لبن  اللغة  مقايي�ص  معجم   )280  /  3(  - للمطبوع  موافقا  للفراء  القراآن  معاين   )1(

للمطبوع - )2 / 99( املخ�س�ص ـ لبن �سيده - )4 / 318( اإعراب القراآن للنحا�ص - )5 / 269(.
معاين القراآن للفراء موافقا للمطبوع - )3 / 280( جامع البيان )تف�سري الطربي( - )24 / 535( بحر العلوم - )4 / 426(  تف�سري البغوي   )2(
- )8 / 492(  الك�سف والبيان عن تف�سري القراآن - )10 / 258( تف�سري القرطبي ـ موافق للمطبوع - )20 / 134( حجة القراءات - )1 

/ 768( ال�سبعة يف القراءات - )1 / 693( التي�سري فى القراءات ال�سبع - )1 / 141(الن�سر يف القراءات الع�سر - )2 / 443(.
العني 171/5,,   خمت�سر يف �سواذ القراآن من كتاب البديع : 9ـ  10 ., اعراب القراءات ال�سبع وعللها : 1 /201ـ  202 . املحت�سب   )3(
1/ 165 . تهذيب اللغة للأزهري 3026/3 مادة قلب .وقوله ) حم�سُا( اأي : اأي خال�سًا يف ن�سبه ول�سانه ل ي�سوبه �سائبة لأن قلب كل 
�سيء ٌلبه وخال�سه , وقيل اأراد فهمًا فطنًا من قوله   ]ملن كان له قلب[ �سورة ق37 اأي: علم وفهم , انظر : النهاية لبن الأثري 151/4 

مادة  قلب , املفردات للراغب �ص 620 قلب .
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لغة  اأنها  ذاكراً  كالواو  ت�سري  حتى  )نعبُد(  يف  ال�سمة  با�سباع  نعُبدو( 
للعرب)1( وا�سباع نون )ن�ستعني( يظهر عند الَو�سل ل الوقف، ول يكون 
مع ال�سراع اإمنا يكون مع الرويَّة والتثبت)2(. وال�سباع ظاهرة لغوية يف 

ل�سان القر�سيني)3(.
 : اخلليل  قال   ،]104  : ]البقرة  انُْظرْنَا{  وَُقوُلوا  رَاعِنَا  َتُقوُلوا  }اَل   : تعاىل  قال   -2
)واأرعى فالن اإىل فالن اأي : ا�ستمع وروي عن احل�سن :)راعنا( بالتنوين 
كان  اأنه  الب�سري  احل�سن  عن  حكي  قد   : الطربي  قال  التنوين)4(  وبغري 
من  "راعنا"،  قول  تقولوا  ل  مبعنى:  بالتنوين،  راعنا(  تقولوا  يقروؤه:)ل 
خمالفة،  امل�سلمني  لقراء  قراءة  وهذه  واجلهل،  احلمق  "الرعونة" وهي 
املتقدمني  قراءة  من  وخروجها  ل�سذوذها  بها  القراءة  لأحد  جائز  فغري 
واملتاأخرين، وخالِفها ما جاءت به احلجة من امل�سلمني)5( واجلمهوُر على 
»راِعنا« اأمٌر من املُراعاة ، وهي النظُر يف م�سالِح الإِن�ساِن وتََدبُِّر اأموِره ، و 
»راِعنا« يقت�سي امل�ساركَة لأنَّ معناه: ليكن منك رعايٌة لنا وليكن منا رعايٌة 
احل�سُن  وقراأ   ، ال�سالم  عليه  به  م�ساواِتهم  فيه  لأنَّ  ذلك  َفُنهوا عن   ، لك 
وابن اأبي ليلى وابن حمي�سن واأبو َحْيَوة : »راِعناً« بالتنوين، ووجُهه اأنه 
�سفٌة مل�سدٍر حمذوٍف، اأي : قوًل راعناً ، وهو على َطريِق الَن�َسب كالبن 
وتامر ، يقول : ل تقولوا حمقا ، وين�سب بالقول كما تقول : قالوا خريا 
عونة : اجَلْهل واحُلْمق  وقالوا �سّرا. واملعنى : ل تقولوا قوًل ذا ُرعونة . والرُّ
والَهَوج ، فنهى اهلل عباده اأن يت�سبهوا بالكافرين يف مقالهم وفعالهم ، كما 
َّذِينَ هَادُوا يُحَرُِّفونَ الَْكلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَُقوُلونَ سَمِعْنَا  قال تعاىل: }مِنَ ال

خمت�سر يف �سواذ القراآن من كتاب البديع : 9 ـ 10,  اإعراب القراءات ال�سبع وعللها : 1 /201 .  )1(
املحت�سب 1/ 165.  )2(

الظواهر اللغوية يف قراءة احل�سن الب�سري/ 54  ,  الظواهر اللغوية يف قراءة اهل احلجاز/59.  )3(
كتاب العني - )2 / 241(.  )4(

جامع البيان )تف�سري الطربي( - )2 / 466(.  )5(
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َّهُمْ  َأن وَلَوْ  الدِّيِن  فِي  وََطعْنًا  بَِألْسِنَتِِهمْ  لَياًّا  وَرَاعِنَا  مُسْمٍَع  َغيْرَ  وَاسْمَعْ  وَعَصَيْنَا 
اللَّهُ  لَعَنَهُمُ  وَلَكِنْ  وََأْقوَمَ  لَهُمْ  خَيْرًا  لََكانَ  وَانُْظرْنَا  وَاسْمَعْ  وََأَطعْنَا  سَمِعْنَا  َقاُلوا 

بُِكْفِرهِمْ َفل يُؤْمِنُونَ إاِل َقلِيل{ ]الن�شاء: 46[ )1(.  
واأنا    : اخلليل  قال   ،]63  : ]طه  لَسَاحِرَاِن{  هََذاِن  إِنْ  }َقاُلوا   : تعاىل  قال   -3
اأقراوؤها اإن �سئتم خمففة على الأ�سل )اإن هذان ل�ساحران( اأي : ما هذان 
اإل �ساحران ، ويف قراءة عائ�سة ر�سي اهلل عنها )اإن هذين ل�ساحران()2(.

فهمت   : اخلليل  قال   ،]79 ]الأنبياء:  سَُليْمَانَ{  }َفَفهَّمْنَاهَا   : تعاىل  قال   -4
ال�سيء ]فهما وفهما[ : عرفته وعقلته وفهمت فالنا واأفهمته : عرفته وقراأ 
م�سادر  يف  القراءة  هذه  نُ�سبت  �سليمان()3(  فاأفهمناها   (  : م�سعود  ابن 
القراءات والتف�سري اإىل عكرمة )فاأفهمناها( عّدي بالهمزة كما عّدي يف 
ْمناها(  للحكومة  ْمَناَها( وال�سمري يف )َفَفهَّ قراءة اجلمهور بالت�سعيف )َفَفَهّ

اأو الفتوى املفهومة من ال�سياق)4(.
قال تعاىل : }إِنْ َكانَتْ إاِلَّ صَيْحًَة وَاحِدَةً َفِإَذا هُمْ خَامِدُونَ{ ]ي�س : 29[،   -5
قال اخلليل: وقراأ ابن م�سعود : )اإن كانت اإل زقية واحدة( اأي �سيحة)5( 
هذه القراءة ال�ساذة رواها احل�سن الب�سري عن ابن م�سعود يف معر�ض 
اإمنا هو  اأقبل وهلم فقال :  حديثه عن معنى الأحرف ال�سبعة واأنها مبعنى 
ابن  قراءة  فقال: يف  �سريين  ابن  ف�ّسره  ثم  واأقبل.  وتعال  هلم   : كقولك 
معاين القراآن للفراء موافقا للمطبوع - )1 / 70( املحرر الوجيز - )1 / 129( تف�سري الك�ساف مع احلوا�سي موافقا للمطبوع -   )1(
)1/ 174(  تف�سري القرطبيـ  موافق للمطبوع - )2 / 60( تف�سري ابن كثري / دار طيبة - )1 / 373( - الدر امل�سون يف علم الكتاب 
املكنون - )1 / 277( اإحتاف ف�سلء الب�سر يف القراءات الأربعة ع�سر - )1 / 189( منار الهدى يف بيان الوقف والبتداء - )1 / 

.)158
اجلمل يف النحو - )1 / 159( وانظر : مطلب رواية اخلليل للقراءات �ص / .  )2(

كتاب العني - )4 / 61(.  )3(
خمت�سر �سواذ القراآن �ص 172 , تف�سري الك�ساف   - )3 / 128( اإعراب القراءات ال�سواذ للعكربي 1/ 111,  البحر املحيط ـ   -   )4(
)7/ 455(الدر امل�سون يف علم الكتاب املكنون - )1 / 3420(     تف�سري اأبي ال�سعود - )4 / 430( تف�سري البي�ساوي ـ   - )4 / 

102( تف�سري اللباب لبن عادل ـ   - )1 / 3659( روح املعاين ـ   )9 / 71(.
كتاب العني - )5 / 192(.  )5(
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م�سعود )اإن كانت اإل َزْقيًَة واحدة(، ويف قراءتنا: }إنْ كانت إال صيحة 
َغاِت()1(. واحدة{ َوامْلَْعَنى ِفيِهَما َواِحٌد ، َوَعَلى َهَذا �َساِئُر اللُّ

]ال�شافات : 10[،  َفَأتْبَعَهُ شِهَابٌ َثاقِبٌ{  الَْخْطَفَة  }إاِلَّ مَنْ خَطِفَ  قال تعاىل:   -6
 : تاأويل  على  اخلطفة(  خطف  من  )اإل   : يقراأ  احل�سن  كان   : اخلليل  قال 
اختطف اختطافة جعل امل�سدر على بناء خطف يخطف خطفة كما تقول 
وَخَطَف  ال�َسِتالب،   يف  الأخذ   : واخلطف   ، اختطافة  الختطاف  من 
واحٌد  اأ�سٌل  والفاء  والطاء  اخلاء  )َخِطَف(  يخَطف)2(،  وَخِطَف  يخِطُف 
مّطِرد منقا �ض، وهو ا�ستالٌب يف خّفة. فاخَلْطف ال�ستالب. تقول. َخِطْفُته 
تعاىل:  اهلل  قال  الأْب�سار.  لنور  خاطٌف  وبَْرٌق  اأخِطُفه.  وَخَطْفُته  اأْخَطُفه، 
مع،  ال�سَّ ]البقرة 20[، وال�سيطان يخِطف  َأبْصَارَهُم{  يَْخَطفُ  البَرُْق  }يََكادُ 
اإذا ا�سرتق. قال اهلل تعاىل: }إالَّ مَنْ خَطِفَ اخَلْطَفة{ ]ال�شافات 10[)3( وقال 
للخط  ببع�سها وهي غري خمالفة  قرئ  قد  لغات  فيه  النحا�ض: )خطف( 
يقال: َخَطَف وَخِطف وَخّطف  وِخّطف  وِخّطف. والأ�سل يف امل�سددات 
؛ لأن حركة  اخلاء  ، وفتحت  اأختها  لأنها  الطاء  التاء يف  فاأدغم  اختطف 
التاء األقيت عليها. ومن ك�سرها فاللتقاء ال�ساكنني. ومن ك�سر الطاء اأتبع 

الك�سر الك�سر)4(. 
 : اخلليل  قال   ،]32  : ]املر�شالت  َكالَْقصِْر{  بِشَرٍَر  َترْمِي  َّهَا  }إِن تعاىل:  قال   -7
َر  الَق�سَ ويُجَمُع  اأي�ساً  النَّْخلِة  ُعُنُق  وكذلَك  الُعُنِق  اأ�سُل   : رُة  )والَق�سَ
َّه ِجماالتٌ  راِت وكان احَل�َسُن يقَراأ }إهنا َترْمي بشَرٍَر كالَقصَر • كأن والَق�سَ
ال�سنن الكربى للبيهقي ويف ذيله اجلوهر النقي - )2 / 385( ف�سائل القراآن للقا�سم بن �سلم - )1 / 310( �سرح ال�سنة 516 - )4   )1(
/ 508( غريب احلديث لأبي عبيد ابن �سلم - )3 / 160( معاين القراآن للفراء موافقا للمطبوع - )2 / 375( تف�سري الطربي 310 

)دار هجر( - )1 / 48(  املحت�سب لبن جنى   - )2 / 400(خمت�سر �سواذ القراءات �ص 234.
كتاب العني - )4 / 221( وانظر مطلب توجيه القراءات �ص.  )2(

معجم مقايي�ص اللغة لبن فار�ص - )2 / 196(.  )3(
اإعراب القراآن للنحا�ص - )3 / 412( املحيط 291/4, وال�سحاح 1352/4, والل�سان 75/9, تف�سري القرطبي ـ موافق للمطبوع   )4(

.67 / 15( -
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َرَر يرتِفُع فوَقهم كاأعناِق النَّْخِل ثم  ُر اأنَّ ال�سَّ صُْفرٌ{ ]املر�شالت: 32-33[، ويُف�سِّ
ْفٌر( فهو  وِد  ، فاأما قوله تعاىل : )كاأنّه ِجمالٌت �سُ ينَحطُّ عليهم كالأيُنِق ال�سُّ
وُد من غري اأن يفرد الواحد ولكْن يقال لكلِّ طائفٍة منها ِجمالٌة  الأْيُنقُّ ال�سُّ
واجلميُع جمالٌت وَجمائُل  وبع�ض يقول : اأراد ِجماًل ل نُوَقاً فيها()1( ذكر 
اخلليل مفردة )ق�سرة( وبنّي معناها يف اأ�سل اللغة واأملح اإىل بع�ض املعاين 
قراءة  وذكر   ، القراآنية  الآيات  يف  اللغوي  �سياقها  �سمن  حتتملها  التي 
احل�سن واملعنى على هذه القراءة ،وذكر اأوجه الت�سبيه يف الآية  ،وهذا 
فيها  القراءة  واأوجه  القراآنية   للكلمة  املعاين  الدللة على  اإبداعه يف  من 
على وجه الإيجاز، وهذه الكلمة القراآنية  ) ق�سر( فيها اأوجه لغوية اأخرى 
الأف�سح   اللغوية على  الأوجه  ببع�ض هذه  قرئ  اخلليل وقد  ما ذكر  غري 

والأ�سهر من لغات العرب.  
 : اخلليل  قال   ،]24  : ]التكوير  بَِضنِنيٍ{  الَْغيِْب  عََلى  هُوَ  }وَمَا   : تعاىل  قال   -8
ننٌي  نَُّة كلُّ ذلك من الإِم�ساِك والُبْخل تقول : رجٌل �سَ نَُّة واملَ�سِ نُّ وال�سِّ )ال�سِّ
وقوله تعاىل: }وَمَا هُوَ عََلى الَْغيِْب بَِضنِنيٍ{ ]التكوير : 24[، اأي :  بكتوم مِلا 
اأُوحَي اإليه من القراآن، وقراأْت عائ�سة: }بَظننيٍ{ اأي مبُتَّهم()2( بنّي اخلليل 
ّن   به ي�سَ النفي�ض يقال  �سّن  بال�سيء  الُبخل  َنانَة:  ّن وال�سَّ نَّة وال�سَّ ال�سِّ اأن 
اأي  بَِضنِنيٍ{،  الَْغيِْب  عََلى  هُوَ  }وَمَا  تعاىل:  بقوله  وا�ستدل  ِنني  �سَ فهو 
ما هو ببخيل  يعني : اأَنَّ النبي �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم غرُي متَّهم بالبخل فيما 
يقول. والظّن يف كثري من الأُمور مذموم، ولهذا قال تعاىل: }وَمَا يَتَِّبعُ 
نَّ اَل يُْغنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا{، وقال تعاىل: }اجَْتنِبُواْ  َأْكَثرُهُمْ إاِلَّ َظنًّا إِنَّ الظَّ
نِّ إِثْمٌ{.ويُقال فيه ِظنَّه، اأي تَُهمة. وهو ظنتي،  نِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّ َكثِريًا مِّنَ الظَّ

كتاب العني - )5 / 59( ,  كتاب العني - )6 / 141(.  )1(
كتاب العني - )7 / 10(.  )2(
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اأي مو�سع تهمتي ورجل َظُنوٌن: ل يوثق  بخرَبه)1( وقد �سحت الروايات 
بقراءة قوله تعاىل )ب�سنني( بال�ساد والظاء ،حيث قراأ : ابن كثري وعمرو 
والك�سائي وافقهم ابن حمي�سن واليزيدي وهي قراءة  ابن م�سعود وابن 
عبا�ض وزيد بن ثابت وابن عمر وابن الزبري وعائ�سة وعمر بن عبد العزيز 
وغريهم:  وجماهد  جندب  وابن  وم�سلم  الزبري  بن  وعروة  جبري  وابن 
اتهمته  بفالن  ظننت  من  مفعول  مبعنى  فعيل  امل�سالة  بالظاء  }بظنني{ 
ويتعدى لواحد اأي : وما حممد على الغيب وهو ما يوحي اهلل اإليه مبتهم 
اأي ل يزيد فيه ول ينق�ض منه ول يحرف اأي:  مبتهم من الظن والتهمة، 
وهذا نظري الو�سف ال�سابق )باأمني( وقيل معناه : ب�سعف القوة عن التبليغ 
القراءة  اأبو عبيد  املاء)2(،  واختار  قليلة  اإذا كانت  بئر ظنون  قولهم:  من 
تُبخل حممداً �سلى اهلل  اأن قري�ساً مل   : اأحدهما   : امل�سالة لوجهني  بالظاء 
عليه و�سلم فيما ياأتي به واإمنا كذبته ، فقيل ما هو مبتهم،  فنفي التهمة اأوىل 
من نفي البخل وثانيها : قوله : )َعَلى اْلَغْيِب( ولو كان املراد البخل لقال 
قيل  ولذا   ، كذا  على  يقال  وقلما  بكذا  �سنني  فالن   : يقال  لأنه  بالغيب 
اأن�سب باملقام لتهام الكفرة له �سّلى اهلّل تعاىل عليه و�سلم  هذه القراءة 
تتعدى بعلى دون البخل  التهمة  البخل وباأن  اأوىل من نفي  التهمة  ونفي 
بالظاء  هو  وكذا  احلر�ض)3(  معنى  ت�سمينه  باعتبار  اإّل  بها  يتعدى  ل  فاإنه 
اهلّل بن م�سعود)4(. ففي قراءة ابن كثري واأ�سحابه نفى  يف م�سحف عبد 
اهلل �سبحانه عن نبيه الكرمي تهمة الوهن والظن، فيما يبلغه للعباد من اأمر 

ب�سائر ذوى التمييز يف لطائف الكتاب العزيز - )1 / 1041- 1076(  .  )1(
معاين القراآن للفراء موافقا للمطبوع - )3 / 242( جامع البيان )تف�سري الطربي( - )24 / 262( تف�سري املاوردي - النكت والعيون - )6 / 219(.  )2(

اإحتاف ف�سلء الب�سر يف القراءات الأربعة ع�سر - )1 / 573(تف�سري القرطبي - )19 / 242( فتح القدير لل�سوكاين - )7 / 431(  )3(
 /  15(  - حمققة  ن�سخة  ـ  املعاين  روح  احلر�ص    )70  /  31(  - حمققة  ن�سخة  ـ  الغيب  142(مفاتيح   /  30(  - والتنوير  التحرير 

.)265
الن�سر يف القراءات الع�سر - )2 / 439(البدور الزاهرة - )1 / 361( اإحتاف ف�سلء الب�سر يف القراءات الأربعة ع�سر - )1 / 573(  )4(

اإحتاف ف�سلء الب�سر يف القراءات الأربعة ع�سر - )1 / 573( جامع البيان )تف�سري الطربي( - )24 / 260(.
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الغيب والوحي .وقراأ عثمان بن عفان  وابن عبا�ض واحل�سن واأبو رجاء 
والأعرج واأبو جعفر و�سيبة وباقي ال�سبعة: بال�ساد)1(، اأي ببخيل ي�سح به 
ل يبلغ ما قيل له ويبخل كما يفعل الكاهن حتى يعطى حلوانه، قال الفراء: 
ياأتيه غيب ال�سماء ، وهو �سيء نفي�ض فال يبخل به عليكم)2( قال الطربي: 
�سبحانه  اهلل  نفى  القراءة  هذه  ويف  كلها)3(  امل�ساحف  خطوط  وبال�ساد 
عن نبيه الكرمي تهمة كتم �سيء من الوحي، فاأخرب اأن ما هو على الغيب 
ب�سنني، من البخل، كما يف  قول عائ�سة ر�سي اهلل عنها لبن اأختها عروة: 
اأنه كتم  بهن فقد كذب... ومن حدثك  اأنت من ثالث من حدثك  اأين 
�سيئاً من الوحي فقد كذب)4(  قال الداين : املراد بهاتني القراءتني جميعا 
هو النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم- وذلك اأنه كان غري ظنني على الغيب 
اأي غري متهم فيما اأخرب به عن اهلل تعاىل وغري �سنني به اأي غري بخيل بتعليم 
ما علمه اهلل واأنزله اإليه فقد انتفى عنه الأمران جميعا فاأخرب اهلل تعاىل عنه 
ِننُي : اْلَبِخيُل،  اِء، َوال�سَّ اِد َوالظَّ بهما يف القراءتني)5( َوَقْد ُقِرَئ ِبُكلٍّ ِمَن ال�سَّ
ْهَمِة . َوامْلَْعَنى : َما ُهَو  ِننُي: امْلُتََّهُم ، َوَفاِئَدتُُهَما نَْفُي ُكلٍّ ِمَن اْلُبْخِل َوالتُّ َوالظَّ
ِبَبِخيٍل يِف تَْبِليِغِه َفيَْكُتَم ، َوَل مِبُتََّهٍم َفيَْكِذَب)6(، وثمرة اختالف القراءتني هنا  
اعتقاد �سالمة النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - من اأمرين اثنني: من ال�سن 
بالغيب ومن الظن بالغيب، فهو مل يكتم �سيئاً مما اأوحي اإليه، وكذلك مل 
يتلق ما تلقى ظاناً ول واهماً، واإمنا تلقاه بيقني واأداه بيقني. ومل يكن لنا اأن 
ندرك املعنيني جميعاً لول ما تواتر من القراءة ال�سحيحة. وهذه املعاين 

امل�سادر ال�سابقة .  )1(
معاين القراآن للفراء موافقا للمطبوع - )3 / 242(.  )2(

جامع البيان )تف�سري الطربي( - )24 / 262(.  )3(
�سحيح البخاري ـ ح�سب ترقيم فتح الباري - )6 / 66( رقم  4612.  )4(

الأحرف ال�سبعة للداين - )1 / 14  -47(.  )5(
تف�سري املنار - )1 / 84(.  )6(
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لهذه الآية من اأ�سول العقيدة يدل لها النقل العقل)1( وقد وافقت هاتني 
القراءتني ما تقدمها من الآيات يف بيان �سحة �سند القراآن واأن الر�سول اأداه 
كما �سمعه من جربيل قال قتادة : اإن هذا القراآن غيب، فاأعطاه اهلل حممدا، 
فبذله وعلَّمه ودعا اإليه، واهلل ما �سّن به ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم،  
ِننٍي( الغيب: القراآن، مل  وقال ابن زيد يف قوله: )َوَما ُهَو َعَلى اْلَغْيِب ِب�سَ
ي�سّن به على اأحد من النا�ض اأّداه وبلَّغه، بعث اهلل به الروح الأمني جربيل 
اإىل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ، فاأّدى جربيل ما ا�ستودعه اهلل اإىل 
حممد، واأّدى حممد ما ا�ستودعه اهلل وجربيل اإىل العباد، لي�ض اأحد منهم 
}وَمَا صَاحِبُُكمْ بِمَجْنُوٍن{  �ض)2( قال تعاىل:  ، ول َكَتم، ول تََخرَّ نَّ �سَ
ُفِق الْمُِبنيِ • وَمَا هُوَ  َنِد ، َحْيُث َقاَل : }وَلََقدْ رَآهُ بِاْلُ ِة ال�سَّ ويف هذا بَيَاٌن ِلَتِتمَّ
ُ َعَلْيِه َو�َسلََّم -  لَّى اهللَّ عََلى الَْغيِْب بَِضنِنيٍ{ ]التكوير : 23-24[ ، َفَنَفى َعْنُه - �سَ
ِة اْلإِْدَراِك ، َوِمْن  ُنوِن ، َفُهَو يِف َكَماِل اْلَعْقِل َوُقوَّ ي ِبَنْفِي اآَفِة اجْلُ نَْق�َض التََّلقِّ
]القلم   لَعَلى خُُلٍق عَظِيٍم{  َّكَ  }وَإِن تعاىل:  ُلِق فقال  اخْلُ َكَماَل  لَُه  اأَْثَبَت  َقْبُل 
اأَْعَلى َدَرَجاِت  ِه ، َوِهَي  ِبَغرْيِ يُل  يَْلَتِب�ْض َعَلْيِه ِجرْبِ َفَلْم  ْقيَا،  4[.َواأَْثَبَت لَُه اللُّ

َم  َعَلْيِه َو�َسلَّ  ُ لَّى اهللَّ ُفِق الْمُِبنيِ{ َفاْجَتَمَع لَُه - �سَ َنِد ، }وَلََقدْ رَآهُ بِاْلُ ال�سَّ
اِء َوَك�ْسِرَها - اأَِي : اْلَكَماُل  مِّ اخْلَ ْلِقيُّ - ِب�سَ ُلِقيُّ َواْلَكَماُل اخْلِ - اْلَكَماُل اخْلُ
نَّ ِب�َسْيٍء مِمَّا اأُْر�ِسَل ِبِه َمَع نََفا�َسِتِه  ْهَمَة ِباأَْن يَ�سِ ا َوَمْعًنى ، ثُمَّ نََفى َعْنُه التُّ ِح�سًّ
َوُعُلوِّ َمْنِزلَِتِه َوَجِليِل ُعُلوِمِه، َواأَنَُّه َكاَلُم َربِّ اْلَعامَلِنَي فقال: }وَمَا هُوَ عََلى 

الَْغيِْب بَِضنِنيٍ{)3(.
كهرت   : اخلليل  قال   ،]9  : ]ال�شحى  َتْقهَرْ{  َفلَ  الْيَتِيمَ  }َفَأمَّا   : تعاىل  قال   -9
الرجل اأكهره كهرا اإذا ا�ستقبلته بوجه عاب�ض تهاونا به ، وبه تُف�سري قراءة 

القراءات املتواترة ملحمد حب�ص - )1 / 297( بت�سرف .  )1(
جامع البيان )تف�سري الطربي( - )24 / 261(.  )2(

اأ�سواء البيان يف اإي�ساح القراآن بالقراآن - )8 / 447( بت�سرف .  )3(
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ابن م�سعود )فاأما اليتيم فال تكهر()1( الَكْهر: م�سدر َكَهْرُت الرجَل اأكَهره 
َكْهراً، اإذا زجرته واأبعدته ، وَكَهَره يَْكَهُره َكْهراً َزبََرُه وا�ستقبله بوجه عاب�ٍض 
واْنَتهره تَهاوناً به والَكْهُر الْنِتهاُر ،  وزعم يعقوب اأَن كافه بدل من قاف 
ُمَعلِّماً  اأَنه قال: )ما راأَيت  ال�ّسَلِمّي  احَلَكِم  ُمَعاوية بن  تَْقَهْر ، ويف حديث 
َكَهرين  ما  واأُمي  فباأَبي هو  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  تعليماً من  اأَْح�َسَن 
َتْقهَرْ{  الْيَتِيمَ َفل  َ}َأمَّا  َربني()2(، وعن جماهد قال :  ول �َسَتَمني ول �سَ
}َفل َتْكهَرْ{)3( قال  ه َوحْتِقره وذلك يف م�سحف عبد اهلل  تُْغِم�سْ قال: 
الك�سائي: ويف قراءة عبد اهلل بن م�سعود }فل تْكهَر{ قال الأزهري : 
معناه ل تَْقَهْره على ماله)4(، وقراأ بها اأي�ساً النخعي وال�سعبّي ، والأ�سهب 
العقيلي ، والعرب تعاقب بني القاف والكاف وقيل: اإمنا يقال كهره : اإذا 
ا�ستّد عليه وغلظ . وقيل : القهر الغلبة ، والكهر الزجر . قال اأبو حيان : 
هي لغة يعني قراءة الكاف مثل قراءة اجلمهور)5(. قال الفراء : ل تقهره 
على ماله ، فتذهب بحقه ل�سعفه، وكذا كانت العرب تفعل يف حّق اليتامى 
تاأخذ اأموالهم ، وتظلمهم حقوقهم، وكان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 

يح�سن اإىل اليتيم، ويرّبه، ويو�سي باليتامى)6(. 
فاملعنى فال تعب�ض يف وجهه وهو نهي عن ال�ستم والقهر من باب الأوىل   

ويف الآية دللة على العتناء ب�ساأن اليتيم والهتمام به.

كتاب العني - )3 / 376(.  )1(
�سحيح م�سلم ـ م�سكول وموافق للمطبوع - )2 / 70( 1227وانظر معنى كهر يف : ال�سحاح يف اللغة - )2 / 126( اأ�سا�ص البلغة   )2(

- )1 / 413( املحكم واملحيط الأعظم - )4 / 135( تهذيب اللغة ـ موافقا للمطبوع - )6 / 10(.
جامع البيان )تف�سري الطربي( - )24 / 489( تف�سري ابن اأبى حامت ـ موافقا للمطبوع - )10 / 3444(خمت�سر �سواذ القراآن لبن   )3(

خالويه �ص 351.
تهذيب اللغة ـ موافقا للمطبوع - )6 / 10( الك�سف والبيان عن تف�سري القراآن - )10 / 229(.  )4(

البحر املحيط ـ ن�سخة حمققة - )10 / 498( املحرر الوجيز - )7 / 42(تف�سري القرطبي - )20 / 100(فتح القدير لل�سوكاين -   )5(
.)16 / 8(

معاين القراآن للفراء موافقا للمطبوع - )3 / 274( فتح القدير لل�سوكاين - )8 / 16( روح املعانى ـ ن�سخة حمققة - )15 / 383(.  )6(
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اخلامتــــــــــة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات  ،وال�سالة وال�سالم على الر�سول   
الكرمي وعلى اآله و�سحبه وبعد   فال�سكر هلل تعاىل اأن ي�سر يل درا�سة جهد علم 
من اأعالم الإ�سالم ، يف علم القراءات رواية ، خدم كتاب اهلل بعلوم كثرية 
، ومنها حفظ القراآن باأوجه قراءاته ، وقد  ظهر يل من خالل هذا البحث يف 

جهوده العظيمة يف حفظ القراآن بقراءاته بع�ض النتائج  ومنها : 
اأئمة القراءات يف زمنه من  اأن اخلليل ممن تلقى القراءات القراآنية على   )1

القراء ال�سبعة وغريهم .
اأن اخلليل اأقراأ مبا قراأ على اأئمة القراءات .   )2

اأن اخلليل حفظ لنا يف معجمه وما اأ�سداه اإىل تلميذه �سيبويه يف ]الكتاب   )3
[ بع�ض القراءات التي ل جندها عند غريه من علماء اللغة والقراءات . 

اأن حفظه للقراءات كان عن طرق الإقراء والتوجيه للقراءات .  )4
مل ي�سند  القراءات اإىل من قراأ بها اإل يف ثمانية موا�سع اأ�سندها اإىل ابن   )5

م�سعود وعائ�سة واحل�سن 
اعترب القراءات القراآنية عبارة عن لهجات للقبائل العربية نزل بها القراآن على   )6

�سبيل التي�سري على الأمة وعلى وجه من وجوه معنى الأحرف ال�سبعة .
ا�ستعان مبا حفظ من القراآن وقراءاته باأوجهها املتعددة يف تاأ�س�ض قواعد   )7
نقلها  اإذا �سح  القراءة  مقبولة  اللغة والنحو وال�سرف والبالغة  وعد 
ل  عنده  متبعة  �سنة  والقراءة   ، فرداً  كان  ولو  حتى  الثقة  القارئ  عن 
ال�سائع والأ�سهر يف  يقا�ض عليها مادامت على  يُجّوز خمالفتها ، ولذا 

لغة العرب.
اآله  نبينا حممد وعلى  اأوًل واآخراً و�سّلى اهلل  و�سلم على  واحلمد هلل   

و�سحبه.
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فهر�س امل�سادر واملراجع
اأخبار النحويني الب�سريني ، �سعيد ال�سريايف ، حتقيق حممد البنا ، دار   .1

العت�سام.
بريوت،   العلمية،  الكتب  دار   ،468 ت  للواحدي،  النزول،  اأ�سباب   .2

1400 هــ 
اأ�سا�ض البالغة، ملحمود بن عمر الزخم�سري، مطبعة دار الكتب امل�سرية،   .3

القاهرة، 1341هـ /1922م.
اأ�سواء البيان يف اإي�ساح القراآن بالقراآن، تاأليف حممد الأمني بن حممد    .4
املختار ال�سنقيطي، ت 1393 هــ، طبع وتوزيع الرئا�سة العامة لإدارات 

البحوث  العلمية والإفتاء الدعوة والإر�ساد، الريا�ض 1403 هــ.
�سامة،  اأبو  اإ�سماعيل  بن  الرحمن  عبد  الأماين،  حرز  من  املعاين  اإبراز   .5

حتقيق/ حممود جادو، ط: اجلامعة الإ�سالمية، 1413. 
اإحتاف ف�سالء الب�سر بالقراءات الأربعة ع�سر ، اأحمد الدمياطي ، حتقيق    .6

�سعبان اإ�سماعيل ط عامل الكتب بريوت .
الإتقان يف علوم القراآن، للحافظ جالل الدين ال�سيوطي، ت 911 هـ،   .7
الطبعة الثالثة، 1370 هـ، �سركة ومطبعة م�سطفى البابي احللبي واأولده 

مب�سر.
اإر�ساد العقل ال�سليم اإىل مزايا القراآن الكرمي، لأبي ال�سعود 951 هـ، دار    .8

اإحياء الرتاث – بريوت.
الأعالم، خري الدين الزركلي، الطبعة الثالثة.  .9

الرحمن  د/عبد  حتقيق  خالويه،  ابن  وعللها:  ال�سبع  القراءات  اإعراب   .10
العثيمني، ط1 1413هـ، مكتبة اخلاجني، القاهرة.
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ال�سيد  حممد  حتقيق  العكربي،  البقاء  اأبو  ال�سواذ:  القراءات  اإعراب   .11
عزوز، ط:1، 1417هـ، عامل الكتب، بريوت.

اإعراب القراآن، لإبراهيم بن ال�سري الزجاج، حتقيق: اإبراهيم الأبياري،   .12
طبع الهيئة العامة ل�سوؤون املطابع الأمريية بالقاهرة، 1963م.

اأبي جعفر النحا�ض، حتقيق:  اإعراب القراآن، لأحمد بن حممد امل�سري   .13
د. زهري غازي زاهد، مطبعة العاين ببغداد، 1980م.

القفطي،  يو�سف  بن  الدين علي  النحاة، جلمال  اأنباء  الرواة على  اإنباه   .14
اإبــراهيم، الطبعة الأوىل عام 1406 هـ، ن�سر دار الفكر  حتقيق  حممــد 

العربي، القاهرة.
اأنوار التنزيل، للبي�ساوي، �سمن كتاب ] جمموعة من التفا�سري[ ، الطبعة   .15

الأوىل 1319 هــ، الطبعة العامرة.
اإمالء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات يف جميع القراآن،   .16

لأبي البقاء عبداهلل بن احل�سني الُعكربي.
حممد  علي   / وتعليق  حتقيق  ال�سمرقندي،  الليث  لأبي  العلوم،  بحر   .17

معو�ض، عاد ل عبد املوجود، زكريا النوتي، مكتبة دار الباز.
البحر املحيط، لأبي حيان حممد بن يو�سف بن علي، ت 754 هـ، مكتبة    .18

ومطابع الن�سر احلديثة.
الربهان يف علوم القراآن، لالإمام بدر الدين حممد بن عبد اهلل الزرك�سي،   .19
حتقيق/ حممد اأبو الف�سل اإبراهيم، دار املعرفة للطباعة والن�سر، بريوت، 

الطبعة الثانية 1391 هـ.
الدين  تاأليف / جمد  العزيز،  الكتاب  لطائف  التمييز يف  ب�سائر ذوي   .20
حممد بن  يعقوب الفريوزاآبادي، ت 817 هــ، املكتبة العلمية، بريوت.
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ال�سيوطي،  الدين  جلالل   ، والنحاة  اللغويني  طبقات  يف  الوعاة  بغية   .21
حتقيق حممد بن اإبراهيم، دار الفكر، الطبعة الثانية 1399هـ.

تاأويل م�سكل القراآن، لأبي حممد عبد اهلل بن م�سلم بن قتيبة، ت 276   .22
الطبعة  القاهرة،  الرتاث،  دار  �سقر،  اأحمد  ال�سيد  ون�سر/  �سرح  هـ،  

الثانية، 1393هـ.
تاج العرو�ض من جواهر القامو�ض . حممد مرت�سى الزبيدي ، ط الكويت   .23

1422هـ.
تاج اللغة و�سحاح العربية، لإ�سماعيل بن حماد اجلوهري، حتقيق: اأحمد   .24

عبد الغفور عطار، دار الكاتب العربي مب�سر.
القوي  بن عبد  العظيم  ال�سريف، عبد  الرتغيب والرتهيب من حديث   .25
هــ،  الأوىل، 1410  الطبعة  املنذري،  حتقيق: م�سطفى حممد عمارة، 

دار الفكر.
التذكرة يف القراءات الثمان ، طاهر بن غلبون ، حتقيق اأمين ر�سدي ط   .26

الأوىل 1412هـ.
حتبري التي�سري يف القراءات الع�سر ، لبن اجلزري.  .27

التحرير والتنوير من التف�سري ، حممد بن الطاهر بن عا�سور ، طبعة الدار   .28
التون�سية للن�سر 1984م.

الت�سهيل لعلوم التنزيل، لأبي القا�سم حممد بن اأحمد بن جزي الكلبي   .29
الغرناطي،   ت 741 هـ، الدار العربية للكتاب.

تف�سري القراآن العظيم، للحافظ ابن كثري، ت 774 هـ حتقيق / عبد العزيز    .30
غنيم، وحممد اأحمد عا�سور، وحممد اإبراهيم البنا، طبعة ال�سعب.
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الكتب  دار  الثانية،  الطبعة  الرازي،  الفخر  لالإمام  الكبري،  التف�سري   .31
العلمية.

اإحياء  دار  الن�سفي،  اأحمد  بن  اهلل  عبد  الربكات  لأبي  الن�سفي،  تف�سري   .32
الكتب  العربية، عي�سى البابي احللبي و�سركاه.

الر�سد،  مكتبة  ن�سر  م�سلم،  م�سطفى  د/  حتقيق  الرزاق،  عبد  تف�سري   .33
الريا�ض.

تف�سري مقاتل بن �سليمان، حتقيق عبد اهلل حممود �سحاته، الهيئة امل�سرية    .34
العامة للكتاب 1979م.

هارون   عبدال�سالم  حتقيق  الأزهري  اأحمد  بن  حممد   ، اللغة  تهذيب   .35
واآخرون ، املوؤ�س�سة امل�سرية لالأليف والن�سر.

بن  الرحمن  عبد  لل�سيخ  املنان:  كالم  تف�سري  يف  الرحمن  الكرمي  تي�سري   .36
نا�سر ال�سعدي ــ ت 1376 هـ، حتقيق/ حممد زهري النجار، الرئا�سة 
العامة  لإدارت البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإر�ساد، الريا�ض 

1404 هـ. 
التي�سري يف القراءات ال�سبع ، لأبي عمرو عثمان بن �سعيد الداين ت�سحيح   .37

اأوتوبرتزل ، دار الكتاب العربي 1404هـ.
جرير     بن  حممد  جعفر  اأبي  تاأليف  القراآن:  اآي  تاأويل  عن  البيان  جــامع   .38
احللبي  البابي  م�سطفى  ومطبعة  مكتبة  �سركة   ــ  هــ   310 ت  ــ  الطربي 

واأولده مب�سر، الطبعة الثالثة 1388 هــ.
جامع البيان يف القراءات ال�سبع لأبي عمرو عثمان بن �سعيد الداين حتقيق   .39

حممد اجلزائري ، دار الكتب العلمية بريوت ط الأوىل 1426هـ.
جلامع لأحكام القراآن حممد القرطبي ، دار الكتب العلمية بريوت.  .40
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اجلـامع لأحكام القراآن: لأبي عبد اهلل حممد بن اأحمد القرطبي، الطبعة    .41
الثالثة، عن دار الكتب امل�سرية، دار القلم، 1386 هــ.

جمهرة اللغة ، حممد بن دريد ،مطبعة جمل�ض دائرة املعرف العثمانية   .42
بحيدر اآباد الدكن.

النجدي  علي  حتقيق  الفار�سي،  علي  اأبو  ال�سبعة:  للقراءات  احلجة   .43
وزمياله، ط، 1413هـ، دار املاأمون دم�سق.

الر�سالة،  موؤ�س�سة  الأفغاين،  �سعيد  حتقيق  زجنلة،  لبن  القراءات  حجة   .44
بريوت 1399هـ-1979م.

النجار،  علي  حممد  حتقيق:  جني،  بن  عثمان  الفتح  لأبي  اخل�سائ�ض،   .45
ط2، دار الهدى، بريوت.

ال�سمني  يو�سف  بن  اأحمد  املكنون:  الكتاب  علوم  يف  امل�سون  الدر   .46
احللبي:   حتقيق / اأحمد حممد خراط، الطبعة الأوىل، 1406 هـ، دار 

الفكر،    دم�سق. 
دار  عثمان،  الرحمن حممد  عبد  تقدمي وحتقيق  للبيهقي،  النبوة  دلئل   .47

الفكر،  الطبعة الثانية.
الف�سل  لأبي  املثاين:  وال�سبع  العظيم  القراآن  تف�سري  يف  املعاين  روح   .48
اإدارة  البغدادي ت 1270 هــ،  ال�سيد حممود الألو�سي  الـدين  �سهاب 
الطباعة املنريية، ن�سر دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، الطبعة الرابعة 

.1405
زاد امل�سري يف علم التف�سري: لالإمام اأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن   .49
الطبعة  الإ�سالمي،  املكتب  هــ،   597 ت  اجلوزي،  حممد  بن  علي  بن 

الثالثة،  1404 هــ.
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ال�سبعة يف القراءات ، اأحمد ابن جماهد حتقيق �سوقي �سيف ط دار املعارف.  .50
لالألباين،  وفوائدها،  فقهها  من  و�سيء  ال�سحيحة  الأحاديث  �سل�سلة   .51

املكتب  الإ�سالمي بريوت.
�سل�سلة الأحاديث ال�سعيفة واملو�سوعة: لالألباين، الطبعة الثانية، املكتب   .52

الإ�سالمي، بريوت.
هـ،   275 ت  القزويني،  يزيد  بن  حممد  اهلل  عبد  لأبي  ماجة:  ابن  �سنن   .53

حتقيق/ حممد فوؤاد عبد الباقي، دار اإحياء الرتاث العربي.
�سنن الرتمذي: وهو اجلامع ال�سحيح، لالإمام احلافظ اأبي عي�سى حممد   .54
بن عي�سى بن �سورة الرتمذي، ت 279 هــ، حتقيق/ عبد اللطيف، ن�سر 
املكتبة   ال�سلفية باملدينة املنورة، طبع مطبعة املدين، القاهرة، 1384 هـ.
ال�سنن الكربى: لأبي بكر اأحمد بن احل�سني بن علي البيهقي، ت 458 هـ،    .55

دار الفكر.
الثانية،  الطبعة  العلماء،  من  ه�سام: حتقيق / جلنة  النبوية لبن  ال�سرية   .56

طبع  ون�سر �سركة مكتبة ومطبعة البابي احللبي واأولده، مب�سر.
ال�سرية النبوية، ملحمد بن اإ�سحاق: حققها / م�سطفى ال�سقا واآخرون،     .57

الطبعة الثانية، 1375هـ، م�سطفى البابي احللبي.
املهدوي حتقيق  اأحمد  العبا�ض  لأبي  القراءات  توجيه  الهداية يف  �سرج   .58

حازم �سعيد ط مكتبة الر�سد.
�سواذ القراءات لأبي عبداهلل حممد الكرماين حتقيق �سمران العجلي ط   .59

موؤ�س�سة البالغ بريوت ط الأوىل 1422هـ.
ال�سفا بتعريف حقوق امل�سطفى: للقا�سي اأبي الف�سل عيا�ض، اليح�سبي،   .60

ت 544 هــ توزيع دار الفكر، بريوت.
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�سحيح ابن خزمية، لأبي بكر حممد بن اإ�سحاق بن خزمية الني�سابوري،   .61
311 هـ، حتقيق د/ حممد م�سطفى الأعظمي، املكتب الإ�سالمي.

�سحيح البخاري: لالإمام اأبي عبـد اهلل حممـد بن اإ�سماعيل البخاري، ت     .62
256 هـ، املكتبة الإ�سالمية، ا�ستانبول، تركيا.

ال�سحيح امل�سند من اأ�سباب النزول: مقبل بن هادي الوادعي،   مكتبة   .63
املعارف، الريا�ض، 1400.

�سحيح م�سلم: لأبي احل�سني م�سلم بن احلجاج الق�سريي، ت 261 هـ،    .64
حتقيق / حممد فوؤاد عبد الباقي، ن�سر وتوزيع رئا�سة اإدارت البحوث 

العلمية  والإفتاء والدعوة والإر�ساد، الريا�ض.
طبقات النحويني واللغويني لأبي بكر حممد بن احل�سن الزبيدي حتقيق   .65

حممد اأبو الف�سل ابراهيم دار املعارف.
طبقات املف�سرين جلالل الدين ال�سيوطي: حتقيق علي عمر، ن�سر مكتبة    .66

وهبة بالقاهرة، الطبعة الأوىل 1396 هــ.
العباب الزاخر واللباب الفاخر لر�سي الدين احل�سن ال�سغاين حتقيق فري   .67

حممد ح�سن ، املجل�ض العلمي العراقي.
علل القراءات: اأبو من�سور الأزهري، حتقيق، نوال اإبراهيم احللو، ط1،   .68

   .1412
برج�سرتا�سر،    / حتقيق  اجلزري:  لبن  القراء،  طبقات  يف  النهاية  غاية   .69

املكتبة العلمية بريوت، الطبعة الثانية، 1400 هـ .
فتح الباري ب�سرح �سحيح الإمام البخاري: للحافظ ابن حجر الع�سقالين،   .70

ت  853 هـ، املكتبة ال�سلفية.
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فتح القدير اجلامع بني فّني الرواية والدراية يف علم التف�سري: تاأليف /   .71
حممد بن علي ال�سوكاين، ت 1250 هـ، دار الفكر، 1401 هــ.

تاأليف/  اخلفية:  للدقائق  اجلاللني  تف�سري  بتو�سيح  الإلهية  الفتوحات   .72
باجلمل، ت 1204 هـ، طبع  ال�سهري  ال�سافعي  العجيلي  �سليمان بن عمر 

مبطبعة عي�ض البابي احللبي و�سركاه مب�سر .
القامو�ض املحيط ، جمد الدين الفريوز اآبادي دار الفكر بريوت.  .73

القراآن الكرمي واأثره يف الدرا�سات النحوية، د. عبد العال �سامل مكرم،   .74
مطبعة دار املعارف مب�سر، 1992م. 

القراءات ال�ساذة درا�سة �سوتية ودللية ، د حمدي العدوي دار ال�سحابة   .75
للرتاث  م�سر .

القراءات ال�ساذة وتوجيهها النحوي، د. حممود اأحمد ال�سغري، ط1،   .76
دار الفكر، بريوت، 1999م.

القراءات ال�ساذة وتوجيهها من لغة العرب ، عبدالفتاح القا�سي .  .77
الف�سلي، ط1، دار  الهادي  تاريخ وتعريف، د. عبد  القراآنية  القراءات   .78

املجمع العلمي بجدة، 1399هـ/1979م.
الكتاب ل�سيبويه عمرو بن عثمان حتقيق عبدال�سالم هارون ، دار اجليل   .79

بريوت 
وجوه  يف  الأقاويل  وعيون  التنزيل  غوام�ض  احلقائق  عن  الك�ساف   .80
و�سبط   ترتيب  هـ:   528 ت  الزخم�سري،  عمر  ابن  حممود  التاأويل، 
وت�سـحيح/ م�سطفى ح�سني اأحمد، النا�سر دار الكتاب العربي، الطبعة  

الثالثة، 1407 هـ .
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اأبي  بن  ، مكي  ال�سبع وعللها وحججها  القراءات  الك�سف عن وجوه   .81
طالب ، حتقيق حميي الدين رم�سان ط موؤ�س�سة الر�سالة بريوت .

الك�سف والبيان يف تف�سري القراآن اأحمد بن اإبراهيم الثعلبي النا�سر دار   .82
اإحياء الرتاث العربي.

حممد  بن  علي  الدين  عالء  لالإمام  التنزيل:  معاين  يف  التاأويل  لباب   .83
املطبعة  هــ،   1319 الأوىل  الطبعة  ال�سافعي،  البغدادي  اإبراهيم    بن 

العامرة.
دار  ال�سيوطي،  الدين  جالل  تاأليف  النزول:  اأ�سباب  يف  النقول  لباب   .84

اإحياء  العلوم بريوت، الطبعة الثالثة، 1400 هـ.
�سادر  دار   ، منظور  بن  مكرم  بن  الف�سل حممد  لأبي   ، العرب  ل�سان   .85

بريوت ط الأوىل 1410هـ.
النحو وكتب التف�سري، د. اإبراهيم عبد اهلل رفيدة، ليبيا، الدار اجلماهريية   .86

للن�سر، الطبعة الثانية.
الن�سر يف القراءات الع�سر، ملحمد بن حممد �سم�ض الّدين العمري ابن   .87
اجلزري، ت�سحيح: علي حممد ال�سباع، مطبعة م�سطفى حممد، م�سر، 

ن�سر املكتبة التجارية الكربى.
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األعالم املبهمة املعرب عنها باألمساء املوصولة يف القرآن الكريم
د. �ص�دق ق��صم ح�صن مدد)1(

ملخ�س البحث
احلمد هلل، وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل وعلى اآله و�سحبه وبعد،   
فهذا بحٌث بعنوان: ]الأعالم املبهمة املعرب عنها بالأ�سماء املو�سولة يف القراآن 
اأ�سماء الأعالم الذين ت�سمنتهم  بيان  اأهمية هذا املو�سوع يف  الكرمي[، وتاأتي 
عدد من اآيات القراآن الكرمي وجاء التعبري عنهم بالأ�سماء املو�سولة، وما يرتتب 
على ذلك من حتقيق مق�سد من مقا�سد التف�سري وتدبر القراآن الكرمي، والنتفاع 
بعلومه؛ ولكونه يجيب عن ت�ساوؤلت قد تطراأ ملن يقراأ القراآن بتدبر، وقد وقع 
وبالأ�سماء  بالأعالم،  التعريف  ت�سمنت:  مباحث  وثالثة  مقدمة  يف  البحث 
البالغية،  الناحية  من  املو�سولة  بالأ�سماء  التعبري  اأغرا�ض  وبيان  املو�سولة، 
بالأ�سماء  اأ�سماء الأعالم املعرب عنهم  اإيراد الأمثلة لتلك الأغرا�ض، وذكر  مع 
الأعالم  اأ�سماء  ذكر  ثم  اجلمع،  اأو  املثنى  اأو  املفرد  ب�سيغة  اخلا�سة  املو�سولة 
اإليها  التي خل�ض  النتائج  )َمْن(، ومن  امل�سرتك  املو�سول  بال�سم  عنهم  املعرب 

البحث:
تنوع اأغرا�ض التعبري بالأ�سماء املو�سولة يف القراآن الكرمي، وتت�سح تلك   -1
الفريد يف  القراآين  الأ�سلوب  والتذوق جلمال  والتدبر  بالنظر  الأغرا�ض 

اختيار الألفاظ والعبارات والرتاكيب املنا�سبة ملقت�سى حال اخلطاب. 
ب�سبب  نزولها  كان  ما  املو�سولة  الأ�سماء  ا�ستملت على  التي  الآيات  من   -2
ثنايا  يف  كثرية  اأمثلة  ولها  مدلولها،  يف  عامة  ولكنها  بعينه،  �سخ�ض 

البحث.
االأ�ستاذ امل�ساعد بكلية ال�سريعة واأ�سول الدين – جامعة امللك خالد - املمملكة العربية ال�سعودية.  -1
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ملعرفة الأ�سماء املبهمة التي دلت عليها الأ�سماء املو�سولة يف القراآن الكرمي   -3
طريٌق واحٌد، وهو الرواية عن ال�سحابة ر�سوان اهلل عليهم، اأو التابعني 

الذين حملوا العلم عنهم.
بالأ�سماء املو�سولة، جند  4-  يف مقابل الهتمام مبعرفة الأعالم املعرب عنهم 
موقفاً مغايراً لبع�ض املف�سرين، واعتربوا ذلك من التكلف اإذا مل يجدوا 

دلياًل عليها.
واأهم التو�سيات التي خرج بها البحث:

اأوًل: اإفراد درا�سة بالغية لإظهار وبيان الأغرا�ض البالغية يف التعبري بالأ�سماء 
املو�سولة يف القراآن الكرمي. 

بيان  املو�سولة يف  بالأ�سماء  عنهم  املعرب  الأعالم  من  تراجم  من  الإفادة  ثانيًا: 
معاين الآيات واأ�سباب نزولها.

معا�سرة  علمية  باأبحاث  الكرمي  القراآن  يف  الأ�سماء  مبهمات  بقية  تناول  ثالثًا: 
خدمًة لكتاب اهلل تعاىل.

املقدمــــة
احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على نبينا حممد ـ املبعوث   
اإىل يوم  باإح�سان  تبعهم  الرا�سدين ومن  اآله و�سحابته  ـ وعلى  للعاملني  رحمة 

الدين وبعد:
فكنوز القراآن الكرمي ل نهاية لها، و علومه وعجائبه ل تنق�سي، وقد اأمر   
اهلل بتالوته وتدبره والوقوف على كنوزه العظيمة فقال تعاىل على ل�سان نبيه: 
َّذِي حَرَّمَهَا  ال الْبَلْدَةِ  هَذِهِ  رَبَّ  َأعْبُدَ  َأنْ  ُأمِرْتُ  َّمَا  }إِن و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى 
َّمَا  وَلَهُ ُكلُّ شَيْءٍ  وَُأمِرْتُ َأنْ َأُكونَ مِنَ الْمُسْلِمِنيَ • وََأنْ َأتُْلوَ الُْقرْآنَ  َفمَِن اهَْتدَى َفِإن
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الأمر  91-92[، وجاء  ]النمل:  الْمُنذِِرينَ{  مِنَ  َأنَا  َّمَا  إِن َفُقْل  َضلَّ  وَمَن  لِنَْفسِهِ   يَهَْتدِي 
بالتالوة مقروناً بالأمر بعبادة اهلل؛ ملا حتققه تالوة القراآن الكرمي من العبودية، 
وبني يف مو�سع اآخر اأّن املق�سود من ذلك: تدبره وفهم مراده، بل جعل التدبر 
علًة لإنزاله على نبيه �سلى اهلل عليه و�سلم، فقال �سبحانه: }كَِتابٌ َأنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ 
لْبَاِب{ ]�س:29[، ول �سك اأّن العلم بتف�سريه  رَ ُأوُلو اْلَ يَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيََتَذكَّ

ِّ
مُبَارٌَك ل

ومعرفة اأ�سباب نزوله مما يعني على التدبر، والناظر يف كتاب اهلل، يجد التعبري 
بالأ�سماء املو�سولة يف كثري من املواطن، الغالب منها يدل على العموم دون 
تعيني ول تخ�سي�ض، ومنها ما يدل على َعَلٍم من الأعالم )فرد بعينه اأو عدد 
من الأفراد( ويعرف ذلك بالرجوع اإىل كتب ال�سنة، و كتب التف�سري وعلوم 
القراآن، ويف هذا البحث جمعت تلك الآيات التي ت�سمنت الأ�سماء املو�سولة 
اخلا�سة، والتى يراد  منها اأعالم باأعيانهم، وبيانها يف موؤلف واحد حتت عنوان: 

]الأعالم املبهمة املعرب عنها بالأ�سماء املو�سولة يف القراآن الكرمي[.
واأرجو من اهلل التوفيق وال�سداد، واأن ينفع به يوم ل ينفع ماٌل ولبنون   

اإّل من اأتى اهلل بقلب �سليم. واحلمد هلل رب العاملني.
اأهمية املو�سوع:

تكمن اأهمية املو�سوع يف الآتي:
معرفة اأغرا�ض التعبري بالأ�سماء املو�سولة ودللتها.  -1

املو�سولة،  الأ�سماء  ب�سيغة  الآيات  عنهم  عربت  الذين  الأعالم  بيان   -2
وجمعها يف موؤلف واحد.

العانة على فهم وتدبر الآيات التي �سيتناولها البحث.  -3
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م�سكلة البحث:
عدم معرفة كثري من الأعالم الذين عربت عنهم الآيات الكرمية بالأ�سماء   
عن  والبحث  للتف�سري،  املعتمدة  امل�سادر  يف  اأ�سمائهم  ذكر  وورد  املو�سولة، 
الأعالم املعرب عنهم بالأ�سماء املو�سولة اأو ال�سمائر لي�ض بدعاً من القول بل كان 
ذلك الت�ساوؤل موجوداً يف خري القرون، ومن ذلك قول عبد اهلل ابن عبا�ض - 
ر�سي اهلل عنهما- اأردت اأن اأ�ساأل عمر - ر�سي اهلل عنه - عن املراأتني اللتني تظاهرتا 
اأجد له مو�سعاً، حتى  على ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، فمكثت �سنة فلم 
خرجت معه حاّجاً فلما كنا بظهران ذهب عمر حلاجته فقال:"اأدركني بالو�سوء" 
فاأدركته بالإداوة فجعلت اأ�سكب عليه، فقلت: يا اأمري املوؤمنني من املراأتان اللتان 

تظاهرتا؟ قال ابن عبا�ض: فما اأمتمت كالمي حتى قال: )عائ�سة وحف�سة()1(. 
اإىل اهلل ور�سوله ثم  وقال عكرمة: طلبُت الذي خرج من بيته مهاجراً   

اأدركه املوت اأربع ع�سرة �سنة)2(.
و�سيجيب هذا البحث باإذن اهلل تعاىل عن عدة ت�ساوؤلت، منها:   

ة والعاّمة؟ ماهي الأ�سماء املو�سولة بنوعيها: اخلا�سّ  -
ما هي الآيات التي جاء التعبري فيها بال�سم املو�سول الدال على َعَلٍم من   -

الأعالم؟ 
باأحد  عنه  معرباً  الآيات  ب�ساأنه  نزلت  من  على  الآية  مدلول  ينح�سر  هل   -
بعموم  )العربة  بقاعدة  عماًل  عمومها  على  تبقى  اأم  املو�سولة؟  الأ�سماء 

اللفظ ل بخ�سو�ض ال�سبب(؟ اأم اأن الأمر يختلف من مو�سع لآخر؟
اإ�سماعيل البخاري, حتقيق: م�سطفى البغا, دار ابن كثري, اليمامة,  اأخرجه البخاري, اجلامع ال�سحيح املخت�سر, ملحمد بن   )1(
بريوت, الطبعة الثالثة, 1407 ه-1987م, باب: )تبتغي مر�سات اأزواجك(, من حديث ابن عبا�ص, )4/ 1866( برقم)4626(, 
وم�سلم, اجلامع ال�سحيح امل�سمى �سحيح م�سلم, اأبو احل�سني م�سلم بن احلجاج بن م�سلم الق�سريي الني�سابوري, حتقيق: حممد 
فوؤاد عبد الباقي, دار اإحياء الرتاث العربي ـبريوت, باب: )يف الإيلء واعتزال الن�ساء(, من حديث ابن عبا�ص, )2 / 1108(, 

برقم)179(, واللفظ مل�سلم.
الإتقان يف علوم القراآن, للإمام جلل الدين عبد الرحمن بن اأبي بكر ال�سيوطي )املتوفى �سنة911 ه(, طبعة دار الكتب العلمية   )2(

بريوت- لبنان,)2/ 282(.
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حدود البحث:
وفيها  املو�سولة  الأ�سماء  ا�سم من  ا�ستملت على  التي  القراآنية  الآيات   

دللة على اأعالم باأعيانهم.
منهج البحث:

ا�ستخدمت بعون اهلل تعاىل يف هذا البحث منهجني:
مبو�سوع  املتعلقة  القراآنية  الآيات  بجمع  وذلك  ال�ستقرائي  املنهج  الأول: 

البحث.
من  املراد  الَعَلم  وذكر  الآية،  من  ال�ساهد  ببيان حمل  التحليلي  املنهج  الثاين: 
الآية، وذلك بالرجوع اإىل م�سادر التف�سري املعتمدة؛ مبا يفي بالغر�ض باإذن اهلل 

تعاىل.
خطة البحث:

النحو  على  وخامتة  مباحث  وثالثة  ومتهيد  مقدمة  من  البحث  يتكون   
الآتي:

املقدمة وفيها بيان اأهمية املو�سوع، وم�سكلة البحث، وحدوده، واملنهج املتبع 
فيه، وخطة البحث.

التمهيد، وفيه مطلبان: 
املطلب الأول: التعريف بالأعالم املبهمة، والأ�سماء املو�سولة.   -

املطلب الثاين: اأغرا�ض التعبري بالأ�سماء املو�سولة ودللتها.  -
املبحث الأول: الأعالم الذين جاء التعبري عنهم بالأ�سماء املو�سولة املفردة، وفيه 

مطلبان:
املفرد  املو�سول  با�سم  عنهم  التعبري  جاء  الذين  الأعالم  الأول:  املطلب   -

املذكر )الذي(.
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املفرد  املو�سول  با�سم  عنهنَّ  التعبري  جاء  الذي  الأعالم  الثاين:  املطلب   -
املوؤنث )التي(.

على  الدالة  املو�سولة  بالأ�سماء  عنهم  التعبري  جاء  الذين  الأعالم  الثاين:  املبحث 
املثنى، اأو اجلمع، وفيه مطلبان:

املطلب الأول: الأعالم الذين جاء التعبري عنهم بالأ�سماء املو�سولة الدالة   -
على املثنى.

املطلب الثاين: الأعالم الذين جاء التعبري عنهم بالأ�سماء املو�سولة الدالة   -
على اجلمع.

املبحث الثالث: الأعالم الذين جاء التعبري عنهم بال�سم املو�سول امل�سرتك )َمْن(، 
وفيه مطلبان:

املطلب الأول: الأعالم الذين جاء التعبري عنهم بال�سم املو�سول امل�سرتك   -
)َمْن( وتدل على املفرد.

املطلب الثاين: الأعالم الذين جاء التعبري عنهم بال�سم املو�سول امل�سرتك   -
)َمْن( وتدل على اجلمع.

اخلامتة: وفيها اأهم النتائج والتو�سيات.
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التمهيد
املطلب الأول

التعريف بالأعالم املبهمة والأ�سماء املو�سولة
اأوًل: تعريف الأعالم لغة وا�سطالحًا: 

تعريف الأعالم لغة: 
منها:  معاٍن  بني  لفظي  م�سرتك  اللغة:  والعلم يف  َعَلم،  الأعالُم جمع   
اجلبل، قال تعاىل: }وَلَهُ الْجَوَاِر الْمُنشَآتُ فِي الْبَحِْر َكاْلَعْلَِم{ ]الرحمن:24[، اأي 

كاجلبال، وقالت اخلن�ساء ترثي اأخاها �سخراً: 
واإن �صخرًا لت�أمُت الهداة به        ك�أنه علم يف راأ�صه ن�ُر )1(.

ومنها الراية التي جتعل �سعاراً للدولة اأو اجلند، ومنها العالمة)2(.  
تعريف الأعالم ا�سطالحًا:

قيد  بال  مطلقاً،  م�سماه  يعني  الذي  ال�سم  هو:  ال�سطالح  يف  الَعَلُم   
التكلم اأو اخلطاب اأو الغيبة)3(. 

وقيل هو: ال�سم الذي يدل على م�سماه بذاته، دون قرينة خارجة عن   
لفظه)4(. 

ثانيًا تعريف املو�سول يف اللغة:
ل خالف  دُّ الِهْجران...والَو�سْ ُل �سِ لًة، والَو�سْ اًل و�سِ و�سل ال�سيء و�سْ  
لة، وات�سل ال�سيء بال�سيء:  اًل و�سِ َل ال�سيَء بال�سيء ي�سله و�سْ ل، و�سَ الَف�سْ
مل ينقطع، ويف التنزيل العزيز: }وَلََقدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الَْقوَْل{ ]الق�ش�س:51[، وكل 

�سيء ات�سل ب�سيء فما بينهما و�سلة)5(.
زانة الأدب وغاية الأرب للحموي )29/2(.  )1(

�سرح ابن عقيل على األفية ابن مالك )118/1(.  )2(
امل�سدر ال�سابق )118/1(.  )3(

�سرح األفية ابن مالك, لبن عثيمني, )3/11(.  )4(
كتاب العني للخليل بن اأحمد الفراهيدي )726/11(.  )5(
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تعريف ال�سم املو�سول يف ال�سطالح:
اأو  جملة  بوا�سطة  معني  على  يدل  الذي  ال�سم  هو:  املو�سول  ال�سم   

لة املو�سول)1(.  �سبهها تذكر بعده، وت�سمى �سِ
تاماً من اجلملة اإل ب�سلة  قال اجلرجاين: "املو�سول: ما ل يكون جزءاً   

وعائد")2(.
وقيل يف تعريفه: هو كل ا�سم مبهم يحتاج اإىل ما يف�سره ويزيل اإبهامه،   
وذلك ب�سلته التي تكون جملة اأو �سبه جملة، وحتتوي على �سمري يعود على 

ذلك ال�سم ي�سمى العائد)3( وهو ق�سمان: 
معينني  ونوع  عدد  على  للدللة  فيه  لفظ  كل  و�سع  ما  وهو  اخلا�ض:  الأول: 
والذين،  َتنْي،  واللَّ واللََّذين  واللَّتان،  واللَّذان،  والتي،  )الذي  واألفاظه: 

والالتي، والالئي(.
الثاين: العام اأو امل�سرتك: وهو ما يُطلق لفظه على املوؤنث واملذكر، �سواء اأكان 

مفرًدا اأم مثنى اأم جمموًعا واألفاظه: )َمن، وما، واأي، واأل، وذو، وذا()4(.
املطلب الثاين

اأغرا�س التعبري بالأ�سماء املو�سولة ودللتها
 مُِّبنيٍ{ ]ال�شعراء:195[، فهو يف 

ٍّ
اأنزل اهلل تعاىل كتابه الكرمي:}بِلِسَاٍن عَرَبِي  

اأعلى درجات الف�ساحة، واأ�سمى درجات البالغة، اأده�ض الف�سحاء والبلغاء 
التعبري  من  املرادة  الأغرا�ض  اإىل  اإ�سارات  وللمف�سرين  وبالغته،  بف�ساحته 
من  كثري  يف  ذكروها  وقد  عليها،  تدل  التي  والدللت  املو�سولة،  بالأ�سماء 
املوا�سع، اأورد منها طرفاً منى على �سبيل التمثيل؛ ل احل�سر يف هذا املطلب مبا 

التحفة ال�سنية �سرح املقدمة الآجرومية ملحمد حميى الدين عبداحلميد �ص88.  )1(
كتاب التعريفات للجرجاين �ص 305.  )2(

اأو�سح امل�سالك اإىل األفية ابن مالك لبن ه�سام)1/ 150(.  )3(
امل�سدر ال�سابق: )1/ 158(.  )4(
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يت�سح به املراد بعون اهلل تعاىل.
ياأتي التعبري بال�سم املو�سول لغر�س التعظيم والتفخيم بالو�سف الكامل دون   -1

ال�سم:
َكانَا  مِمَّا  َفَأخْرَجَهُمَا  عَنْهَا  الشَّيَْطانُ  َّهُمَا  }َفَأَزل تعاىل:  قوله  يف  كما   
من  "اأي:  الآية:  هذه  تف�سري  يف  العمادي  ال�سعود  اأبو  قال   ،]36 ]البقرة:  فِيهِ{ 
اجلنة؛ والتعبري عنها بذلك لالإيذان بفخامتها وجاللتها؛ اأي: من املكان العظيم؛ 
الذي كانا م�ستقرين فيه")1(، وللغر�ض ذاته جاء التعبري بال�سم املو�سول يف 
َّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدََّق بِهِ ُأولئِكَ هُمُ الْمُتَُّقونَ{ ]الزمر:33[ )2(.  قوله تعاىل: }وَال

و ياأتي لزيادة تقرير الغر�س امل�سوق له الكالم:  -2
َّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَْفسِهِ{ ]يو�شف: 23[.  كما يف قوله تعاىل: }وَرَاوَدَتْهُ ال  
بطريق  العزيز  امراأة  عن  "التعبري  عا�سور:  ابن  الطاهر  حممد  قال   
َّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا{ لق�سد ما توؤذن به ال�سلة من تقرير  املو�سولية يف قوله: }ال
ع�سمة يو�سف عليه ال�ّسالم لنه ملا كان يف بيتها كان ذلك من �ساأنه اأن يطّوعه 

ملرادها")3(.
ومن اأغرا�س التعبري بال�سم املو�سول: ا�ستهجان الت�رشيح بال�سم:  -3

قال اأبو ال�سعود يف تف�سري الآية ال�سابقة: "والعدوُل عن الت�سريح با�سمها   
للمحافظة على ال�سر، اأو لال�ستهجان بذكره،....ولإظهار كمال نزاهته -عليه 
عليها  وا�ستع�سائه  م�ساهدته ملحا�سنها  اإليها مع دوام  ميله  ال�سالم -فاإن عدم 
مع كونه حتت ملكتها ينادي بكونه - عليه ال�سالم - يف اأعلى معارج العفة 

والنزاهة")4(.
اإر�ساد العقل ال�سليم اإىل مزايا القراآن الكرمي لأبي ال�سعود )1/ 91(.  )1(

الإتقان يف علوم القراآن, لل�سيوطي, )2/ 282(.  )2(
التحرير والتنوير لبن عا�سور )12/ 45(.  )3(

تف�سري اأبي ال�سعود, )265/4(.  )4(
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لتاألفه  اخلطاب؛  من  املراد  على  ال�سرت  لغر�س  باملو�سول  التعبري  يكون  وقد   -4
وا�ستعطافه:

}وَمِنَ  نحو:  ا�ستعطافه  يف  اأبلغ  ليكون  عليه  ال�سرت  "ق�سد  ال�سيوطي:  قال   
َألَدُّ  وَهُوَ  َقلِْبهِ  فِي  عََلىمَا  اللَّهَ  وَيُشِْهدُ  الدُّنْيَا  الْحَيَاةِ  فِي  َقوُْلهُ  يُعِْجبُكَ  مَن  النَّاِس 
الْخِصَاِم{ ]البقرة:204[... الآية هو الأخن�ض بن �سريق)1( وقد اأ�سلم بعد وح�سن 

اإ�سالمه")2(.
ومن دللت التعبري بال�سم املو�سول ال�ستهار مب�سمون ال�سلة:  -5

َأنَكاًثا{  ُقوَّةٍ  بَعْدِ  مِن  َغزْلَهَا  نََقَضتْ  َّتِي  َكال َتُكوُنوا  }وَاَل  تعاىل:  قوله  يف  كما   
]النحل:92[.

بنت  ا�سمها ريطة  امراأة  نق�ست غزلها  "فالتي  بن عا�سور:  الطاهر  قال   
�سعد من قري�ض، وعرب عنها بطريق املو�سولية ل�ستهارها مب�سمون ال�سلة")3(.

ومن الأغرا�س التي تقت�سي التعبري بال�سم املو�سول: التفخيم والتهويل:  -6
كما يف قوله تعاىل: }َفَغشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا َغشِيَهُمْ{ ]طه:78[.  

قال الزخم�سري: "فالتعبري بال�سم املبهم الذي هو املو�سول يف الآية   
اأي: فعالهم وغمرهم من ماء  الكرمية، يدل على تفخيم ما غ�سيهم وتهويله، 

البحر ما ل يعلم كنهه اإل اهلل تعاىل")4(.
ومن اأغرا�س التعبري باملو�سولية: تنبيه املخاطب على خطاأ وقع منه اأو من غريه:  -7
َّذِينَ َتدْعُونَ مِنْ دُوِن اللَّهِ عِبَادٌ َأمَْثاُلُكمْ{ ]الأعراف: 194[. كقوله تعاىل: }إِنَّ ال  

قال الطاهر ابن عا�سور: "املراد بالذين تدعون من دون اهلل: الأ�سنام،   
اأبو ثعلبة  هو: الأخن�ص بن �سريق بن عمرو بن وهب بن علج بن اأبي �سلمة بن عبد العزى بن غرية بن عوف بن ثقيف الثقفي   )1(
حليف بني زهرة, ا�سمه اأبي واإمنا لقب الخن�ص لأنه رجع ببني زهرة من بدر ملا جاءهم اخلرب اأن اأبا �سفيان جنا بالعري فقيل خن�ص 
الأخن�ص ببني زهرة ف�سمي بذلك, ثم اأ�سلم الأخن�ص فكان من املوؤلفة و�سهد حنينا ومات يف اأول خلفة عمر. ]الإ�سابة يف متييز 

ال�سحابة لبن حجر )1 / 38([.
الإتقان يف علوم القراآن, لل�سيوطي, )2/ 282(.  )2(

التحرير والتنوير, لبن عا�سور,)13 / 212(.  )3(
الك�ساف للزخم�سري )9 / 132(.  )4(
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فتعريفها باملو�سول لتنبيه املخاطبني على خطاأ راأيهم يف دعائهم اإياها من دون 
اهلل، يف حني هي لي�ست اأهال لذلك")1(.

وي�ستخدم التعريف باملو�سولية لغر�س ال�سهرة يف التعيني:  -8
َة مُبَارًَكا  �سورة ال عمران كقوله تعاىل: }إِنَّ َأوََّل بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاِس لَلَّذِي بِبَكَّ  

لْعَالَمِنيَ{ ]اآل عمران:96[. 
ِّ
وَهُدًى ل

قال الطاهر ابن عا�سور: "وعدل عن تعريف البيت با�سمه العَلم بالغلبة،   
لة �سارت  ال�سّ لأّن هذه  ببكة"؛  "الَّذي  باملو�سولية  تعريفه  اإىل  الكعبة،  وهو 
غريه،  للعبادة  بيت  يومئذ  مّكة  يف  لي�ض  اإذ  ال�سامعني،  عند  تعّينه  يف  اأ�سهر 
بخالف ا�سم الكعبة، فقد اأطلق ا�سم الكعبة على الُقلَّْي�ض)2( الَّذي بناه احلب�سة 

يف �سنعاء لدين الن�سرانية ولّقبوه الكعبة اليمانية")3(.
وقد يكون ا�ستعمال املو�سول لرباعة ال�ستهالل، والت�سويق ملا ياأتي بعده من   -9

احلكم:
َّذِينَ َكَفرُوا وَصَدُّوا عَن سَِبيِل اللَّهِ َأَضلَّ َأعْمَالَهُمْ{  كما يف قوله تعاىل: }ال  
"ويف البتداء باملو�سول وال�سلة املت�سمنة  ]حممد:1[، قال الطاهر ابن عا�سور: 

كفر الذين كفروا، ومناواأتهم لدين اهلل ت�سويق ملا يرد بعده من احلكم املنا�سب 
لل�سلة...، وبراعة ا�ستهالل للغر�ض املق�سود")4(. 

وكذلك ي�ستعمل ال�سم املو�سول لعدم وجود كبري فائدة يف تعيني املراد:  -10
عُرُوشِهَا{  عََلى  خَاِويٌَة  وَهِيَ  َقرْيَةٍ  عََلى  مَرَّ  َّذِي  َكال }َأوْ  تعاىل:  قوله  مثل   

]البقرة:259[)5(.

التحرير والتنوير, لبن عا�سور, )8 / 393(.  )1(
ْي�ص: بيعة كانت ب�سنعاء للحب�سة هدمتها حمري, كان بناها اأبرهة الأ�سرم, واأراد اأن ي�سرف اليها حاج العرب. الُقلَّ  )2(

التحرير والتنوير, لبن عا�سور, )3 / 159(.  )3(

التحرير والتنوير, لبن عا�سور, )26 / 61(.  )4(
الإتقان يف علوم القراآن, لل�سيوطي, )2/ 282(.  )5(
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قال ابن جرير الطربي: "وجائز اأن يكون ذلك عزيرا، وجائز اأن يكون   
اأورميا، ول حاجة بنا اإىل معرفة ا�سمه، اإذ مل يكن املق�سود بالآية تعريف اخللق 
ا�سم قائل ذلك، واإمنا املق�سود بها تعريف املنكرين قدرة اهلل على اإحيائه خلقه 

بعد مماتهم، واإعادتهم بعد فنائهم، واأنه الذي بيده احلياة واملوت")1(.
بدًل عن  املو�سول  ا�ستعمال  اأغرا�ض  يبني  الأمثلة  من  اإيراده  تقدم  ما   
ال�سم ال�سريح، وذلك على �سبيل التمثيل ل احل�سر؛ ومبا ينا�سب املقام وباهلل 

التوفيق، ومنه العون، وعليه التكالن.
 

املبحث الأول
الأعالم الذين جاء التعبري عنهم بالأ�سماء املو�سولة املفردة

املطلب الأول
الأعالم الذين جاء التعبري عنهم با�سم املو�سول املفرد املذكر)الذي(

جاء التعبري عن بع�ض الأعالم بال�سم املو�سول املفرد املذكر)الذي(،   
يف اأكرث من مو�سع يف القراآن الكرمي و�سوف ن�سوقها ح�سب ترتيب ورودها 

يف امل�سحف بعون اهلل تعاىل وتوفيقه:
َّذِي يَنْعِقُ بِمَا اَل يَسْمَعُ إاِلَّ دُعَاءً وَنِدَاءً  َّذِينَ َكَفرُوا َكمََثِل ال يف قوله تعاىل: }مََثُل ال  -1

صُمٌّ بُْكمٌ عُمْيٌ َفهُمْ اَل يَعْقُِلونَ{ ]البقرة:171[.
واعظ الكفار وداعيهم، هو: الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، قاله ابن   
عبا�ض يف راوية عنه، وجماهد، وعكرمة، ومن وافقهم من املف�سرين)2(، قال 
القرطبي: "�سبه تعاىل واعظ الكفار وداعيهم وهو حممد �سلى اهلل عليه و�سلم 
ما  تفهم  ول  ونداءه  دعاءه  اإل  ت�سمع  فال  والإبل  بالغنم  ينعق  الذي  بالراعي 

جامع البيان عن تاأويل القراآن للطربي )5 / 442(.  )1(
تف�سري ابن اأبى حامت )282/1(, تف�سري ال�سمرقندي )139/1(, معامل التنزيل للبغوي )139/1(, وفتح القدير اجلامع بني فني   )2(

الرواية والدراية من علم التف�سري لل�سوكاين)213/1(.



{75}العــدد الث�مـــن ع�صـــر - رجــــب 1441هـ / مــــ�ر�س  2020م

بن عبا�ض وجماهد وعكرمة وال�سدي والزجاج والفراء  ف�سره  يقول، هكذا 
�سبهوا  اإمنا  بالناعق  ي�سبهوا  مل  �سيبويه:  قال  الإيجاز،  نهاية  وهذه  و�سيبويه، 
باملنعوق به، واملعنى: ومثلك يا حممد �سلى اهلل عليه و�سلم ومثل الذين كفروا 

كمثل الناعق واملنعوق به من البهائم التي ل تفهم")1(.
ومل يوافقهم ابن جرير الطربي عليه؛ بل قال اإنَّ املق�سود بها هم اليهود،   
وعلل ذلك بقوله: "واإمنا اخرتنا هذا التاأويل؛ لأن هذه الآية نزلت يف اليهود، 
اأهل  يعبدونها ول  اأوثان  اأهل  اليهود  تكن  تعاىل ذكره، ومل  واإياهم عنى اهلل 
اأ�سنام يعظمونها ويرجون نفعها اأو دفع �سرها، فاإن قال قائل: وما دليلك على 
اأن املق�سود بهذه الآية اليهود؟ قيل: دليلنا على ذلك: ما قبلها من الآيات وما 
بعدها فاإنهم هم املعنيون به، فكان ما بينهما باأن يكون خرباً عنهم اأحق واأوىل 
من اأن يكون خرباً عن غريهم حتى تاأتي الأدلة وا�سحة بان�سراف اخلرب عنهم 

اإىل غريهم")2(. 
إِْذ  الْمُلْكَ  اللَّهُ  آَتاهُ  َأنْ  رَبِّهِ  فِي  إِبْرَاهِيمَ  حَاجَّ  َّذِي  ال إِلَى  َترَ  }َألَمْ  تعاىل:  قوله  يف   -2
اللَّهَ  َفِإنَّ  إِبْرَاهِيمُ  َقاَل  وَُأمِيتُ  ُأحِْيي  َأنَا  َقاَل  وَيُمِيتُ  يُحِْيي  َّذِي  ال رَبِّيَ  إِبْرَاهِيمُ  َقاَل 
الَْقوْمَ  يَهْدِي  َّذِي َكَفرَ وَاللَّهُ اَل  َفبُِهتَ ال الْمَْغِرِب  بِهَا مِنَ  بِالشَّمِْس مِنَ الْمَشِْرقِ َفْأتِ  يَْأتِي 

الِمِنيَ{ ]البقرة:258[. الظَّ
املعجمة  بالذال  كنعان،  بن  النمروذ  هو:  ربه  اإبراهيم يف  الذي حاجَّ   
فيها،  الذي  ال�سرح  وبنى  بابل  مدينة  بنى  الذي  وهو  املهملة،  بالدال  وقيل: 
اإ�سحاق وزيد  وهذا قول ابن عبا�ض وجماهد وقتادة والربيع وال�سدي وابن 

بن اأ�سلم وعامة املف�سرين)3(.

اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي )214/2(.  )1(
جامع البيان, للطربي )8/2(.  )2(

انظر: جامع البيان, للطربي )5 / 442(, و زاد امل�سري يف علم التف�سري لبن اجلوزي)1/ 307(, واجلامع لأحكام القراآن, للقرطبي,   )3(
.)289 /3(
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َّى  َأن َقاَل  عُرُوشِهَا  عََلى  خَاِويٌَة  وَهِيَ  َقرْيَةٍ  عََلى  مَرَّ  َّذِي  َكال }َأوْ  تعاىل:  قوله  يف   -3
يُحِْيي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا...{ ]البقرة: 259[.

الذي مّر على القرية هو: عزير، على خالف بني اأهل التف�سري يف ا�سم   
الرجل املق�سود بهذه الآية اإىل اأقوال:

الأول: اأنه عزير وهو رجل من �ساحلي بني اإ�سرائيل، وهو قول: علي بن اأبي 
العالية، وعكرمة، و�سعيد بن جبري، وناجية بن كعب، وقتادة،  طالب، واأبو 

وال�سحاك، وال�سدي، ومقاتل)1(.
وهب،  قاله  ا�سرائيل،  بني  اأنبياء  من  نبياً  وكان  حلقيا،  بن  اأرميا  اأنه  الثاين: 

وجماهد، وعبد اهلل بن عبيد بن عمري)2(.
الثالث: اأنه رجل كافر �سك يف البعث، نقل عن جماهد اأي�سا، وحكى النحا�ض 

ومكي عن جماهد اأنه رجل من بني اإ�سرائيل غري م�سمى)3(.
َب الإمام الطربي بعد اأن �ساق الأقوال يف تعيينه بقوله: "ول بيان  وعقَّ  
اأن  البيان على ا�سم قائل ذلك، وجائز  عندنا من الوجه الذي ي�سح من قبله 
يكون ذلك عزير، وجائز اأن يكون اإرميا، ول حاجة بنا اإىل معرفة ا�سمه، اإذ 
مل يكن املق�سود بالآية تعريف اخللق ا�سم قائل ذلك؛ واإمنا املق�سود بها تعريف 
واأنه  فنائهم،  بعد  واإعادتهم  مماتهم،  بعد  اإحيائه خلقه  على  اهلل  قدرة  املنكرين 
قائل  ا�سم  اخلرب عن  بذلك  املق�سود  كان  ولو  واملوت...،  احلياة  بيده  الذي 
ولكن  ال�سك،  ويزيل  العذر  يقطع  ن�سباً  عليه  من�سوبة  الدللة  لكانت  ذلك 

الق�سد كان اإىل ذم قيله، فاأباَن تعاىل ذكره ذلك خللقه")4(.

مل يثبت اأنه نبي, واإن كان امل�سهور اأنه من اأنبياء بني اإ�سرائيل, كما قال ابن كثري رحمه الل يف: البداية والنهاية )389/2(.  )1(
تف�سري اأبي ال�سعود, )252/1(.  )2(

اجلامع لأحكام القراآن, للقرطبي )3/ 289(.  )3(
جامع البيان, للطربي )5/ 442(.  )4(

{َقدْ} ]املمتحنة: 4[،
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يف قوله تعاىل: }ُقْل َأنَدْعُو مِن دُوِن اللَّهِ مَا اَل يَنَفعُنَا وَاَل يَُضرُّنَا وَُنرَدُّ عََلى َأعَْقابِنَا   -4
يَدْعُونَهُ  لَهُ َأصْحَابٌ  اْلَرِْض حَيْرَانَ  َّذِي اسَْتهْوَتْهُ الشَّيَاطِنيُ فِي  َكال اللَّهُ  بَعْدَ إِْذ هَدَانَا 

إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا ُقْل إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَُأمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِنيَ{ ]الأنعام: [. 
قال ابن عبا�ض: اإن الذي ا�ستهوته ال�سياطني هو: عبد الرحمن بن اأبي   
بكر - قبل اإ�سالمه، وقد اأ�سلم يف �سلح احلديبية وح�سن اإ�سالمه، وكان ا�سمه 
عبد الكعبة، فغري ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ا�سمه اإىل عبد الرحمن)1(، 
ومنهم من قال: هو الذي ل ي�ستجيب لهدى اهلل، واأطاع ال�سيطان دون تعيينه 

ب�سخ�ض بعينه، وممن قال بذلك ابن عبا�ض وجماهد)2(. 
َّذِي آَتيْنَاهُ آيَاتِنَا َفانسََلخَ مِنْهَا َفَأتْبَعَهُ الشَّيَْطانُ  يف قوله تعاىل: }وَاتُْل عََليِْهمْ نَبََأ ال  -5

َفَكانَ مِنَ الَْغاِوينَ{ ]الأعراف:175[.
الذي اآتاه اهلل اآياته هو: بلعام بن باعوراء، على خالف بني املف�سرين يف   

ا�سمه)3(.
قال القرطبي - بعد ذكر اخلالف فيه -: "والقول الأول اأ�سهر)4(وعليه   
غري  وهذا  بقوله:  املاوردي  وتعقبه  النبوة،  اأوتي  اإنه  جماهد:  قال  الأكرث)5( 
�سحيح؛ لأن اهلل تعاىل ل ي�سطفي لنبوته اإل من علم اأنه ل يخرج عن طاعته 

اإىل مع�سيته")6(. 
اجلامع لأحكام القراآن, للقرطبي)7/ 18(, و التف�سري الكبري امل�سمى مفاتيح الغيب للرازي )13/ 25(, التحرير والتنوير لبن   )1(

عا�سور)6 / 163(.
انظر: جامع البيان, للطربي )11/ 451(, تف�سري ابن اأبى حامت )4/ 1322(.  )2(

ذكر ابن اجلوزي فيه �ستة اأقوال منها ثلثة مل ي�سرح فيها با�سم ل نتعر�ص لها هنا ونكتفي بالثلثة التي �سرح فيها با�سمه: اأحدها:   )3(
اأنه رجل من بني اإ�سرائيل, يقال له: بلعم بن اأبر, قاله ابن م�سعود وقال ابن عبا�ص: بلعم بن باعوراء. وروي عنه: اأنه بلعام بن 
ة بن اأبي ال�سلت, قاله عبد الل بن عمرو بن العا�ص, و�سعيد بن امل�سيب,  باعور, وبه قال جماهد, وعكرمة وال�سدي, والثاين: اأنه اأُميَّ
واأبو روق, وزيد بن اأ�سلم, وكان اأمية قد قراأ الكتب, وعلم اأن الل مر�ِسل ر�سوًل, ورجا اأن يكون هو, فلما ُبعث النبي �سلى الل 
عليه و�سلم, ح�سده وكفر. والثالث: اأنه اأبو عامر الراهب, روى ال�سعبي عن ابن عبا�ص قال الأن�سار: تقول هو الراهب الذي ُبني 

قاق, وروي عن ابن امل�سيب نحوه., زاد امل�سري, لبن اجلوزي )3/ 287(. له م�سجد ال�سِّ
اجلامع لأحكام القراآن, للقرطبي )7/ 321(..  )4(

تف�سري عبدالرزاق ال�سنعاين )2/ 98(, و الدر املنثور يف التف�سري باملاأثور لل�سيوطي )6/ 673وما بعدها(.  )5(
النكت والعيون للماوردي )2/ 279(.  )6(
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َأن  عَسَى  مَْثوَاهُ  َأْكِرمِي  الِمْرََأتِهِ  مِّصْرَ  مِن  اشَْترَاهُ  َّذِي  ال }وََقاَل  تعاىل:  قوله  يف    -6
يَنَفعَنَا َأوْ نَتَّخَِذهُ وَلَدًا ...{ ]يو�شف: 21[.

الذي ا�سرتاه من م�سر هو: قطفري عزيز م�سر، قاله ابن عبا�ض، وقيل   
اأطفري، وقيل: قنطور)1(.

يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ  َّذِي  سَانُ ال
ِّ
مُهُ بَشَرٌ ل

ِّ
يُعَل َّمَا  يَُقوُلونَ إِن َّهُمْ  َأن يف قوله تعاىل: }وَلََقدْ نَعَْلمُ   -7

َأعْجَمِيٌّ وَهََذا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُِّبنيٌ{ ]النحل:103[.
اهلل  ر�سول  وكان  مبكة،  َقْيَناً  وكان  بلعام،  هو:  اإليه  يلحدون  الذي   
�سلى اهلل عليه و�سلم يدخل عليه يعلمه، فاتهمته قري�ض اأنه كان يتعلم منه، قاله 
جماهد، وقيل كان: عبداً اأعجمياً لمراأة مبكة، يقال له: اأبو فكيهة، كان يغ�سى 
اإنهما غالمان  ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم فيقراأ عليه ويتعلم منه، وقيل: 
لبني احل�سرمي، ا�سم اأحدها ي�سار، والآخر جرب، وكانا يقراآن التوراة، وكان 
ر�سول اهلل رمبا جل�ض اإليهما، قاله ح�سني بن عبد اهلل بن م�سلم، وقيل: �سلمان 

الفار�سي، قاله ال�سحاك)2(. 
زعموا  اأنهم  يجوز  لأنه  متناق�سة؛  غري  الأقوال  "وهذه  النحا�ض:  قال   
اإنه �سلمان؛  باعتبار قول من قال:  يعلمونه، ولكن ل ميكن اجلمع  اأنهم جميعاً 
لأن هذه الآية مكية، وهو اإمنا اأتى اإىل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم باملدينة")3(.
وَتيَنَّ مَااًل وَوَلَدًا{ ]مرمي:77[. َّذِي َكَفرَ بِآيَاتِنَا وََقاَل َلُ يف قوله تعاىل: }أَفرََأيْتَ ال  -8

الذي قال "َلأُوتنََيَّ َماًل َوَولًَدا" هو: العا�ض بن وائل ال�سهمي، كما �سح   
يف �سبب نزولها ول عربة مبن قال بخالفه، فهو يف ال�سحيحني)4( من حديث 
خباب قال: »كنت قينا يف اجلاهلية، وكان يل على العا�ض بن وائل دين فاأتيته 

البحر املحيط لأبي حيان )6/ 254(.  )1(
النكت والعيون للماوردي)3/ 215,214(.  )2(

فتح القدير لل�سوكاين, )3/ 245(.  )3(
اأخرجه البخاري, باب: ذكر القني واحلداد من حديث خباب ر�سي الل عنه, )3/ 79(, وم�سلم, باب: �سوؤال اليهود النبي �سلى الل   )4(

عليه و�سلم عن الروح )8/ 129(.
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اأتقا�ساه قال: ل اأعطيك حتى تكفر مبحمد �سلى اهلل عليه و�سلم فقلت: ل اأكفر 
حتى مييتك اهلل ثم تبعث، قال: دعني حتى اأموت واأبعث ف�ساأوتى ماًل وولداً 
وَتيَنَّ مَااًل وَوَلَدًا{ ]مرمي:77[)1(.  َّذِي َكَفرَ بِآيَاتِنَا وََقاَل َلُ فاأق�سيك فنزلت:  }أَفرََأيْتَ ال

َّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عََذابٌ عَظِيمٌ{ ]النور:11[. َّذِي َتوَل يف قوله تعاىل: َ}ال  -9
الذي توىل ِكرْبَُه هو: عبد اهلل بن اأُبي بن �سلول راأ�ض النفاق، اأخرج   
البخاري وم�سلم يف ال�سحيح عن اأم املوؤمنني عائ�سة، -ر�سي اهلل عنها- يف 

ُه " قالت عبد اهلل بن اأبي ابن �سلول)2(.  قوله تعاىل: "والذي توىل ِكرْبَ
َّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكَِتاِب َأنَا آتِيكَ بِهِ َقبَْل َأن يَرَْتدَّ إِلَيْكَ  10-  يف قوله تعاىل: }قاَل ال
َطرُْفكَ َفَلمَّا رَآهُ مُسَْتقِراًّا عِندَهُ َقاَل هََذا مِن َفْضِل رَبِّي لِيَبُْلوَنِي َأَأشُْكرُ َأمْ َأْكُفرُ وَمَن 

َّمَا يَشُْكرُ لِنَْفسِهِ وَمَن َكَفرَ َفِإنَّ رَبِّي َغنِيٌّ َكِريمٌ{ ]النمل: 40[.  شََكرَ َفِإن
الذي عنده علم من الكتاب هو: اآ�سف بن برخيا، قاله ابن عبا�ض)3(،   
يف  املف�سرون  "اختلف  فقال:  عطية  ابن  عليه  ن�ض  كما  اجلمهور  قول  وهو 
اأنه رجل �سالح  َّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكَِتاِب{ من هو، فجمهور النا�ض على  }ال
املف�سرين  "اأكرث  القرطبي:  برخيا")4(، وقال  اآ�سف بن  ا�سمه:  اإ�سرائيل  بني  من 
على اأن الذي عنده علم من الكتاب اآ�سف بن برخيا، وهو من بنى اإ�سرائيل، 
به  ُدعَي  اأعطى، واإذا  به  �سئل  اإذا  الذي  الأعظم  ا�سم اهلل  يحفظ  وكان �سديقاً 

اأجاب")5(.
َأمْسِكْ عََليْكَ  وََأنْعَمْتَ عََليْهِ  اللَّهُ عََليْهِ  َأنْعَمَ  لِلَّذِي  َتُقوُل  }وَإِْذ  تعاىل:  يف قوله   -11
النَّاسَ وَاللَّهُ َأحَقُّ َأن  اللَّهُ مُبْدِيهِ وََتْخشَى  اللَّهَ وَُتْخفِي فِي نَْفسِكَ مَا  َزوْجَكَ وَاتَِّق 
َتْخشَاهُ َفَلمَّا َقَضىَزيْدٌ مِّنْهَا وََطرًا َزوَّجْنَاَكهَا لَِكيْ اَل يَُكونَ عََلى الْمُؤْمِنِنيَ حَرَجٌ فِي 

تف�سري القراآن العظيم لبن كثري )5/ 259(.  )1(
اأخرجه البخاري, باب: قوله تعاىل: {اإن الذين جاوؤوا بالإفك ع�سبة منكم ...}, من حديث عائ�سة ر�سي الل عنها, )6 / 127(,   )2(

برقم)4749(, وم�سلم, باب: يف حديث الإفك وقبول توبة القاذف, من حديث عائ�سة ر�سي الل عنها, )1/ 160(, برقم)177(.
تف�سري القراآن العظيم, لبن كثري, )6/ 192(.  )3(

املحرر الوجيز, لبن عطية, )5/ 166(.  )4(
اجلامع لأحكام القراآن, للقرطبي, )13/ 204(.  )5(
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َأْزوَاِج َأدْعِيَائِِهمْ إَِذا َقَضوْا مِنْهُنَّ وََطرًا وََكانَ َأمْرُ اللَّهِ مَْفعُواًل{ ]الأحزاب:37[.
جاء  الكلبي،  �سراحيل  بن  حارثة  بن  زيد  هو:  عليه  اهلل  اأنعم  الذي   
الت�سريح با�سمه يف الآية ذاتها، ويف ال�سنة املطهرة عند البخاري من حديث 
اأن�ض ر�سي اهلل عنه قال: جاء زيد بن حارثة ي�سكو فجعل النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم يقول: »اتِق اهلل واأم�سك عليك زوجك« قالت عائ�سة ر�سي اهلل عنها:»لو 

كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم كامتاً �سيئا لكتم هذه«)1(.
الْمُتَُّقونَ{  هُمُ  ُأولَئِكَ  بِهِ  وَصَدََّق  بِالصِّدْقِ  جَاءَ  َّذِي  }وَال تعاىل:  قوله  يف   -12

)الزمر:33(.

علي-  قاله  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  هو:  بال�سدق  جاء  الذي   
"اختلف يف الذي جاء  ر�سي اهلل عنه- وغريه من املف�سرين، قال القرطبي: 
ْدِق" النبي  ِبال�سِّ "الَِّذي جاَء  بال�سدق و�سدق به، فقال علي ر�سي اهلل عنه: 
َق ِبِه" اأبو بكر ر�سي اهلل عنه. وقال جماهد: النبي  دَّ �سلى اهلل عليه و�سلم"َو�سَ
عليه ال�سالم، وعلي ر�سي اهلل عنه. وقال ال�سدي: الذي جاء بال�سدق جربيل، 
والذي �سدق به حممد �سلى اهلل عليه و�سلم. وقال ابن زيد ومقاتل وقتادة: 
ِبِه" املوؤمنون.  َق  دَّ "َو�سَ و�سلم:  عليه  اهلل  ْدِق" النبي �سلى  ِبال�سِّ "الَِّذي جاَء 

وا�ستدلوا على ذلك بقوله:" اأُولِئَك ُهُم امْلُتَُّقوَن")2(. 
وذهب الإمام الطربي اإىل اأّن لفظ "الذي" هنا يفيد العموم، ونقله عنه   
ال�سوكاين واختاره بعد اأن اأورد اخلالف فقال: "وقيل: اإنَّ ذلك عام يف كل 
من دعا اإىل توحيد اهلل، واأر�سد اإىل ما �سرعه لعباده، واختار هذا ابن جرير، 
ابن م�سعود: )والذين  قراءة  الأقوال، ويوؤيده  اختاره من هذه  الذي  وهو: 
جاءوا بال�سدق و�سّدقوا به(. ولفظ "الذي" كما وقع يف قراءة اجلمهور واإن 
اأخرجه البخاري, باب: وكان عر�سه على املاء, من حديث اأن�ص ر�سي الل عنه,)6/ 2699(, برقم)6984(, وم�سلم, باب: معنى   )1(

قول الل: {ولقد راآه نزلة اأخرى} )160/1(, برقم)177(.
اجلامع لأحكام القراآن, للقرطبي, )15/ 256(.  )2(
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كان مفرداً، فمعناه: اجلمع، لأنه يراد به اجلن�ض كما يفيده قوله: " اأُْولَِئَك ُهُم 
املتقون ")1(.

َُّكمَا َأَتعِدَانِنِي َأنْ ُأخْرَجَ وََقدْ خََلتِ   ل
ٍّ

َّذِي َقاَل لِوَالِدَيْهِ ُأف يف قوله تعاىل: }وَال  -13
الُْقرُونُ مِن َقبْلِي وَهُمَا يَسَْتغِيَثاِن اللَّهَ وَيَْلكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ َفيَُقوُل مَا هََذا إاِلَّ 

وَّلِنيَ{ ]الأحقاف:17[. َأسَاطِريُ اْلَ
اإ�سالمه-  اأبي بكر ال�سديق- قبل  القائل هو: عبد الرحمن بن  اأنَّ  قيل   
قاله ابن عبا�ض وبع�ض املف�سرين)2(، و�سعف غريهم هذا القول، قال ابن كثري: 
"َوالَِّذي َقاَل ِلَواِلَدْيِه اأُفٍّ لَُكَما" هذا عام يف كل من قال هذا، ومن زعم اأنها 
نزلت يف عبد الرحمن بن اأبي بكر فقوله �سعيف؛ لأن عبد الرحمن بن اأبي بكر 

اأ�سلم بعد ذلك وح�سن اإ�سالمه، وكان من خيار اأهل زمانه")3(.
حمِن بن اأبي بكٍر  وقال اأبو ال�سعود: "وما ُروَي من اأنَّها نزلْت يف عبِد الرَّ  
ه ما �سياأِتي من قوِله تعاىل: }ُأوْلَئِكَ الذين حَقَّ  ر�سَي اهلل عنُهَما قبَل اإ�سالِمه يردُّ
يقُة  بِت ال�سدِّ عََليِْهمُ القول{؛ فاإنَّه كاَن من اأفا�سِل امل�سلمنَي و�َسرواِتهم، وقد كذَّ

ر�سَي اهلل عَنها َمْن قاَل ذلَك")4(. 
َّى• وََأعَْطى َقلِيلً وََأْكدَى{ ]النجم 34-33[. َّذِي َتوَل }َأَفرََأيْتَ ال  -14

الذي توىل واأعطى قلياًل واأكدى هو: الوليد بن املغرية املخزومي، قاله   
جماهد، وابن زيد، ومقاتل)5(.

وقال ابن عا�سور: "فالذي توىل واأعطى قلياًل هو هنا لي�ض فريقاً مثل   
]النجم: 29[، بل هو �سخ�ض  َّى عَنْ ذِْكِرنَا{  َتوَل }َفَأعِْرضْ عَنْ مَنْ  الذي عناه قوله: 

فتح القدير, لل�سوكاين )581/4(.  )1(
اأول من قال بذلك مروان بن احلكم عندما طلب املبايعة ليزيد بن معاوية والق�سة معروفة, وممن قال بذلك قتادة وال�سدي, قال ابن   )2(
اجلوزي: وروي عن ابن عبا�ص اأنها نزلت يف عبد الرحمن بن اأبي بكر َقْبَل اإِ�سلمه, كان اأبواه يدُعوانه اإِىل الإِ�سلم, وهو ياأبى, وعلى 

هذا جمهور املف�سرين انظر: زاد امل�سري, لبن اجلوزي, )7/ 380(, و اجلامع لأحكام القراآن, للقرطبي )16 / 197(.
تف�سري القراآن العظيم, لبن كثري, )7 / 283(.  )3(

تف�سري اأبي ال�سعود, )8 /84(.  )4(
جامع البيان, للطربي )22 / 541( اجلامع لأحكام القراآن, للقرطبي )17/ 111(.  )5(
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اأن املراد به هنا معني، ولعل ذلك وجه  بعينه، واتفق املف�سرون والرواة على 
التعبري عنه بلفظ: "الَِّذي" دون كلمة "َمْن"؛ لأن "الَِّذي" اأظهر يف الإطالق 
تََوىلَّ  "الَِّذي  هذا  تعيني  يف  واختلفوا  "َمْن"،  لفظ  دون  املعني  الواحد  على 
به  املراد  اأن  زيد  وابن  جماهد  عن  والقرطبي  الطربي  فروى  َقِلياًل"،  َواأَْعَطى 
الوليد بن املغرية قالوا: كان يجل�ض اإىل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وي�ستمع 
اإىل قراءته وكان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يعظه فقارب اأن ي�سلم فعاتبه 

رجل من امل�سركني مل ي�سموه")1(.
َّذِي يَنْهَى • عَبْدًا إَِذا صَلَّى{ ]العلق: 10-9[. }َأرََأيْتَ ال  -15

الذي ينهى هو: اأبو جهل)2( ويف ال�سنة املطهرة عن ابن عبا�ض- ر�سي   
ي�سلي  عليه و�سلم وهو  اهلل  النبي �سلى  اإىل  اأبو جهل  اهلل عنهما -قال: جاء 
فنهاه، فتهدده النبي - �سلى اهلل عليه و �سلم- فقال: اأتهددين؟ اأما واهلل اإين 

َّذِي يَنْهَى • عَبْدًا إَِذا صَلَّى{)3(. لأكرث اأهل الوادي ناديًا فاأنزل اهلل: }َأرََأيْتَ ال
املطلب الثاين

الأعالم املوؤنثة الالتي جاء التعبري عنهنَّ بال�سم املو�سول املفرد املوؤنث )التي(
ورد ال�سم املو�سول املفرد املوؤنث يف القراآن)التي( يف القراآن الكرمي   

يف ت�سعة موا�سع بح�سب الرتتيب الآتي: 
رِْض وَمََغاِربَهَا  َّذِينَ َكاُنوا يُسَْتْضعَُفونَ مَشَاِرَق اْلَ يف قوله تعاىل: }وََأوْرَثْنَا الَْقوْمَ ال  -1
َّتِي بَارَْكنَا فِيهَا وََتمَّتْ َكلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىعََلى بَنِي إِسْرَائِيَل بِمَا صَبَرُوا  وَدَمَّرْنَا مَا  ال

َكانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وََقوْمُهُ وَمَا َكاُنوا يَعِْرشُونَ{ ]الأعراف:137[.

التحرير والتنوير, لبن عا�سور, )27 / 129(.  )1(
فتح القدير, لل�سوكاين )5 /580(.  )2(

ال�سل�سلة  يف  الألباين  و�سححه  برقم)3045(,   ,)329  /1( عنهما,  الل  ر�سي  عبا�ص  ابن  حديث  من  امل�سند  يف  اأحمد  اأخرجه   )3(
ال�سحيحة, على �سرط م�سلم,)496/1(.
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م�سر  وقيل:  قتادة،  قاله  ال�سام  اأر�ض  هي:  اهلل  باركها  التي  الأر�ض   
جميع  وقيل  �سعد)2(.  بن  الليث  قاله  م�سر  وقيل:  احل�سن)1(،  قاله  وال�سام، 

الأر�ض.
قال ال�سوكاين: "والأر�ض هي م�سر وال�سام، وم�سارقها جهات م�سرقها،   
جميع  املراد  وقيل:  القبط،  من  وقومه  لفرعون  كانت  التي  وهي  ومغاربها، 
الأر�ض؛ لأن داود و�سليمان من بني اإ�سرائيل، وقد ملكا الأر�ض... واملباركة 

فيها اإخراج الزرع والثمار منها على اأمّت ما يكون، واأنفع ما يتفق")3(.
فِي  يَعْدُونَ  إِْذ  الْبَحِْر  َكانَتْ حَاضِرَةَ  َّتِي  ال الَْقرْيَةِ  }وَاسَْألْهُمْ عَِن  تعاىل:  قوله  2-  يف 
السَّبْتِ إِْذ َتْأتِيِهمْ حِيَتاُنهُمْ يَوْمَ سَبْتِِهمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ اَل يَسِْبُتونَ اَل َتْأتِيِهمْ َكَذلِكَ نَبُْلوهُم بِمَا 

َكاُنوا يَْفسُُقونَ{ ]الأعراف:163[.
�ساطيء  على  قرية  وهي  اأيلة،  هي:  البحر  حا�سرة  كانت  التي  القرية   
البحر بني م�سر واملدينة قاله ابن عبا�ض -ر�سي اهلل عنهما- وروي عن عكرمة 
قال: "دخلت على ابن عبا�ض وهو يقراأ هذه الآية "وا�ساألهم عن القرية التي 
كانت حا�سرة البحر" قال: يا عكرمة هل تدري اأي قرية هذه قلت: ل، قال: هي 
ي،  دِّ اأيلة")4(. وهو قول ابن م�سعود و�سعيد بن جبري، وجماهد وقتادة، وال�سُّ
وغريهم وقال ابن زيد: هي قرية يقال لها: مقنى اأو مقناة بني مدين وعينونا، وقال 
الزهري: هي طربية)5( قال ابن جرير بعد اأن اأورد جميع الأقوال: "وال�سواب 
اأيلة،  اأن تكون  من القول يف ذلك اأن يقال: هي قرية حا�سرة البحر، وجائز 
وجائز اأن تكون مدين، وجائز اأن تكون مقنا؛ لأن كل ذلك حا�سرة البحر، ول 
خرب عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يقطع العذر...والختالف فيه على 

النكت والعيون, للماوردي)2/ 254(.  )1(
الدر املنثور, لل�سيوطي )6 / 532(.  )2(

فتح القدير, لل�سوكاين )2/ 301(.  )3(
الدر املنثور, لل�سيوطي )6 /633(, امل�ستدرك على ال�سحيحني للحاكم )2/ 352(.  )4(

البحر املحيط, لأبي حيان, )5 / 202(.  )5(
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ما و�سفت، ول يو�سل اإىل علم ما قد كان فم�سى مما مل نعاينه، اإل بخرب يوجب 
العلم ول خرب يف ذلك")1(.

لِلْعَالَمِنيَ{  فِيهَا  بَارَْكنَا  َّتِي  ال رِْض  اْلَ إِلَى  وَُلوًطا  }وَنَجَّيْنَاهُ  تعاىل:  قوله  يف    -3
]الأنبياء:71[.

و�سماها  بالعراق  كانا  فقد  ال�سام،  اأر�ض  هي  اهلل  باركها  التي  الأر�ض   
�سبحانه مباركة لكرثة خ�سبها وثمارها واأنهارها، ولأنها معادن الأنبياء، وقيل: 

الأر�ض املباركة: مكة، وقيل: بيت املقد�ض، لأن منها بعث اهلل اأكرث الأنبيا)2(.
واختار الإمام الطربي القول الأول وعلل اختياره بقوله: "واإمنا اخرتنا   
اأن هجرة  اأهل العلم  ما اخرتنا من القول يف ذلك؛ لأنه ل خالف بني جميع 
اإبراهيم من العراق كانت اإىل ال�سام، وبها كان مقامه اأيام حياته، واإن كان قد 
اأنه  غري  هاجر،  اأمه  مع  ابنه  اإ�سماعيل  واأ�سكنها  البيت  بها  وبنى  مكة  قدم  كان 
اإبراهيم  اأخرب عن  اإمنا  واهلل  لوط،  لنف�سه، ول  وطناً  يتخذها  بها، ومل  يقم  مل 
احلال يف  للعاملني")3( وكذلك  فيها  بارك  التي  الأر�ض  اإىل  اأجناهما  اأنَّه  ولوط 
وَُكنَّا  فِيهَا  بَارَْكنَا  َّتِي  ال اَلرِْض  إِلَى  بَِأمِْرهِ  َتجِْري  الرِّيحَ عَاصَِفًة  }وَلِسَُليْمَانَ  تعاىل:  قوله 

 شَيْءٍ عَالِمِنيَ{ ]الأنبياء:81[.
ِّ
بُِكل

قال ال�سنقيطي: "وما اأ�سار اإليه - جل وعال - من اأنه بارك للعاملني يف   
بينه  الآية،  ال�سام - على قول اجلمهور يف هذه  التي هي  املذكورة  الأر�ض 
اَلرِْض  إِلَى  بَِأمِْرهِ  َتجِْري  عَاصَِفًة  الرِّيحَ  }وَلِسَُليْمَانَ  كقوله:  املوا�سع  من  غريه  يف 
مِّنَ  لَيْلً  بِعَبْدِهِ  َأسْرَى  َّذِي  ال }سُبْحَانَ  تعاىل:  وقوله  ]الأنبياء:81[،  فِيهَا{  بَارَْكنَا  َّتِي  ال
السَّمِيعُ  هُوَ  َّهُ  إِن آيَاتِنَا   مِنْ  لِنُِريَهُ  حَوْلَهُ  بَارَْكنَا  َّذِي  ال اْلَْقصَى  الْمَسِْجدِ  إِلَى  الْحَرَامِ  الْمَسِْجدِ 
فيها من اخل�سب،  ما جعل  فيها(. هو  )بارك  ومعنى كونه  ]الإ�شراء:1[  الْبَصِريُ{ 

جامع البيان, للطربي )10/ 509(.  )1(
انظر: النكت والعيون, للماوردي )3/ 454(, وفتح القدير, لل�سوكاين )3/ 520(.  )2(

جامع البيان, للطربي )18 / 470(.  )3(
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والأ�سجار، والأنهار، والثمار كما قال تعاىل: }لََفَتحْنَا عََليِْهم بَرََكاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ 
اأهل  بع�ض  منها، وقال  الأنبياء  اأكرث  بعث  اأنه  ]الأعراف:96[ ومن ذلك  وَاْلَرِْض{ 
اأ�سل منبعه من حتت ال�سخرة التي عند  اأن كل ماء عذب  العلم: ومن ذلك 
بيت املقد�ض، وجاء يف ذلك حديث مرفوع، والظاهر اأنه ل ي�سح، ويف قوله 
تعاىل: }إىل الرض اليت باركنا فيها{ اأقوال اأَُخر تركناها ل�سعفها يف نظرنا")1(.

َّتِي َكانَت تَّعْمَُل  4-  يف قوله تعاىل: }وَُلوًطا آَتيْنَاهُ حُْكمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الَْقرْيَةِ ال
َّهُمْ َكاُنوا َقوْمَ سَوْءٍ َفاسِقِنيَ{ ]الأنبياء:74[.  الَْخبَائِثَ إِن

القرية التي كانت تعمل اخلبائث هي قرية �سدوم: التي كان لوط بعث   
َّتِي  ال الَْقرْيَةِ  عََلى  َأَتوْا  }وَلََقدْ  تعاىل:  بقوله  املق�سودة  كذلك  وهي  اأهلها)2(  اإىل 

ُأمْطِرَتْ مََطرَ السَّوْءِ َأَفَلمْ يَُكوُنوا يَرَوْنَهَا بَْل َكاُنوا اَل يَرْجُونَ ُنشُورًا{ ]الفرقان:40[.
اتخذوا  الذين  هوؤلء  اأتى  ولقد  ذكره:  تعاىل  "يقول  جرير:  ابن  قال   
القراآن مهجوراً على القرية التي اأمطرها اهلل مطر ال�سوء وهي �سدوم، قرية قوم 

لوط، ومطر ال�سوء: هو احلجارة التي اأمطرها اهلل عليهم فاأهلكهم بها")3(.
َّتِي بَارَْكنَا فِيهَا ُقرًى َظاهِرَةً وََقدَّرْنَا  يف قوله تعاىل: }وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الُْقرَى ال  -5

فِيهَا السَّيْرَ سِريُوا فِيهَا لَيَالِيَ وََأيَّامًا آمِنِنيَ{ ]�شباأ:18[. 
ابن عطية:  قال  ال�سام،  الآية هي قرى  املرادة يف هذه  املباركة  القرى   
املف�سرين")4(، وتعقبه  من  باإجماع  ال�سام  بالد  هي  فيها  بورك  التي  "والقرى 
اأبوحيان بقوله: "وما ذكره من اأن القرى التي بورك فيها هي قرى ال�سام باإجماع 
لي�ض كما ذكر؛ قال جماهد: هي ال�سراوي، وقال وهب: قرى �سنعاء، وقال 
ابن جبري: قرى ماأرب، وقال ابن عبا�ض: قرى بيت املقد�ض")5(، ولبن عبا�ض 

اأ�سواء البيان يف اإي�ساح القراآن بالقراآن لل�سنقيطي )4/ 165(.  )1(
جامع البيان, للطربي )18/ 472(.  )2(
جامع البيان, للطربي )19 / 272(.  )3(

املحرر الوجيز, لبن عطية )5 / 346(.  )4(
البحر املحيط, لأبي حيان )8 / 537(.  )5(



{86}العــدد الث�مـــن ع�صـــر - رجــــب 1441هـ / مــــ�ر�س  2020م

املدينة وال�سام)1( والراجح  انها قرى عربية بني  اآخر:  – ر�سي اهلل عنه -قوٌل 
اأنّها قرى ال�سام، وقد تقدم الكالم عنها يف الآيات ال�سابقة.

بْوَابَ وََقالَتْ  اْلَ َّْفسِهِ وََغلََّقتِ  ن بَيْتِهَا عَن  فِي  َّتِي هُوَ  ال }وَرَاوَدَتْهُ  تعاىل:  يف قوله   -6
الِمُونَ{ ]يو�شف:23[. َّهُ اَل يُْفلِحُ الظَّ َّهُ رَبِّي َأحْسَنَ مَْثوَايَ  إِن هَيْتَ لَكَ َقاَل مَعَاَذ اللَّهِ  إِن

وقع  واإمنا  ذلك،  على  الق�سة  �سياق  لدللة  العزيز  امراأة  هي:  راودته  التي 
اخلالف بني اأهل التف�سري يف ا�سمها فمنهم من قال: ا�سمها )زليخا()2(، ومنهم 

من قال: كان ا�سمها )راعيل()3( والأكرث على القول الأول، واهلل اأعلم.
َّا لَصَادُِقونَ{  َّتِي َأْقبَلْنَا فِيهَا وَإِن َّتِي ُكنَّا فِيهَا وَالْعِريَ ال يف قوله تعاىل: }وَاسَْأِل الَْقرْيََة ال  -7

]يو�شف:82[.

القرية التي كانوا فيها هي: م�سر، قاله ابن عبا�ض وقتادة وعليه الأكرث،   
قال الرازي: "الأكرثون اتفقوا على اأن املراد من هذه القرية م�سر وقال قوم: 
بل املراد منه قرية على باب م�سر جرى فيها حديث ال�سرقة والتفتي�ض)4( وقيل: 
قرية من قراها نزلوا بها وامتاروا منها والقول الأول اأوىل لدللة ال�سياق عليه، 

وهو قول عامة املف�سرين)5(.
َأنَكاًثا..{  ُقوَّةٍ  بَعْدِ  مِن  َغزْلَهَا  نََقَضتْ  َّتِي  َكال َتُكوُنوا  }وَاَل  تعاىل:  قوله  يف   -8

]النحل:92[. 

التي نق�ست غزلها هي: ريطة بنت عمرو بن كعب بن �سعد بن تيم بن   
مرة، وقال جماهد وقتادة: وذلك �سرب مثل، ل على امراأة معينة)6(.

تف�سري القراآن العظيم, لبن كثري )6 / 509(.  )1(
املحرر الوجيز, لبن عطية )3/ 492(, فتح القدير لل�سوكاين )3/ 21(.  )2(

النكت والعيون, للماوردي )3/ 22(.  )3(
انظر: مفاتيح الغيب, للرازي )18/ 495(.  )4(

انظر: جامع البيان, للطربي )16/ 213(, معامل التنزيل, للبغوي )4 / 267(, واجلامع لأحكام القراآن, للقرطبي )9/ 246(.  )5(
اجلامع لأحكام القراآن, للقرطبي )10/ 171(.  )6(
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وَجَعَلْنَاهَا  رُّوحِنَا  مِن  فِيهَا  َفنََفْخنَا  َفرْجَهَا  َأحْصَنَتْ  َّتِي  }وَال تعاىل:  قوله  يف   -9
لْعَالَمِنيَ{ ]الأنبياء:91[. 

ِّ
وَابْنَهَا آيًَة ل

التي اأح�سنت فرجها هي: مرمي بنت عمران - عليها ال�سالم – وقد ورد   
ابْنَتَ  }وَمَرْيَمَ  تعاىل:  التحرمي يف قوله  به يف �سورة  ا�سمها م�سرحاً  ذكر 
َّتِي َأحْصَنَتْ َفرْجَهَا َفنََفْخنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدََّقتْ بَِكلِمَاتِ رَبِّهَا وَُكُتِبهِ  عِمْرَانَ ال

وََكانَتْ مِنَ الَْقانِتِنيَ{ ]التحرمي:12[.

املبحث الثاين
الأعالم الذين جاء التعبري عنهم ب�سيغة املثنى اأو اجلمع

املطلب الأول
الأعالم الذين جاء التعبري عنهم بالأ�سماء املو�سولة الدالة على املثنى

مل اأقف اإّل على مو�سٍع واحٍد وقع فيه التعبري بال�سم املو�سول ب�سيغة   
الِْجنِّ وَاْلِنِس  اللََّذيِْن َأَضلَّنَا مِنَ  َأِرنَا  َكَفرُوا رَبَّنَا  َّذِينَ  ال }وََقاَل  املثنى يف قوله تعاىل: 

نَجْعَلْهُمَا َتحْتَ َأْقدَامِنَا لِيَُكونَا مِنَ اْلَسَْفلِنيَ{ ]ف�شلت: 29[.
اللذين اأ�سال الكافرين هما: اإبلي�ض من اجلن، وقابيل ولد اآدم من الإن�ض،   
وهو قول علي، وابن عبا�ض، وابن م�سعود وغريهم، قال علي ر�سي اهلل عنه: 
اإبلي�ض، وابن اآدم الذي قتل اأخاه فاإبلي�ض يدعو به كل �ساحب �سرك، وابن اآدم 
يدعو به كل �ساحب كبرية كما ثبت يف ال�سحيحني »ل تقتل نف�ض ظلماً اإل كان 

على ابن اآدم الأول كفل من دمها؛ لأنه كان اأول من �سن القتل«)1()2(.

برقم)6473(,  الل عنه, )6/ 2518(,  الل بن م�سعود ر�سي  اأحياها}, من حديث عبد  الل: {ومن  باب: قول  البخاري,  اأخرجه   )1(
وم�سلم, باب بيان اإثم من �سن القتل, من حديث عبد الل بن م�سعود ر�سي الل عنه, )3 / 1303(, برقم)1677( .

انظر: اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي )15 / 357( وتف�سري القراآن العظيم, لبن كثري, )7 / 175(.  )2(
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املطلب الثاين
 الأعالم الذين جاء التعبري عنهم بالأ�سماء املو�سولة الدالة على اجلمع

على  الدالة  املو�سولة  بالأ�سماء  عنها  املعرب  املبهمة  الأعالم  ذكر  ورد   
اجلمع يف موا�سع من القراآن الكرمي بيانها على النحو الآتي:

َّذِينَ ُأوُتوا نَصِيبًا مِّنَ الْكَِتاِب يُدْعَوْنَ إِلَى كَِتاِب اللَّهِ  يف قوله تعاىل: }ألَمْ َترَ إِلَى ال  -1
َّى َفِريقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعِْرُضونَ{ ]اآل عمران: 23[. لِيَحُْكمَ بَيْنَهُمْ ُثمَّ يََتوَل

زيد  بن  بن عمرو، واحلارث  نعيم  الكتاب هم:  ن�سيباً من  اأتوا  الذين   
اأن ر�سول اهلل  "هذه الآية نزلت ب�سبب  وجماعة من اليهود، قال ابن عبا�ض: 
�سلى اهلل عليه و�سلم دخل بيت املدرا�ض على جماعة من يهود فدعاهم اإىل 
اهلل، فقال له نعيم بن عمرو، واحلارث بن زيد: على اأي دين اأنت يا حممد؟ 
فقال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: »اإين على ملة اإبراهيم«، فقال: فاإن اإبراهيم 
بيننا  اإىل التوراة فهي  كان يهودياً فقال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم » فهلموا 

وبينكم« فاأبيا عليه، فنزلت الآية)1(.
َّهُمُ الشَّيَْطانُ  َّمَا اسَْتزَل َّوْا مِنُكمْ يَوْمَ الَْتَقى الْجَمْعَاِن إِن َّذِينَ َتوَل يف قوله تعاىل: }إِنَّ ال  -2

بِبَعِْض مَا َكسَبُوا وَلََقدْ عََفا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ َغُفورٌ حَلِيمٌ{ ]اآل عمران:155[.
الذين تولوا يوم التقى اجلمعان هم: عثمان بن عفان، ورافع بن املعلى   
وخارجة بن زيد، هذا قول ابن عبا�ض)2(، وقال عكرمة: نزلت هذه الآية فيمن 
فرَّ من املوؤمنني فراراً كثرياً، منهم رافع بن املعلى، واأبو حذيفة بن عتبة ورجل 
اآخر، قال ابن اإ�سحاق: فرَّ عثمان بن عفان، وعقبة بن عثمان واأخوه �سعد)3()4(، 
املقام،  اإليه يف هذا  التنبيه  تعيينهم روايات كثرية، ومما يجدر  وقد روي يف 

اجلامع لأحكام القراآن, للقرطبي )4/ 50(.  )1(
فتح القدير, لل�سوكاين )1 /498(.  )2(

هو: �سعد بن عثمان بن خلدة بن خملد بن عمر بن زريق الأن�ساري الزرقي, �سهد بدرا يكنى اأبا عبادة ويعرف بكنيته اأي�سًا, وهو   )3(
ممن فر يوم اأحد هو واأخوه عقبة بن عثمان, ال�ستيعاب يف معرفة الأ�سحاب, لبن عبد الرب )2/ 600(.

املحرر الوجيز, لبن عطية )2/ 31(.  )4(
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اأنَّ ذلك ل يقدح يف ف�سلهم ر�سي اهلل عنهم اأجمعني، وقد جاء يف �سحيح 
البخاري عن عبد اهلل بن عمر - ر�سي اهلل عنهما- الإجابة عّما ميكن اأْن يُ�ْسِكل 
بن  عثمان  فعن  العاملني؛  يف  ومنزلتهم  قدرهم  لل�سحابة  يعرف  مل  من  على 
عن  �سائلك  "اإين  فقال:  عمر  ابن  اإىل  م�سر  اأهل  من  رجل  جاء  قال:  موهب 
�سيء: اأن�سدك بحرمة هذا البيت اأتعلم اأن عثمان بن عفان فرَّ يوم اأحد؟ قال: 
نعم، قال: فتعلمه تغيب عن بدر فلم ي�سهدها؟ قال: نعم، قال: فتعلم اأنه تخلف 
، قال ابن عمر: تعال لأخربك  عن بيعة الر�سوان فلم ي�سهدها؟ قال: نعم، فكربَّ
ولأبني لك عما �ساألتني عنه، اأما فراره يوم اأحد فاأ�سهد اأن اهلل عفا عنه، واأما 
تغيبه عن بدر فاإنه كان حتته بنت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، وكانت مري�سة 
فقال له النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اإن لك اأجر رجل ممن �سهد بدراً و�سهمه، 
واأما تغيبه عن بيعة الر�سوان فاإنه لو كان اأحد اأعز ببطن مكة من عثمان بن عفان 
لبعثه مكانه فبعث عثمان، وكانت بيعة الر�سوان بعد ما ذهب عثمان اإىل مكة 
فقال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بيده اليمنى هذه يد عثمان ف�سرب بها على 

يده فقال: هذه لعثمان، اذهب بهذا الآن معك)1(.
لِلَّذِينَ  الَْقرْحُ  َأصَابَهُمُ  مَا  بَعْدِ  مِن  وَالرَّسُوِل  لِلَّهِ  اسَْتجَابُوا  َّذِينَ  }ال تعاىل:  قوله  يف   -3

َأحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتََّقوْا َأجْرٌ عَظِيمٌ{ ]اآل عمران:172[.
بكر  اأبو  القرح هم:  اأ�سابهم  ما  بعد  ا�ستجابوا هلل والر�سول من  الذين   
اإىل  خرجوا  الذين  ال�سحابة  من  معهم  ومن  العوام،  ابن  والزبري  ال�سديق، 
املوؤمنني  اأم  عن  عليه  املتفق  يف  ذلك  ودليل  اأحد،  غزوة  بعد  الأ�سد  حمراء 
)الذين  تعاىل:  قوله  يف  الزبري  بن  لعروة  قالت   - عنها  اهلل  ر�سي   - عائ�سة 
ا�ستجابوا هلل والر�سول من بعد ما اأ�سابهم القرح للذين اأح�سنوا منهم واتقوا 
اأخرجه البخاري يف �سحيحه, باب: مناقب عثمان بن عفان ر�سي الل عنه, من حديث عثمان بن موهب ر�سي الل عنه, )1352/3(,   )1(

برقم)3495(.
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اأجر عظيم( قالت: "يا ابن اأختي كان اأبواك الزبري، واأبو بكر منهم، ملّا اأ�ساب 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ما اأ�ساب يوم اأحد وان�سرف عنه امل�سركون 
خاف اأن يرجعوا قال من يذهب يف اإثرهم فانتدب منهم �سبعون رجاًل قال: 

كان فيهم اأبو بكر والزبري")1(.
َّذِينَ َقاُلوا إِنَّ اللَّهَ َفقِريٌ وَنَحْنُ َأْغنِيَاءُ سَنَْكُتبُ  ََّقدْ سَمِعَ اللَّهُ َقوَْل ال يف قوله تعاىل: }ل  -4

 وَنَُقوُل ُذوُقوا عََذابَ الْحَِريِق{ ]اآل عمران:181[.
ٍّ

نِبيَاءَ بَِغيِْر حَق مَا َقاُلوا وََقْتَلهُمُ اْلَ
القائل هو: فنحا�ض بن عازوراء اليهودي، حاوره اأبو بكر يف الإ�سالم   
اإىل  ف�سكاه  بكر،  اأبو  ف�سربه  املقالة  فقال: هذه  ح�سناً،  قر�ساً  اهلّل  يقر�ض  واأن 
الر�سول واأنكر ما قال، فنزلت تكذيباً لفنحا�ض، وت�سديقاً لل�سديق قاله: ابن 
يف  نزلت  قتادة:  وقال  اإ�سحاق،  وابن  ومقاتل،  وال�سّدي،  وعكرمة،  عبا�ض، 
حيي بن اأخطب...، والظاهر اأن قائل ذلك جمٌع، فيمكن اأن ذلك �سدر من 
فقط،  واحٍد  من  ذلك  �سدر  اأو  اليهود،  تقاولها  ثم  اأوًل،  حيي  اأو  فنحا�ض 
ون�سب للجماعة على عادة كالم العرب يف ن�سبتها اإىل القبيلة فعل الواحد 

منها)2(.
َّذِينَ َقاُلوا إِنَّ اللَّهَ عَِهدَ إِلَيْنَا َأالَّ ُنؤْمِنَ لِرَسُوٍل حَتَّى يَْأتِيَنَا بُِقرْبَاٍن  يف قوله تعاىل: }ال  -5
َّذِي ُقلُْتمْ َفلِمَ َقَتلُْتمُوهُمْ إِن ُكنُتمْ  َتْأُكُلهُ النَّارُ ُقْل َقدْ جَاءَُكمْ رُسٌُل مِّن َقبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِال

صَادِقِنيَ{ ]اآل عمران:183[.
الذين قالوا اإنَّ اهلل عهد اإلينا هم: كعب بن الأ�سرف، ومالك بن ال�سيف،   
ووهب بن يهوذا، وفنحا�ض بن عازوراء، وجماعة اأتوا النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم، فقالوا له: اأتزعم اأن اهلل اأر�سلك اإلينا؟ واأنه اأنزل علينا كتاباً عهد اإلينا فيه 
األ نوؤمن لر�سول يزعم اأنه من عند اهلل حتى ياأتينا بقربان تاأكله النار، فاإن جئتنا 
اأخرجه البخاري, باب: )الذين ا�ستجابوا لل والر�سول(, من حديث عائ�سة ر�سي الل عنها, )1497/4(, برقم)3849(, وم�سلم,   )1(

باب: )ف�سائل طلحة والزبري ر�سي الل عنهما(, من حديث )1881/4(, برقم)2418(.
انظر: البحر املحيط, لأبي حيان)3/ 454(.  )2(



{91}العــدد الث�مـــن ع�صـــر - رجــــب 1441هـ / مــــ�ر�س  2020م

به �سدقناك؛ فاأنزل اهلل هذه الآية)1(.
لَلََة وَيُِريدُونَ  َّذِينَ ُأوُتوا نَصِيبًا مِّنَ الْكَِتاِب يَشَْترُونَ الضَّ يف قوله تعاىل: }َألَمْ َترَ إِلَى ال  -6

َأن َتضِلُّوا السَِّبيَل{ ]الن�شاء:44[.
الذي اأوتي ن�سيباً من الكتاب - املراد يف هذه الآية- هو: رفاعة بن   
بن  بن زيد  اهلل عنهما-: كان رفاعة  ابن عبا�ض-ر�سي  قال  التابوت،  بن  زيد 
ل�سانه  لوى  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  كلم  اإذا  عظمائهم  من  التابوت 
وقال: "راعنا �سمَعك، يا حممد حتى نفهمك"! ثم طعن يف الإ�سالم وعابه، 
فاأنزل اهلل:" اأمل تر اإىل الذين اأوتوا ن�سيًبا من الكتاب ي�سرتون ال�ساللة" اإىل 

قوله: "فال يوؤمنون اإل قليال")2(.
ي مَن يَشَاءُ وَاَل يُْظَلمُونَ 

ِّ
ونَ َأنُفسَهُم بَِل اللَّهُ يُزَك َّذِينَ يُزَكُّ يف قوله تعاىل: }َألَمْ َترَ إِلَى ال  -7

َفتِيلً{ ]الن�شاء:49[.
قال  كما  املف�سرين،  عامة  عند  اليهود  هم:  اأنف�سهم  يزكون  الذين   
وَن اأَْنُف�َسُهْم( هذا اللفظ عام يف ظاهره ومل  القرطبي: )اأَمَلْ تََر اإِىَل الَِّذيَن يَُزكُّ

يختلف اأحد من املف�سرين يف اأن املراد اليهود)3(.
بِالِْجبْتِ  يُؤْمِنُونَ  الْكَِتاِب  مِّنَ  نَصِيبًا  ُأوُتوا  َّذِينَ  ال إِلَى  َترَ  }َألَمْ  تعاىل:  قوله  يف   -8

َّذِينَ آمَنُوا سَِبيلً{ ]الن�شاء:51[. اُغوتِ وَيَُقوُلونَ لِلَّذِينَ َكَفرُوا هَؤُاَلءِ َأهْدَى مِنَ ال وَالطَّ
الذي اأوتي ن�سيباً من الكتاب - املراد يف هذه الآية- هو: كعب بن   
الأ�سرف، عن ابن عبا�ض قال: "ملا قدم كعب بن الأ�سرف مكة، قالت له قري�ض: 
ال�سنبور  اإىل هذا  ترى  األ  قالوا:  نعم،  قال:  املدينة و�سيدهم،  اأهل  اأنت خري 
واأهل  ال�سدانة،  واأهل  احلجيج  اأهل  ونحن  منا  اأنه خري  يزعم  قومه  من  املنبرت 

اجلامع لأحكام القراآن, للقرطبي )4 / 295(.  )1(
جامع البيان, للطربي )8 / 428(, واجلامع لأحكام القراآن, القرطبي )5/ 242(.  )2(

اجلامع لأحكام القراآن, للقرطبي )5 / 246(, وقال ال�سوكاين: "وقد اتفق املف�سرون على اأن املراد اليهود" فتح القدير, لل�سوكاين,   )3(
.)609/1(
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"، واأنزلت:  اْلأَْبرَتُ "اإِنَّ �َساِنئََك ُهَو  اأنتم خري منه، قال: فاأنزلت:  ال�سقاية، قال: 
اُغوتِ" إىل قوله: "َفَلنْ َتِجدَ  َّذِينَ ُأوُتوا نَصِيبًا مِنَ الْكَِتاِب يُؤْمِنُونَ بِالِْجبْتِ وَالطَّ }َألَمْ َترَ إِلَى ال

لَهُ نَصِريًا{ )1(.
وا َأيْدِيَُكمْ وََأقِيمُوا الصَّلَةَ وَآُتوا الزََّكاةَ  َّذِينَ قِيَل لَهُمْ ُكفُّ يف قوله تعاىل: }َألَمْ َترَ إِلَى ال  -9
َفَلمَّا ُكتِبَ عََليِْهمُ الْقَِتاُل إَِذا َفِريقٌ مِّنْهُمْ يَْخشَوْنَ النَّاسَ َكَخشْيَةِ اللَّهِ َأوْ َأشَدَّ خَشْيًَة وََقاُلوا 
رَبَّنَا لِمَ َكَتبْتَ عََليْنَا الْقَِتاَل لَوْاَل َأخَّرَْتنَا إِلَى َأجٍَل َقِريٍب ُقْل مََتاعُ الدُّنْيَا َقلِيٌل وَاْلخِرَةُ خَيْرٌ 

مَِن اتََّقىوَاَل ُتْظَلمُونَ َفتِيلً{ ]الن�شاء:77[.
ِّ
ل

م: عبد الرحمن بن عوف الزهري  الذين قيل لهم كفوا اأيديكم، قيل اإنهَّ  
اأقواٌل اأخرى يف تعيينهم، و ال�سياق يدل  له من املهاجرين، وهناك  واأ�سحاباً 
على اأنَّ املنافقني هم املق�سودون بها، قال القرطبي: "روى عمرو بن دينار عن 
عكرمة عن ابن عبا�ض: اأنَّ عبد الرحمن بن عوف واأ�سحاباً له اأتوا النبي �سلى 
اهلل عليه و�سلم مبكة فقالوا: يا نبي اهلل، كنا يف عز ونحن م�سركون، فلما اآمنا 
�سرنا اأذلة! فقال: »اإيّن اأمرت بالعفو فال تقاتلوا القوم« فلما هاجر اإىل املدينة 

اأمره بالقتال فكفوا، فنزلت الآية)2(. 
وقال جماهد: هم يهود،... قال ال�سدي: هم قوم اأ�سلموا قبل فر�ض   
القتال فلما فر�ض كرهوه. وقيل: هو و�سف للمنافقني، واملعنى يخ�سون القتل 
اأَ�َسدَّ َخ�ْسيًَة( اأي عندهم ويف  من امل�سركني كما يخ�سون املوت من اهلل. )اأَْو 
اعتقادهم. قال القرطبي: )قلت: وهذا اأ�سبه ب�سياق الآية؛ لقوله: "َوقالُوا َربَّنا 
ْرتَنا اإِىل اأََجٍل َقِريٍب"، ومعاذ اهلل اأن ي�سدر هذا  مِلَ َكَتْبَت َعَلْيَنا اْلِقتاَل لَْو ل اأَخَّ
القول من �سحابي ٍكرمٍي يعلم اأن الآجال حمدودة والأرزاق مق�سومة، بل كانوا 
لأوامر اهلل ممتثلني �سامعني طائعني، يرون الو�سول اإىل الدار الآجلة خرياً من 

ال�سحيح امل�سند من اأ�سباب النزول للوادعي �ص 76.  )1(
و�سنن  برقم)2377(,   ,)76/2( عنهما,  الل  ر�سي  عبا�ص  ابن  حديث  من  اجلهاد,  كتاب  للحاكم,  ال�سحيحني  على  امل�ستدرك   )2(
�سنن  الإ�سناد,  �سحيح  الألباين  وقال  برقم)4293(,   ,)3/3( عنهما,  الل  ر�سي  عبا�ص  ابن  حديث  من  اجلهاد,  كتاب  الن�سائي 

الن�سائي - باأحكام الألباين - )6 / 2(.
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املقام يف الدار العاجلة، على ما هو معروف من �سريتهم ر�سي اهلل عنهم()1(. 
َّذِينَ يَْخَتاُنونَ َأنُفسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ اَل يُحِبُّ مَن َكانَ  يف قوله تعاىل: }وَاَل ُتجَادِْل عَِن ال  -10

خَوَّانًا َأثِيمًا{ ]الن�شاء:107[.
الذين يختانون اأنف�سهم هم: طعمة بن اأبريق، وقومه الذين جادلوا عنه   

قاله ابن عبا�ض وعكرمة وجمهور املف�سرين()2(.
رِْض  اْلَ فِي  وَيَسْعَوْنَ  وَرَسُولَهُ  اللَّهَ  يُحَاِربُونَ  َّذِينَ  ال َّمَا جَزَاءُ  }إِن تعاىل:  قوله  يف   -11
رِْض  اْلَ يُنَفوْا مِنَ  َأوْ  َأيْدِيِهمْ وََأرْجُُلهُم مِّنْ خِلَفٍ  عَ  ُتَقطَّ َأوْ  يُصَلَّبُوا  َأوْ  يَُقتَُّلوا  َفسَادًا َأن 

َذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي اْلخِرَةِ عََذابٌ عَظِيمٌ{ ]املائدة:33[.
وحديثهم  وعرينة  عكل  من  رهط  هم:  ور�سوله  اهلل  يحاربون  الذين   
م�سهور اأخرجه البخاري)3( قاله اأن�ض بن مالك، وجرير بن عبد اهلّل، وعبد اهلّل 

بن عمر، وابن جبري، وعروة، وهو الذي عليه اجلمهور)4(. 
َّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالَْغدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُِريدُونَ وَجْهَهُ  مَا  يف قوله تعاىل: }وَاَل َتْطرُدِ ال  -12
عََليْكَ مِنْ حِسَابِِهم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عََليِْهم مِّن شَيْءٍ َفَتْطرُدَهُمْ َفَتُكونَ مِنَ 

الِمِنيَ{ ]الأنعام:52[.  الظَّ
الذين يدعون ربهم بالغداة والع�سي هم: �سعد بن اأبي وقا�ض، وعبد اهلل   
ابن م�سعود، و�سهيب وعمار واملقداد وبالل، قال �سعد بن اأبي وقا�ض- ر�سي 
اهلل عنه- "نزلت هذه الآية فينا �ستة، يّف ويف ابن م�سعود، و�سهيب، وعمار، 
واملقداد، وبالل" قال: قالت قري�ض لر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم- اإنا ل 
نر�سى اأن نكون اأتباعاً لهم فاطردهم، قال: فدخل قلب ر�سول اهلل -�سلى اهلل 
عليه و�سلم- من ذلك ما �ساء اهلل اأن يدخل، فاأنزل اهلل عز وجل: }وَال َتْطرُدِ 

اجلامع حلكام القراآن, للقرطبي, )5 / 281(.  )1(
انظر: جامع البيان, للطربي )9 / 183(, زاد امل�سري, لبن اجلوزي, )193/2(.  )2(

 ,)2495  /6( عنه,  الل  ر�سي  اأن�ص  حديث  من  ماتوا,  حتى  املحاربون  املرتدون  ي�سق  مل  باب:  �سحيحه,  يف  البخاري  اأخرجه   )3(
برقم)6419(.

البحر املحيط, لأبي حيان )4/ 239(, اجلامع لأحكام القراآن, للقرطبي)6/ 148(.  )4(



جملة ت�أ�صيل العلوم {94}

َّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالَْغداةِ وَالْعَشِيِّ{)1(، واأ�سله يف ال�سحيح)2(. ال
َّذِينَ إَِذا مَا َأَتوَْك لَِتحْمَِلهُمْ ُقلْتَ اَل َأِجدُ مَا َأحْمُِلُكمْ  يف قوله تعاىل: }وَاَل عََلى ال  -13

َّوا وََّأعْيُنُهُمْ َتفِيضُ مِنَ الدَّمِْع حَزَنًا َأالَّ يَِجدُوا مَا يُنفُِقونَ{ ]التوبة:92[.  عََليْهِ َتوَل
الذين اأتوه ليحملهم هم: النعمان ومعقل وعقيل و�سويد و�سنان و�سابع   
مل ي�سم، بنو مقرن املزنيون �سبعة كلهم �سحبوا النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، 
ابن عبد  اإخوة غريهم، ومل ي�ساركهم-فيما ذكره  ال�سحابة �سبعة  ولي�ض يف 
الرب وجماعٌة-يف هذه املكرمة غريهم، وعلى هذا جمهور املف�سرين، وقيل: 
نزلت يف �سبعة نفر من بطون �ستى، وهم البكاوؤون هم: �سامل بن عمري من بني 
عمرو بن عوف، وعلبة بن زيد اأخو بني حارثة، واأبو ليلى عبد الرحمن بن 
كعب من بني مازن بن النجار، وعمرو بن احلمام من بني �سلمة، وعبد اهلل بن 
املغفل املزين، وقيل: بل هو عبد اهلل بن عمرو املزين. وهرمي بن عبد اهلل اأخو 

بني واقف، وعربا�ض بن �سارية الفزاري)3(.
الْمُؤْمِنِنيَ  بَيْنَ  وََتْفِريًقا  وَُكْفرًا  ضِرَارًا  مَسِْجدًا  اتََّخُذوا  َّذِينَ  َ}ال تعاىل:  قوله  يف   -14
مَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن َقبُْل وَلَيَحْلُِفنَّ إِنْ َأرَدْنَا إاِلَّ الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ 

ِّ
وَإِرْصَادًا ل

َّهُمْ لََكاذِبُونَ{ ]التوبة:107[. إِن
بن  عمرو  بني  خالد-اأحد  بن  خذام  هم:  ال�سرار  م�سجد  بنوا  الذين   
بن زيد، ومعتِّب  اأمية  بني  اإىل  بني عبيد وهو  عوف، وثعلبة بن حاطب من 
َبيعة بن  َبيعة بن زيد، واأبو حبيبة بن الأذعر، من بني �سُ بن ُق�سري، من بني �سُ
زيد، وَعبَّاد بن ُحَنيف، اأخو �سهل بن حنيف، من بني عمرو بن عوف، وجارية 
ع بن جارية، وزيد بن جارية ونَْبَتل بن احلارث، وهم  مِّ بن عامر، وابناه: جُمَ
من بني �سبيعة، وبحزج وهو من بني �سبيعة، وبجاد بن ُعثمان وهو من بني 

اجلامع لأحكام القراآن, للقرطبي )6/ 433(, فتح القدير, لل�سوكاين )151/2(.  )1(
اأخرجه م�سلم يف �سحيحه, باب: ف�سل �سعد بن اأبي وقا�ص, من حديثه, )4/ 1878(, برقم)2413(.  )2(

انظر: اجلامع لأحكام القراآن, للقرطبي)8/ 228(.  )3(
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َبيعة، ووديعة بن ثابت �سماهم ابن اأبي حامت)1( وغريه من املف�سرين)2( واهلل  �سُ
اعلم.

اْلَرْضُ  عََليِْهمُ  َضاَقتْ  إَِذا  حَتَّى  ُفوا 
ِّ
خُل َّذِينَ  ال الثَّلََثةِ  }وَعََلى  تعاىل:  قوله  يف   -15

بِمَا رَحُبَتْ وََضاَقتْ عََليِْهمْ َأنُفسُهُمْ وََظنُّوا َأن الَّ مَلْجََأ مِنَ اللَّهِ إاِلَّ إِلَيْهِ ُثمَّ َتابَ عََليِْهمْ 
لِيَُتوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ{ ]التوبة:118[.

الثالثة الذين ُخلُِّفوا هم: كعب بن مالك، ومرارة بن ربيعة العامري،   
وِعْكِرمة،  وجماهُد  عبا�ض  ابن  "قال  كثري:  ابن  قال  الواقفي،  اأمية  بن  وهالل 
وال�سحاك وغري واحد: هم الثالثة الذين خلفوا، اأي: عن التوبة، وهم: مرارة 
بن الربيع، وكعب بن مالك، وهالل بن اأمية، قعدوا عن غزوة تبوك يف جملة 
�سكاً  ل  والظالل،  الثمار  وطيب  واحلفظ  َعة  الدَّ اإىل  ومياًل  ك�ساًل  قعد،  من 

ونفاقاً")3(. وق�ستهم بتمامها يف املتفق عليه)4(.
دَارَ  َقوْمَهُمْ  وََأحَلُّوا  ُكْفرًا  اللَّهِ  نِعْمَتَ  بَدَُّلوا  َّذِينَ  ال إِلَى  َترَ  }َألَمْ  تعاىل:  قوله  يف   -16

الْبَوَاِر{ ]اإبراهيم:28[.
الذين بدلوا نعمة اهلل هم كفار مكة، قاله ابن عبا�ض)5(، وهو قول جمهور   
املف�سرين والآية نزلت فيهم، وقيل: نزلت يف الذين قاتلوا ر�سول اهلل �سلى اهلل 
عليه و�سلم يوم بدر، وقيل: نزلت يف بطنني من بطون قري�ض: بني خمزوم، 
وبني اأمية، وقيل: نزلت يف متن�سرة العرب، وهم جبلة بن الأيهم واأ�سحابه، 
وفيه نظر؛ فاإن جبلة واأ�سحابه مل ي�سلموا اإّل يف خالفة عمر بن اخلطاب ر�سي 

اهلل عنه، وقيل: اإنها عامة يف جميع امل�سركني)6(.
تف�سري ابن اأبى حامت )6/ 1880(.  )1(

منهم: املاوردي: )2/ 400(, والبغوي )4 / 93(, وابن كثري )4 / 212(.  )2(
تف�سري القراآن العظيم, لبن كثري, )4/ 210(.  )3(

اأخرجه البخاري, باب: حديث كعب بن مالك, من حديثه)4 /1603(, برقم)4156(, وم�سلم, باب: حديث توبة كعب بن مالك   )4(
و�ساحبيه, من حديثه, )2121/4(, برقم)2769(.

تف�سري القراآن العظيم, لبن كثري, )4/ 508(.  )5(
فتح القدير, لل�سوكاين )3/ 136(.  )6(
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الدُّنْيَا  فِي  لَنُبَوِّئَنَّهُمْ  ُظلِمُوا  مَا  بَعْدِ  مِن  اللَّهِ  فِي  هَاجَرُوا  َّذِينَ  تعاىل:}وَال قوله  يف   -17
حَسَنًَة  وََلَجْرُ اْلخِرَةِ َأْكبَرُ لَوْ َكاُنوا يَعَْلمُونَ{ ]النحل:41[. 

الذين هاجروا يف اهلل من بعد ما ظلموا هم: بالل، وعمار، و�سهيب،   
وخبَّاب بن الأرّت، وعاي�ض وجرب َمولَيان لقري�ض، اأخذهم اأهل مكة فجعلوا 
وهم عن الإِ�سالم، قاله اأبو �سالح عن ابن عبا�ض، وقيل: هو اأبو  بونهم، لريدُّ يُعذِّ
جندل بن �سهيل بن عمرو، وقيل: اإنهم جميع املهاجرين من اأ�سحاب ر�سول 

اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم)1(.
َّهُمْ شُهَدَاءُ إاِلَّ َأنُفسُهُمْ َفشَهَادَةُ  َّذِينَ يَرْمُونَ َأْزوَاجَهُمْ وَلَمْ يَُكن ل يف قوله تعاىل: }وَال  -18

َّهُ لَمِنَ الصَّادِقِنيَ{ ]النور:6[. َأحَدِهِمْ َأرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِن
جمهور  قول  يف  الواقفي،  اأمية  بن  هالل  هو:  زوجه  رمى  الذي   
العلماء)2(، وقيل: اأّن املراد بالآية هو: عومير العجالين، وم�ستند كل قول ثابت 
يف ال�سحيحني)3( ومن العلماء من جمع بني القولني، قال احلافظ ابن حجر: 
وقد اختلف الأئمة يف هذا املو�سع فمنهم من رجح اأنها نزلت يف �ساأن عومير، 
ومنهم من رجح اأنها نزلت يف �ساأن هالل، ومنهم من جمع بينهما باأنَّ اأول من 
معاً يف  �ساأنهما  فنزلت يف  اأي�ساً،  له ذلك هالل و�سادف جميء عومير  وقع 

وقت واحد)4(. 
َُّكم بَْل  َّذِينَ جَاءُوا بِاْلِْفكِ عُصْبٌَة مِّنُكمْ اَل َتحْسَبُوهُ شَراًّا ل يف قوله تعاىل: }إِنَّ ال  -19
لَهُ عََذابٌ  َّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ  َّذِي َتوَل  امِْرٍئ مِّنْهُم مَّا اْكَتسَبَ مِنَ اْلِثِْم وَال

ِّ
لُِكل َُّكمْ  ل هُوَ خَيْرٌ 

عَظِيمٌ{ ]النور:11[.

زاد امل�سري, لبن اجلوزي)4/ 448(.  )1(
املنهاج �سرح �سحيح م�سلم بن احلجاج, للنووي, دار اإحياء الرتاث العربي, بريوت, الطبعة الثانية, 1392ه, )10/ 119(.  )2(

اأخرجه البخاري يف �سحيحه, باب: قوله عز وجل: {والذين يرمون اأزواجهم ومل يكن لهم �سهداء اإل اأنف�سهم ف�سهادة اأحدهم اأربع   )3(
�سهادات بالل اإنه ملن ال�سادقني} )4/ 1771( برقم)4468(, وم�سلم, كتاب اللعان,)2 / 1132(, برقم)1492(.

فتح الباري �سرح �سحيح البخاري لبن حجر )8/ 450(.  )4(
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ثابت،  بن  وح�سان  النفاق،  راأ�ض  اأُبي  بن  اهلل  عبد  هم:  بالإفك  جاءوا  الذين 
وم�سطح بن اأثاثة، وحمنة بنت جح�ض، واأورد بع�ض املف�سرين معهم زيد بن 
رفاعة)1(، والق�سة بتمامها يف حديث الإفك امل�سهور الذي اأخرجه البخاري 

وم�سلم)2( يف �سحيحيهما.
َّذِينَ امَْتحَنَ  ونَ َأصْوَاَتهُمْ عِندَ رَسُوِل اللَّهِ ُأولَئِكَ ال َّذِينَ يَُغضُّ يف قوله تعاىل: }إِنَّ ال  -20

اللَّهُ ُقُلوبَهُمْ لِلتَّْقوَى لَهُم مَّْغفِرَةٌ وََأجْرٌ عَظِيمٌ{ ]احلجرات:3[.  
الذين يغ�سون اأ�سواتهم عند ر�سول اهلل هم: اأبو بكر وعمر وثابت بن   

قي�ض بن �سما�ض ر�سي اهلل عنهم.
ُ ُقُلوبَُهْم ِللتَّْقوى ": اأي جربت ودربت  قال اأبو حيان: "معنى "اْمَتَحَن اهللَّ  
للتقوى، فهي م�سطلعة بها، والآية نزلت يف اأبي بكر وعمر، ر�سي اهلّل تعاىل 
ملا  وقيل:  ال�سرار)3(،  اأخا  به  والبلوغ  ال�سوت  من غ�ض  منهما  كان  ملا  عنهما، 
" قعد ثابت بن قي�ض  ْوِت النَِّبيِّ واتَُكْم َفْوَق �سَ نزلت هذه الآية: "ل تَْرَفُعوا اأَ�سْ
يف الطريق يبكي، فمّر به عا�سم بن عدي بن العجالن، فقال: ما يبكيك؟ قال: 
هذه الآية اأتخوف اأن تكون نزلت يّف، واأنا �سّيت رفيع ال�سوت، فرفع ذلك 
تعي�ض  اأن  تر�سى  »اأما  فقال:  به،  فدعا  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهللَّ  ر�سول  اإىل 
حميداً، وتقتل �سهيداً، وتدخل اجلنة«؟، قال: ر�سيت، ول اأرفع �سوتي اأبداً 
وَن  يَُغ�سُّ الَِّذيَن  "اإِنَّ   : فاأنزل اهللَّ على �سوت ر�سول اهللَّ �سلى اهلل عليه و�سلم 

واتَُهْم "الآية)4(.  اأَ�سْ
يَعْقُِلونَ{  اَل  َأْكَثرُهُمْ  الْحُجُرَاتِ  وَرَاءِ  مِن  يُنَادُونَكَ  َّذِينَ  ال }إنَّ  تعاىل:  قوله  يف   -21

]احلجرات:4[.
النكت العيون, للماوردي )4/ 79(, البحر املحيط, لأبي حيان )8/ 20( فتح القدير, لل�سوكاين )4/ 16(.  )1(

اأخرجه البخاري يف �سحيحه, باب: تعديل الن�ساء بع�سهن بع�سًا, من حديث عائ�سة ر�سي الل عنها,)945/2(, برقم)2518(,   )2(
وم�سلم, باب: يف حديث الإفك وقبول توبة القاذف, من حديث عائ�سة ر�سي الل عنها,)4/ 2136(, برقم)2770(.

البحر املحيط, لأبي حيان)9/ 508(.  )3(
البحر املحيط, لأبي حيان)9/ 508(, والتف�سري املنري للزحيلي )26/ 217(.  )4(
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بن  وعمرو  بدر،  بن  والزبرقان  حاب�ض،  بن  الأقرع  متيم  بني  وفد  هم   
الأهتم وغريهم.

النبي  الوفد منهم على  بني متيم، قدم  اأعراب  قال جماهد وغريه: نزلت يف 
�سلى اهلل عليه و�سلم، فدخلوا امل�سجد ونادوا النبي �سلى اهلل عليه و�سلم من 

وراء حجرته اأن اخرج اإلينا)1(.
بدر،  بن  والزبرقان  عا�سم،  بن  قي�ض  نفر:  ت�سعة  كانوا  مقاتل:  وقال   
والأقرع بن حاب�ض، و�سويد بن ه�سام، وخالد بن مالك، وعطاء بن حاب�ض، 

والقعقاع بن معبد، ووكيع بن وكيع، وعيينة بن ح�سن)2(. 
َّذِينَ َتبَوَّءُوا الدَّارَ وَاْلمِيَانَ مِن َقبْلِِهمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيِْهمْ  يف قوله تعاىل: }وَال  -22
بِِهمْ  َكانَ  وَلَوْ  َأنُفسِِهمْ  عََلى  وَيُؤْثِرُونَ  ُأوُتوا  مِّمَّا  حَاجًَة  صُدُوِرهِمْ  فِي  يَِجدُونَ  وَاَل 

خَصَاصٌَة وَمَن يُوَق شُحَّ نَْفسِهِ َفُأولَئِكَ هُمُ الْمُْفلِحُونَ{ ]احل�شر:9[.
قال  عنهم-  اهلل  ر�سي  الأن�سار-  هم  والإميان  الدار  تبوُءوا  الذين   
ا�ستوطنوا  الذين  الأن�سار  هم  الدار  تبووؤوا  الذين  اأنَّ  خالف  "ل  القرطبي: 
املدينة قبل املهاجرين اإليها")3(، ودليل ذلك يف ال�سحيح فقد اأخرج البخاري 
الأولني  باملهاجرين  »اأو�سي اخلليفة  قال:  من حديث عمر - ر�سي اهلل عنه- 
اأن يعرف لهم حقهم، واأو�سي اخلليفة بالأن�سار الذين تبووؤوا الدار والإميان 
من قبل اأن يهاجر النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأن يقبل من حم�سنهم ويعفو عن 

م�سيئهم«)4(.
َّذِينَ عَادَيُْتم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ  يف قوله تعاىل: }عَسَى اللَّهُ َأن يَجْعََل بَيْنَُكمْ وَبَيْنَ ال  -23

َقدِيرٌ وَاللَّهُ َغُفورٌ رَّحِيمٌ{ ]املمتحنة:7[.

اجلامع لأحكام القراآن, للقرطبي )16/ 309(.  )1(
النكت والعيون, للماوردي )5/ 328(.  )2(

اجلامع لأحكام القراآن, للقرطبي )18/ 20(.  )3(
اأخرجه البخاري يف �سحيحه, باب: {والذين تبووؤوا الدار والإميان}, من حديث عمرو بن ميمون, )4 /1854(, برقم)4606(.  )4(
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مكة  فتح  بعد  منهم  قوم  اأ�سلم  وقد  مكة،  فتح  قبل  قري�ض  كفار  هم   
وخالطهم امل�سلمون كاأبي �سفيان بن حرب، واحلارث بن ه�سام، و�سهيل بن 

عمرو، وحكيم بن حزام)1(.
 

املبحث الثالث
الأعالم الذين جاء التعبري عنهم بال�سم املو�سول امل�سرتك )َمْن(

املطلب الأول
الأعالم الذين جاء التعبري عنهم بال�سم املو�سول امل�سرتك )َمْن( وتدل على علم مفرد

وَإِنَّ  سََقُطوا  الْفِْتنَةِ  فِي  َأاَل  َتْفتِنِّي  وَاَل  ي 
ِّ
ل ائَْذن  يَُقوُل  مَّن  }وَمِنْهُم  تعاىل:  قوله  يف   -1

جَهَنَّمَ لَمُحِيَطٌة بِالَْكافِِرينَ{ ]التوبة:49[.
القائل هو: رجل من املنافقني يقال له َجدُّ بن قي�ض)2( وهو الذي امتنع   

عن البيعة يوم احلديبية، اختباأ حتت بطن بعريه)3(.
َّمْ  ل مِنْهَا رَُضوا وَإِن  َفِإنْ ُأعُْطوا  يَلْمِزَُك فِ الصَّدََقاتِ  }وَمِنْهُم مَّن  يف قوله تعاىل:   -2

يُعَْطوْا مِنْهَا إَِذا هُمْ يَسَْخُطونَ{ ]التوبة: 58[.
اخلوي�سرة  ذي  بن  اهلل  عبد  هو:  ال�سدقات  يف  اهلل  ر�سول  ملز  الذي   
التميمي، ومن املف�سرين من قال ا�سمه: حرقو�ض بن زهري التميمي)4(، والأول 
قال:  عنه  اهلل  ر�سي  اخلدري  �سعيد  اأبي  عن  البخاري  رواه  ملا  ال�سواب  هو 
بينا النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يق�سم جاء عبد اهلل بن ذي اخلوي�سرة التميمي 
فقال اعدل يا ر�سول اهلل فقال: »ويحك ومن يعدل اإذا مل اأعدل«. قال عمر بن 
اخلطاب: ائذن يل فاأ�سرب عنقه قال: »دعه فاإن له اأ�سحاباً يحقر اأحدكم �سالته 

اجلامع لأحكام القراآن, للقرطبي )18/ 58(.  )1(
جامع البيان, للطربي )14/ 288(, زاد امل�سري, لبن اجلوزي)449/3(.  )2(

اأخرجه م�سلم, باب: باب ا�ستحباب مبايعة الإمام اجلي�ص عند اإرادة القتال وبيان بيعة الر�سوان حتت ال�سجرة, من حديث جابر   )3(
ر�سي الل عنه, )3 / 1483(, برقم)1856(.

البحر املحيط, لأبي حيان)5/ 438(.  )4(
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مع �سالته و�سيامه مع �سيامه ميرقون من الدين كما ميرق ال�سهم من الرمية...« 
قال اأبو �سعيد: اأ�سهد �سمعت من النبي �سلى اهلل عليه و�سلم واأ�سهد اأن علياً 
قتلهم واأنا معه جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 

قال فنزلت فيه }وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزَُك فِ الصَّدََقاتِ{)1(.
يف قوله تعاىل: }َذرْنِي وَمَنْ خََلْقتُ وَحِيدًا{ ]املدثر:11[.  -3

املخزومي، ول خالف بني  املغرية  بن  الوليد  ُخِلَق وحيداً هو:  الذي   
املف�سرين يف اأنها نزلت فيه، قال اأبو حيان: "ل خالف اأنها نزلت يف الوليد بن 
املغرية املخزومي، وروي اأنه كان يلقب بالوحيد، اأي لأنه ل نظري له يف ماله 

و�سرفه يف بيته")2(.
واأخرج احلاكم عن ابن عبا�ض ر�سي اهلل عنهما، اأنَّ الوليد بن املغرية   
جاء اإىل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم فقراأ عليه القراآن، فكاأنه رقَّ له فبلغ ذلك 
اأبا جهل، فاأتاه فقال: يا عم، اإن قومك يرون اأن يجمعوا لك ماًل. قال: مَل ؟ 
قال: ليعطوكه؛ فاإنك اأتيت حممداً لتعر�ض ملا قبل، قال: قد علمت قري�ض اأين 
من اأكرثها ماًل، قال: فقل فيه قوًل يبلغ قومك اأنك منكٌر له، اأو اأنك كارٌه له 
برجز  اأعلم  مني، ول  بالأ�سعار  اأعلم  فيكم رجل  ما  فواهلل  اأقول؟  قال: وماذا 
ول بق�سيدة مني، ول باأ�سعار اجلن، واهلل ما ي�سبه الذي يقول �سيئاً من هذا، 
وواهلل اإن لقوله الذي يقول حالوة، واإن عليه لطالوة، واإنه ملثمر اأعاله مغدق 
اأ�سفله، واإنه ليعلو وما يعلى، واإنه ليحطم ما حتته قال: ل ير�سى عنك قومك 
حتى تقول فيه. قال: فدعني حتى اأفكر، فلما فكر قال: هذا �سحر يوؤثر؛ ياأثره 

من غريه فنزلت "ذرين ومن خلقت وحيدا")3(.
وم�سلم  برقم)6534(,   ,)2540 /6( منه,  النا�ص  ينفر  ولئل  للتاألف  اخلوارج  قتال  ترك  باب:  البخاري, يف �سحيحه,  اأخرجه   )1(

مبعناه, باب: ذكر اخلوارج و�سفاتهم, )2/ 740(, برقم)1063(.
البحر املحيط, لأبي حيان)10/ 328(.  )2(

وقال  يخرجاه,  ومل  البخاري  �سرط  على  الإ�سناد  �سحيح  حديث  هذا  وقال:  املدثر,  �سورة  تف�سري  امل�ستدرك,  يف  احلاكم  اأخرجه   )3(
الذهبي على �سرط البخاري )2/ 550(, برقم)3872(.
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املطلب الثاين
الأعالم الذين جاء التعبري عنهم بال�سم املو�سول امل�سرتك )َمْن( 

وتدل على جمموعة من الأعالم
يف قوله تعاىل: }وَمِنَ النَّاِس مَن يُعِْجبُكَ َقوُْلهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشِْهدُ اللَّهَ عََلى مَا   -1

فِي َقلِْبهِ وَهُوَ َألَدُّ الْخِصَاِم{ ]البقرة:204[.
وكان  اأُبي،  وا�سمه:  الثقفي،  �سريق  بن  الأخن�ض  هو:  اخل�سام  األدُّ   
اهلّل �سلى اهلل عليه و�سلم ويظهر حبه،  يجال�ض ر�سول  الل�سان واملنظر،  حلو 
اأ�سمر، قاله عطاء،  والإ�سالم، ويحلف على ذلك، فكان يدنيه، ول يعلم ما 
والكلبي، ومقاتل)1(، وقال ال�سدي: نزلت يف الأخن�ض بن �سريق الثقفي حليف 
بني زهرة، اأقبل اإىل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف املدينة، وقال: جئت اأريد 
الإ�سالم، ويعلم اهلل اأين ل�سادق، فاأعجب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ذلك 
النبي  عند  من  خرج  ثم   ." َقْلِبِه  ِفى  َما  على  اهلل  "َويُ�ْسِهُد  قوله:  فذلك  منه، 
�سلى اهلل عليه و�سلم، فمّر بزرع لقوم من امل�سلمني، وُحُمر، فاأحرق الزرع، 
وعقر احُلُمر)2( وقيل: بل ذلك عام يف املنافقني كلهم وهذا قول: قتادة وجماهد 
والربيع بن اأن�ض، وغري واحد قال ابن كثري: "وهو ال�سحيح، ول يبعد اأْن تنزل 

الآية يف �سخ�ض بعينه ثم تكون عامة بعد ذلك")3(. 
اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ  ابْتَِغاءَ مَرَْضاتِ  نَْفسَهُ  يَشِْري  النَّاِس مَن  }وَمِنَ  يف قوله تعاىل:   -2

بِالْعِبَادِ{ ]البقرة:207[. 
نزلت  الذي  وهو  الرومي،  �سنان  بن  �سهيب  هو  نف�سه:  ي�سري  من   
فيه الآية ول مينع ذلك دخول غريه فيها، قال ابن عبا�ض، واأن�ض، و�سعيد بن 
هيب بن �سَنان  امل�سيب، واأبو عثمان الّنهدي، وعكرمة، وجماعة: نزلت يف �سُ

البحر املحيط, لأبي حيان )2/ 325( تف�سري ابن اأبى حامت,)2/ 364(.  )1(
فتح القدير, لل�سوكاين )263/1(.  )2(

تف�سري القراآن العظيم, لبن كثري )1/ 563(.  )3(
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اأن يهاجر مباله،  النا�ض  اأ�سلم مبكة واأراد الهجرة، منعه  ملا  اأنَّه  الرومي، وذلك 
واإْن اأحب اأن يتجّرد منه ويهاجر َفَعل. فتخل�ض منهم واأعطاهم ماله، فاأنزل اهلل 
اهد يف  فيه هذه الآية، واأما الأكرثون فحَملوا ذلك على اأنها نزلت يف كل جُمَ

�سبيل اهلل)1(. 
يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن  َتْأمَنْهُ بِقِنَطاٍر  يف قوله تعاىل: }وَمِنْ َأهِْل الْكَِتاِب مَنْ إِن   -3
مِّيِّنيَ  َّهُمْ َقاُلوا لَيْسَ عََليْنَا فِي اْلُ َتْأمَنْهُ بِدِينَاٍر الَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إاِلَّ مَا دُمْتَ عََليْهِ َقائِمًا َذلِكَ بَِأن

سَِبيٌل وَيَُقوُلونَ عََلى اللَّهِ الَْكذِبَ وَهُمْ يَعَْلمُونَ{ ]اآل عمران:75[.
من اأدى الأمانة هو عبد اهلل بن �سالم، ومن جحد الأمانة هو فنحا�ض بن   
عازوراء، هذا قول ابن عبا�ض ر�سي اهلل عنهما، والآية عامة يف كل موؤمتن، قال اأبو 
ِه هو: عبد اهلّل بن �سالم، ا�ستودعه  حيان: "عن ابن عبا�ض: َمْن اإِْن تَاأَْمْنُه ِبِقْنطاٍر يُوؤَدِّ
رجل من قري�ض األفا ومائتي اأوقية ذهباً، فاأّداه اإليه، و"َمْن اإِْن تَاأَْمْنُه ِبِديناٍر"فنحا�ض 
بن عازوراء ا�ستودعه رجل من قري�ض ديناراً فجحده وخانه، ول ينح�سر ال�سرط 

يف ذينك املعينني، بل كل منهما فرد ممن يندرج حتت: من")2(.
يف قوله تعاىل: }وَإِنَّ مِنْ َأهِْل الْكَِتاِب لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا ُأنِزَل إِلَيُْكمْ وَمَا ُأنِزَل إِلَيِْهمْ   -4
خَاشِعِنيَ لِلَّهِ اَل يَشَْترُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ َثمَنًا َقلِيلً ُأولَئِكَ لَهُمْ َأجْرُهُمْ عِندَ رَبِِّهمْ إِنَّ اللَّهَ سَِريعُ 

الْحِسَاِب{ ]اآل عمران:199[.
الذي اآمن باهلل من اهل الكتاب – املراد يف هذه الية -هو: اأ�سحمة   

النجا�سي ملك احلب�سة.
قال الطربي: "اختلف اأهل التاأويل فيمن عنى بهذه الآية، فقال بع�سهم:   
عنى بها اأ�سحمة النجا�سي، وفيه اأنزلت")3(، وهو قول: جابر بن عبد اهلل واأن�ض 
وابن عبا�ض وقتادة واحل�سن، وذلك اأنه ملا مات نعاه جربيل عليه ال�سالم لر�سول 

انظر: تف�سري القراآن العظيم, لبن كثري,)1/ 565(.  )1(
تف�سري البغوي )2/ 56(, البحر املحيط, لأبي حيان )3/ 220(.  )2(

جامع البيان, للطربي )7/ 496(.  )3(
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اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، فقال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم لأ�سحابه: »قوموا 
ن�سلي على  اأن  ياأمرنا  لبع�ض:  بع�سهم  فقال  النجا�سي«،  اأخيكم  على  ف�سلوا 
بِاللَّهِ  يُؤْمِنُ  لَمَنْ  الْكِتاِب  َأهِْل  مِنْ  }وَإِنَّ  تعاىل:  اهلل  فاأنزل  علج من علوج احلب�سة، 
وَما ُأنِْزَل إِلَيُْكمْ وَما ُأنِْزَل إِلَيِْهمْ{...وقال جماهد وابن جريج وابن زيد: نزلت يف 

موؤمني اأهل الكتاب، وهذا عام والنجا�سي واحد منهم)1(.
لَنَصَّدََّقنَّ وَلَنَُكونَنَّ مِنَ  َفْضلِهِ  آَتانَا مِن  لَئِنْ  اللَّهَ  يف قوله تعاىل: }وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ   -5

الصَّالِحِنيَ{ ]التوبة:75[.
الذين عاهدوا اهلل على الإنفاق ثم بخلوا هم رجال من املنافقني: نبتل   

بن احلارث، وجد بن قي�ض، ومعتب بن ق�سري)2(.
قال ابن كثري: "ومن املنافقني من اأعطى اهلل عهده وميثاقه: لئن اأغناه من   
ف�سله لي�سدقن من ماله، وليكونن من ال�ساحلني. فما وفى مبا قال، ول �سدق 
فيما ادعى، فاأعقبهم هذا ال�سنيع نفاقاً �سكن يف قلوبهم اإىل يوم يلقون اهلل، 
عز وجل، يوم القيامة، عياذاً باهلل من ذلك، وقد ذكر كثري من املف�سرين، منهم 
ابن عبا�ض، واحل�سن الب�سري: اأنَّ �سبب نزول هذه الآية الكرمية يف ثعلبة بن 

حاطب الأن�ساري)3(.
قال:  الظاهري،  ابن حزم  اأنكره  القول، وممن  هذا  العلماء  اأنكر  وقد   
"وقد روينا اأثراً ل ي�سح اأنها نزلت يف ثعلبة بن حاطب، وهذا باطل؛ لأن ثعلبة 
بدري معروف... و�ساق الأثر ثم قال: "وهذا باطل بال �سك؛ لأن اهلل تعاىل 
اأن ل يبقى  اأموال امل�سلمني، واأمر عليه ال�سالم عند موته  اأمر بقب�ض زكوات 
يف جزيرة العرب دينان، فال يخلو ثعلبة من اأن يكون م�سلماً ففر�ض على اأبي 
بكر، وعمر قب�ض زكاته ول بد، ول ف�سحة يف ذلك - واإن كان كافراً ففر�ض 

اجلامع لأحكام القراآن, للقرطبي )4/ 322(.  )1(

اجلامع لأحكام القراآن, للقرطبي )8/ 210(.  )2(
تف�سري القراآن العظيم, لبن كثري,)4/ 183(.  )3(
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اأن ل يقر يف جزيرة العرب، ف�سقط هذا الأثر بال �سك، ويف رواته: معان بن 
رفاعة والقا�سم بن عبد الرحمن، وعلي بن يزيد وكلهم �سعفاء)1(. 

يف قوله تعاىل: }إاِلَّ مَنْ ُأْكِرهَ وََقلْبُهُ مُْطمَئِنٌّ بِاْلمِيَاِن وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالُْكْفِر صَدْرًا   -6
َفعََليِْهمْ َغَضبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عََذابٌ عَظِيمٌ{ ]النحل: 106[.

اهلل عنه-  –ر�سي  يا�سر  بن  عّمار  بالإميان هو:  اأُكره وقلبه مطمئن  َمْن   
وهذا هو القول امل�سهور عند املف�سرين)2( واأخرجه البيهقي يف ال�سنن)3(.

والأوىل  امل�سري)4(  زاد  يف  اجلوزي  ابن  اأوردها  اأخرى  اأقوال  وهناك   
حمل الآية على العموم؛ فالعربة بعموم اللفظ ل بخ�سو�ض ال�سبب.

يف قوله تعاىل: }وَمِنَ النَّاِس مَن يُجَادُِل فِي اللَّهِ بَِغيِْر عِلٍْم وَيَتَِّبعُ ُكلَّ شَيَْطاٍن مَِّريدٍ{   -7
]احلج:3[.

املجادل يف اهلل بغري علم هو: الن�سر بن احلارث كان كثري اجلدل، وقيل   
هو الوليد بن املغرية وقيل: عتبة بن ربيعة، وهي عامة لكل من يت�سدى لإ�سالل 

النا�ض واإغوائهم )5(.
يف قوله تعاىل:}َفَأمَّا مَنْ َأعَْطى وَاتََّقى • وَصَدََّق بِالْحُسْنَى • َفسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى•   -8

بَ بِالْحُسْنَى • َفسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى{ ]الليل:10-5[.  وََأمَّا مَن بَخَِل وَاسَْتْغنَى • وََكذَّ
من اأعطى واتقى هو: اأبو بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه، وهذا قول ابن   
عامر  عن  ب�سنده  احلاكم  وروى  املف�سرين)6(،  وعامة  عنه،  اهلل  ر�سي  م�سعود 
بن عبد اهلل بن الزبري عن اأبيه قال: قال: اأبو قحافة لأبي بكر: اأراك تعتق رقاباً 
الألهاين  وهو  هذا,  يزيد  بن  علي  واآفته  �سهرته,  على  منكر  حديث  "وهذا  الألباين:  وقال   .)208 حزم)207/11,  لبن  املحلى   )1(
مرتوك,... ومن هذا الوجه اأخرجه ابن جرير وابن اأبي حامت والطرباين والبيهقي يف "الدلئل" و"ال�سعب", وابن مردويه كما يف 
"تف�سري ابن كثري " وغريه, وقال العراقي يف "تخريج الإحياء" )3/ 135(: "�سنده �سعيف". وقال احلافظ يف " تخريج الك�ساف ": 

)4/ 77 / 133(: "اإ�سناده �سعيف جدًا" �سل�سلة الأحاديث ال�سعيفة واملو�سوعة, )4 / 112(.
اجلامع لأحكام القراآن, للقرطبي )10/ 180(.  )2(

ال�سنن الكربى للبيهقي )8/ 208(.  )3(
انظر زاد امل�سري, لبن اجلوزي )4/ 129(.  )4(

املحرر الوجيز, لبن عطية, )4 / 481(, فتح القدير, لل�سوكاين )545/3(.  )5(
زاد امل�سري, لبن اجلوزي)4/ 495( واجلامع لأحكام القراآن, للقرطبي )20/ 82(.  )6(
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�سعافاً، فلو اأنك اإذ فعلت اأعتقت رجاًل ُجلداً مينعونك ويقومون دونك، فقال 
اأبو بكر: يا اأبت اإين اإمنا اأريد ملا نزلت هذه الآيات فيه: }َفَأمَّا مَنْ َأعَْطىا • وَاتََّقىا 

• وَصَدََّق بِالْحُسْنَىا • َفسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىا{ ]الليل:7-5[)1(. 
وقيل نزلت يف اأبي الدحداح، وهذا �سعيف؛ لأنها مكية، واإمنا اأ�سلم   
اأبو الدحداح يف املدينة، وقيل: اإن اآية الذم نزلت يف اأبي �سفيان بن حرب، 
وهذا �سعيف لقوله: ف�سني�سره للع�سرى، وقد اأ�سلم اأبو �سفيان بعد ذلك")2(.

بَِخَل وا�ْسَتغَنى" يعني  َمْن  "واأّما  – ر�سي اهلل عنه:  وقال ابن م�سعود   
بذلك اأُمية واأبّياً ابني خلف)3(.

وروى ال�سيخان يف �سحيحيهما: عن علي -ر�سي اهلل عنه -قال: كنا   
يف جنازة يف بقيع الغرقد فاأتانا ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم-فقعد وقعدنا 
حوله ومعه خم�سرة فنك�ض فجعل ينكت مبخ�سرته، ثم قال: »ما منكم من اأحد 
ما من نف�ض منفو�سة اإل وقد كتب اهلل مكانها من اجلنة والنار واإل وقد كتبت 
�سقية اأو �سعيدة« فقال رجل: يا ر�سول اهلل اأفال منكث على كتابنا وندع العمل 
فقال: »من كان من اأهل ال�سعادة ف�سي�سري اإىل عمل اأهل ال�سعادة، ومن كان 
من اأهل ال�سقاوة ف�سي�سري اإىل عمل اأهل ال�سقاوة«. فقال: »اعملوا فكل مي�سر، 
اأهل ال�سقاوة فيي�سرون  اأهل ال�سعادة، واأما  اأهل ال�سعادة فيي�سرون لعمل  اأما 
لعمل اأهل ال�سقاوة«. ثم قراأ: }َفَأمَّا مَنْ َأعَْطى وَاتََّقى • وَصَدََّق بِالْحُسْنَى • َفسَنُيَسِّرُهُ 
بَ بِالْحُسْنَى • َفسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى{ ]الليل:10-5[)4(.  لِلْيُسْرَى • وََأمَّا مَن بَخَِل وَاسَْتْغنَى • وََكذَّ

وفيه دليٌل على اأّن املراد يف الآية العموم، ويدخل فيها ال�سديق ر�سي   
اهلل عنه دخوًل اأولياً.

اأخرجه احلاكم يف امل�ستدرك, )2/ 572( وقال: هذا حديث �سحيح على �سرط م�سلم ومل يخرجاه, و�سكت عنه الذهبي.  )1(
الرابعة,  الطبعة  لبنان,  العربي,  الكتاب  دار  هـ(,   741 الغرناطي,)ت:  الكلبي  اأحمد  بن  حممد  التنزيل,  لعلوم  الت�سهيل   )2(

1403هـ - 1983م )4/ 203(.
النكت والعيون, للماوردي )6/ 288(.  )3(

اأخرجه البخاري يف �سحيحه, باب: موعظة املحدث عند القرب, وقعود اأ�سحابه حوله,)1/ 458(, برقم)1296( وم�سلم, باب:   )4(
كيفية اخللق الآدمي يف بطن اأمه وكتابة رزقه واأجله وعمله و�سقاوته و�سعادته, )4/ 2039(, برقم)2647(, واللفظ له.
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اخلامتــــــــة
احلمد هلل الكرمي املنان الذي اأنعم علينا بنعمه التي ل حت�سى، واأكرمنا   
حَكِيٍم  مِّنْ  َتنِزيٌل  خَلْفِهِ  مِنْ  وَاَل  يَدَيْهِ  بَيِْن  مِن  الْبَاطُِل  يَْأتِيهِ  }الَّ  الذي  العزيز  بالكتاب 
الأمني  ال�سادق  حممد  �سيدنا  على  وال�سالم  وال�سالة  ]ف�شلت:42[،  َحمِيدٍ{ 

وعلى اآله و�سحابته الرا�سدين، ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين، وبعد:
يف ختام هذا البحث ميكننا اخلروج بجملة من النتائج اأهمها:

اأوًل: تنوع اأغرا�ض التعبري بالأ�سماء املو�سولة يف القراآن الكرمي، وتت�سح تلك 
الأغرا�ض بالنظر والتدبر والتذوق جلمال الأ�سلوب القراآين الفريد يف اختيار 

الألفاظ والعبارات والرتاكيب املنا�سبة ملقت�سى حال اخلطاب.
ثانيًا: عناية علماء التف�سري ببيان تلك الأغرا�ض يف موا�سع َكثرية، اأوردت طرفاً 

ي�سرياً منها مبا ينا�سب هذا البحث.
اأنها تدل على العموم،  ثالثًا: الغالب يف الأ�سماء املو�سولة يف القراآن الكرمي 

ومل يكن نزولها يف فرد اأو اأفراد باأعيانهم.
رابعًا: من الآيات التي ا�ستملت على الأ�سماء املو�سولة ما كان نزولها يف عَلم 
من الأعالم، ولكنها عامة يف مدلولها، عماًل بالقاعدة امل�سهورة "العربة بعموم 

اللفظ ل بخ�سو�ض ال�سبب"، ولها تطبيقات كثرية يف ثنايا البحث.
القراآن  املو�سولة يف  الأ�سماء  عليها  دلت  التي  املبهمة  الأ�سماء  تعيني  خام�سًا: 
الكرمي لي�ض له اإّل م�سلك واحد، وهو الرواية عن ال�سحابة ر�سوان اهلل عليهم، 
اأو التابعني الذين حملوا العلم عنهم، وقد تناقل املف�سرون تلك الأقوال، وهي 

منثورة يف بطون كتبهم.
�ساد�سًا: املرجح يف حال اخلالف يف ت�سمية الأعالم هي الأدلة ال�سحيحة من 
كتب ال�سنة، وهناك اأقوال ا�ستهرت عند املف�سرين مل اأجد لها اأدلة ك�سابقتها 
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وقال بها اأكرث املف�سرين اأو جمهورهم اأو عامتهم مما اأدى اإىل قبولها واعتمادها 
عند اأهل التف�سري.

�سابعًا: يف مقابل الهتمام مبعرفة الأعالم املعرب عنهم بالأ�سماء املو�سولة، جند 
موقفاً مغايراً لبع�ض املف�سرين، واعتربوا ذلك من التكلف الذي ل طائل منه 
عندما مل يجدوا دلياًل عليها، وقد نقلت خال�سة كالم الإمام ابن جرير الطربي 
يف هذا ال�ساأن يف مو�سعني الأول: يف ت�سمية الذي مر على قرية وهي خاوية 

على عرو�سها، والثاين: يف ت�سمية القرية التي كانت حا�سرة البحر.
التو�سيات: 

واأهم التو�سيات التي يو�سي بها الباحث:
اأوًل: اإفراد درا�سة بالغية لإظهار وبيان الأغرا�ض البالغية يف التعبري بالأ�سماء 

املو�سولة يف القراآن الكرمي والوقوف على فوائدها واأ�سرارها.
ثانيًا: الإفادة يف باب الرتاجم من الأعالم املعرب عنهم بالأ�سماء املو�سولة يف 

بيان معاين الآيات واأ�سباب نزولها.
ثالثًا: تناول بقية مبهمات الأ�سماء يف القراآن الكرمي باأبحاث علمية معا�سرة.

واهلل تعاىل اأعلم واحلمد هلل رب العاملني
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اإلمامة يف الفكر الشيعي وأثر والية الفقيه على املواطنة
د. لطيفة بنت �صليم�ن بن اإبراهيم الأحمد)1(

ملخ�س البحث 
حمور هذه الدرا�سة يتمحور حول مو�سوع واحٍد من اأهم املو�سوعات   
خا�سة يف هذا الع�سر اّلذي اأخذت فيه الفنت تع�سف بالدول، وتتهاوى معها 
الكثري من الأنظمة، وي�ستهان فيها باخلروج على ولة الأمر بحجٍة وبغري حجة، 
الأمر  الإ�سالمية حني اخلروج على ولة  الأمة  املدّمر على  الأثر  غري مدركي 
على  للخروج  والدعوة  الفنت  تلك  ارتباط  ومدى  عدلوا،  اأم  جاروا  �سواٌء 
اأو بفتاوى يطلقها البع�ض  الولة بن�سو�ض غري �سحيحة واإن كانت �سريحة، 
لأغرا�ٍض دفينة، واأهواٍء وم�سارب بعيدة عن منهج اأهل ال�سنة واجلماعة، ومدى 
ارتباطها بولية الفقيه التي اأ�سحت تتحكم يف انتماء من يعتنقها وتنتزعه من 
بيئته ومن بني اأهله انتزاعاً وتربطه بويل الفقيه يف قم ومدى خطورة ذلك على 

املواطنة، ومن هنا كانت اأهمية هذا الطرح خا�سة يف هذا الع�سر.

املقّدمــة
اإليه،  ونتوب  ون�ستغفره  ون�ستهديه،  ون�ستعينه  نحمده  هلل  احلمد  اإّن   
ونعوُذ باهلل من �سروِر اأنف�ِسنا و�سيِّئاِت اأعماِلنا، من يهده اهلل فهو املهتِد، ومن 
له  �سريك  اهلل وحده ل  اإّل  اإله  ل  اأنّه  ون�سهد  مر�سداً،  ولياً  له  فلن جتد  ي�سلل 
وخليله  ور�سوله،  عبده  حممداً  ونبّينا  �سيدنا  اأّن  ون�سهد  نظري،  ول  ند  ول 
وم�سطفاه، اأر�سله اهلل على حني فرتة من الر�سل، والنا�ض يف جاهليٍة جهالء، 
وطرٍق عمياء، يعبدون الأ�سنام، ويدينون بالأوهام، ولهم �سلوٌم ما اأنزل اهلل 
بها من �سلطاٍن، فن�سر �سلوات ربِّي و�سالمه عليه فيهم العدل بدياًل عن الظلم، 

اأ�ستاذ بق�سم العقيدة واملذاهب املعا�سرة - كلية ال�سريعة واأ�سول الدين - جامعة امللك خالد - اأبها.  -1
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واحلقَّ بدياًل عن الباطل، وحّول اهللُ عّز وجل به ُعبَّاَد الأ�سنام، وُرعاَة الأغناِم، 
اإىل ُهداٍة يف الّظالم، وُدعاٍة لالأنام، ف�سلى اهلل عليه وعلى اآله و�سحبه و�سلم 
الأ�سجار،  الّن�سيِم  بن�سائِم  وما حتّركت  والّنهار،  الليل  تعاقب  ما  كثرياً  ت�سليماً 

وجزاه عن اأّمته خري ما جزى نبياً عن اأّمته، اأّما بعد:
عليها خري  اأنزل  اأن  الأّمة  هذه  على  عّز وجل  اهلل  نعم  اأعظم  من  فاإّن   
كتبه، واأر�سل اإليها خري ر�سله، فاأخرجها من الظلمات اإىل الّنور، ومن اجلهل 
اإىل العلم، ومن ال�سالل اإىل الهدى، وجعلها خري اأّمٍة اأُخرجت للنا�ض، تاأمر 
باملعروف، وتنهى عن املنكر وتوؤمن باهلل، كما تكفل لها �سبحانه وتعاىل بحفظ 
ال�سرائع  اّلذي ارت�ساه، فال زيادة فيه ول بخ�ض، ف�سرع لهم جّل وعال  دينه 
وحّرم  يعتدوها،  اأن  وحّذرهم  احلدود  لهم  وحّد  ي�سّيعوها،  اأّل  واأمرهم 
ل  للنا�ض،  اأخرجت  اأّمٍة  خري  بهذا  فكانوا  ينتهكوها،  اأّل  واأمرُهْم  املحّرمات 

ي�سرتيب يف ذلك مرتاٌب، ل ينكر ذلك اإّل كّذاب.
اأ�سباب اختيار املو�سوع:

بقيِت الأّمة الإ�سالمّية على البي�ساء ليلها كنهارها مل يغرّيوا ومل يبّدلوا،   
�سارعت  خبيثٌة،  نبتٌة  الإ�سالمّيِة  الأّمِة  نبتت يف  بالّنواجذ، حتى  عليه  ني  عا�سّ
خاللهم يبغونهم الفتنة، نبتٌة ت�سّربت اأحقاد اليهود، واإباحية املجو�ض، اأ�ّس�سها 
اليهودي: عبد اهلل بن ال�سوداء)1(، �سّمت نف�سها ال�سيعة، خالفوا غريهم، وما 
تركوُه كان خرياً لهم، فما نال اأعداَء الإ�سالم منهم ُع�سر مع�سار ما ناله امل�سلمون 
منهم، دافعهم اجلهُل واحلَنُق اّلذي اأعماهم عن �سلوِك طريق ال�سالمة، اجتمعوا 
على تفرقهم على اأمور منها املناداُة باخلروج على ولة الإ�سالم، تفرقوا يف 
ذكر علماء ال�سيعة فرقة ال�سبئّية وموؤ�ّس�سها عبد الل بن �سباأ, وهذا رٌد على القائلني من الراف�سة باأن �سخ�سية عبد الل بن �سباأ من   )1(

تاأليف اأهل ال�سنة واجلماعة لي�سّوهوا �سورة ال�سيعة, ول حتتاج �سورة املم�سوخ لت�سويه مي�سخ به.
الدولة  وفقه  الفقيه  وولية   ,44 –  32 �ص:  للنوبختي.  ال�سيعة  وفرق   ,20 �ص:  القمي.  الدين  ل�سعد  والفرق  املقالت  انظر:   

الإ�سلمية لل�سيخ املنتظري ) 2: 511 ( واخل�سال لل�سدوق. �ص: 628.
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العقائُد، وتوحدوا يف الأهداُف، فهم يف العقائد طرائق ِقدداً، ما بني زيدية 
م�سد،  من  حبل  يف  وغريها  وبهائّية  وبابية  ون�سريية  واإ�سماعيلية  وكي�سانية، 
نيل ر�سا  ال�سنة واجلماعة حر�سهم على  اأهل  الإطاحة بحكم  يحر�سون على 

اليهود والن�سارى.
اأهمية املو�سوع:

تكمن اأهمية املو�سوع يف عدد من الّنقاط:
اأن هذه النبتة امل�سماة بال�سيعة حتارب الإ�سالم من داخله وباأ�سمه، ومن   -1

هنا تكمن اخلطورة.
اأن ال�سيعة واإن كانت طرائق قددا اإّل اأنها جتتمع يف اأي اأمٍر يخ�ض العداء   -2
على اأهل ال�سنة واجلماعة، ومن ذلك الدعوة للخروج على ويل الأمر 
املهدي  من  املكلف  الفقيه  ويل  من  مكّلف  ول  مع�سوٍم،  غري  اأنّه  بحجة 

املنتظر بزعمهم.
اأن عقيدة ويل الفقيه التي ابتدعها الّناقي وطبقها اخلميني تكمن خطورتها   -3
يف انتزاع املواطن من وطنه وربطه باإيران حيث يقبع ويل فقه القوم هناك، 
وهذه م�ساألة يف غاية اخلطورة لأنّها تتنافى مع الوطنية وتربي املعتنق لها 

على اخليانة للوطن بحجة الولء لويل الفقيه.
ومن هنا كان هذا البحث يف هذا املو�سوع ال�سديد الأهمّية" الإمامة   
يف الفكر ال�سيعي واأثر ولية الفقيه على املواطنة " ذكرى للذاكرين، وتب�سرة 

لكل ذي عينني.
اأهداف املو�سوع واأهمّيته:

يهدف املو�سوع اإىل تب�سري اأهل ال�سنة واجلماعة وخا�سة العواّم منهم   
البيت واملظلومية،  اآل  ال�سيعة والت�سيع، وحب  با�سم  بهم  من اخلطر املحدق 
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وكاأّن اأهل ال�سنة واجلماعة نا�سبوا اأهل البيت عليهم ال�سالم العداء والكراهية، 
ال�ستعمار  قوى  �سد  ي�سارخون  وهم  عقريتهم  ال�سيعة  برفع  يغرتوا  واأّل 
اليهودي وال�سليبي والدعاوى املمجوجة باملوت لأمركيا، واللعنة على اليهود 
وال�سراخ  القوم،  بني  ومن�سقاً  م�سبقاً،  ثمنه  مدفوٌع  ذلك  فكل  ذلك،  ونحو 
العراق  واجلماعة يف  ال�سنة  اأهل  على  وال�سواريخ  والن�سارى،  اليهود  على 

و�سوريا واليمن وغريها ممن ابتلي بهم.
بن�سر  ال�سماح  من  ال�سنة  امل�سلمني  حتذير  اإىل  املو�سوع  يهدف  كما   
عقيدة ال�سيعة التي حتمل يف طياتها بجانب ال�سرك الأكرب القول بولية الفقيه، 
وهذه العقيدة تدعو خليانة الأوطان بحجة الن�سيحة والولية للفقيه القابع يف 

بالد فار�ض.
م�سكلة املو�سوع:

تكمن م�سكلة املو�سوع يف العديد من الأ�سئلة التي تبحث عن اإجابة،   
والتي منها: هل تعترب ال�سيعة ق�سية مع�سلة ل يعلم بخطورتها اإّل املتخ�س�سني 
جميع  وهل  وبخطورتها،  بها  ودراية  علم  على  اجلميع  اأّن  اأم  العقائد،  يف 
ويعتقدون  ال�سيعة  بخطورة  ودراية  علم  على  العقائد  يف  الخت�سا�ض  اأهل 
اأنّه  اأم  اللتقاء معهم حوله؟  اأن اخلالف معهم خالف جذري خطري ل ميكن 
ي�سعنا  وهل  الطريق؟!!  منت�سف  يف  واللتقاء  جتازوه  ميكن  �سوري  خالف 
ملرحلة  فيها  اختلفنا  التي  امل�سائل  ونوؤّجل  عليه،  اتفقنا  فيما  ال�سيعة  مع  العمل 
متاأخرة، اأم اأّن هذه �سن�سنٌة ن�سمعها من معمم، وهل الدعوى التي قامت فيما 
�سبق تنادي بالتقارب مع ال�سيعة الرواف�ض اأثمرت وثمارها الآن يانعة؟ اأّم اأّن 
تلك الدعوى التي تبناها بع�ض كبار العلماء يف العامل الإ�سالمي كانت ت�ستغل 
ال�سنة واجلماعة كما  اأهل  الراف�سة ل�ساحلهم هم فقط وعلى ح�ساب  من قبل 
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اعرتف بذلك الكثري ممن كان ينادى بالتقارب؟!! وهل ولية يعلم بها الكثري 
من النا�ض واأنها مرتبطة بدفع الأموال لإيران، وباخليانة لالأوطان ل�سالح اإيران 
اأقل القليل من اأهل ال�سنة واجلماعة؟!! كل  اإّل  الفار�سية؟! اأم ل يعلم بذلك 
الإجابة  لها  يجد  اأن  الباحث  ويحاول  البحث  يطرحها  وغريها  الأ�سئلة  هذه 

املقنعة.
منهج البحث:

يعتمد الباحث على النقل فيما يخ�ض الراف�سة من اأمهات كتبهم، واإن   
كان النقل من كتب اأهل ال�سنة واجلماعة كافياً لأن اأهل ال�سنة واجلماعة عدوٌل، 
ذلك  لأن  الأ�سيلة  مراجعهم  من  القوم  يُلزم  مبا  النقل  يف�سل  الباحث  اأن  اإّل 
اإىل جتاهل الرتجمة لأّي علم من  الباحث  اأدعى للحجة والقبول، كما يعمد 
الأعالم لأّن ذلك ل �سلة له ب�سلب البحث، ويطيل البحث جداً دون فائدة 

تذكر.
حدود البحث:

الرئي�سة  املراجع  من  الن�سو�ض  نقل  على  يقوم  البحث  يف  عملي   
للراف�سة دون زيادة ول نق�سان لأّن الأمانة العلمية تقت�سي ذلك، كما اأحر�ض 
على رد الأباطيل باخت�سار �سديد خ�سية الإطالة، كما حر�ست على عدم ذكر 

حق ويل الأمر يف الفكر ال�سني لأمرين اثنني هما:-
الأّول: اأن ذلك مما هو معلوم عند اأهل ال�سنة واجلماعة بال�سرورة، وما كان 
كذلك فال ت�سود الأوراق، وت�سكب املحابر يف حتبريه وهو حمرّبٌ يف العقول 

والأذهان.
الثاين: اأّن ذلك �سيطيل البحث جداً ويخرجه عن حدوده املر�سومة، واأهدافه 

املو�سومة.
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م�سطلحات الدرا�سة:
ل يوجد يف البحث م�سطلحات خا�سة ابتكرها الباحث ويود تو�سيحها   

يف املقدمة.
الدرا�سات ال�سابقة:

مل اأقف حد علمي على درا�سات �سابقة يف هذا الباب بهذا العنوان اإّل   
ما ن�سر يف كتب اأو اأبحاٍث ت�سمنت الكالم عن حق ويل اأمر ال�سلمني �سمناً.

بتوفيقه  ونا�ِسَره  كاِتَبه  ويوؤّيد  حتبريه،  على  يعني  اأن  تعاىل  اهلل  �سائاًل   
وتقديره، اإنّه ويل ذلّك والقاِدُر عليه.

خطة البحث:
املباحث  لثالثة ف�سول يندرج حتت كل ف�سل عدد من  البحث  وقد ق�سمت 

على النحو التايل:
ويندرج حتته  اللغة وال�سطالح،  بال�سيعة والت�سيع يف  التعريف  الأّول:  الف�سل 

عدة مباحث:
- املبحث الأّول: التعريف بال�سيعة يف اللغة وال�سطالح.

- املبحث الثاين: املوؤ�س�ض احلقيقي لل�سيعة.
- املبحث الثالث: اعرتاف كبار علماء الراف�سة بابن �سباأ.

الف�سل الثاين: الإمامة يف الفكر ال�سيعي، وفيه �سبعة مباحث:
- املبحث الأّول: التعريف بال�سيعة.

- املبحث الثاين: املوؤ�ّس�ض احلقيقي ملذهب ال�سيعة.
- املبحث الثالث: اعرتاف كبار الراف�سة ب�سخ�سية ابن �سباأ اليهودي.

- املبحث الرابع: الإمامة يف الفكر الزيدي.
- املبحث اخلام�ض: الإمامة يف الفكر الراف�سي.
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- املبحث ال�ساد�ض: مناق�سة ورود اأ�سماء الأئمة بالن�ّض ال�سحيح وال�سريح.
- املبحث ال�سابع: حقيقة ولة الأمر عند ال�سيعة الإمامية و�سفاتُُهم.

الف�سل الثالث: ولية الفقيه واأثرها على املواطنة، وحتته مطلبان:
- املطلب الأّول: تعريف ولية الفقيه.

- املطلب الثاين: اآثار ولية الفقيه على املواطنة.
هذا واأ�ساأل اهلل تعاىل العون والر�ساد، والأمن يف الدنيا ويوم املعاد،   

اإنّه ويل ذلك والقادر عليه.

الف�سل الأول
التعريف والتاأ�سي�س بال�سيعة يف اللغة وال�سطالح.

املبحث الأّول
التعريف بال�سيعة

تعريف: ال�سيعة يف اللغة:
مبعنى  وتاأتي  واملوالة)1(،  واملنا�سرة  واملطاوعة  املتابعة  بها  ويراد  تطلق   
اأّن معاذاً ر�سي اهلل عنه  ال�سري مَع الآخر وت�سييعه، ومنه ت�سييع اجلنائز، ومنه: 
خلارج  معه  �سار  ملّا خرَج اإىل اليمِن �سيََّعُه النبيٌّ �سلى اهلل عليه و�سّلم)2(" اأي 

املدينِة.
اأ�سُتِعِمَل  فال�سيعة باملعنى اللغوي تعني الأتباع والأن�سار، وبهذا املعنى   
هذا اللفظ يف القراآن الكرمي، قال تعاىل: }وإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لِبْرَاهِيْمُ{ ]ال�شافات: 83[ 
بن  مو�سى  ق�سة  تعاىل يف  وقال  دينه)3(،  اأهل  ومن  و�سنته،  منهاجه  على  اأي 
انظر: ل�سان العرب )8:189(, والقامو�ص املحيط )1:950(, وامل�سباح املنري )1:329(, وغريب احلديث للحربي )2:595( والنهاية   )1(

يف غريب احلديث )2:520(.
اأخرجه الإمام اأحمد يف امل�سند) 5: 235 ح: 22107 (, والطرباين يف املعجم الكبري ) 24: 381 ح: 944 (.  )2(

انظر: تف�سري ابن جرير )23:69( ابن كثري )4:13( القرطبي )15:91(.  )3(
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}هَذَا مِنْ شِيْعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّه{  عمران على نبينا وعليه ال�سالة وال�سالم: 
]الق�ش�س: 15[ يعني هذا من بني اإ�سرائيل، وهذا الآخر قبطي)1(. 

تعريف: ال�سيعة يف ال�سطالح.
ال�سيعة يف ا�سطالح القوم: هم الذين �سايعوا علياً ر�سي اهلل عنه على   
اأن  واعتقدوا  خفية،  واإما  جلياً  اإما  وو�سيًة،  ن�ساً  باإمامته  وقالوا  اخل�سو�ض، 
الإمامة ل تخرج من اأولده، فاإن خرجت فبظلم من غريه، اأو تقية من عنده، 
عليه  اهلل  �سلى  للر�سول  يجوز  ل  الدين،  اأركان  من  ركن  الإمامة  باأن  وقالوا 
و�سّلم اأن يرتكها لالأمة تختار من ت�ساء، بل عليه اأن ين�سب اخلليفة من بعده، 
وقد فعل �سلى اهلل عليه و�سّلم ذلك، وجعل علياً هو اخلليفَة من بعده، غري 
بوجوب  قولهم:  ويجمعهم  حّقه،  علياً  وظلموا  الو�سية،  خانوا  ال�سحابة  اأّن 
التعيني والتن�سي�ض، وثبوت ع�سمة الأنبياء والأئمة، والقول بالتَّرَبِّي والتويل 

قوًل وفعاًل واعتقاداً اإلَّ يف حاِل التقيَِّة)2(.
املبحث الثاين

�س احلقيقي ملذهب ال�سيعة املوؤ�سّ
يرجع تاأ�سي�ض ال�سيعة اإىل يهودي من يهود اليمن يدعى بن ال�سوداء،   
اخلليفة  زمن  الإ�سالم  باعتناق  تظاهر  الذي  احلمريي،  �سباأ  بن  اهلل  عبد  وهو: 
عثمان بن عفان ر�سي اهلل عنه، وغر�سه احلقيقي هو الكيُد لالإ�سالم، والطعن 
الن�سرانية  معامل  طم�ض  الذي  اليهودي  �ساوول  جّده  فعُل  داخله،  من  فيه 
الّنورين ر�سي اهلل  العداء �سد اخلليفة ذي  يوؤّجج  اأخذ  فقد  لوثنية،  وحّولها 

عنه، ويقول: باأن علياً ر�سي اهلل عنه اأحق باخلالفة من اجلميع. 
انظر: تف�سري ابن كثري )3:383(, والقرطبي )13:260(, واأبو ال�سعود )7:6(..  )1(

انظر: امللل والنحل لل�سهر�ستاين )1:146(, و�سرح ق�سيدة ابن القيم )1:120(, وق�سيدة اأبي داود )1:65( ومقالت الإ�سلميني   )2(
)1:17(, ف�سائح الباطنية )1:36(, ومو�سوعة العتبات املقد�سة للمفيد )91(, ودائرة املعارف ملحمد فريد وجدي )5:424(, 

و�سرح اإحقاق احلق لل�سيد املرع�سي ) 31: 14 (, والإمامة واأهل البيت ملحمد بيومي مهران ) 1: 277 (.
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وهو �ساحب نظرية: لكل نبٍي و�سٌي، وعلٌي و�سيُّ النبّي �سلى اهلل عليه   
و�سلم، ومبا اأّن النبّي �سلى اهلل عليه و�سلم هو خامت الأنبياء، فاإن علياً هو خامت 

الأو�سياء.
�سباأ  بن  اهلل  عبد  كان  تعاىل:  اهلل  رحمه  الطربي  جرير  ابن  الإمام  قال   
بلدان  يف  تنقل  ثم  عثمان،  زمان  فاأ�سلم  �سوداء  اأمه  �سنعاء،  اأهل  من  يهودياً 
امل�سلمني يحاوُل �ساللتهم، فبداأ باحلجاز، ثم الب�سرة، ثم الكوفة، ثم ال�سام، 
فلم يقدر على ما يريد، حتى اأن اأهل ال�سام اخرجوة من بينهم وطردوه، فاأتى 
م�سر فاعتمر فيهم، فقال لهم فيما يقول: العجب ممن يزعم اأن عي�سى يرجع، 
ُب باأن حممداً �سلى اهلل عليه و�سلم يرجع، وقد قال اهلل عز وجل: }إِنَّ  ويُكذِّ
َّذِي َفرَضَ عََليْكَ الُْقرْآنَ لَرَادَُّك إِلَى مَعَاد{ ]الق�ش�س: 85ٍ[، فمحمد اأحق بالرجوع من  ال
األُف  كان  اإنه  فيها...  فتكلموا  الرجعة،  لهم  منه، وو�سع  َفُقِبَل ذلك  عي�سى، 
الأنبياء  خامت  وحممد  حممد...  و�سي  علي  وكان  و�سٌي،  نبٍي  ولكل  نبٍي، 
وعلي خامت الأو�سياء...: ومن اأظلم ممن مل يجز و�سية ر�سول اهلل �سلى اهلل 
عليه و�سلم، ووثب على و�سي ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم وتناول اأمر 
الأمة، ثم قال لهم بعد ذلك: اإن عثمان اأخذها بغري حق، وهذا و�سي ر�سول 
بالطعن  الأمر فحركوه وابدوؤوا  فانه�سوا يف هذا  اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، 
على اأمرائكم، واأظِهروا الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، ت�ستميلوا النا�ض، 
وادعوهم اإىل هذا الأمر، فبث دعاتَُه، وكاتب من كان ا�ستف�سد يف الأم�سار 
وكاتبوه، ودعوا يف ال�سر اإىل ما عليه راأيُهم، واأظهروا الأمر باملعروف والنهي 
عن املنكر، وجعلوا يكتبون اإىل الأم�سار بكتب ي�سعونها يف عيوب ولتهم، 
اآخر مبا  اإىل م�سٍر  اأهل كل م�سر منهم  اإخوانهم مبثل ذلك، ويكتب  ويكاتبهم 
ي�سنعون، فيقراأه اأولئك يف اأم�سارهم، وهوؤلء يف اأم�سارهم...)1( ومن هنا 

انظر: تاريخ الطربي ) 2: 647 (, والبداية والنهاية لبن كثري ) 7: 168 (.  )1(
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املنّورة، وقتلت  املدينة  بعنقها حتى و�سلت  براأ�سها، ومتتدُّ  تطّل  الفتنة  بداأت 
اأمري املوؤمنني عثمان بن عفان ر�سي اهلل عنه واأر�ساه.

املبحث الثالث
اعرتاف كبار الراف�سة ب�سخ�سّية اليهودي ابن �سباأ

خرافّية  �سخ�سّية  �سباأ  ابن  اأّن  كتبهم  خالل  من  ال�سيعة  بع�ُض  اأعلن   
اخرتعها اأهل ال�سّنة واجلماعة لت�سويه �سورة ال�سيعة)1(، وقالوا: احلقيقة اأّن ما 
ال�سنة  اأهل  ابتدعها  حة،  ال�سّ من  لها  اأ�سا�ض  ل  اإمّنا هو خرافة  �سباأ  بابن  يعرف 

واجلماعة لت�سوية �سورة الراف�سة!!!.
فهذا مرت�سى الع�سكري يقول: اإّن اأّول من ذكر ق�سة ابن �سباأ هو ابن   
جرير الطربي)2(، وجاء الُكتَّاُب واملوؤرخون من بعده فنقلوا هذه الق�سة دون 
ة ابن �سباأ  متحي�ض ول تدقيق، ولكتها الأل�سن وجرت بني اخلا�ض والعام، وق�سّ
مروية من طريق �سيف بن عمر التميمي، و�سيف هذا مّتهم بالو�سع والّزندقة، 

فال يوؤخذ بروايته)3(.
ويقول الوائلي موؤيداً الع�سكري: ومل يعّلل لنا وا�سعو خرافة ابن �سباأ ملاذا   
�سكت عنه عثمان وولته، مع اأنّهم �سربوا املعار�سني مبنتهى ال�ّسدة والق�سوة، 

وهم من خرية ال�سحابة، كعّمار بن ي�سار، وابن م�سعود، وغريهم)4(.
هذا ما يقوله بع�ُض الراف�سة من اإنكاٍر لبن ال�سوداء اليهودي عبد اهلل   

قلت: وهل حتتاج ال�سيعة لت�سويِه �سورتها املم�سوخة؟!!..  )1(
قلت: كيف ينقل عنه القمي وهو متوّفى قبل الطربي حيث تويّف �سنة: 301هـ كما يف عبد الل بن �سباأ لل�سيد مرت�سى الع�سكري )   )2(

2: 220 (, اأو ينقل عنه: الك�ّسي والك�سي من اأقران الكليني وقد تويّف �سنة: 350هـ.
كما يف: اخللف للطو�سي ) 1: 14 (.  

انظر: عبد الل ابن �سباأ, ملرت�سى الع�سكري ) 1: 74 – 75 (.  )3(
انظر: هوّية الت�سّيع للدكتور ال�سيخ: اأحمد الوائلي. �ص: 136.  )4(

يقول ال�سيخ علي اآل حم�سن باأن: الأحاديث قد ت�ساربت يف بيان �سخ�سّية ابن �سباأ ت�ساربًا �سديدًا, فتارة ذكر فيها با�سم عبد الل   
بن �سباأ, وتارة با�سم ابن ال�سوداء. انظر: ك�سف احلقائق. لل�سيخ: على اآل حم�سن. �ص: 189, وممّن �سّكك يف �سخ�سّية ابن �سباأ طه 
�سباأ �سخ�سّية مو�سوعة, وممن  الل بن  اأن تكون �سخ�سّية عبد  الّن�سار: من املحتمل  الّن�سار, وقال  ح�سني, والدكتور علي �سامي 

�سّكك يف �سخ�سّية ابن �سباأ الدكتور: حممد عمارة واآخرون. 
انظر: وركبت ال�سفينة ملروان خليفات. �ص: 596.  
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ابن �سباأ موؤ�ّس�ض دين الرواف�ض، غري اأّن كبار علمائهم وحمّققيهم واأ�ساطينهم 
قد �سّطروا الكالم يف مراجعهم عن هذا اليهودي اخلبيث، ولعنوه، واعرتفوا 
بوجوده وت�سويهه الإ�سالم، وافرتائه على علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه، 
فقد نقل املامقاين يف تنقيح املقال عن الك�ّسي راأ�ض علماء الّراف�سة يف اجلرح 
والتعديل قوله: وذكر اأهل العلم اأن عبد اهلل بن �سباأ كان يهودياً، فاأ�سلم وواىل 
علياً، وكان يقول وهو على يهوديّته يف يو�سع بن نون باأنّه و�سيُّ مو�سى، فقال 
يف اإ�سالمه يف علٍي مثل ذلك، وكان ابن �سباأ اأّول من اأ�سهر القول باإمامة علي 

واأظهر الرباءة من اأعدائه)1(.
ون�سب القّمي يف مقالته فرقة ال�سبئّية ملوؤ�ّس�سها فقال: عبد اهلل بن �سباأ   
اليهودي، هو اأّول من اأظهر الّطعن يف اأبي بكر وعمر وعثمان و�سائر ال�سحابة 

وترّباأ منهم)2(.
املبحث الرابع

الإمامة يف الفكر الزيدي
الزيدّية فرقة من فرق ال�سيعة املعتدلني يف الأ�سل ين�سبون اأنف�سهم اإىل   
الإمام زيد بن علي بن احل�سني بن علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنهم اأجمعني، 
باإمامته، و�ساقوا الإمامَة يف اأولد علٍي من فاطمة ر�سي اهلل عنهم،  ويقولون 
ومل يجّوزوها يف غري اأولد فاطمة الّزهراء ر�سي اهلل عنها واأر�ساها)3(، مع 

العلم اأّن زيد بن علٍي ر�سي اهلل عنه يرى اأّن الإمامة يف قري�ٍض)4(.
انظر: تنقيح املقال للمامقاين ) 2: 184 (, وو�سائل ال�سيعة للعاملي ) 28: 336 (, و�سرح نهج البلغة لبن اأبي احلديد ) 5: 5(.  )1(

انظر: املقالت والفرق, ل�سعد بن عبد الل الأ�سعري القّمي. �ص: 20, وانظر كذلك النّوبختي يف فرق ال�سيعة. �ص: 22, والك�ّسي   )2(
يف رجاله. �ص: 107 – 108, والعلمة القهبائي يف رجال القهبائي. �ص: 51, والعلمة الأردبلي يف جامع الّرواة ) 1: 485 ( حيث 
قال فيه: غاٍل ملعون, كان يزعم اإلوهية علي ونبّوته. واملريزا النوري الطرب�سي يف م�ستدرك الو�سائل ) 18: 167 ( ومدينة املعاجز, 

لها�سم البحراين ) 1: 226 (.
انظر: الِف�سل يف امللل والأهواء والنِّحل لبن حزم ) 4: 76 ( وامللل والّنحل لل�سهر�ستاين. �ص: 29, 154.  )3(

انظر: الّرو�ص الّن�سري يف �سرح املجموع الكبري ل�سرف الّدين ال�سياغي, والّتتّمة للقا�سي عبا�ص اأحمد ) 4: 11 (, وبهجة الّزمن   )4(
ليحيى بن احل�سني بن القا�سم ) 1: 616 (.
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اأبا بكر وعمر ر�سي اهلل عنهما، فلما  وكان الإمام زيد بن علي يتوىّل   
خرج بالكوفة على ه�سام بن عبد امللك �سمع من اأ�سحابه من يقع يف ال�سيخني 
ى عليهما، فتخّلوا عنه  ر�سي اهلل عنهما، وطلبوا منه الرباءة منهما، فاأبى وتر�سّ

فقال لهم: رف�ستموين؟ قالوا: نعم، ومن هنا جاءت ت�سميتهم بالّراف�سة)1(.
ملّا  الإ�سالم  ما ظهر يف  اأّول  الّلفُظ  فهذا  الّراف�سة،  واأّما  املوؤّيدي:  قال   
خرج زيد بن علي بن احل�سني يف اأوائل املائة الثانية يف خالفة ه�سام بن عبد 
عليهما،  وتّرحم  فتوّلهما  وعمر  بكر  اأبي  عن  ف�ُسِئل  ال�سيعة،  واتبعه  امللك، 
فالّراف�سة  الّراف�سة،  وا  ف�ُسمُّ رف�ستموين،  َرف�ستموين  فقال:  قوم  فرف�سه 
اإليه،  ويُن�سُبون  اأبا جعفر حممد بن علي، والّزيدّيُة يتوّلون زيداً  اأخاه  تتوىّل 
اإمامّية، والأّمة جممعة على  ومن حينئٍذ انق�سمت ال�سيعُة اإىل زيدّية وراف�سة 
�سّماهم  اّلذي  هو  ال�سالم  عليهم  احل�سني  بن  بن علي  زيد  الأعظم  الإمام  اأّن 

الّراف�سة لأنّهم رف�سوه)2(.
اأهل  من  قربها  ومدى  الّزيدّية،  فرق  ت�سنيف  يف  العلماء  حترّي  وقد   
ال�سنة واجلماعة، فمنهم من عّدها من فرق الّرف�ض، كما قال بع�سهم: اعلم اأّن 

الرواف�ض يجمعهم ثالث فرق، الزيدّية، والإمامّية، والكي�سانّية الزيدّية)3(.
بعد:  فيما  الراف�سة  مبذهب  تاأّثرت  الزيدّية  باأّن  قال  من  العلماء  ومن   
ومالت اأكرث الزيدّية بعد ذلك عن القول باإمامة املف�سول، وطعنت يف ال�سحابة 

طعن الإمامّية وهم اأ�سناف)4(.

انظر: مقالت الإ�سلميني لأبي احل�سن الأ�سعري. �ص: 65, واعتقادات امل�سلمني وامل�سركني للرازي  �ص: 52, والفرق بني الفرق   )1(
للبغدادي. �ص: 25.

انظر: جممع الفوائد لل�سيد العلمة املجتهد جمد الدّين املوؤّيدي ) 1: 212, 214, 215 (.  )2(
انظر: التب�سري يف الدين للإ�سفراييني. �ص: 27, والتنبيه والرد على اأهل الأهواء والبدع للملطي. �ص: 164 والفرق بني الفرق   )3(

للبغدادي. �ص: 16.
انظر: امللل والنحل لل�سهر�ستاين. �ص: 153.  )4(
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ومن العلماء من اعترب الزيدّية اأقرب فرق ال�سيعة لأهل ال�سنة واجلماعة،   
وذلك مقارنة لها بغريها من فرق ال�سيعة)1(، غري اأن الزيدية اليوم على منهج 

الرواف�ض وهذا حالهم اليوم.
وقد بداأ النحراف يف مذهب الزيدية بظهور اجلارود)2( الذي تُن�سب   
اإليه هذه الفرقة، فزعم اأّن النبّي �سلى اهلل عليه و�سلم قد ن�ّض على اإمامة علٍي 
ر�سي اهلل عنه بال�سفة، ولي�ض بال�سم، وكان من مذهبه اأّن ال�سحابة ر�سي اهلل 
عنهم كفروا جميعاً برتكهم بيعة اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه، 
وكان يقول: اإن الإمام بعده – يعني علي بن اأبي طالب – يف احل�سن بن علي، 
اأولدهما،  بعدهما �سورى يف  الإمامة  بعده يف احل�سني بن علي، وتكون  ثم 
املفرت�ض  الإمام  نف�سه، فهو  اإىل  �سيفه، داعياً  �ساهراً  اأولدهما  فمن خرج من 

طاعته)3(.
واأ�سحاب اأبي اجلارود هذا هم اأ�سّد النا�ض بغ�ساً وكراهيًة لأهل ال�سنة   
واجلماعة)4(، وافرتق متاأّخرّو اجلارودّية لثالث فرق هي: مطرفّية، وح�سينّية، 

وخمرتعة)5(.
هذه الطوائف املتاأّخرة اأثبتت اإمامة علّي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه   
الن�ّض،  بالّن�ّض اخلفي القطعي، وخطئوا ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم مبخالفتهم 
ي عنهم، بيد اأّن امتداد بع�ض هذه  وتوّقفوا عن تف�سيقهم، واختلفوا يف الرت�سّ
انظر: ال�سريعة للآجّري ) 5: 2552 (, والفا�سح ملذهب ال�سيعة الإمامّية لل�سيد حامد الإدري�سي. �ص: 20, و�سدق الّنباأ يف بيان   )1(
اإىل الإ�سلم بيان موقف الإ�سلم منها د: غالب  حقيقة عبد الل بن �سباأ لأبي عبد الل الّذهبي  �ص: 118, وفرق معا�سرة تنت�سب 

العواجي ) 1: 226 (, ومو�سوعة فرق ال�سيعة ملمدوح احلربي. �ص: 247, والتف�سري املف�سرون ملحمد ح�سني الذهبي ) 4: 126(.
زياد بن املنذر الهمذاين اخلرا�ساين اأبو اجلارود, راأ�ص اجلارودية وموؤ�ّس�سها, من غلة ال�سيعة, كذاب مردود احلديث, كذبه ابن معني   )2(

والن�سائي ابن حبان واآخرون, تويف بعد ال�سنة: 150هـ.
حترير الأفكار لبدر الدين احلوثي. �ص: 549, والأعلم للزركلي ) 3: 55 (.  

انظر: التب�سري يف الدين للإ�سفراييني. �ص: 28, والفرق بني الفرق للبغدادي. �ص: 22, ولوامع الأنوار لل�سيد جمد الدين املوؤّيدي.   )3(
�ص: 437, واملختار من �سحيح الأحاديث والآثار ملحمد بن يحي بن ح�سني احلوثي ) 1: 905 (.

انظر: رجال ال�سيعة يف امليزان لعبد الرحمن الزرعي. �ص: 98.  )4(
انظر: جمموع كتب ور�سائل الإمام احل�سني بن القا�سم العياين للإمام احل�سني العياين. �ص: 4.  )5(
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الفرق اليوم جتاوزت ق�سية التخطئة والتوّقف يف التف�سيق اإىل اللعن والطعن 
والتكفري فعل الرواف�ض الإمامّية.

املبحث اخلام�ض
الإمامة يف الفكر الراف�سي

الإمامة عند اأهل البيت وعامة ال�سيعة تختلف يف مفهومها عند الإمامية   
املتاأّخرين، فقد كانت الإمامُة عند اأهل البيت اإمامة عادية ب�سرية، اإّل اأنّها اإمامٌة 
ربّانية عند الراف�سة! وهذا بيان تاريخي للتطور التاريخي لل�سيعة الإمامّية من 
الت�سّيع القائم على احلّب والولء، اإىل الرف�ض القائم على البغ�ِض والعداء، 
ومل تكن نظرية الإمامة الإلهية القائمة على الع�سمة والن�ض �سائعة ومعروفة يف 
اأو�ساط ال�سيعة واأهل البيت اأنف�سهم يف زمانهم، واإمنا بداأت تدب ب�سرّيٍة تاّمٍة 
ونها  يف الكوفة يف بداية القرن الثاين)1(، وكان املتكلمون الذين ابتدعوها يلفُّ
ب�ستار من التقية والِكْتمان، وبعد التطور الكي�ساين)2( الذي حدث يف �سفوف 
ال�سيعة يف اأواخر القرن الثاين والذي كان يقوم على نظرية الو�سية من النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم لالإمام علّي ر�سي اهلل عنه، وينقلها من بعده اإىل احَل�َسن 
واحُل�سني، ثم اإىل حممد بن احلنفية مهدي الكي�سانّيِة املنتظر، وينقلها بعد ذلك 
ى اإىل ت�سعب احلركة ال�سيعية اإىل  اإىل ابنه اأبي ها�سم عبَد اهلل، ذلك التطور اأدَّ
اأخذ كل فريق  ، حيث  الهجريُّ الأّول  القرن  القرن،  نهاية هذا  عدة فرق يف 
كبري يف  داخلي  �سراع  اإىل حدوث  ى  اأدَّ مما  ها�سم،  اأبي  عن  الو�سية  عي  يدَّ
�سفوف املن�سوبني لأهل البيت الذين انق�سموا اإىل" عبا�سية، وعلوية، وطالبية، 

انظر: الِف�سل يف امِللل والأهواء والنِّحل, لبن حزم ) 4: 141 (.  )1(
قام  كي�سان,  لفظة:  املختار  على  يطلق  وكان  الّثقفي,  عبيد  اأبي  بن  املختار  اأتباع  الراف�سة  ال�سيعة  فرق  من  فرقة  الكي�سانّية:   )2(
بطلب دم احل�سني بن علي ر�سي الل عنهما, وقاتل كل من ظفر به ممن قتل احل�سني بن علي يف كربلء, ين�سبون البداء اإىل الل تعاىل, 
ويزعمون اإمامة حممد بن احلنفّية, ويزعمون اأّن حممد بن احلنفّية هو املهدي املنتظر, وهو الآن يف جبل ر�سوى عنده ع�سل وماء. 
انظر: التب�سري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن فرق الهالكني, لطاهر بن حممد الإ�سفراييني. �ص: 30 – 31, والفرق بني الفرق 

وبيان الفرقة الناجية, لعبد القاهر البغدادي. �ص: 27, والِف�سل يف امِللل والأهواء والّنحل, لبن حزم الأندل�سي ) 4: 137 (.
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وفاطمية، وح�سنية، وح�سينية، وزيدية، وجعفرية" وحدوث �سراع اآخر فيما 
ومو�سوية  واإ�سماعيلية  ناوو�سية  اإىل"  وانق�سامهم  �سيعتهم  �سفوف  يف  بعُد 
وفطحية وواقفية وقطعية..." ثم انق�سام الإمامية اإىل عدة فرق كلٌّ منها قالت 
باإمامة اأحد الأئمة، اأو اأخيه، اأو ابنه، وكّلما ظهرت فرقة لعنت اأختها، وحكمت 

ب�ساللها وكفرها)1(.
وبعد هذا التطور، ونتيجة ملا اآلت اإليه ال�سيعة من ت�سرذم، بداأت تدبُّ   
نظرية الإمامة الإلهية القائمة على الع�سمة والن�ض ب�سرّية تاّمة يف الكوفة، وكان 
بيانه،  ونها ب�ستار من التقية والكتمان كما �سبق  املتكلمون الذين ابتدعوها يلفُّ
هذا  بدايات  يف  ال�سيعة  من  فريق  �سفوف  يف  اآخر  جديد  تطور  حدث  كما 
القرن، وهو القرن الثاين الهجري، متثل يف ح�سر الإمامة يف البيت احُل�سيني 
�سفة  واإثبات  ال�سابق)2(،  الإمام  ِوْلد  من  الأكرب  هو:  منهم  واحد  يف  وتعيينه 
الع�سمة له، وبعد ذلك تقرير �سرورة ات�ساف الإمام - مطلق الإمام – بالع�سمة 
والعلم وال�سجاعة وال�سخاء وعدم جواز اإمامة غري املع�سوم، اأو اجلاهل، اأو 

املف�سول)3(.
ثمَّ ينتقل الفكر الإمامي من القول ب�سرورة الع�سمـة يف الإمام - مطلق الإمام 
- اإىل �سرورة الن�ض عليه، وتعيينه من اهلل تعاىل كطريق وحيد ملعرفته، فيبطل 
قانون ال�سورى والنتخاب، ثم يح�سر الإمامة يف الأئمة املع�سومني من اأهل 
البيت، بدءاً من الإمام علي بن اأبي طالب واحَل�َسن واحُل�سني ر�سي اهلل عنهم)4(، 
ثم ت�ستمرُّ الإمامُة يف ذرية احُل�سني بن علي فقط، لأنّهم هم اّلذين ن�سبهم اهلل 
تعاىل قادة خللقه اإىل يوم القيامة، وبعد اإثبات الإمامة للح�سن واحُل�سني يحاول 

انظر: التب�سري يف الدين للإ�سفراييني. �ص: 23 - 25.  )1(
انظر: الغيبة, للطو�سي. �ص: 138, وبحار الأنوار للمجل�سي ) 36: 351 (, وغاية املرام, لل�سّيد البحراين ) 1: 207(.  )2(

انظر: القت�ساد, للطو�سي. �ص: 189, وتذكرة الفقهاء, للحّلي ) 9: 395 (, والغيبة, للطو�سي. �ص: 222.  )3(
 ,43 �ص:  املفيد.  لل�سيخ  العتقادّية,  والّنكت   ,)  13  :1  ( الروزدري  علي  للموىل  ال�سريازي,  املجّدد  الل  اآية  تقريرات  انظر:   )4(

والحتجاج للطرب�سي ) 2: 5 (.
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الإمامية الإجابة عن �سبب ح�سر الإمامة يف ذرية احُل�سني فقط، فكالهما من 
العرتة، ومن اأهل البيت، ومن اأولد فاطمة وعلّي ر�سي اهلل عنهم.

فينقل �سيخهم املنتظري ب�سنده عن املف�سل، عن ال�سادق عليه ال�سالم   
عليه  الإمامة يف ولد احل�سني  اهلل، كيف �سارت  ابن ر�سول  يا  له:  قلت  قال: 
ال�سالم دون ولد احل�سن عليه ال�سالم وهما جميعاً ولدا ر�سول اهلل و�سبطاه 
و�سيدا �سباب اأهل اجلّنة؟ فقال: اإّن مو�سى وهارون عليهما ال�سالم كانا نبيني 
مر�سَلني اأخوين، فجعل اهلل النبّوة يف �سلب هارون دون �سلب مو�سى، ومل 
يكن لأحد اأن يقول: مل فعل اهلل ذلك؟ واإّن الإمامة خالفُة اهلل عّز وجّل، لي�ض 
لأحٍد اأن يقول: مل جعلها اهلل يف �سلب احل�سني دون �سلب احل�سن، لأّن اهلل 

هو احلكيُم يف اأفعاله، ل يُ�ساأل عّما يفعل وهم يُ�ساألون)1(.
اأو مل  اأنف�سهم،  ال�سيعة  الكثري من  لتقنع  تكن  الإجابة مل  اأّن هذه  غري   
ما  وهي  اأُخرى،  بطريقٍة  ال�سوؤال  لذات  اجلواب  فجاء  بها،  يعلمون  يكونوا 
ذهبت اإليه بع�ُض مراجع ال�سيعة حيث اأرجعت ال�سبب يف ذلك لن�ٍض من اهلل 
تعاىل، وهو اأّن النبّي �سلى اهلل عليه و�سّلم قال مّرًة لفاطمة ر�سي اهلل عنها: اإّن 
يف بطنك ولداً ا�سمه احل�سني، واإّن اأّمتي تقتله، فقالت فاطمة ر�سي اهلل عنها: 
ل حاجة يل فيه، فقال �سلى اهلل عليه و�سّلم: اإّن اهلل وعدين اأن تكون الأئّمُة من 

ولده، فقالت فاطمة ر�سي اهلل عنها: ر�سيت يا ر�سول اهلل)2(.
تعاىل  ال�سادق رحمه اهلل  الن�ضُّ غائباً عن  اأعلم هل كان هذا  ول�ست   
وهو ممن يعلم الغيب عندهم؟!! اأم اأنّه من تاأليف ال�سدوق واأتباعه، و�سدق 
اهلل القائل: }وَلَوْ َكانَ مِنْ عِندِ َغيِْر اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلَفًا َكثِريًا{ ]الن�شاء: 82[، وهذا 

ديدن القوِم يف اأغلب مروياتهم، كٌل ياأتي مبا مل ياأِت به الأّولون.
انظر: اخِل�سال, لل�سدوق. �ص: 305,  وكمال الدين, لل�سدوق اأي�سًا. �ص: 359, وامل�سائل اجلارودّية, لل�سيخ املفيد. �ص: 29,   )1(

ودرا�سات يف ولية الفقيه وفقه الّدولة الإ�سلمّية, لل�سيخ املنتظري ) 1: 393 (.
انظر: علل ال�سرائع, لل�سيخ ال�سدوق. �ص: 205.  )2(
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وي�ستميت الكثري من علماء ال�سيعة وموؤّلفي مراجعهم يف تاأ�سيل اإمامة   
ومن  مبا�سرًة،  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  بعد  واأر�ساه  عنه  اهلل  ر�سي  علٍي 
من  ت�سعًة  احل�سني  بعد  ومن  عنهم،  اهلل  ر�سي  احل�سني  ثم  احل�سن،  ابنه  بعده 
اأبناء احل�سني دون احل�سن!! ويوؤّلفون يف ذلك املوؤّلفات، ويروون عدداً من 
مع  البيت،  اآل  من  ولغريه  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  للنبي  ين�سبونها  الن�سو�ض 
اأّن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قد قال:"من كذب عليَّ متعّمداً فليتبواأ مقعده 
النبي �سلى  الأكاذيب على  يتوّرعون عن  فالقوم ل  النار")1(، ومع هذا  من 
اأنت  علي  "يا  قال:  اأنّه  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  عنه  رووا  فقد  و�سّلم،  عليه  اهلل 
اآدم،  من  ك�سيث  مّني  واأنت  مماتي،  بعد  ومن  حياتي  يف  اأّمتي  على  خليفتي 
وك�سام من نوح، وكاإ�سماعيل من اإبراهيم، وكيو�سع من مو�سى، وك�سمعون 
من عي�سى")2(، ومنها حديث جابر بن عبد اهلل ر�سي اهلل عنه اأنّه قام فقال للنبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم "يا ر�سول اهلل، وما عّدُة الأئّمة؟ فقال: يا جابر �ساألتني - 
رحمك اهلل - عن الإ�سالم باأجمعه، عّدتهم عّدة ال�سهور عند اهلل اثنا ع�سر �سهراً 
يف كتاب اهلل يوم خلق اهلل ال�سماوات والأر�ض، وعّدتهم عدة العيون التي 
انفجرت ملو�سى بن عمران عليه ال�سالم حني �سرب بع�ساه احلجر فانفجرت 
منه اثنتا ع�سرة عيناً، وعّدتهم عّدة نقباء بني اإ�سرائيل، قال اهلل تعاىل: }وَبَعَْثنَا 
مِنهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا{ ]املائدة: 12[، فالأئّمة يا جابر اثنا ع�سر اإماماً، اأّولهم عليُّ بن 
اأبي طالب عليه ال�سالم، واآخرهم القائم املهدي �سلوات اهلل عليهم)3(، ويف 
حديث اآخر ين�سبوه للنبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف حديث طويل، ال�ساهد منه 
اأخرجه البخاري ) 3: 1275ح: 3274 (, وم�سلم ) 1: 10ح:3 (, وانظر احلديث يف مراجع ال�سيعة يف: نهج البلغة ) 2: 189 (,   )1(
اأي�سًا ) 4: 364 (, وو�سائل ال�سيعة للحر العاملي  وعيون اأخبار الر�سا لل�سيخ ال�سدوق ) 1: 212 (, ومن ل يح�سره الفقيه له 

)1:14(, وبحار الأنوار للمجل�سي ) 2: 160 (.
انظر: بحار الأنوار للمجل�سي ) 38: 103 ( والأمايل لل�سيخ ال�سدوق. �ص: 450, وعيون اأخبار الر�سا له اأي�سًا ) 1: 9 ( والغيبة   )2(

للطو�سي. �ص: 150.
انظر: مائة منقبة ملحمد بن اأحمد القّمي. �ص: 72, واليقني لبن طاوو�ص. �ص: 245, ونهج الإميان لبن جرب. �ص: 28, وغاية   )3(

املرام لها�سم البحراين ) 1: 70 (, وم�سباح الهداية يف اإثبات الولية لل�سيد علي البهبهاين. �ص: 358.
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قوله" فقلت: يا رب ومن اأو�سيائي؟ َفُنْوِدْيُت: يا حممد اأو�سياوؤك املكتوبون 
اإىل �ساق العر�ض،  على �ساق عر�سي، فنظرت واأنا بني يدي ربي جّل جالله 
فراأيُت اثنا ع�سر نوراً، يف كل نور �سطٌر اأخ�سر عليه ا�سم و�سٍي من اأو�سيائي، 
اأّولهم علي بن اأبي طالب، واآخرهم مهدي اأّمتي)1(، ومنها حديٌث عن جندل 
بن جنادة اليهودي)2( قال: دخلت على ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله فقال: يا 
حممد اأخربين عما هلل وعما لي�ض هلل وممّا ل يعلمه اإّل اهلل... اأخربين يا حممد 
عن اأو�سيائك من بعدك لأمت�ّسك بهم، فقال �سلى اهلل عليه و�سلم" اأو�سيائي 
اثنا ع�سر، قال جندل: هكذا وجدناهم يف التوراة، قال يا ر�سول اهلل: �سّمهم 
يل، فقال �سلى اهلل عليه و�سلم" اأّولهم �سيد الأو�سياء واأبو الأئمة علي )ع( 
ثم ابناه احل�سن واحل�سني، فا�ستم�سك بهم ول يغرنّك جهل اجلاهلني، فاإذا ولد 
لنب  �سربة  الّدنيا  من  زادك  اآخر  ويكون  عليك)3(  اهلل  يق�سي  احل�سني  بن  علي 
ت�سربها، قال قلت: فمن بعد احل�سن واحل�سني؟ وما اأ�سماوؤهم؟ قال �سلى اهلل 
عليه و�سلم" فاإذا انق�ست مّدة احل�سني فالإمام ابنه علي، ويلّقب بزين العابدين، 
فبعده ابنه حممد ويلّقب بالباقر، فبعده ابنه جعفر ويلّقب بال�سادق، فبعده 
ويُدعى  احل�سن،  ابنه  وبعده  علي،  ابنه  فبعده  بالكاظم  ويدعى  مو�سى،  ابنه 
ما  ومنها  احلّجة)4(،  والقائم  باملهدي  ويُدعى  ابنه حممد،  وبعده  بالع�سكري، 
رووه عنه �سلى اهلل عليه و�سّلم اأنّه قال يف احل�سني بن علي ر�سي اهلل عنهما" 
اإّن ابني هذا اإمام ابن اإمام اأخو اإمام اأبو اأئّمة ت�سعة، تا�سعهم قائمهم ميالأ الأر�ض 
انظر: بحار الأنوار للمجل�سي ) 18: 346 (, وعلل ال�سرائع لل�سيخ ال�سدوق ) 1: 6 (, وعيون اأخبار الر�سا له اأي�سًا ) 2: 238 (,   )1(
وال�سراط امل�ستقيم لعلي بن يون�ص العاملي ) 2: 117 (, وحلية الأبرار لها�سم البحراين ) 1: 12 (, وغاية املرام له اأي�سًا ) 1: 39 (, 
وم�ستدرك �سفينة البحار لعلي النمازي ال�ساهرودي ) 7: 150 (, وم�سند الإمام الر�سا لعزيز الل عطاردي ) 1: 79 (, وتف�سري نور 

الثقلني للحويزي ) 3: 125 (.
هكذا يف الأ�سل: اليهودي.  )2(

قلت: هكذا يف الأ�سل يقت�سي الل عليك!!!.  )3(
انظر: غاية املرام لها�سم البحراين ) 4: 119 (, واإلزام النا�سب يف اإثبات احلّجة الغائب لعلي اليزدي احلائري ) 1: 175 ( وطرق   )4(
حديث الأئمة الثنا ع�سر لل�سيخ كاظم اآل نوح. �ص: 12, والف�سول املهّمة يف معرفة الأئمة لبن ال�سباغ ) 2: 1166 ( وينابيع املوّدة 

لذوي القربى للقندوزي ) 3: 284 (.
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ق�سطاً وعدًل)1(، ومنها قولهم اأّن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قال جلابر ر�سي 
اهلل عنه حني �ساأله فقال يا ر�سول اهلل: فمن اأولو الأمر الذين قرن اهلل طاعتهم 
بطاعتك؟ فقال عليه ال�سالم" هم خلفائي يا جابر، واأئمة امل�سلمني من بعدي، 
اأولهم علٌي بن اأبي طالب، ثم احل�سن واحل�سني، ثم علي بن احل�سني، ثم حممد 
بن علي املعروف يف التوارة بالباقر، و�ستدركه يا جابر، فاإذا لقيته فاقرئه مّني 
بن  ثم حممد  بن جعفر،  مو�سى  ثم  بن حممد،  ال�سادق جعفر  ثم  ال�سالم، 
علي، ثم علي بن حممد، ثم احل�سن بن علي، ثم �سميي وكنّيي حّجة اهلل يف 

اأر�سه)2(.
فهم  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  النبّي  على  وكذبوا  الرواف�ُض  جتراأ  واإذا   
على من دونه من باب اأوىل ليكذبوا عليهم، وهذه بع�ُض اأكاذيبهم على اأمري 
املوؤمنني علي بن اأبي طالب ر�سوان اهلل عليه ففي حديث �سليم بن قي�ض قال: 
عليه  احل�سن  ابنه  اإىل  اأو�سى  حني  ال�سالم  عليه  املوؤمنني  اأمري  و�سية  �سهدُت 
ولده  وجميع  وحممداً  ال�سالم  عليه  احل�سني  و�سيته  على  واأَ�سَهَد  ال�سالم، 
الكتاب وال�سالح وقال لبنه احل�سن  اإليه  بيته، ثم دفع  وروؤ�ساء �سيعته واأهل 
اإليك،  اأو�سي  اأن  واآله  عليه  اهلل  اهلل �سلى  اأمرين ر�سول  بني  يا  ال�سالم:  عليه 
اهلل عليه  اهلل �سلى  اإِيَلَّ ر�سول  اأو�سى  كتابي و�سالحي، كما  اإليك  اأدفع  واأن 
واآله ودفع اإيّل كتابَه و�سالحه، واأمرين اأن اآمرك اإذا ح�سرك املوُت اأن تدفعها 
اإىل اأخيك احل�سني عليه ال�سالم، ثم اأقبل على ابنه احل�سني عليه ال�سالم فقال: 
اأََمَرَك ر�سوُل اهلل �سلى اهلل عليه واآله اأن تدفعها اإىل ابنك هذا، ثم اأخذ بيد علي 
بن احل�سني عليه ال�سالم، ثم قال لعلي بن احل�سني: واأَمَرَك ر�سول اهلل �سلى اهلل 
النمازي  لعلي  البحار  �سفينة  وم�ستدرك   ,98 �ص:  للطو�سي.  الع�سر  والر�سائل   )  372  :36  ( للمجل�سي  الأنوار  بحار  انظر:   )1(
ال�ساهرودي ) 7: 229 ( والنكت العتقادية للمفيد. �ص: 43, وال�سراط امل�ستقيم لعلي بن يون�ص العاملي ) 2: 118 ( وك�سف 

اليقني للحّلي. �ص: 331, ونف�ص الرحمن للطرب�سي �ص: 390.
انظر: كمال الدين ومتام النعمة لل�سدوق. �ص: 253, وغاية املرام لها�سم البحراين ) 1: 163 (, واإلزام النا�سب يف اإثبات احلجة   )2(

الغائب لعلي احلائري ) 1: 53 ( والإمام احل�سني يف اأحاديث الفريقني لعلي الأبطحي ) 2: 427 (.
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ْقِراأُْه من ر�سول اهلل �سلى اهلل  عليه واآله اأن تدفعها اإىل ابنك حممد بن علي َواأَ
عليه واآله ومّني ال�سالم)1(.

وعن اأبي عبد اهلل عليه ال�سالم قال: قال اأبي جلابر بن عبد اهلل الأن�ساري:   
له  فقال  عنها؟  فاأ�ساألك  بك  اأخلو  اأن  عليك  يخف  فمتى  اإليك حاجة،  اإّن يل 
جابر: اأيُّ الأوقات اأحببته، فخال به يف بع�ض الأيام، فقال له: يا جابر اأخربين 
عن اللوح اّلذي راأيته يف يد اأمي فاطمة عليها ال�سالم بنت ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه و�سّلم مما اأخربتك به اأّمي اأنّه يف ذلك اللوح، فقال جابر: اأ�سهد باهلل 
اأيّن دخلت على اأّمك فاطمة عليها ال�سالم يف حياة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
ْيُتهاَ بولدة احل�سني، وراأيت يف يدها لوحاً اأخ�سر ظننت اأنّه من زمّرد،  واآله َفَهنَّ
وراأيت فيه كتاباً اأبي�ض �سبه لون ال�سم�ض... ما هذا الّلوح؟ فقالت: هذا لوٌح 
اأهداه اهلل اإىل ر�سوله �سلى اهلل عليه واآله، فيه ا�سم اأبي وا�سم بعلي، وا�سم ابنّي، 
فاأعطتنيه  قال جابر:  بذلك،  ليب�سرين  اأبي  اأعطانيه  من ولدي  الأو�سياء  وا�سم 
اأّمك فاطمة عليها ال�سالم فقراأته، وا�ستن�سخته... – وفيه – هذا كتاب من اهلل 
الروُح  به  نبيه ونوره و�سفريه وحجابه ودليله، ونزل  العزيز احلكيم، ملحمد 
وانق�ست  اأيامه،  فاأُكِملت  نبياً  اأَبَعث  مل  اإيّن  العاملني...  رب  عند  من  الأمني 
لت و�سّيك على  ْلُتك على الأنبياء، وف�سّ نبّوته، اإّل جعلت له و�سياً، واإيّن ف�سّ
الأو�سياء، واأكرمتك ب�سبليك و�سبطيك: ح�سن وح�سني، فجعلت ح�سناً معدن 
علمي بعد انق�ساء مّدة اأبيه، وجعلُت ح�سيناً خازن وحيي، واأكرمته بال�سهادة، 
البالغة معه،  التاّمة عنده، وحّجتي  بال�سعادة... وجعلت كلمتي  وختمت له 
بعرتته اأُثيب واأُعاقب، اأّولهم �سيّد العابدين، وزين اأوليائي املا�سني، وابنه �سبيه 
جّده املحمود حممد، الباقر لعلمي، واملعدن حلكمتي، �سيهلك املرتابون يف 
اأتيحت بعده مبو�سى فتنٌة  ، َحقَّ القول مّني...  جعفر، الّرادُّ عليه كالّرادِّ عليَّ
عبدي  مو�سى  مّدة  انق�ساء  عند  اجلاحدين  للمفرتين  ويٌل  حند�ض...  عمياء 

انظر: الكايف للكليني ) 1: 297 – 298 ( ومن ل يح�سره الفقيه لل�سدق ) 4: 189 ( وبحار الأنوار للمجل�سي ) 42: 250 (.  )1(



{133}العــدد الث�مـــن ع�صـــر - رجــــب 1441هـ / مــــ�ر�س  2020م

عليه)1(  النبّوة  اأعباء  اأ�سُع  ومن  ونا�سري،  وولّيي  علٍي  وحبيبي وخريتي يف 
بناها  التي  املدينة  يدفن يف  م�ستكرب،  عفريٌت  يقتله  بها،  بال�سطالع  وامتحنه 
ابنه،  مبحّمٍد  نَّه  لأُ�ِسرَّ مّني  القوُل  حّق  خلقي)2(  �سرِّ  جنب  اإىل  ال�سالُح  العبد 
وخليفته من بعده، ووارث علمه، فهو معدن علمي، ومو�سع �سّري، وحّجتي 
يف  وال�ساهد  ري  ونا�سِ وليِّْي  علي،  لبنه  بال�سعادة  واأختم  خلقي...  على 
اأُخِرُج منه الّداعي اإىل �سبيلي، واملعدن لعلمي  خلقي، واأميني على وحيي، 
بهاء  مو�سى،  كمال  عليه  للعاملني،  رحمًة  حممد  بابنه  ذلك  واأكمل  احل�سن، 

عي�سى، و�سرب اأّيوب)3(.
اأنّها مروّيٌة  قلت: وقد تركُت كثرياً من الن�سو�ض التي يزعم الراف�سُة   
الُغْنية،  بيته الكرام، وما ذكرتُُه فيه  اآل  عن النبيِّ �سلى اهلل عليه و�سلم، وعن 
اإمام لهم  وقد ذكرته كي نعلم موقف الراف�سة من الأمِة الإ�سالمّيِة، واأنّهم ل 
اأنّهم من�سو�ٌض عليهم يف الن�سو�ض  �سوى الأئّمة الثنى ع�سر التي يزعمون 
ال�سرعية، اأّما اإمام امل�سلمني اّلذي يليهم بال�سورى، اأو بامللك، اأو  بالقّوِة، وهو 
من اأهل ال�سّنة واجلماعة، عادًل كاَن ذلك الإماُم اأو جائراً، فال حّق له عندهم 
يف ال�سمِع والطاعة، ول له عليهم اأمٌر ول نهٌي، بل هم يتقربّون اإىل اهلل تعاىل 
بزعمهم مبخالفته وخالفه، ويحيكون املوؤامراِت للخروِج عليه، واإن �سانعوا 
عِف فيهم، والتقيَة منهم حتى يتمّكنوا من الأمر  و�سكتوا فذاك من باب ال�سّ
َفيُْظِهُروا ما يف قلوبهم، وال�ساهد هذه الأيام يف الدول التي ابتليت بال�سيعة 

اأكرب دليل على ما نقول.

قلت: لحظ اأيها القارُئ الكرمي اأن مو�سى بن جعفر حّمله الل تعاىل اأعباء النبّوة!!!.  )1(
ينقل املوؤّرخون اأن مو�سى بن جعفر قتل م�سمومًا على يد ال�سندي بن �ساهك زمن الّر�سيد.  )2(

انظر: الغيبة للطو�سي. �ص: 29.  
انظر: الكايف للكليني ) 1: 8 (, والأمايل للطو�سي. �ص: 291, والغيبة له اأي�سًا. �ص: 144, وبحار الأنوار للمجل�سي ) 36: 202(,   )3(
املهلهل  اللفظ  وهذا   ,)  112  :2  ( الأ�سفهاين  تقي  حممد  للمريزا  املكارم  ومكيال   ,203 �ص:  العاملي.  للحر  ال�سنية  واجلواهر 

للمجل�سي.
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املبحث ال�ساد�ض
مناق�سة ورود اأ�سماء الأئمة بالن�ّس ال�سحيح وال�رشيح

عند  التواتر  حّد  بلغت  وقد  كثرية،  الباب  هذا  يف  الن�سو�ض  قلت:   
كافر  اإّل  – بزعمهم -  بحيث ل يجحدها  ال�سهرة مبكان  القوم، وبلغت من 
الّدّجالني،  من  فيها  ومن  اأ�سانيدها،  اأناق�ض  لن  الن�سو�ض  وهذه  معاند!! 
اعني، ولن اأناق�ض الأ�سلوب املهلهل لتلك الن�سو�ض املن�سوبة هلل تعاىل،  والو�سّ
اأو املن�سوبة للنبي �سلى اهلل عليه و�سّلم، ولن اأناق�ض م�ساألة دخول جابر بن عبد 
اهلل ر�سي اهلل عنهما على فاطمة الزهراء ر�سوان اهلل عليها وخلوته بها واإعطائها 
اإّياه اللوح املزعوم وهو غري حْمَرٍم لها!! فهذا ل يجدي نفعاً مع قوٍم يوؤمنون 
اأّن علياً ر�سي اهلل عنه حرك ال�سم�ض باأ�سبعه فاأعادها بعد اأن غربت، واأّن الباقر 
�سنع فياًل من طني وركب على ظهره فطار به اإىل مّكة املكّرمة!!! لكّني �ساأناق�ض 

هذه الن�سو�ض باعتبارين اثنني عقليني هما: 
العتبار الأّول: اأّن هذه الن�سو�ض اأكاذيب وباطلة ل ت�ساوي احلرب اّلذي كتبت 
الّدين ونق�ٌض  الباطل جهٌل يف  فمناق�سة  الباطل،  ملناق�سة  به، وعليه فال داعي 
يف العقل، وعليه فكل ما بني على الباطل فهو باطل، ومنه زعمهم اأّن ال�سحابة 
ر�سوان اهلل عليهم قد ظلموا علياً حّقه، واأخذوا منه اخلالفة، وحّرفوا كتاب 
ب�سط الأل�سِن  بيته يف الإمامة... وا�ستحقوا  اهلل تعاىل ليخفوا حّق علي واآل 
الن�سو�ض يف  اأركان الدين، واأّن  اأهم  بال�ّسوء، واأّن الإمامة ركٌن هي  عليهم 
اأ�سماء الأئمة متواترة، وقد ُذِكرت الأئمة باأ�سمائهم، فكل ذلك باطل، والقاعدة 

ال�سرعية تقول: كل ما بني على باطل فهو باطل)1(.
العتبار الثاين: اأّن هذه الن�سو�ض �سحيحة، بل ومتواترة بزعم الراف�سة، واأّن 
العتبار  بهذا  الإمامة، وهو  ال�سالم يف  عليهم  البيت  اآل  حّق  منكرها جاحٌد 

انظر: مو�سوعة القواعد الفقهية ملحمد �سدقي الغّزي ) 2: 27 (.  )1(
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كافر، وعليه فاأوّد اأن اأ�ساأل:
يحق  فهل  والّتواتر!!  ال�سهرة  وبهذه  تزعمون،  كما  �سحيحة  كانت  اإذا   -1
بل  �سرعٍي،  واجٍب  يتنازل عن  اأن  عليهما  اهلل  ر�سوان  علٍي  بن  للح�سن 

ركن من اأركان الإمياِن ملعاوية بن اأبي �سفيان ر�سي اهلل عنه؟!!.
فاإن قالوا: باأنّه تنازل عن ذلك حقناً للدماِء – كما يقوله البع�ُض منهم – اأو   
حقناً لدماء اأ�سحابه فقط، قيل له: يحقُّ له اأن يتنازل عن  قطعة اأر�ٍض، اأو 
يتنازل عن خيل اأو ناقة اأو ديناٍر اأو درهم، اأو �سيٍء من هذا حقناً للدماء، 
اأما اأن يتنازل عن ركٍن من اأركان الدين بزعمكم حقناً للدماِء، فهذا مما ل 

يقوله عاقل يعي ما يقول.
واإذا كانت الإمامة مبنزلة النبّوة!! وهذا ما يقوله كبار اأئمتهم �سمن تاأ�سيل   
عقائدهم حيث قالوا" واعتقادنا فيمن جحد اإمامة اأمري املوؤمنني علي بن اأبي 
طالب والأئمة من بعده اأنّه مبنزلة من جحد نبوة جميع الأنبياء، واعتقادنا 
فيمن اأقّر باأمري املوؤمنني واأنكر واحداً من بعده من الأئمة اأنّه مبنزلة من اأقر 
بجميع الأنبياء واأنكر نبوة حممد �سلى اهلل عليه واآله و�سّلم)1(" والنبوة 
كانت  اإذا  لهم:  فنقول  املّلة،  من  ناقٌل  اأكرب  كفراً  كافٌر  فهو  اأنكرها  من 
الإمامة بهذه املنزلة!! فلم مل يتنازل النبيُّ �سلى اهلل عليه و�سلم بالنبّوة 
لأحد اأثرياء قري�ض كالوليد بن املغرية اأو غريه من زعماء قري�ض الأثرياء 
مكان،  كّل  من  وباأ�سحابه  به  اأحدقوا  وقد  خا�سًة  للدماِء،  حقناً  الأقوياء 
اهلل  �سلى  يديه  بني  اأ�سحابه  من  بع�ساً  وقتلوا  اخلناق،  عليهم  و�سيقوا 
عليه و�سلم كاآل يا�سر، وعذبوا بالًل وغريه؟!! ثّم يتنازل بها احل�سن بن 
علي ر�سوان اهلل عليهما!! وهما يف املنزلة �سواٌء!! �سبحانك هذا بهتاٌن 

عظيم.
انظر: العتقاد يف دين الإمامية لل�سدوق. �ص: 104, وبحار الأنوار للمجل�سي ) 27: 61 (.  )1(
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واإذا قالوا باأّن احل�سن تنازل بها تنفيذاً لأمر النبي �سلى اهلل عليه و�سّلم!!   
ولهذا مل  القتال،  برتك  عنه  اهلل  ر�سي  طالب  اأبي  بن  علي  والده  ولأمر 
يقل  ل  وهذا  لهم:  قيل  قبله!!  الثالثة  اخللفاء  عنه  اهلل  ر�سي  علٌي  يقاتل 
بالتنازل عن  و�سلم  عليه  اهلل  النبيُّ �سلى  ياأمره  فكيف  �سبقه،  عّما  بطالناً 
قتاًل  الكّفار  قاتل  الدين، وهو �سلى اهلل عليه و�سلم قد  اأركان  ركن من 
اهلل  ر�سوان  احل�سن  عك�ض  القليل،  اإّل  العدد  من  معه  يكن  ومل  �سديداً 
عليه اّلذي كان معه العدد والعّدة، فقاتلهم عليه ال�سالة وال�سالم لتثبيت 
العقيدة الإ�سالمية، وُقتل الكثري من اأ�سحابه ر�سوان اهلل عليهم، وهاجر 
الكثري منهم للحب�سة، ومل يكن لديه اأّول الأمر قوًة دنيوية، ول عدداً من 
الأتباع لينا�سروه، اأما احل�سن بن علٍي ر�سي اهلل عنه فقد كان معُه جي�ٌض 
عرمرم من اأهل الكوفة!! فلماذا مل ي�سنّت احل�سن بن علي ر�سي اهلل عنهما 
دون  يُْقَتُل  اأو  ينت�سر؟!!  حتى  فيقاتل  و�سّلم  عليه  اهلل  �سلى  النبّي  ب�سنة 
تخّلى  من  يكفر  الدين  اأركان  من  بركٍن  تتعّلق  امل�ساألة  واأّن  ذلك، خا�سًة 
عنه؟!! فهل ين�سحب حكم الكفر على احل�سن بن علٍي ر�سوان اهلل عليه 
ة  لأنّه تنازل باخلالفة؟!! ل اأظّن القوم �سيتوّرعون عن قول ذلك!! خا�سّ

اأنّهم قالوا له" ال�سالم عليك يا مذّل املوؤمنني)1("؟!!.
اأما اأّن علياً ر�سي اهلل عنه مل يقاتل اخللفاء الثالثة قبله ر�سوان اهلل عليهم   
اأئمة هدى،  اأنّهم مل يخالفوا دين اهلل يف �سيٍء، واأنّهم كانوا  فالأنّه يعلم 
وكان ر�سوان اهلل عليه م�ست�ساراً لهم خا�سة ال�سيخني ر�سوان اهلل عليهم 
اأجمعني، لكنه قاتل معاوية ر�سي اهلل عنه يوم اأن بويع علٌي ر�سي اهلل عنه 

باخلالفة وتخّلف معاوية.
انظر: الخت�سا�ص للمفيد. �ص: 82, وبحار الأنوار للمجل�سي ) 44: 23 (, ومقاتل الطالبيني لأبي فرج الأ�سفهاين. �ص: 44,   )1(
ودلئل الإمامة لبن جرير الطربي ال�سيعي. �ص: 166, ومناقب اآل اأبي طالب لبن �سهر اآ�سوب ) 3: 197 (,ومدينة املعاجز لها�سم 

البحراين ) 3: 233 ( و�سرح نهج البلغة لبن اأبي احلديد ) 16: 16 (.
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تنازل  عليهما  اهلل  ر�سوان  علي  بن  احل�سن  اأّن  اأحٍد  على  يخفى  ل  كما   
امللك،  طلبه  لأجل  النا�ض  يُقتل  اأّل  لأجل  للدماء  حقناً  باختياره  باخلالفة 
ولي�ض لأجل ركٍن من اأركان الدين)1(، ومل توؤخذ اخلالفُة منه ر�سي اهلل 
اأمره، ومل مْل ي�سنّت  اأنّه قد ُغِلب على  عنه ق�سراً حتى يتعّذر من يعتّذر 
باأبيه علي ر�سوان اهلل عليه وقد قاتل معاوية بن اأبي �سفيان ر�سي اهلل عنهما 
اهلل  علٍي ر�سوان  بن  احل�سني  اأخوه  به  ي�سنّت  مْل  اخلالفة؟!! ومل  لتثبيت 
عليهما، وقد قاتل جي�ض يزيد حتى اأكرمه اهلل بال�سهادة هو واأهل بيته ومْل 

ينُج منهم اإّل اأقل القليل!!.
اإذا جتاوزنا م�ساألة احل�سن بن علٍي ر�سوان اهلل عليهما - وهي مما ل ميكن   -2
كما  الأمر  كان  اإذا  الأهمّية، وهي:  غاية  اأخرى يف  مل�ساألة  ناأتي   - جتاوزه 
تقولون – وهو غري ذلك بالطبع – فلماذا يّدعي حممد بن احلنفّية اأنّه هو 
الإمام من بعد اأخيه احل�سني بن علي ر�سوان اهلل عليهم! واأنتم تزعمون 
رويتم  فقد  الآخر!!  تلو  واحداً  الأئمة  اأ�سماء  يف  متواترة  الن�سو�ض  اأّن 
عن ثوير بن عالقة قال: دخل حممد بن احلنفّية ر�سي اهلل عنه على �سيد 
وهو  فلطمه!!  يده  فرفع  عليهما  اهلل  �سلوات  احل�سني  بن  علي  العابدين 
يف عينه �سغري)2(!! ثم قال: اأنت اّلذي تّدعي الإمامة؟! فقال له علي بن 
احل�سني �سلوات اهلل عليه: اتّق اهلل ول تّدعني ما لي�ض لك، فقال: هي واهلل 
يل، فقال له علي بن احل�سني: قم بنا ناأتي املقابر حّتى يتبني يل ولك، فذهبا 
حتى انتهيا اإىل قرٍب طرٍي فقال له: هذا ميت قريب العهد باملوت، فادعه 
وا�ساأله عن خربك، فاإن كنت اإماماً اأجابك، واإّل دعوتُُه فاأخربين، فقال له: 
اأتفعل ذلك؟! قال: نعم، فقال له حممد بن احلنفية: فال اأ�ستطيع اأن اأفعل 
 ,)  19 :8 ( والّنهاية لبن كثري  والبداية   ,)  476 :7 ( �سيبة  اأبي  ابن  (, وم�سّنف  ) 3: 192ح: 4812  للحاكم  امل�ستدرك  انظر:   )1(

وال�ستيعاب لبن عبد الرّب ) 1: 387 (.
قلت: هذا مما ل يكون فاأهل البيت ر�سوان الل عليهم اأكرب من هذه ال�سفات التي ي�سفهم بها القوم.  )2(
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ذلك، قال: فدعا اهلل تعاىل علي بن احل�سني عليهما ال�سالم مبا اأراد، ثم دعا 
�ساحب القرب فخرج ينف�ُض الرتاب عن راأ�سه، وهو يقول: احلقُّ لعلي بن 
احل�سني دونك، قال: فاأقبل حممد بن احلنفية وانكّب على رجل علي بن 

احل�سني يقبلها ويلوذ به ويقول: ا�ستغفر يل)1(!!!.
ويف رواية اأخرى تَُناِق�ُض هذه الرواية رووا عن اأبي جعفر عليه ال�سالم قال:   
ملّا ُقتل احل�سني عليه ال�سالم اأر�سل حممد بن احلنفّية اإىل علي بن احل�سني 
عليه ال�سالم، فخال به، ثم قال له: يا ابن اأخي، قد علمَت اأّن ر�سول اهلل 
�سلى اهلل عليه واآله كان قد جعل الو�سّية والإمامة من بعده لعلٍي بن اأبي 
طالب عليه ال�سالم، ثم اإىل احل�سن، ثم اإىل احل�سني عليهما ال�سالم، ومل 
يو�ِض، واأنا عّمك، و�سنُو اأبيك، وولدتي من علٍي عليه ال�سالم يف �سنِّي 
وِقدمي اأحق بها منك يف حداثتك، فال تنازعني الو�سية واخلالفة والإمامة 
ول تخالفني، فقال له علي بن احل�سني عليه ال�سالم: يا عّم، اتّق اهلل، ول 
ِع ما لي�ض لك بحق، اإيّن اأعظك اأن تكون من اجلاهلني، يا عّم، اإّن اأبي  تدَّ
�سلوات اهلل عليه اأو�سى اإيّل قبل اأن يتوّجه اإىل العراق، وعهد اإيل قبل 
اأن ي�ست�سهد ب�ساعة، وهذا �سالح ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله عندي، 
فال تعر�ض لهذا، فاإيّن اأخاف عليك نق�ض العمر، وت�سّتت احلال، اإّن اهلل 
تعاىل ملاَّ �سنع احل�سُن عليه ال�سالم مع معاوية ما �سنع بدا هلل، فاآىل اأن ل 
اأردت  واإن  ال�سالم،  اإّل يف عقب احل�سني عليه  الو�سّية والإمامة  يجعل 
اإليه، ون�ساأله عن  اإىل احلجر الأ�سود حتى نتحاكم  تعلم ذلك فانطلق  اأن 
ذلك... فانطلقا حتى اأتيا احلجر الأ�سود، فقال علٌي عليه ال�سالم ملحّمد: 
ابداأ فابتهل اإىل اهلل و�سله اأن ينطق احلجر لك، ثم �سله، فابتهل حممد يف 
انظر: الثاقب يف املناقب لبن حمزة الطو�سي. �ص: 351, ومدينة املعاجز لل�سيد ها�سم البحراين ) 4: 419 (, ويف ب�سائر الدرجات   )1(
الدرجات  انظر ب�سائر  العابدين.  الأ�سود هو من حكم لعلي بن احل�سني زين  واأّن احلجر  الأ�سود,  اأنهما حتاكما للحجر  لل�سفار 

ملحمد بن احل�سن ال�سفار. �ص: 522, والكايف للكليني ) 1: 348 (, والإمامة والتب�سرة لبن بابويه القّمي. �ص: 61.
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الّدعاء و�ساأل اهلل، ثم دعا احلجر، فلم يجبه، فقال علٌي عليه ال�سالم: اأما 
اإنّك يا عّم لو كنت و�سياً واإماماً لأجابك، فقال له حمّمد: فادع اأنت يا ابن 
اأخي و�سله، فدعا علٌي بن احل�سني عليه ال�سالم مبا اأراد، ثم قال: اأ�ساألك 
اأخربتنا  ملاَ  والأو�سياء،  الأنبياء  وميثاق  العباد،  ميثاق  فيك  جعل  باّلذي 
بل�ساٍن عربٍي مبني: من الو�سيُّ والإمام بعد احل�سني بن علي عليه ال�سالم؟ 
فتحّرك احلجر حتى كاد اأن يزول من مو�سعه، ثم اأنطقه اهلل بل�ساٍن عربٍي 
اإّن الو�سّيَة والإمامَة بعد احل�سني بن علٍي اإىل عليِّ بن  مبني فقال: اللهم 
احل�سني عليهما ال�سالم، ابن فاطمة عليها ال�سالم، ابنة ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه واآله، فان�سرف حممد بن علي بن احلنفّية وهو يتوىّل عليَّ بن 

احل�سني عليه ال�سالم)1(!!!.
فهل تكّررت املحاولة يف اّدعاء الإمامة؟!! ل اأظّن حممد بن احلنفية تراجع   
عن �سهادة احلجر الأ�سود، واّدعى الإمامة مّرة ثانية فتكررت الق�سة، لأن 
�سهادة احلجر الأ�سود ب�سهادة حجرين على الأقل، لأنّه يختلف عن بقية 

احلجارة !!.
وال�سوؤال الآخر اّلذي مل اأجد له جواباً اأي�ساً: ملاذا يلجاأ زين العابدين،   
وعمه حممد بن احلنفّية رحمة اهلل عليهم ل�سهادة احلجر؟!! اأو ل�سهادة امليت 
توؤّكد  التي  املتواترة  الن�سو�ض  من  ميتلكون  اأنّهم  يزعمون  وهم  قربه؟!!  يف 
اإمامة الأئّمة الثنا ع�سر باأ�سمائهم واحداً واِحداً ما يجعل احلكم على من اأنكرها 
اإمام  املّلة، لأنّها ن�سو�ض متواترة؟!! كقولهم" كل  ناقاًل من  اأكرب  كفراً  كافراً 
احلنفية  بن  حممد  اأنكرها  فهل  باخلالفة)2("  متواتراً  ن�ساً  بعده  ن�ّض على من 
انظر: ب�سائر الدرجات, لل�سفار. �ص: 522, والحتجاج للطو�سي ) 2: 46 ( والإمامة والّتب�سرة, لبن بابويه القّمي. �ص: 61,   )1(

والكايف للكليني ) 1: 348 (.
انظر: الر�سائل الع�سر للطو�سي. �ص: 98 واللفظ له, والكايف للكليني ) 1: 533 (, والأمايل لل�سدوق. �ص: 78, والإر�ساد للمفيد   )2(

) 2: 347 (, وبحار الأنوار للمجل�سي ) 16: 364 (.
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اأم هي من  اأ�ساًل،  اأم هي غري موجودة  اأم جهلها؟!!  ن�سيها؟!!  اأم  مثاًل؟!! 
ن�سج املوؤّلفني املتاأّخرين، لهذا جلاأ الرجالن ل�سهادة احلجر الأ�سود، اأو ل�سهادة 

امليت كما يف الرواية الأخرى.
طالب  اأبي  بن  علياآ  اأّن  يزعمون  لأنّهم  باطلة،  الحتمالت  هذه  وكل   
الأئّمة  و�سّمى  احلنفّية،  بن  حممد  فيهم  مبن  اأولده  جمع  قد  عنه  اهلل  ر�سي 
واحداً واحداً، وقال - بزعمهم - اأن علي بن احل�سني زين العابدين هو اخلليفة 
بعد وفاة والده احل�سني بن علي ر�سوان اهلل عليهم اأجمعني)1(، وهذا الن�ّض 
يدل على اأّن حممد بن احلنفية ل ميكن اأن ين�سى اأمراً َعْهُدُه به قريٌب، فاّلذي 

اأو�ساهم بهذا والد حممد بن احلنفية علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه!!.
املبحث ال�سابع

حقيقة ولة الأمر عند ال�سيعة الإمامية و�سفاتهم
ولة الأمر يف الفكر ال�سيعي الإمامي لي�سوا كولة الأمور الآخرين،   
فولة الأمور عند الأمم وال�سعوب اأنا�ٌض عاديون لهم حق ال�سمع والطاعة، اإّل 
اأّن ولة الأمر يف الفكر ال�سيعي الإمامي لهم �سفاٌت ل ي�ستحقها اإّل اهلل تعاىل!! 
فهم ح�سب املعتقد ال�سيعي الإمامي يعلمون الغيب، ومع�سومون، ويقولون 
اأن  بها عاقل، وقبل  يقل  التي مل  ال�سفات  لل�سيء كن فيكون وغري ذلك من 
نتحّدث عن تلك ال�سفات التي منحها الراف�سة لأئّمتهم يجدر بنا اأن نعلم اأن 
ال�سيعة يعتقدون اأّن اأئمتهم اثنا ع�سر، ويروون يف ذلك عدداً من الن�سو�ض 
يرى  القوم  لن�سو�ض  املتتبع  اأّن  غري  مذهبهم!!  توؤّيد  واأنّها  �سحتها  يزعمون 
الكذب فيها من خالل التناق�سات التي تدل على اأّن وا�سعيها لي�سوا من اأهل 
العقل ف�ساًل عن العلم، فبينما يعتقدون وجود الن�سو�ض الداّلة على الأئمة 
باأعدادهم واأ�سمائهم!! واأنّها متواترة من اأنكرها يكفر!! نرى اأّن القوم يروون 

انظر: الكايف للكليني ) 1: 298 (, وقد �سبق قبل قليل.  )1(
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ن�سو�ساً اأخرى تدل على اأّن الأئمة غري معروفني، وي�ساألون عنهم باأ�سمائهم!! 
اأّن عدد  القوم  للتال�سن يف ادعاء الإمام)1(، ومن غرائب  بهم  واأخرى ت�سل 
اأبي طالب ر�سوان اهلل عليه، واآخرهم  اأّولهم علي بن  اإماماً،  اثنا ع�سر  الأئمة 
يف  القابع  املنتظر  واملهدي  ع�سر  الثاين  الإمام  الع�سكري  احل�سن  بن  حممد 
ال�سرداب من �سنة: 260هـ يف خرافة مل يُ�سَبْق ملثلها، هذه الن�سو�ض املتواترة 
عند القوم يكفر من ينكرها، وهي عند القوم من امل�سّلمات!! غري اأّن املتابع 
ملراجع الراف�سة يرى التناق�ض البنّي، ففي اأ�سح مراجع القوم نرى ن�ساً يزيد 
يف عدد الأئمة واحداً لت�سل لثالثة ع�سر!! فعن اأبي جعفر عليه ال�سالم قال: 
قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله" اإيّن واثني ع�سر من ولدي واأنت يا علي 

زر الأر�ِض)2("!!
وهذا الن�ضُّ يت�سّمن اأكرث من اثني ع�سر اإماماً بدون �سٍك، وهذا معار�ٌض   

لرواياتهم التي تن�ضُّ على اأّن عدد الأئمة اثنا ع�سر اإماماً!!!.
مل  اأنّها  لل�سك  جماًل  يدع  ل  مبا  يدرك  الن�سو�ض  هذه  يف  واملتاأمل   
ويف  متفاوتٍة،  وعقوٍل  متباينة،  باأيٍد  كتبت  واإمنا  واحدٍة،  م�سكاٍة  من  ت�سدر 

اأزماٍن متعاقبٍة، وهذا ما اعرتف به جملة من علمائهم الكبار)3(.
قال الربقعي: وعلى هذا يتبنّي اأّن هوؤلء القوم يحكمون منحازين بال   
روية ول روؤية)4(، وعموماً فاإّن حقيقة ولة الأمر يف الفكر الراف�سي ل ي�ساركهم 
والربوبّية!!  الألوهّية  يف  تعاىل  اهلل  ي�ساركون  باهلل  والعياذ  فهم  غرُيهم،  فيها 
فعلٌي ر�سي اهلل عنه واأر�ساه وحا�ساه مما يقول الرواف�ض فيه وجّناه، هو �سريٌك 
هلل تعاىل يف الألوهية والربوبّية، ورواياتهم تطفح بهذا ال�سرك اّلذي جتاوزوا 

انظر: املبحث اخلام�ص من هذا البحث: الإمامة يف الفكر الراف�سي واملبحث ال�ساد�ص: مناق�سة تلك الأقوال.  )1(
انظر: الكايف للكليني ) 1: 534 (.  )2(

انظر: تهذيب الأحكام للطو�سي ) 1: 2 – 3 (, وك�سف الأ�سرار. �ص: 103 - 105.  )3(
انظر: ك�سر ال�سنم للربقعي. �ص: 38.  )4(
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الأنبياء،  من  لنبي  ذلك  زعموا  الكتاب  فاأهل  والن�سارى،  اليهود  �سرك  فيه 
فلعنهم اهلل تعاىل وكّفرهم، وهوؤلء اعتدوا وزادوا فن�سبوا ذلك  لعلٍي ر�سي 

اهلل عنه ولذرّيته!!!.
ومن تلك الّن�سو�ض ما رووه عن اأبي جعفر عليه ال�سالم اأنّه قال: اأما اإّن   
عب!! قلت:  ذا القرنني قد ُخرّي ال�ّسحابني فاختار الّذلول، وُذِخر ل�ساحبكم ال�سّ
فيه رعٌد وبرٌق و�ساعقة، ف�ساحبكم  ما كان من �سحاب  قال:  عب؟  ال�سّ وما 
ال�سماوات  اأ�سباب  الأ�سباب،  يف  ويرقى  ال�سحاب،  �سريكب  اإنّه  اأما  يركبه، 

ال�سبع، خم�سُة عوامر، واثنتني خراب)1(.
وعن اأبي ب�سري عن اأبي جعفر عليه ال�سالم اأنّه قال: اإّن علياً عليه ال�سالم   
َمَلَك ما يف الأر�ِض وما حتتها!!، فعر�ست له ال�سحابتان ال�سعُب والذلول، 
وكان يف ال�سعب َمَلَك ما حتت الأر�ض، ويف الّذلول َمَلَك ما فوق الأر�ِض، 
واختار ال�سعب على الّذلول، فدارت به �سبع اأر�سني فوجد ثالثاً خراباً واأربع 

عوامر)2(.
وعن اأبي عبد اهلل عليه ال�سالم قال: اإّن اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم قال:   
اأنا ِعْلُم اهلل، واأنا قلب اهلل الواعي، ول�سان اهلل الّناطق، وعني اهلل، وجنب اهلل، 

واأنا يد اهلل)3(.
كما يروون عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اأنّه قال: علٌي دّيان هذه الأّمة،   
وال�ساهد عليها، املتويّل حل�سابها، وهو �ساحب ال�سنام الأعظم، وطريق احلّق 
الأبهج ال�سبيل، و�سراط اهلل امل�ستقيم، به يُهتدى بعدي من ال�ساللة، ويب�سر به 
انظر: ب�سائر الدرجات لل�سفار. �ص: 429, والخت�سا�ص للمفيد. �ص: 199, وبحار الأنوار للمجل�سي ) 12: 183 ( ومدينة   )1(

املعاجز لها�سم البحراين ) 1: 544 (.
انظر: ب�سائر الدرجات لل�سفار. �ص: 429, والخت�سا�ص للمفيد. �ص: 199, وبحار الأنوار للمجل�سي ) 27: 32 (, وتف�سري نور   )2(

الثقلني للحويزي ) 5: 367 (.
انظر: التوحيد لل�سدوق. �ص: 164, والخت�سا�ص للمفيد. �ص: 248, وبحار الأنوار للمجل�سي ) 24: 198 (, ومناقب اآل اأبي   )3(

طالب لبن �سهر اآ�سوب ) 2: 207 (.
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من العمى، به ينجو الناجون، ويُجار من املوت، ويوؤّمن من اخلوف، ومُيحى 
واأذنه  الّناظرة،  اهلل  عني  وهو  الّرحمة،  وينزل  ال�سيم،  ويدفع  ال�ّسيئات،  به 

ال�سامعة، ول�سانه الّناطق يف خلقه، ويده املب�سوطة على عباده بالرحمة)1(.
وعن اأبي عبد اهلل عليه ال�سالم قال: قال اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم على   
منرب الكوفة: واهلل اإيّن لديان النا�ض يوم الّدين، وق�سيم اهلل بني اجلّنة والنار، 
ل يدخلها داخٌل اإّل على اأحد ق�سمي، واأنا الفاروق الأكرب، وقرٌن من حديد، 
وباب الإميان، و�ساحب املي�سم، و�ساحب ال�سنني، واأنا �سحب الن�سر الأّول 
والن�سر الآخر، و�ساحب الع�سا و�ساحب الكّرات، ودولة الّدول، واأنا اإماٌم 
الّر�سل  اأحمد، واإّن جميع  اإّل  تقّدمني  املوؤّدي عّمن كان قبلي، ما  ملن بعدي، 
فينطق،  ليدعى  واآله  عليه  اهلل  �سلى  الّر�سول  واإّن  خلفنا،  والّروِح  واملالئكِة 
واأُدعى فاأنطق على حّد منطقه، ولقد اأُعطيت ال�سبع التي مل ي�سبق اإليها اأحد 
الأ�سباب،  وعلمُت  الأبواب،  يل  وُفتحت  الكتاب،  �سبيل  ب�سرت  قبلي، 
وجمرى ال�سحاب، وعلم املنايا والباليا، والو�سيات وف�سل اخلطاب، ونظرت 
ومل  �سبقني،  ما  يفتني  ومل  عّني،  غاب  �سيء  عّني  يغب  فلم  امللكوت،  يف 
ي�سركني اأحد فيما اأ�سهدين يوم �سهادة الأ�سهاد، وبي يكمل الدين، واأنا الّنعمة 

التي اأنعمها على خلقه، واأنا الإ�سالم اّلذي ارت�ساه لنف�سه)2(.
وعن �سماعة بن مهران قال: قال اأبو عبد اهلل عليه ال�سالم: اإذا كان يوم   
القيامة ُو�سع منرٌب يراه اخلاليق ي�سعده رجٌل، يقوم َمَلٌك عن ميينه، وَمَلٌك عن 
�سماله، ينادي اّلذي عن ميينه: يا مع�سر اخلاليق هذا علي بن اأبي طالب عليه 
يا مع�سر  يُدِخُلها من ي�ساء، وينادي اّلذي عن ي�ساره:  ال�سالم �ساحب اجلّنة 
انظر: كتاب �سليم بن قي�ص. �ص: 382, وبحار الأنوار للمجل�سي ) 40: 97 ( وم�ستدرك �سفينة البحار لعلي النمازي ال�ساهرودي   )1(

.) 409 :3 (
انظر: بحار الأنوار للمجل�سي ) 26: 317 (, وتف�سري فرات الكويف لفرات بن اإبراهيم الكويف. �ص: 178,  وم�ستدرك �سفينة البحار   )2(

لعلي النمازي ال�ساهرودي ) 3: 99 (.



جملة ت�أ�صيل العلوم {144}

اخلاليق هذا علي بن اأبي طالب عليه ال�سالم �ساحب الّنار يُدِخُلها من ي�ساء)1(، 
فهل بعد هذا الكفر من كفر؟!! وهل بعد هذا الكذب من كذٍب؟!! ثم يزعُم 
من يزعُم اأّن القوُم مّنا، ولي�ض بيننا وبينهم اإّل ي�سري اخلالِف!! واأن من قال باأّن 
ال�سيعة من دين غري دين الإ�سالم، فهو داعيٌة اإىل الطائفّية!! وهوؤلء يدفعهم 

احلقد على الإ�سالم، اأو اجلهل به.
جداَ،  كثري  املعتربة  ال�سيعية  الكتب  يف  الأئمة  �سفات  العموم  وعلى   
يف  بها  اأئمتهم  ال�سيعة  و�سف  التي  ال�سفات  �ساأجمل  الإطالة  خ�سية  ولكني 
ما يدل عليها  املعتربة عندهم، و�ساأذكر  ن�سو�ض من كتبهم  لها  ي�سهد  نقاط، 

عندهم باخت�سار، هذه ال�سفات كما ياأتي: - 
راً خمتوناً. الإمام يولد مطهَّ  -1

واإذا وقع على الأر�ِض وقع على راحته رافعاً �سوته بال�سهادتني.  -2
ل ت�سيبه اجلنابة حتى لو �ساجع اأهله.  -3

تنام عينه ول ينام قلبه.  -4
ل يتثاءب.  -5
ل يتمّطى.  -6

ويرى من خلفه كما يرى من اأمامه.  -7
ُوُه كرائحة امل�سك، والأر�ُض موَكَلٌة ب�سرته وابتالعه. جَنْ  -8

اإذا لب�ض درع ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله كانت عليه ِوْفقاً، واإذا لب�سها   -9
غريه من النا�ِض طويُلهم وق�سريهم زادت عليه �سرباً.

ٌث اإىل اأن تنق�سي اأيامه!!!. دَّ حُمَ  -10

انظر: ب�سائر الدرجات لل�سفار. �ص: 435, وعلل ال�سرائع لل�سدوق ) 1: 164 (, وبحار الأنوار للمجل�سي ) 39: 198 (, و�سرح   )1(
العينّية احلمريّية للفا�سل الهندي. �ص: 544.



{145}العــدد الث�مـــن ع�صـــر - رجــــب 1441هـ / مــــ�ر�س  2020م

حتمله اأّمه يف جنبها، ولي�ض يف رحمها، ويولد من فخذها الأمين بخالف   -11
�سائر اخللق.

يولد مرتبّعاً بخالف �سائر املواليد.  -12
تََناُوُل جنوه اأو �سرب دمه �سبب يف دخول اجلّنة!!!.  -13

وهذه ال�سفات ت�سهد لها ن�سو�ض القوم املروّية يف مراجعهم الّرئي�سة   
التي تزعم اأّن الأئمَة يولدون مهلّلني مكربين، رافعني اأ�سواتَهم بالّتوحيد، وتنام 
اأّن فّن الإخراج  اإّل  اأزكى من امل�سك)1(!!  تنام قلوبهم، وبرازهم  اأعينهم ول 
الن�ضِّ  العقل واملنطق ف�ساًل عن  بعيداً عن جادة  بهم  الإمام طّوح  يف ولدة 
كعادتهم، فتارة يزعمون اأنّهم يولدون مهلِّلنْي مكرّبين ولدًة طبيعّيًة!! وتارة 
يزعمون اأنّهم يولدون مرتبّعني!! وتارة يزعمون اأّن اأّمهاتهم حتملهم يف الفخذ 
ل يف البطن والّرحم!! ول�ست اأعلم ال�سبب يف هذه الّطريقة يف احلمل اإّل اأن 
يكون رداً على من اأثبت منهم اأنّه مل يجد لزوجات احل�سن الع�سكري اأّي اأثٍر 

للحمل!!.
راً  يولد مطهَّ لالإمام ع�سر عالمات:  قال:  ال�سالم  اأبي جعفر عليه  فعن   
خمتوناً، واإذا وقع على الأر�ِض وقع على راحته رافعاً �سوته بال�سهادتني، ول 
يجنب، وتنام عينه ول ينام قلبه، ول يتثاءب، ول يتمّطى، ويرى من خلفه كما 
ُوُه كرائحة امل�سك، والأر�ُض موَكَلٌة ب�سرته وابتالعه، واإذا  يرى من اأمامه، وجَنْ
ِوْفقاً، واإذا لب�سها غريه  لب�ض درع ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله كانت عليه 
ٌث اإىل اأن تنق�سي  دَّ من النا�ِض طويُلهم وق�سريهم زادت عليه �سرباً، وهو حُمَ

اأيامه)2(!!!.
قلُت: لهذا يتلّطخون بالقاذوراِت يف اأغلِب املنا�سباِت.  )1(

انظر: الكايف للكليني ) 1: 389 (, وعيون اأخبار الّر�سا ) 2: 192 (, ومعاين اأخبار ال�سدوق. �ص: 102, ومن ل يح�سره الفقيه له   )2(
اأي�سًا ) 4: 418 (, والحتجاج للطرْبَ�سي ) 2: 231 (, وينابيع املعاجز لل�سيد ها�سم البحراين. �ص: 49, وبحار الأنوار للمجل�سي 

) 25: 116 (, وم�ستدرك �سفينة البحار لل�سيخ علي النمازي ال�ساهرودي ) 7: 234 (.
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قال �سارح الكايف: قوله" وجنوه كرائحة امل�سك" هذه عالمة �سابعة،   
ِوِه، والّنجو ما يخرج من ريٍح اأو غائٍط ونحو ذلك،  وفيه حذف اأي: رائحة جَنْ

لأن باطنه كظاهره طاهر ُمطّهر، مما يوجب التَّنّفر منه)1(.
بها  ن�سمع  مل  ال�سفات  فهذه  مريب!!  �سارٍح  من  غريب  تربيٌر  قلت:   
ُو الإماِم كرائحة امل�سك، لأّن ظاهر  للنبيِّ �سلى اهلل عليه و�سّلم، فهل رائحُة جَنْ
الإماِم وباطنه طاهٌر!! اإذا كان ذلَك كذلك كما يقولون!! اأولي�ض النبيُّ �سلى 
اهلل عليه و�سّلم اأطهر خلق اهلل تعاىل؟ فِلَم مل ن�سمع مبثل هذه ال�سفات عن جنوه 
�سلى اهلل عليه و�سّلم!!!؟ وبقية اخللق من ال�ساحلني، اأمل يطهّرهم اهلل تعاىل 
كما قال تعاىل يف اأ�سحاب حممّد �سلى اهلل عليه و�سّلم: }إِْذ يَُغشِّيُكمُ النُّعَاسَ 
يَُطهِّرَُكم بِهِ وَيُْذهِبَ عَنُكمْ ِرجْزَ الشَّيَْطاِن وَلِيَرْبَِط 

ِّ
َأمَنًَة مِّنْهُ وَيُنَزُِّل عََليُْكم مِّن السَّمَاء مَاء ل

]الأنفال: 11[، اأمل يقل احلقُّ تبارك وتعاىل يف حقِّ  بِهِ اَلْقدَامَ{  ُقُلوبُِكمْ وَيَُثبِّتَ  عََلى 
َّذِينَ  ال إِلَيَّ وَمَُطهِّرَُك مِنَ  يكَ وَرَافِعُكَ 

ِّ
ي مَُتوَف

ِّ
}إِن نبّيه عي�سى عليه ال�سالة وال�سالم: 

َكَفرُواْ{ ]اآل عمران: 55[، ومرمي عليها ال�سالم اأمل يقل احلقُّ تبارك وتعاىل يف حّقها 
}وَإِْذ َقالَتِ الْمَلَئَِكُة يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ اصَْطَفاكِ وََطهَّرَكِ وَاصَْطَفاكِ عََلى نِسَاء الْعَالَمِنيَ{ ]اآل 
عمران: 42[، فهل هوؤلء امل�سطفون الأخيار بواطنهم جن�سة لهذا جنوهم له رائحة؟ 

العذر على  الكرمي  القارئ  واأ�ستميح  املخالفة!!  منه مبفهوم  يُفهم  ما  لأّن هذا 
هذه ال�سخافة املنتنة، لكن ل بّد من الّتعليق عليها.

ّمهاتُُهم حتملهم يف  اأُ اأّن  ومن ال�سفات الغريبة يف الأئمة عند الراف�سة   
اجلنب، ويخرجون من الفخذ ل من الّرحم!! وهذه ميزٌة اأخرى ل يتمّتع بها 
قال  غريهم،  ول  وال�سالم  ال�سالة  عليهم  الأنبياء  ل  فقط،  ِة  الّراف�سَ ُة  اأَئمَّ اإّل 
احل�سني بن حمدان: وحّدثني من اأثق فيه)2( من امل�سايخ عن حكيمة بنت حممد 

انظر: �سرح اأ�سول الكايف للموىل حممد �سالح املازندراين ) 6: 390 .  )1(
يف الأ�سل: من اأثق اإليه!! قلت: وهو ثقة بل �سّك واحلمد لل وحديثه دليل على تلك الثقة!!.  )2(
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ال�سالم  اأبي حممد عليه  ال�سالم قال: كانت تدخل على  الّر�سا عليه  بن علي 
اأقول،  كما  له  فقلت  عليه  دخلت  قالت:  واأنّها  ولداً،  اهلل  يرزقه  اأن  له  فتدعو 
ودعوت كما اأدعو، فقال: يا عّمة، اأما اإّن الذي تدعني اهلل اأن يرزقنيه يولد يف 
هذه الليلة!! وكانت ليلة اجلمعة لثالث خلون من �سعبان، �سنة �سبع وخم�سني 
ومائتني، فاجعلي اإفطاَرك معنا، فقلت يا �سيدي: ممن يكون هذا الولد العظيم؟ 
فقال يل عليه ال�سالم: من نرج�ض يا عّمة، قال: فقلت له: ما يف جواريك اأحبُّ 
مبثلها...  فخاطبتها  بال�سيدة،  فخاطبتني  اإليها...  ودخلت  وقمُت  منها،  اإيل 
فقلت لها: ل تنكرين ما فعلُت، فاإّن اهلل �سيهب لك يف هذه الليلة غالماً �سيداً 
يف الّدنيا والآخرة، وهو فرج املوؤمنني، فا�ستحيَْت!! فتاأّملُتها فلم اأَر فيها اأثر 
احلمل، فقلت ل�سيدي اأبي حممد عليه ال�سالم: ما اأرى بها حماًل!! فتب�ّسم عليه 
اإنّا معا�سر الأو�سياء ل�سنا نُحمل يف البطون، واإمّنا نُحمُل يف  ال�سالم ثم قال: 
اجلنوِب!! ول نخرُج من الأرحام!!واإمّنا نخرج من الفخِذ الأمين من اأّمهاتنا، 

لأنّنا نور اهلل ل تناله الدنا�سات)1(!!.
لتحمله  لالإمام  تكون  التي  امليزة  ما  نف�سه:  يطرح  اّلذي  ال�سوؤال  لكن   
وما عالقة  من فخذها؟!!  وينزل  من جنبها  ينزل  ل  وملاذا  اأّمه يف جنبها؟!! 
الدنا�ساتبالأمر؟!! وهل ينزل مرتبّعاً كما يف الن�سو�ض ال�سابقة؟ اأم ينزل مهلاًل 
مكرّباً �ساجداً هلل معلناً للتوحيد!! واإذا نزل بهذه الطريقة مهلِّاًل!! فلماذا هذا 
البون ال�سا�سع بينهم وبني الّتوحيد؟ وما قولهم يف الن�ّض الآخر القائل اأّن اهلل 
ير�سل ملكاً ا�سمه حيوان يكتب لالإمام يف رحم اأّمه ما ي�ساء اهلل!! كما رووا عن 
ال�سادق رحمه اهلل تعاىل اأنّه قال: واإّن نطفة الإمام مما اأخربتك، فاإذا ا�ستقّرت 
اأّمه ينظر منه مّد  اأربعني ليلة ن�سب اهلل له عموداً من نور يف بطن  يف الّرحم 
انظر: بحار الأنوار للمجل�سي ) 51: 26 (, والهداية الكربى للح�سني بن حمدان اخل�سيبي. �ص: 355, ومدينة املعاجز لها�سم   )1(

البحراين ) 8: 22 (, ومعجم اأحاديث الإمام املهدي لعلي الكوراين ) 4: 368 (.
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ب�سره!! فاإذا مّتت له يف بطن اأّمه اأربعة اأ�سهر اأتاه مَلٌك يُقال له: حيوان، وكتب 
على ع�سده الأمين...)1(!! فهل الإمام يف بطن اأّمه ك�سائر اخللق؟!! اأم اأّن اأّمه 

حتمله يف جنبها؟!! وتلده من فخذها!!. 
وزيادة يف التّندر وال�ستخفاف بعوامِّ ال�سيعة من علمائهم اأخرج لهم   
اأحد اأحبارهم ن�ساً من كي�سه اخلا�ض!! قال فيه: لي�ض يف بول الأئمة وغائطهم 
ا�ستخباٌث، ول ننٌت ول قذارٌة، بل هما كامل�سِك الأذفر، بل من �سرب بولهم 

وغائَطُهم ودمهم يحّرم اهلل عليه الناَر، وا�ستوجب دخول اجلّنة)2(!!!!!.
النبّي  اأ�سحاب  ال�سالمة والعافية، ولكْن هذا قدر من ي�سب  ن�ساأل اهلل  قلت: 
بال�سال�سل  نف�سه  ي�سرب  اأن  الطاهر،  �سلى اهلل عليه و�سّلم، ويقع يف عر�سه 

وال�ّسكاكني، واأن يكون هذا قدرهم يف الأكل وال�سرب!!.
كما اأّن هذه عقيدٌة هندو�سّية ماأخوذٌة من عباد البقر، فالهندو�ض يترّبكون   

ببول البقرة وير�ّسونه على اأتباعهم بعد اأدائهم الطقو�ض يف املعابد)3(.
املبحث الثامن

ولية الفقيه واأثرها على املواطنة
تاأ�ّس�ست هذه البدعة املعروفة لدى الّرواف�ض اليوم با�سم ولية الفقيه   
على يد املدعو: بال�سّيد اأحمد بن املوىل الّناقي ) 1765م - 1825م ( موؤّلف 
خمد  ثم  الفكرة،  هذه  وتطّورت  الفقيه)4(،  اأ�سول  يف  الأيام  عوائد  كتاب: 
ذكرها اإىل اأن جاء اخلميني فطّبقها لأّول مرة �سنة 1979م و�سّمنها كتابه: ولية 

الفقيه، اأو احلكومة الإ�سالمّية)5(.
انظر: بحار الأنوار للمجل�سي ) 25: 43 (, وب�سائر الّدرجات لل�سفار. �ص: 459, والكايف للكليني ) 1: 385 (, ومدينة املعاجز   )1(

لها�سم البحراين ) 6: 185 (.
انظر: اأنوار الولية لآية الل الآخوند مّل زين العابدين الكلبايكاين, الهالك �سنة: 1409ه. �ص: 440.  )2(

انظر: مو�سوعة الأديان املي�ّسرة. �ص: 486.  )3(
انظر: عوائد الأيام للمحقق الرناقي. �ص: 23, 572.  )4(

انظر: كتاب ولية الفقيه اأو احلكومة الإ�سلمّية, والذي �سدر عام: 1389هـ.  )5(
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املطلُب الأّول
تعريف ولية الفقيه

تُعّرف ولية الفقْيه باأنّها: امل�سوؤولية التي يت�سدى لها اأحد الفقهاء �سريطة   
اأن يكون هذا املر�ّسح لهذه الولية: عاملاً عادًل وجمتهداً ي�ستطيع اأن ي�ستنبط 
ل�سوؤون  يت�سدى  الَعامِلُ  وهذا  املقد�سة)1(،  ال�ّسريعة  من  ال�ّسرعية  الأحكام 
واحلكومة  الأّمة  ب�سوؤون  ترتبط  التي  العامة  ق�ساياهم  يدير  بحيث  امل�سلمني 
الإدارة  يف  امل�سوؤولية  يتحمل  اّلذي  هو  الفقيه  ويّل  اأّن  اأي  عام،  ب�سكل 
ال�سيا�سية واملالية، واإدارة ال�سوؤون العامة للدولة والأّمة معاً، وهو املت�سدي 
اأّن  مبعنى:  والجتماعي،  ال�سيا�سي  ال�ساأن  ومتابعة  والإدارة،  احلكومة  لأمور 
ويل الفقيه حاكم على الأّمة، ولي�ض على الدولة، وعلى جميع املراجع عدم 
اخلروج على ويل الفقيه الواحد، واأوامره ملزمة لأنّها �سادرة عن مع�سوم 

مكّلٌف من املهدي املنتظر يف �سردابه)2(.
املطلب الثاين

اآثار ولية الفقيه
منتهى  يف  عقيدة  الراف�سي  الفكر  يف  هي  كما  الفقيه  ولية  عقيدة   
ويلَّ  اأّن  يف  اخلطورة  تكمن  حيث  والإ�سالمّية،  العربّية  الأّمة  على  اخلطورة 
وولء  ُمطاٌع،  اأي�ساً  ونهيه  مطاٌع،  فاأمره  الإله،  حكم  ياأخذ  اإيران  يف  الفقيه 
الراف�سة يف اأي بلٍد من بلدان العامل للفقيه، ولي�ض لذلك البلد الذي يعي�سون 
فيه، فلو اأمر ويلُّ الفقيه من اإيران بخروج الراف�سة على اأي دولة من الّدول 
اإّل  تلّبثوا  ملا  َويَْنعُموَن ِبخرياِتها،  فيها،  فيها، ويتمّتعون بحياِتِهم  يعي�سون  التي 
ويل  قول  ردَّ  لأّن  والّذلَُل،  ْعَب  ال�سَّ الأمر  حْتِقْيِق  �سبيِل  يف  ولرِكُبوا  قلياًل، 

انظر: عناية الأ�سول يف �سرح كفاية الأ�سول لل�سيد مرت�سى احل�سيني الفريوز اآبادي. �ص: 163.  )1(
انظر: كتاب الجتهاد والتقليد لل�سيد اخلوئي. �ص: 423, ونظام احلكم يف الإ�سلم لل�سيخ املنتظري. هام�ص �ص: 14.  )2(
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واأكرب  اأعظم  من  الفقيه  ويلِّ  طاعة  تعترب  كما  اأكرب!!  �سرٌك  القوِم  عند  الفقيه 
يف  ت�سّرفه  وعدم  املنتظر  املهدي  غيبة  وا�ستمرار  بزْعِمِهم،  الإلهّية  الّتكاليف 
اأمور امل�سلمني اإمّنا يعود اإىل عدم ا�ستعداد امل�سلمني لطاعته ون�سرته من اأجل 
هم، واآخرون يزعمون اأّن �سبب اختفاِئِه هو  اإنقاذ امل�ست�سعفني كما يقوله بع�سُ
لأحد  يكون  ل  لكي  اختفاِئِه  �سبب  باأن  يزعمون  واآخرون  نف�سه،  على  خوفه 
من اأمراء وملوك امل�سلمني عليه ولية!! وقد هّياأَ القوم اأتباَعُهم لطاعتهم هذه 
الطاعة العمياء بروايٍة ين�سبونها للكاظم رحمه اهلل تعاىل وهو منها براء، وهي 
قوله: اأََل واإّن الّراد علينا كالّراِد على ر�سول اهلل جّدنا، ومن رّد على ر�سول اهلل 
�سلى اهلل عليه واآله فقد رّد على اهلل)1(، وعلى افرتا�ض �سّحة الّن�ضِّ فهو يترباأ 
ممن يرد على الأئمة من اآل البيت ر�سوان اهلل عليهم، فما دخل ويل الفقيه يف 
؟ ومن اأعطاه احلق يف تكفري من رّد قوله؟!! اأو مل ياأمتر باأمره؟!!. هذا الّن�ضِّ

اخلميني  الإ�سالمية" يعطي  يُعرف" باحلكومة  ما  اأو  الفقيه  كتابه" ولية  ويف 
لنف�ِسِه ومن يخُلُفه ب�سفِتِه احلاكم الإ�سالمي الفقيه نائب الإمام �سلطًة مطلقة يف 
اأ�سول املعرفة الدينية وال�سيا�سية وتطبيقها، فهو الذي يتوىل الزعامة الكربى 
والقواد  فالأمراء  الإ�سالمية،  العليا  للقيادة  امل�سدر  وهو  الكربى،  والرئا�سة 
هم املمثلون لأوامر الفقيه ال�ساغل ملن�سب الزعامة، والواقع يف قمة احلكم، 

ل من قبل اهلل يف اإجراء احلدود)2(. والبقية ماأمورون موؤمَترون، وهو املخوَّ
تعاىل  اهلل  ِقَبِل  من  له  اأُعطيت  حمدودة  غري  وا�سعٌة  �سلطٌة  وللفقيه   
اأكرث  كانت  احلكم  يف  النبي  �سالحيات  اأن  ُم  فتوهُّ اخلميني:  يقول  بزعمهم، 
الر�سول  ف�سائل  اإن  نعم  وباطٌل،  خاطىٌء  توهٌم  هو  الفقيه  �سالحيات  من 
بالطبع هي اأكرث من ف�سائل جميع الب�سر، لكن كرثة الف�سائل املعنوية ل تزيد 
انظر: كامل الزيارات جلعفر بن حممد بن قولويه. �ص: 553, وانظر: من ل يح�سره الفقيه لل�سيخ ال�سدوق ) 3: هام�ص �ص: 8 (,   )1(

وبحار الأنوار للمجل�سي ) 97: 122 (.
انظر: احلكومة الإ�سلمّية للخميني. �ص: 51.  )2(
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والأئمة يف  للر�سول  كانت  التي  نف�سها  فال�سالحيات  احلكم،  يف �سالحيات 
تعبئة اجليو�ض والولة واملحافظني وا�ستالم ال�سرائب و�سرفها يف م�سارف 
امل�سلمني قد اأعطاها اهلل للحكومة املفرت�سة هذه الأيام، وهو مل يعني �سخ�ساً 

باخل�سو�ض، واإمنا اأعطاه لعنوان العامِلِ العادل اأي للويل الفقيه.
ر�سالة  1988م  عام  وّجه  قد  اخلميني  فاإن  هذا،  اعتقاده  على  وبناء   
�سديدة اللهجة اإىل: علي خامنئي - وكان رئي�ساً للجمهورية حينها - يقول 
فيها: اإن ولية الفقيه كولية الر�سول، فالويل الفقيه معني من قبل الإمام املهدي 
الغائب، لذلك ل يجوز العرتا�ض على قراراته بناء على احلديث املن�سوب 
جلعفر ال�سادق الذي يقول" اإن الراد على الفقهاء كالراد علينا، وكالراد على 

اهلل، وهو على حد ال�سرك باهلل)1(".
بل اإن ولية الفقيه بالن�سبة للخميني)2( ومن قبله من علماء الراف�سة هي   
الذي  املنتظر  املهدي  النيابة عن  الر�سل واملالئك)3( لأنها متثل  اأعلى من  مرتبة 
متنح  واملالئكة، وهي  الر�سل  عن  تتعاىل لهوتياً  التي  اهلل  من روح  هو جزء 
مبوجب �سكوك تذكرنا ب�سكوك الغفران امل�سيحية القروط�سية حيث ي�ستطيع 
ل ممثلني عنه لروح اهلل، لأنه يتمتع ب�سلطة اإلهية جبارة قادرٍة  ويل الفقيه اأن يوكِّ
�سرعياً اأن تُلغي كل ما توافق عليه الب�سُر يف �سيغهم التعاقدية الن�سبية، وبالأئمة 

تكون ُحّجة اهلل على العباد، ومن ترك الإمام �سل، ومن لزمه جنا)4(.

انظر: كامل الزيارات جلعفر بن حممد بن قولويه. �ص: 553, وانظر: من ل يح�سره الفقيه لل�سيخ ال�سدوق ) 3: هام�ص �ص: 8 (,   )1(
وبحار الأنوار للمجل�سي ) 97: 122 (.

انظر:  ذراته.  ل�سلطتهم بجميع  الكون يخ�سع  واأّن  الكون,  اأّنهم يتحّكمون يف جميع هذا  الف�سل  بلغوا من  الأئّمة  اأّن  اخلميني   )2(
احلكومة الإ�سلمّية للخميني. �ص: 52.

اأمري املوؤمنني ) ع ( للمفيد. �ص: 4, وم�ستدرك الو�سائل للمريزا النوري )  اأوائل املقالت للمفيد. �ص: 179, وتف�سيل  انظر:   )3(
4: 484 (, ومدينة املعاجز لل�سيد ها�سم البحراين ) 1: 13 (, وبحار الأنوار للمجل�سي ) 108: 410 (, وجامع اأحاديث ال�سيعة 

لل�سيد الربوجردي ) 5: 228 (.
انظر: كمال الدين ومتام الّنعمة. لل�سيخ ال�سدوق. �ص: 221, وبحار الأنوار للمجل�سي ) 97: 362 (, وتف�سري جممع البيان لل�سيخ   )4(

الطو�سي ) 1: 19 (, وكتاب البيع للخميني ) 2: 635 (.
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قلت: هذه العقيدة املعروفة عند القوِم بعقيدة" ولية الفقيه" تكمن   
خطورتها يف اأنّها جتعل من ال�سيعيِّ يف اأيِّ بلٍد من البلدان، تابعاً بوعٍي وبغري 
هناك،  الفقيه  ل�سالح  م�سلوبة  ورغباته  وهواُه  طهران،  يف  الفقيه  لويّل  وعٍي 

وولوؤه مرتبٌط بالفقيه يف طهران!! ولي�ض لطهران بل للفقيه فيها.
التي يعي�سون  البلدان  قنابل موقوتة يف  تعترب  الراف�سَة  اأّن  وهذا يعني   
ول  احل�سنة،  املعاملة  ول  ال�ساحلة،  الّنّيُة  لبلدانهم  ولئها  يف  يوؤّثر  فال  فيها، 
البلداِن  من  بلٍد  اأيِّ  يف  فال�سيعة  املوهوبة،  الأموال  ول  املرموقة،  املنا�سب 
ل�سالح  اأرواحهم  عن  يتنازلوا  اأن  ا�ستعداد  على  الإ�سالمّية  وغري  الإ�سالمية 
اأهل  يعي  فهل  الفقيه!!  ى بويل  املرتبّع على كر�سي احلكم يف طهران وامل�سمَّ

ال�سنة واجلماعة خطورة هذه العقيدة واأ�سحابها؟!!.

اخلامتـــة
اأن  وال�سطالح  اللغة  يف  ال�سيعة  تعريف  بعد  لنا  يتبني  اخلتام  ويف   
اأو  ال�سوداء  بابن  امل�سمى  اليهودي  هو  املارقة  الفرقة  لهذه  احلقيقي  املوؤ�س�ض 
بن  عثمان  اخلليفة  زمن  الإ�سالم  يف  الدخول  ادعى  الذي  �سباأ،  بن  اهلل  عبد 
عفان ر�سوان اهلل تعاىل عليه بغر�ض الكيد لالإ�سالم واأهله، وهدمه بزعمه من 
اأ�سله ومن الداخل، �سرياً على نهج �سلفه �ساوول بن كي�ساي امل�سمى ببول�ض 
الّر�سول اّلذي دمر الن�سرانية من الّداخل وحولها من دين التوحيد اإىل الوثنية، 
وابن �سباأ هذا اأراد تكرار فعل جده �ساوول غري اأنّه باء باخلزي العار، واللعنة 
وال�سنار يف الدارين، ومل يقدر ابن �سباأ ولن يقدر غريه على طم�ض نور اهلل 
تعاىل اأو اإ�سعافه، واإن كان قد اأ�س�ض ديٌن جديد غري الدين الإ�سالمي وهو دين 
�سبيل  بعنايته، فال  بحفظه، ومعنٌي  تعاىل حمفوظ  اهلل  اأن دين  اإّل  الرواف�ض، 
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اإىل تغيريه اأو تبديله ولو كره املجرمون، نعم اأ�س�ض ابن ال�سوداء ديناً جديداً 
ي�ساف لالأديان الوثنية املنت�سرة يف الدنيا م�سرقها ومغربها، واإن مل يكن هذا 

مراد ابن ال�سوداء اإّل اأن  هذا غاية ما و�سل اإليه.
وقد اعرتف بهذه ال�سخ�سية اليهودية كبار رجالت ال�سيعة الأوائل،   
ال�سبئية، وهذا رٌد على بع�ض  الفرقة  اإليه  ولعنوه وذموه، وكفروه، ون�سبوا 
لهذه  الناكرين  غريهم  من  ال�سالل  وبع�ض  الراف�سة،  كتاب  من  املتاأخرين 

ال�سخ�سية وزعمهم اأنّها �سخ�سية خرافية.
الرا�سدين  اخللفاء  بخالفة  اعرتفت  قد  بدايتها  الزيدية يف  كانت  واإذا   
اأنّها بعد  اإّل  الأربعة ر�سوان اهلل عليهم، وف�سلت علياً ر�سي اهلل عنه عليهم، 
ظهور زياد بن املنذر الهمذاي اخلرا�ساين اأبو اجلارود املوؤ�س�ض احلقيقي لفرقة 
اجلارودية ال�سديدة احلنق على اأهل ال�سنة واجلماعة قد تبنت مذهب الراف�سة 
يف الطعن يف �سحابة النبي �سلى اهلل عليه �سلم، واإنكار خالفة اخللفاء الرا�سدين 
الثالثة اأبي بكر وعمر وعثمان ر�سوان اهلل عليهم فعل الرواف�ض ومتاهياً معهم 

و�سرياً على نهجهم. 
اأما الراف�سة فلي�ض لهم �سغل ي�سغلهم، ول هم يقلقهم اإّل اللعن والطعن   
يف ال�سحابة ر�سوان اهلل عليهم اأجمعني، ويخ�سون اخللفاء الثالثة ر�سي اهلل 
اإّل  عنهم بوافر من ال�سباب وال�ستائم واللعن، واإن كان هذا غري �سائٍر لهم، 
لنا ولآبائنا  لعنهم  لو كان  يوؤذينا  مما  اأكرث  ال�سنة واجلماعة  اأهل  يوؤذينا نحن  اأنه 
واأمهاتنا، كما مل ين�ض �سيوخ الراف�سة اأن يخرتعوا ن�سو�ساً يزعمون اأنها توؤيد 
و�سحيح  للكتاب  خمالفة  متناق�سة،  متهافتة  ن�سو�ٌض  وهي  اإليه،  ذهبوا  ما 
ال�سنة، و�سريح العقل، قد متت مناق�ستها يف �سلب هذا البحث، كما تكمن 
خطورة الراف�سة يف عدم ولئهم للبلد اّلذي يعي�سون فيه، حيث ابتدع لهم 
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طواغيتهم بدعَة ولية الفقيه، وهي بدعٌة ل تقت�سر خطورتها يف تاأ�سيل ال�سرك 
الأكرب فح�سب، فما لديهم من �سركيات تكفي العاملني لو ق�سمت عليهم، غري اأن 
خطورة هذه البدعة تكمن يف ولئهم لويل الفقيه يف طهران والعمل ل�ساحله 
ولو �سد البلد اّلذي فيه ولدوا وعلى ترابه ن�سوؤا واأكلوا �سربوا، ومن هنا كانت 

اأهمية هذا البحث وخطورة هذه الفرقة.
ن�ساأل اهلل تعاىل مبّنه وكرمه اأن يخ�سب �سوكتهم، ويفرق كلمتهم، فهم   
للعدو موئاًل، وعلى الإ�سالم معوًل، اإنّه ويل ذلك والقادر عليه، واآخر دعوانا 
اأن احلمد هلل رب العاملني، و�سلى اهلل و�سلم وبارك على خري خلقه اأجمعني، 

واآله و�سحبه الطيبني الطاهرين اإىل يوم الدين،،،،، 
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املنتظري،  لل�سيخ  الإ�سالمّية،  الّدولة  وفقه  الفقيه  ولية  يف  درا�سات   .49
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ال�سيخ الطو�سي(.
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العربي ، بريوت ، عناية  حممد فوؤاد عبد الباقي.
�سدق الّنباأ يف بيان حقيقة عبد اهلل بن �سباأ لأبي عبد اهلل الّذهبي، دار   .64
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اإلبهام والتفصيل يف اجلرح والتعديل عند احملدثني األصوليني
د. فرح�ن �صيف ح�صن)1(

ملخ�س البحث
من  والتعديل  اجلرح  علم  يف  مهم  مو�سوع  الدرا�سة  هذه  تناولت   
والتعديل  اجلرح  يف  والتف�سيل  الإبهام  وهو   ، والأ�سولية  احلديثية  الناحية 
اأهمية هذا املو�سوع عند  تناولت الدرا�سة  عند املحدثني والأ�سوليني، حيث 
املحدثني والأ�سوليني ،وتعريف الإبهام والتف�سيل ،وتف�سيل اجلرح والتعديل 

ودرا�سة التعديل املبهم عند الفريقني .
يف  التف�سري  اأو  التف�سيل  يف  النزاع  حمل  حترير  الدرا�سة  تناولت  ثم   
ل؟. اأم  يقبل  هل  والتعديل  اجلرح  باأ�سباب  العامل  ،وقبول  والتعديل  اجلرح 

ولأن الإجماع حا�سل على عدم قبول اجلهالة �سواء اأكان مف�سرا اأم مبهما .
الناحية  من  الدرا�سة  ملو�سوع  املختلفة  التق�سيمات  الدرا�سة  وتناولت   
اإىل تق�سيم احلدثني والأ�سوليني لكل جانب من وجهة  التف�سيلية مع التطرق 
كل فريق مو�سحا اإ�ستدلل كل فريق مبا اأورده من اأدلة يف قبول التف�سيل يف 
اجلرح والتعديل اأو الإبهام يف كال املو�سوعني من خالل مناهجهم والوقوف 
على مذاهبهم يف هذا الفن ،فقد تبني اختالف مناهجهم وطرقهم يف اجلرح 
والتعديل وقبول الأخبار التي تراوحت بني املت�سدد واملت�ساهل واملتو�سط وهذه 

هي الفائدة العلمية التي حت�سل  عليها الباحث .
وباهلل التوفيق ،،،

  

اأ�ستاذ احلديث النبوي وعلومه امل�سارك بق�سم ال�سنة وعلومها - جامعة امللك خالد - اأبها.  -1
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املقدمة
اإمام املتقني �سيدنا  ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، وال�سالة وال�سالم على   

حممد واآله الطيبني الطاهرين واأ�سحابه الغر اليامني. 
اأما بعد.

فاإن خري احلديث كتاب اهلل، وخري الهدي هدي حممد �سلى اهلل عليه   
و�سلم، و�سر الأمور حمدثاتها، وكل بدعة �ساللة.

فاإنه ملا كان علم احلديث من اأجل علوم ال�سريعة واف�سلها. وكان علم   
اجلرح والتعديل من اأ�سعب فروع هذا العلم التي تفرعت منه.

"ملا كان اجلرح اأمراً �سعباً فاأن فيه حق اهلل مع حق الآدمي ورمبا يورث مع   
قطع النظر عن ال�سرر يف الآخرة �سرراً يف الدنيا من املنافرة واملقت بني النا�ض 
واإمنا جوز لل�سرورة ال�سرعية وحكموا باأنه ل يجوز اجلرح مبا فوق احلاجة ول 
الكتفاء على نقل اجلرح فقط فيما وجد فيه اجلرح والتعديل كالهما من النقاد 
ول جرح من ل يحتاج اإىل جرحه ومنعوا من جرح العلماء الذين ل يحتاج 

اإليهم يف رواية الأحاديث بال �سرورة �سرعية")1(. 
الرواة  جرح  عن  فيه  يبحث  علم  هو  والتعديل  اجلرح  علم  كان  وملا   

وتعديلهم، باألفاظ خم�سو�سة، وعن مراتب تلك الألفاظ)2(.
لهذا ا�سرتط العلماء �سروطاً يجب توافرها فيمن يت�سد لهذا العلم، كما   

اأوجبوا �سروطاً يف قبول ذلك منه. 
ال�سك يف  عند  الأخبار خ�سو�ساً  نقل  يتثبتون يف  ال�سحابة  كان  وقد   
الناقل؛ لذا ظهر هذا العلم الذي يهتم بدرا�سة الإ�سناد وقيمته يف قبول الأخبار 

اأو رّدها. 
الرفع والتكميل, اللكنوي )�ص: 57-56(.  )1(

ك�سف الظنون, حلاجي خليفة )582/1(.  )2(
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ي�ساألون  "قال: مل يكونوا  ابن �سريين:  فقد جاء يف مقدمة �سحيح م�سلم عن 
عن الإ�سناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: �سموا لنا رجالكم، فينظر اإىل اأهل ال�سنة 

فيوؤخذ حديثهم، وينظر اإىل اأهل البدع فال يوؤخذ حديثهم")1(.
وبناء على اأن اخلرب ل يقبل اإل بعد معرفة �سنده، فقد ظهر علم اجلرح   
الأ�سانيد،  من  املنقطع  اأو  املت�سل  ومعرفة  الرواة،  على  والكالم  والتعديل، 
لقلة  قلة،  على  لكن  الرواة،  بع�ض  يف  الكالم  وظهر  اخلفية،  العلل  ومعرفة 

الرواة املجروحني يف اأول الأمر. 
ثم تو�سع هذا العلم فيما بعد وبالذات يف ع�سر الإمام ابن حجر، حيث   

�سبطت م�سائل هذا العلم، واألفت فيه موؤلفات.
– يدركها  بالغة  كلفة وم�سقة وذا �سعوبة  ذا  الأمر  ملا كان هذا  اأنه  اإل   
من خرب اأ�سرار هذا العلم واأطلع على خفاياه – فاإن الإحاطة بجملة منه، جتمع 

اأ�سوله التي يدور عليها لي�ض بالع�سري جداً على املتخ�س�ض. 
فيمكن هذا الأمر من خالل جمع بع�ض الرواة الذين تدور عليهم اأ�سانيد   

الأحاديث، ويتكرر ذكرهم يف الروايات. 
ميكن  حم�سور،  منهم  امل�سهور  اأن  اإل  بالقليل،  هوؤلء  عدد  ولي�ض   
واأقواله  اأحوالهم  بعدده، وهنا ميكن درا�ستهم درا�سة علمية ومعرفة  الإحاطة 

العلماء فيهم، اإىل غري ذلك. 
املقدمة: تناولت فيها اأهمية املو�سوع. 

التمهيد: ت�سمن تعريف الإبهام واأق�سامه.
املبحث الأول: تف�سيل اجلرح والتعديل.

املبحث الثاين: التعديل املبهم. 
اخلامتة: وقد ا�ستملت على اأهم النتائج. 

مقدمة �سحيح م�سلم )15/1(.  )1(
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التمهيد 
تعريف الإبهام يف اللغة وال�سطالح واأق�سامه:

�سنتحدث عن تعريف الإبهام لغة وا�سطالحاً ونبني اأق�سامه كي يكون   
مدخاًل للحديث عن مو�سوعنا. 

اأوًل: تعريف الإبهام لغة وا�سطالحًا: 
اأ ـ تعريف الإبهام لغة: 

ل  ُمبهم:  وكالم  الأمور.  م�سكالت  وهي  بال�سم،  بُهمة،  جمع  الُبهم:   
يعرف له وجه يوؤتى منه، ماأخوذ من قولهم حائط مبهم اإذا مل يكن فيه باب. 

قال ابن ال�سكيت: اأبهم علي الأمر اإذا مل يجعل له وجهاً اأعرفه.
واإبهام الأمر: اأن ي�ستبه ل يعرف وجهه، وقد اأبهمه. وباب ُمبهم: مغلق ل   
يهتدي لفتحه اإذا اأغلق. وليل بهيم: ل �سوء فيه اإىل ال�سباح. وروي عن عبد اهلل 
بن م�سعود ر�سي اهلل عنه يف قوله عز وجل: }إن املنافقني يف الدرك السفل من النار{ 
]الن�شاء: 145[، قال: يف توابيت من حديد مبهمة عليهم، قال ابن الأنباري: املبهمة التي 

ل اأقفال عليها. يقال: اأمر ُمبهم اإذا كان ملتب�ساً ل يعرف معناه ول بابه. 
نفطويه:  وقال  الكالم.  على  يقدر  فلم  ا�ستعجم  عليه:  ا�ستبهم  وقيل:   
البهمة  م�ستبهمة عن الكالم اأي منغلق ذلك عنها. وقال الزجاج يف قوله عز 
وجل: }أحلت لكم هبيئة النعام{ ]املائدة: 1[، واإمنا قيل لها بهيمة الأنعام لأن كل 
حي ل مييز، فهو بهيمة لأنه اأبهم عن اأن ميّيز، ويقال: اأبهم عن الكالم. وطريق 
مبهم اإذا كان خفياً ل ي�ستبني. وا�ستبهم عليهم الأمر: مل يدروا كيف ياأتون له. 
اإذا  الأمر  وا�ستبهم  له.  ماأتى  ل  مبهم:  واأمر  ا�ستغلق،  اأي  الأمر  عليه  وا�ستبهم 
ا�ستغلق، فهو م�ستبهم، ويف حدث الإمام علي ر�سي اهلل عنه: كان اإذا نزل به 
اإحدى املبهمات ك�سفها؛ يريد م�ساألة مع�سلة م�سكلة �ساقة، �سميت مبهمة لأنها 

اأبهمت عن البيان فلم يجعل عليها دليل)1(.
ينظر: ل�سان العرب, لبن منظور, مادة: )بهم(, )56/12(, ال�سحاح, للجوهري )1875/5(, تاج العرو�ص, للزبيدي )307/31(.  )1(
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فالإبهام يف اللغة: �سد الإي�ساح.   
ب ـ الإبهام يف ال�سطالح: 

هو مبهم الرواة من الرجال والن�ساء ما مل ي�سّم يف بع�ض الروايات اأو   
جميعها اخت�ساراً اأو �سكاً اأو نحو ذلك)1(. 

وقيل هو اإخفاء املحدث ذكر ا�سم الراوي يف الإ�سناد اأو املنت لأمر من   
الأمور)2(. 

له عالقة  اأو ممن  الرواة،  الإ�سناد من  اأو  ا�سمه يف املنت،  اأبهم  وهو من   
بالرواية)3(.

وخال�سة القول: اإن الإبهام هو من اأغفل ذكر ا�سمه يف الإ�سناد اأو يف املنت لأمر 
من الأمور. 

ثانيًا: اأق�سام الإبهام يف ال�سنة النبوية: 
ينق�سم الإبهام يف ال�سنة النبوية اإىل ق�سمني: 

اأ - الإبهام يف ال�سند:
تتوقف درجة �سحة احلديث من  وهو مو�سع درا�سة املحدثني وعليه   
�سعفه، ومعرفة ال�سم املبهم يف ال�سند �سروري جداً خالف الإبهام يف املنت 
فاإنه ل يوؤثر يف احلكم على احلديث، وله اأ�سكال متعددة كاأن يروي عن فالن 
عن فالن، اأو عن رجل اأو �سيخ اأو عن اأبيه، اأو اأخيه، اأو اأمه، اأو امراأته، اأو اأخته، 

اأو غري ذلك، والإبهام يف ال�سند يكون على نوعني: 
اإذا كان املبهم �سحابياً فاجلهالة غري قادحة ول توؤثر وذلك لأن ال�سحابة –   .1
ر�سي اهلل عنهم – كلهم عدول، واأهمية معرفة املبهم اإذا كان �سحابياً اإذا 

فتح املغيث, لل�سخاوي )298/4(.  )1(
ينظر: تدريب الراوي, لل�سيوطي )853/2(.  )2(

ابن  مقدمة  ينظر:  فلرياجع  الإبهام  معرفة  يف  نفي�سًا  الراوي" كلمًا  كتابه" تدريب  يف  وال�سيوطي  مقدمته,  يف  ال�سلح  ابن  ذكر   )3(
ال�سلح )�ص: 375 وما بعدها( ؛ تدريب الراوي, لل�سيوطي )853/2 وما بعدها( ؛ الباعث احلثيث, لبن كثري )�ص:236(؛ فتح 

املغيث, لل�سخاوي )298/4(؛ تي�سري م�سطلح احلديث, للطحان )�ص:259(.
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كان هنالك تعار�ض مع حديث اآخر، ومعرفة النا�سخ من املن�سوخ، ويرتجح 
حديث من ح�سر الواقعة على من غاب عنها. 

اإذا مل يكن �سحابياً، فاإنه يكون جمهول العني، وهذه احلالة مدعاة للحكم   .2
على �سند احلديث ب�سعفه، وهذا يرتتب عليه معرفة اأو ك�سف الإبهام ملعرفة 

عدالة الراوي و�سبطه، ثم احلكم على الإ�سناد مبا يقت�سيه من حكم)1(. 
ب - الإبهام يف املنت:

ويكون على �سيغ متعددة منها. 
ن�ساء  اأو  اأو رجال  امراأتان  اأو  اأو رجالن  امراأة  اأو  فيه: رجل  قيل  ما  وهو   .1
كحديث ابن عبا�ض اأن رجاًل قال: يا ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم احلج 
كل عام وحديث املراأة التي �ساألت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم عن 

الغ�سل من احلي�ض. 
ما كان الإبهام فيه ب�سيغة: ابن فالن اأو ابنة فالن اأو ن نحو ذلك وهو وا�سع جداً   .2
فيدخل فيه الأخ والأخت وابن الأخ وابن الأخت والبنان والإخوان ونحو ذلك. 
ومثاله عن ابي حميد ال�ساعدي ر�سي اهلل عنه قال: ا�ستعمل ر�سول اهلل �سلى   
اهلل عليه و�سلم رجاًل من الأ�سد على �سدقات بني �سليم يدعى ابن اللتبية فلما 

جاء حا�سبه، وحديث اأم عطية يف غ�سل بنت النبي �سلى اهلل عليه و�سلم. 
والب،  واخلالة،  كاخلال،  ونحوها  والعمة  العم  ب�سيغة  الإبهام  كان  ما   .3
الذي  اخلرب  ومثاله  العم واخلال واخلالة،  بنت  العم  وابن  والأم واجلدة، 
الذي  وحديث  اأحد،  يوم  اأباه  بكت  عمته  اأّن  عنه  اهلل  ر�سي  جابر  يرويه 
يرويه ابن عبا�ض ر�سي اهلل عنه يف خالته التي اأهدت اإىل النبي �سلى اهلل 

عليه و�سلم �سمناً واأقطاً واأ�سّباً. 
لأن من فائدته "زوال اجلهالة التي يرد اخلري معها, حيث يكون الإبهام يف اأ�سل الإ�سناد, كاأن يقال: اأخربين رجل اأو �سيخ اأو فلن اأو   )1(
بع�سهم؛ لأن �سرط قبول اخلرب كما علم عدالة راويه, ومن اأبهم ا�سمه ل نعرف عينه فكيف عدالته؟ بل ولو فر�ص تعديل الراوي عنه 
له مع اإبهامه اإياه, ل يكفي على الأ�سلح. وكذا من فوائده اأن يكون املبهم �سائًل عن حكم عار�سه حديث اآخر, في�ستفاد مبعرفته 
الن�سخ وعدمه اإن عرف زمن اإ�سلم ذلك ال�سحابي, وكان قد اأخرب عن ق�سة قد �ساهدها وهو م�سلم" قاله ال�سخاوي يف فتح املغيث 

.)298/4(
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ما كان الإبهام ب�سيغة الزوج والزوجة، والعبد والولد، ومثاله يف زوج   .4
عبد  زوجة  يف  وحديث  بليال،  وفاته  بعد  ولدت  التي  الأ�سلمية  �سبيعة 

الرحمن بن الزبري والتي كانت حتت رفاعة القرظي فطلقها)1(. 
 

املبحث الأول
تف�سيل اجلرح والتعديل

 – مف�ساًل   – مف�ّسراً  يكون  قد  اجلرح  وكذا  التعديل  اأن  املعلوم  من   
وقد يكون مبهماً فالأول ما يذكر فيه املعدل اأو اجلارح ال�سبب والثاين ما يبني 
ال�سبب فيه، وقد اتفق العلماء على قبول اجلرح والتعديل املف�سرين ب�سروطهما 
معرفة  على  املحّدث  ي�ساعد  ما  منهما  كل  يف  لأن  مو�سعها)2(؛  يف  املذكورة 

ومتييز ما هو جارح اأو معدل عند من قال به، وهل هو معترب اأو غري معترب)3(. 
على  وذلك  املبهمني،  والتعديل  اجلرح  قبول  يف  ذلك  بعد  واختلفوا   

اربعة مذاهب، نبّينها وذكر اأدلتها والراجح منها: 
املذهب الأول: 

بيان �سببه ولو من عدل واحد، واأما اجلرح فال  يُقبل التعديل من غري   
يُقبل اإل مف�ّسراً �سواًء كان التف�سري فيمن ثبتت عدالته اأو فيمن مل يوقف على 

حقيقه حالة. 
كالبخـــاري)4(  النقاد  الأئمةـــ  منهم  املحدثني،  اأكرث  مذهب  وهو   
ينظر: مقدمة ابن ال�سلح )�ص: 375 وما بعدها( ؛ تدريب الراوي, لل�سيوطي )853/2 وما بعدها(؛ الباعث احلثيث, لبن كثري   )1(

)�ص:236(؛ فتح املغيث, لل�سخاوي )298/4(.
ي�سرتط يف اجلارح واملعدل: العلم والتقوى, والورع وال�سدق, والتجنب عن التع�سب, ومعرفة اأ�سباب اجلرح والتزكية ومن لي�ص   )2(

كذلك ل يقبل منه اجلرح ول التزكية. ينظر: الرفع والتكميل, اللكنوي )�ص:67 وما بعدها(.
ينظر: الرفع والتكميل, اللكنوي )�ص:79(.  )3(

هو: اأبو عبد الل, حممد بن اإ�سماعيل بن اإبراهيم بن املغرية البخاري, كان اإمامًا حافظًا حجة يف الفقه واحلديث, من اأفراد العلم من   )4(
الدّين والورع, ولد يف بخارى؛ من م�سنفاته: "اجلامع ال�سحيح" "التاريخ", وغريهما: تويف �سنة: )256هـ(.

ينظر: الثقات لبن حبان )113/9(؛ طبقات احلنابلة, لبن اأبي يعلى )271/1(؛ تاريخ بغداد, للخطيب )5/2(.  
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وم�سلم)1(. ابى داود)2(. 
قال اخلطيب البغدادي)3(: "وذهب اإليه الأئمة من حفاظ احلديث ونقاده   

مثل البخاري وم�سلم وغريهما")4(.
الفقهاء من احلنفية وال�سافعية، واحلنابلة، وعليه جمهور  اأكرث  قال  وبه   

الأ�سوليني)5(. 
اإحدى  يف  اأحمد  الإمام  ذهب  واإليه  لل�سافعي)6(،  املن�سو�ض  وهو   

اإىل  ورحل  بني�سابور,  ولد  املحدثني.  اأئمة  من  حافظ,  الني�سابوري,  الق�سريي  م�سلم  بن  احلجاج  بن  م�سلم  احل�سني,  اأبو  وهو:   )1(
"امل�سند الكبري" رتبه على الرجال,   "�سحيح م�سلم"؛  اأ�سهر م�سنفاته:  احلجاز وم�سر وال�سام والعراق, وتويف بظاهر ني�سابور. 
"اجلامع" وغريه, تويف �سنة : )261هـ(. ينظر: طبقات احلنابلة, لبن اأبي يعلى )337/1(, املعني يف طبقات املحدثني, للذهبي 

)�ص:103(.
وهو: اأبو داوؤود, �سليمان بن الأ�سعث بن اإ�سحاق ال�سج�ستاين, حمدث, حافظ, فقيه, �ساحب ال�سنن, تويف �سنة: )275هـ(. ينظر:   )2(

تهذيب الكمال, للمزي )355/11(؛ طبقات ال�سافعية, لل�سبكي )293/2(, معجم املوؤلفني )255/4(.
هو: اأبو بكرن, اأحمد بن علي بن ثابت بن اأحمد, اخلطيب البغدادي, احلافظ الكبري, اأحد اأئمة الأعلم, و�ساحب الت�سانيف   )3(
)463هـ(.  �سنة:  تويف  العلم" وغريها,  تقييد  الرواية",  "الكفاية يف علم  بغداد",  "تاريخ  م�سنفاته:  اأهم  من  الكثرية,  القيمة 
الزاهرة, لبن تغري بردي  النجوم  للأ�سنوي )201/1(,  ال�سافعية  لل�ُسبكي )29/4(, طبقات  الكربى  ال�سافعية  ينظر طبقات 

.)87/5(
ينظر: الكفاية يف علم الرواية, للخطيب البغدادي )�ص:108(.  )4(

اأبي يعلى )931/3(, اللمع, لل�سريازي )�ص:79( امل�ست�سفى,  ينظر: املعتمد, لأبي احل�سني الب�سري )144/2(, العدة, لبن   )5(
ال�سول,  نهاية   ,)151/2( الأن�ساري,  الدين  نظام  لبن  الرحموت,  فواحت   ,)86/2( للآمدي  الأحكام,   ,)129/1( للغزايل 
للإ�سنوي )�ص:270(, مناهج العقول, للبدخ�سي )301/2(, جمع اجلوامع مع �سرح املحلي )104/2(, الع�سد على ابن احلاجب 
التحبري,   ,)128/3( للكلوذاين  التمهيد,   ,)9/2( ال�سرخ�سي  اأ�سول   ,)68/3( الأ�سرار  ك�سف  مع  البزودي  اأ�سول  )�ص:147( 
لبن  املنري,  الكوكب  �سرح   ,)182/1( لل�سوكاين  الفحول,  اإر�ساد  )�ص:365(  للقرايف  التنقيح,  �سرح   ,)1915/4( للمرادي 
ال�سلح  ابن  باد�ساه )61/3(, مقدمة  التحرير, لأمري  اأمري احلاج )258/2(, تي�سري  التقرير والتحبري, لبن  لنجار )420/2(, 
وما  لل�سنعاين )94/2  الأفكار,  تو�سيح  لل�سيوطي )359/1(,   , الراوي  الكفاية, للخطيب )�ص:107( , تدريب  )�ص:106(, 

بعدها(.
ينظر: الربهان, للجـويني )237/1(, املقنع, لبن امللقن )251/1(, البحر املحيط, للزرك�سي )179/6(.  )6(
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الروايتني عنه)1(، وقال القرطبي)2(: "هو الأكرث من قول مالك")3(، وبه قال اأبو 
ابن  – واختاره  "الكفاية")5(  يف  اخلطيب  عنه  نقله  – فيما  الطربي)4(  الطيب 
مقرر  ظاهر  وهو  امل�سهور..،  ال�سحيح  "اإنه  "مقدمته" وقال:  يف  ال�سالح)6( 
القول هو  "وهذا  بقوله:  البغدادي  الفقه واأ�سوله")7(، و�سّححه اخلطيب  يف 
ال�سواب عندنا")8(، والزين العراقي)9( يف "�سرح األفيته")10(، والنووي)11( يف 
بن جماعة)14( يف  البدر  "التقريب"، وال�سوطي)12( يف "تدريب الراوي)13("، 
– اأن  تعاىل  الل  – رحمه  اأحمد  الإمام  "مذهب  الطويف:  قال  �سببه.  يتبني  مل  اإذا  اأحمد يف قبول اجلرح  الإمام  الرواية عن  اختلفت   )1(
اأحد  يف  بيانه  ي�سرتط  فاإنه  اجلرح,  �سبب  ال�سافعي. بخلف  قول  وهو  العدالة,  ا�ست�سحابًا حلال  �سببه,  بيان  ي�سرتط  ل  التعديل 
القولني عن اأحمد, وهو قول ال�سافعي, وذلك لختلف النا�ص يف �سبب اجلرح, واعتقاد بع�سهم ما ل ي�سلح اأن يكون �سببًا للجرح 
جارحًا, ك�سرب النبيذ متاأوًل, فاإنه يقدح يف العدالة عند مالك, دون غريه, كمن يرى اإن�سانًا يبول قائمًا , فيبادر جلرحه بذلك, 
ومل ينظر اأنه متاأول, خمطئ اأو معذور, كما حكى عند النبي – �سلى الل عليه و�سلم – اأنه بال قائمًا؛ لعذر كان به. فينبغي بيان 
�سبب اجلرح؛ ليكون على ثقة واحرتاز من اخلطاأ, والغلو فيه". ثم قال: "والقول الثاين عن اأحمد: ل ي�سرتط بيان �سبب اجلرح – 
اإمنا يجرح مبا يعلمه �ساحلًا للجرح.  اأنه  النا�ص, والظاهر من اجلارح  فاإنها ظاهرة م�سهورة بني  اأ�سبابه,  – اكتفاًء بظهور  اأي�سًا 

والقول الأول اأوىل". �سرح خمت�سر الرو�سة )164/2-165(, ينظر: العدة, لبن اأبي يعلى )931/3(.
له عدة م�سنفات, منها:  املف�سرين,  املالكي, من كبار  القرطبي,  الأندل�سي,  اأبي بكر,  بن  اأحمد  بن  الل, حممد  اأبو عبد  هو:   )2(
فرحون  لبن  املذهب,  الديباج  ينظر:  )671هـ(.  �سنة:  تويف  الأذكار" وغريهم,  اأف�سل  يف  "التذكار  القراآن",  لأحكام  "اجلامع 

)308/2-309(, طبقات املف�سرين, للأدنروي )�ص:246(.
البحر املحيط, للزرك�سي )179/6(, وينظر: اإر�ساد الفحول, لل�سوكاين )183/1(.  )3(

هو: اأبو الطيب, طاهر بن عبد الل بن طاهر بن عمر الطربي القا�سي الفقه ال�سافعي, كان ثقة �سادقًا دينًا ورعًا عارفًا باأ�سول الفقه   )4(
وفروعه, حمققًا يف علمه, من م�سنفاته: "�سرح خمت�سر املزين" و "جواب يف ال�سماع والغناء", و"التعليقة الكربى" وغريها, تويف 

�سنة: )450هـ( طبقات ال�سافعية, لل�سبكي )12/5(, وفيات الأعيان, لبن خلكان )512/2(.
ينظر: الكفاية )�ص:108(.  )5(

اأبو عمرو, عثمان بن عبد الرحمن, تقي الدين املعروف بابن ال�سلح, حمدث, فقيه, �سافعي. له م�سنفات كثرية منها:  هو:   )6(
"معرفة اأنواع علوم احلديث", ويعرف مبقدمة ابن ال�سلح "اأدب املفتي وامل�ستفتي" وغريهما, تويف �سنة )643هـ(. ينظر: وفيات 

الأعيان, لبن خلكان )243/3(, �سري اأعلم النبلء, للذهبي )140/23(.
ينظر: مقدمة ابن ال�سلح )�ص:107-106(.  )7(

ينظر: الكفاية يف علم الرواية, للخطيب البغدادي )�ص:108(.  )8(
اأبو الف�سل, عبد الرحيم بن احل�سني, زين الدين ال�سافعي, احلافظ العراقي: من كبار حفاظ احلديث؛ له م�سنفات عدة,  هو:   )9(
منها" املغني عن حمل الأ�سفار يف الإ�سفار", "نكت منهاج البي�ساوي" يف الأ�سول, و "تقريب الأ�سانيد وترتيب امل�سانيد" وغريها, 

تويف �سنة )806هـ(. ينظر: البدر الطالع, لل�سوكاين )354/1(, الأعلم للزركلي )344/3(.
وقال اإنه: "ال�سحيح امل�سهور" �سرح التب�سرة والتذكرة األفية )336/1(.  )10(

هو: اأبو زكريا, يحيى بن �سرف بن مري بن ح�سن, النووي الدم�سقي, ال�سافعي, فقيه, حمدث, حافظ , لغوي, م�سارك يف بع�ص   )11(
العلوم, من م�سنفاته: "�سرح �سحيح م�سلم" , املجموع �سرح املهذب" وغريهما, تويف �سنة: )676هـ(. ينظر: طبقات ال�سافعية, 

لل�سبكي )395/8(, معجم املوؤلفني, لكحالة )202/3(.
التقريب والتي�سري, للنووي )�ص:49(.  )12(

"الدر  م�سنفاته:  ومن  العلوم,  من  لغوي,  مف�سر,  فقه, حمدث,  ال�سافعي:  ال�سيوطي  الدين  بكر, جلل  اأبي  بن  الرحمن  عبد   )13(
املنثور" يف التف�سري, و "بغية الوعاة", و "الإتقان يف علوم القراآن" وغريها. تويف �سنة )911هـ(. ينظر: ال�سوء اللمع, لل�سخاوي 

)65/4(, البدر الطالع, لل�سوكاين )328/1(.
تدريب الراوي )361/1(.  )14(
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�سرح  يف  القارئ)4(  وعلى  "خال�سته")3(،  يف  والطيبي)2(  "خمت�سره")1(، 
"النخبة")5(، وابن دقيق العيد)6( يف "�سرح الإملام")7(.

وبه قال جمهور الأ�سوليني كاأبي احل�سني الب�سري)8( يف "املعتمد")9(،   
يف  البزدوي)12(  والفخر  "العدة")11(،  يف  يعلى)10(  اأبي  ابن  والقا�سي 
الئمة  و�سم�ض  "اللمع")15(  يف  ال�سريازي)14(  اإ�سحاق  واأبي  "اأ�سوله")13( 
"امل�سودة")19(  يف  تيميه)18(  ابن  واملجد  "اأ�سوله")17(،  يف  ال�سرخ�سي)16( 
هو: اأبو عبد الل, حممد بن اإبراهيم بن �سعد بن جماعة ال�سافعي, من م�سنفاته: )املنهل الروي( وغريه, تويف �سنة: )733هـ(. ينظر:   )1(

الدرر الكامنة, لبن حجر )4/5(.
املنهل الروي )�ص:64(.  )2(

"�سرح امل�سكاة", و"اخلل�سة" وغريهما, تويف �سنة:  اأبو حممد احل�سني بن حممد بن عبد الل  الطيبي, لإمام امل�سهور �ساحب  هو:   )3(
)743هـ(. ينظر: تهذيب الكمال, للمزي )55/1(, الدرر الكامنة, لبن حجر )185/2(.

اخلل�سة يف معرفة احلديث )�ص:101(.  )4(
هو: علي بن )�سلطان( حمد , نور الدين املل الهروي القاري: فقيه حنفي, من �سدور العلم يف ع�سره, له م�سنفاته كثرية منها   )5(
ينظر:  �سنة: )1014هـ(.  تويف  امل�سابيح" وغريها,  "�سرح م�سكاة  و  اأ�سماء احلنفية",  اجلنية يف  "الأثمار  الفكر" و  "�سرح نخبة 

الأعلم للزركلي )12/5(.
�سرح نخبة الفكر, للقاري )�ص:433(.  )6(

هو: اأبو الفتح, حمد بن علي بن وهب بن مطيع, تقوي الدين, املالكي ثم ال�سافعي, ال�سهري بابن دقيق العيد, فقيهًا, اأ�سوليًا,   )7(
حمدثًا, له م�سنفات كثرية, منها "اإحكام الأحكام �سرح عمدة الأحكام", "املقرتح" وغريها, تويف �سنة: )702هـ(. ينظر: الطالع 

ال�سعيد, للأدفوي )�ص:567(, طبقات ال�سافعية, للإ�سنوي )227/2(.
هو: اأبو احل�سني, حممد بن علي بن الطيب, الب�سري املعتزيل اأ�سويل متكلم, قوي احلجة واملعار�سة, وله ت�سانيف, منها: "املعتمد"   )8(

و "ت�سفح الأدلة" و "غرر الأدلة" وغريها: تويف �سنة: )436(. ينظر: وفيات الأعيان )401/3(.
املعتمد )144/2(.  )9(

هو: اأبو يعلى, حممد بن احل�سني بن حممد بن الفراء, القا�سي, �سيخ احلنابلة, له ت�سانيف كثرية, منها "لأحكام ال�سلطانية",   )10(
.)306/3( العماد  لبن  الذهب,  �سذرات  )458هـ(؛  �سنة:  تويف  الفقه" وغريهما,  اأ�سول  يف  "العدة 

العدة )931/3(.  )11(
هو: اأبو احل�سن, علي بن حممد بن احل�سني البزدوي, فخر الدين, فقيهاأ�سويل, حمدث, مف�سر, من اآثاره: "املب�سوط" وله "كتاب يف   )12(

اأ�سول الفقه" تويف �سنة: )482(. ينظر: طبقات احلنفية, لبن اأبي الوفاء )�ص:372(.
اأ�سول البزدوي مع ك�سف الأ�سرار )68/3(.  )13(

هو: اأبو اإ�سحاق, اإبراهيم بن علي بن يو�سف, ال�سافعي, جمال الدين ال�سريازي, فقيه اأ�سويل حمدث, من ت�سانيفه: "التب�سرة" و   )14(
.)215/4( لل�سبكي  ال�سافعية  طبقات  ينظر:   ,)476( �سنة:  تويف  و�سرحه" وغريها,  "اللمع 

اللمع يف اأ�سول الفقه )�ص:79(.  )15(
هو: اأبو بكر, حممد بن اأحمد بن اأبي �سهل, �سم�ص الأئمة ال�سرخ�سي, فقيه, اأ�سويل, متكلم, تويف حوايل �سنة: )490هـ(, من   )16(
م�سنفاته: "اأ�سول ال�سرخ�سي" , "املب�سوط". ينظر: اجلواهر امل�سية, لعبد القادر احلنفي )28/2(, تاج الرتاجم, لبن قطلوبغا 

)44/2(, هدية العارفني, لإ�سماعيل البغدادي )76/2(.
اأ�سول ال�سرخ�سي )9/2(.  )17(

يف  بارعًا  كان  الع�سر,  فقيه  تيمية,  بابن  املعروف  الدين,  جمد  احلراين,  اخل�سر,  بن  الل  عبد  بن  ال�سلم  عبد  الربكات,  اأبو  هو:   )18(
احلديث, وله اليد الطويل يف معرفة القراءات والتف�سري, من م�سنفاته: "الأحكام الكربى", "املحرر يف الفقه", تويف �سنة: )652هـ( 

ينظر: �سري اأعلم النبلء, للذهبي )291/23(, �سذرات الذهب, لبن العماد )257/5(.
امل�سودة يف اأ�سول الفقه )�ص:269(.  )19(
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"ك�سف  يف  البخاري)3(  العزيز  وعبد  املنار")2(،  والن�سفي)1("�سرح 
ابن  والكمال  التنقيح")6(،  �سرح  يف  ال�سريعة)5(  و�سدر  الأ�سرار)4("، 
"التحبري")10( وابن جنيم)11( يف  "التحرير")8(، واملرداوي)9( يف  الُهمام)7( يف 
"فتح الغفار")12(، وابن قطلوبغا)13( يف �سرح "خمت�سر املنار")14(، وبدر الدين 

العيني)15( يف "البناية �سرح الهداية")16(.
لذلك قال الإمام النووي – رحمه اهلل – "يقبل التعديل من غري ذكر   

�سببه على ال�سحيح امل�سهور ، ول يقبل اجلرح اإل مبني ال�سبب")17(.
هو: اأبو الربكات, عبد الل بن اأحمد بن حممود الن�سفي, احلنفي, كان فقيهًا, اأ�سوليًا, مف�سرًا, متكلمًا, له م�سنفات جليلة,   )1(
تاج  ينظر:  )710هـ(.  �سنة:  تويف  الفقه,  اأ�سول  يف  الأ�سرار"  "ك�سف  و�سرحه  "املنار"  التف�سري,  يف  التنزيل"  "مدارك  منها: 

الرتاجم, لقا�سم بن قطلوبغا )174/1(, الأعلم للزركلي )67/4(, معجم املوؤلفني, لكحالة )32/6(.
ك�سف الأ�سرار, للن�سفي )81/2(.  )2(

هو: عبد العزيز بن اأحمد بن حممد, البخاري, فقيه, اأ�سويل, حنفي, من ت�سانيفه: "ك�سف الأ�سرار", "�سرح الهداية", تويف   )3(
)730هـ(. ينظر: تاج الرتاجم, لبن قطلوبغا )�ص:188(, معجم املوؤلفني, لكحالة )242/5(.

ك�سف الأ�سرار, للبخاري )68/3(.  )4(
هو: عبد الل بن م�سعود بن حممود, املحبوبي البخاري, �سدر ال�سريعة احلنفي, فقيه اأ�سويل, حمدث, مف�سر, من م�سنفاته: "�سرح   )5(

الوقاية", "التنقيح و�سرحه التو�سيح", تويف �سنة: )747هـ(. ينظر: طبقات احلنفية, لعبد القادر )365/2(.
التو�سيح مع �سرح التلويح )27/2(.  )6(

هو: حممد بن عبد الواحد, املعروف بابن الهمام, كمال الدين, احلنفي, فقيه, اأ�سويل, مف�سر, عامل بالت�سوف والفرائ�ص, من   )7(
ت�سانيفه: "�سرح الهداية وا�سمه فتح القدير", "التحرير" يف اأ�سول الفقه وغريها, وتويف �سنة: )861هـ(. ينظر: ح�سن املحا�سرة, 

لل�سيوطي )474/1(, �سذرات الذهب, لبن العماد )437/9(.
ينظر راأيه يف: التقرير والتحبري, لبن امري احلاج )258/2(, تي�سري التحرير, لأمري باد�ساه )61/3(.  )8(

هو: اأبو احل�سن, علي بن �سليمان بن اأحمد الدم�سقي ال�ساحلي, احلنبلي, املعروف باملرادوي, امللقب بعلء الدين, من كتبه:   )9(
"الأ�سناف يف معرفة الراجح من اخللف" , "حترير املنقول وتهذيب علم الأ�سول", و�سرحه امل�سمى "التحبري يف �سرح التحرير" 

وغريها, تويف �سنة: )885هـ(. ينظر: البدر الطالع, لل�سوكاين )446/1(, الأعلم, للزركلي )292/4(.
التحبري �سرح التحرير )1915/4(.  )10(

هو: زين الدين بن اإبراهيم بن حممد, ال�سهري بابن جنيم: فقيه حنفي, له ت�سانيف, منها " الأ�سباه والنظائر" و "البحر الرائق يف   )11(
�سرح كنز الدقائق" , "وفتح الغفار �سرح املنار" وغريها, تويف �سنة: )970هـ(. ينظر: الأعلم للزركلي )64/3(, معجم املوؤلفني, 

لكحالة )192/4(.
فتح الغفار )�ص: 307(.  )12(

وهو: ابن العدل, قا�سم بن قطلوبغا, زين الدين, ال�سودوين اجلمايل: عامل بفقه احلنفية, موؤرخ, باحث, مناظر, من م�سنفاته:   )13(
"تاج الرتاجم", "�سرح خمت�سر املنار" وغريها, تويف �سنة )879هـ(. ينظر: ال�سوء اللمع , لل�سخاوي )184/6(, الأعلم للزركلي 

.)180/5(
خل�سة الأفكار �سرح خمت�سر املنار )�ص:137(.  )14(

هو: اأبو حممد, حممود بن اأحمد بن مو�سى بن اأحمد, بدر الدين العيني احلنفي: موؤرخ, علمة, من كبار املحدثني, من م�سنفاته:   )15(
الأعلم  ينظر:  )855هـ(.  �سنة:  تويف  احلنفي, وغريها,  الفقه  يف  الهداية",  �سرح  "البناية  البخاري" ,  �سرح  القاري يف  "عمدة 

للزركلي )163/7(. هدية العارفني لإ�سماعيل البغدادي )420/2(.
البناية �سرح الهداية )425/1(.  )16(

التقريب )�ص: 49(.  )17(
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وقال البدر بن جماعة – عند ذكر القول الأول – "هذا هو ال�سحيح   
املختار فيهما وبه قال ال�سافعي")1(.

ال�سحيح  املذهب  :"على   - اأنه  القول  هذا  حق  يف   – الطيبي  وقال   
امل�سهور)2(.

وقال ابن دقيق العيد: "بعد اأن يوثق الراوي من جهة بع�ض املزكني قد   
يكون اجلرح مبهماً فيه غري مف�سر، ومقت�سى قواعد الأ�سول – عند اأهله – اأن 

ل يقبل اجلرح اإل مف�سراً")3(.
يقبل  فال  احلديث  اأئمة  من  الطعن  :"واأما  البخاري   العزيز  عبد  وقال   
جمماًل، اأي: مبهماً باأن يقول: "هذا احلديث غري ثابت، اأو منكر، اأو فالن مرتوك 
احلديث، اأو ذاهب احلديث، اأو جمروح اأو لي�ض بعدل، من غري اأ، يذكر �سبب 

الطعن. وهو مذهب عامة الفقهاء واملحدثني".
قال ابن همام: "اأكرث الفقهاء ومنهم احلنفية واملحدثني ل يقبل اجلرح اإل   
مبيناً ل التعديل")4(. وعللوا قبول التعديل املبهم – اأي من غري ذكر �سببه – 

بالآتي: 
كرثة اأ�سباب التعديل وهي مما ي�سق ذكره، لأن ذلك ي�سل املعدل اإىل اأن   .1
يقول عن الراوي: مل يفعل كذا، ومل يفعل كذا.. الخ، ويذكر كل الأمور 
اأي�ساً:  املعّدل  ويقول  الراوي،  بها  والتزم  امل�سلم  على  تركها  يجب  التي 
فعل كذا وفعل كذا.. الخ ويذكر كل الأمور التي يجب فعلها والتزم بها 

الراوي)5(.

املنهل الروي )�ص:64(.  )1(
اخلل�سة يف معرفة احلديث )�ص: 101(.  )2(

�سرح الإملام )60-59/1(.  )3(
التقرير والتحبري )258/2(.  )4(

ينظر: تدريب الراوي, لل�سيوطي )361/1(, ارفع والتكميل )�ص: 79(.  )5(
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فيجب  ظاهر  ب�سبب  اإل  لغريها  يلجاأ  ول  العدالة  الراوي  يف  الأ�سل   .2
الراوي  به  عنده  �سار  عما  املعّدل  ا�ستف�سار  يجب  لوا  اإليها  ال�سريورة 

عدًل، واإل لرتتب على ذلك اإ�ساءة الظن باملعدل وهو حرام)1(. 
اإىل  اإل  التعديل  يف  يرجع  ل  اأنه  على  الأمة  باإجماع  عليه:  وا�ستدلوا   
واإذا  العدل عدًل، واملجروح جمروحاً،  به  ي�سري  مبا  قول عدٍل ر�سا، عارف 
كان كذلك وجب حمل اأمره يف التزكية على ال�سالمة، وما تقت�سيه حالة التي 
اأوجبت الرجوع اإىل تزكيته على اعتقاد الر�سا به واأدائه الأمانة فيما يرجع اإليه 
فيه، والعمل بخرب من زكاه، ومتى اأوجبنا مطالبته بك�سف ال�سبب الذي به �سار 
باملزكي  ظن  و�سوء  املزكي  باأفعال  علمته  يف  منا  �سكاً  ذلك  كان  عنده،  عدًل 
باأن يجعل املعنى الذي به ي�سري العدل عدًل، ومتى كان  له  وطرائقه، واتهاماً 
تعديله،  على  نعمل  اأن  ول  تزكيته،  اإىل  نرجع  اأن  يجب  مل  عندنا  حالة  هذه 

فوجب حمل الأمر على اجلملة، اأي يقبل التعديل جمماًل)2(. 
�سواًء كان التف�سري فيمن ثبتت  اإل مف�سراً  اأما ال�سق الآخر هو اجلرح فال يقبل 

عدالته اأو فيمن مل يوقف على حقيقة حاله، وذلك لالآتي: 
اأن اجلرح ي�سل باأمر واحد فال ي�سق ذكره.   .1

اأن النا�ض تختلف يف اأ�سباب اجلرح والتعديل، فقد يطلق اأحدهم اجلرح   .2
عند  وبخا�سة  الأمر  نف�ض  يف  بجرح  ولي�ض  جرحاً  اعتقده  ما  على  بناء 
فاإن ف�سر مبا  اإىل حال املحدث يف احلديث،  متاأخري املحدثني، بل ينظر 
هو جرح �سرعاً متفق عليه واجلارح من اأهل الن�سيحة ل من اأهل العداوة 

والع�سبية يكون جرحاً واإل فال)3(.

ينظر: الكفاية, البغدادي )�ص: 107-108(, اأ�سول ال�سرخ�سي )9/2(.  )1(
ينظر: الكفاية )�ص: 110-109(.  )2(

ينظر: تدريب الراوي )361/1(, الرفع والتكميل )�ص:80(, ك�سف الأ�سرار, للن�سفي )81/2(.  )3(
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قال اخلطيب البغدادي يف "الكفاية" – بعد اأن اأورد راأي القا�سي اأبي   
بكر الباقالين)1( بعدم الوجوب - : "�سمعت القا�سي اأبا الطيب، طاهر بن عبد 
اأ�سحاب  قول  ولي�ض  مف�سراً،  اإل  اجلرح  يقبل  ل  يقول:  الطربي  طاهر  بن  اهلل 
احلديث: "فالن �سعيف" و فالن لي�ض ب�سيء، مما يوجب جرحه، ورد خربه، 
واإمنا كان كذلك، لأن النا�ض اختلفوا فيما يف�سق به، فال بد من ذكر �سببه، لينظر 
هل هو ف�سق اأم ل؟ وكذلك قال اأ�سحابنا: اإذا �سهد رجالن باأن هذا املاء جن�ض، 
مل تقبل �سهادتهما حتى يبينا �سبب النجا�سة، فاإن النا�ض اختلفوا فيما ينج�ض به 

املاء، ويف جنا�سة الواقع فيه")2(.
"لختالف  بقوله:  اجلرح،  تف�سري  وجوب  لعله  �سبب  املرداوي  وذكر   
النا�ض يف �سبب اجلرح، واعتقاد بع�سهم ما ل ي�سلح ، اأن يكون �سبباً للجرح 
غريه،  دون  مالك  عند  العدالة  يف  يقدح  فاإنه  متاأوًل  النبيذ  ك�سرب  جارحاً، 
وكمن راأى اإن�ساناً يبول قائماً فيبادر جلرحه لذلك ومل ينظر يف اأنه متاأول خمطئ 
اأنه بال قائماً لعذر كان  اأو معذور، كما روي عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
به)3(، فلهذا و�سبهه ينبغي بيان �سبب اجلرح ليكون على ثقة، واحرتاز من اخلطاأ 

والغلو فيه")4(.
وقال الطويف)5(: "ولقد راأيت بع�ض العامة ي�سرب يداً على يد، وي�سري   
اإىل رجل ويقول: ما هذا اإل زنديق ليتني قدرت عليه فاأفعل به واأفعل! فقلت: 
هو: اأبو بكر, حممد بن  الطيب بن حممد , القا�سي الباقلين, الب�سري, املالكي, حمدثًا, فقيهًا, اأ�سوليًا, متكلمًا, انتهت اإليه   )1(
ريا�سة املالكية يف العراق وعمان, كان قاهرًا للمعتزلة واجلهمية واخلوارج, له م�سنفات, منها: "التقريب" , "التمهيد" "املقنع" 
وثلثتها يف اأ�سول الفقه, وغريها, تويف ببغداد �سنة: )403هـ(. ينظر: �سذرات الذهب, لبن العماد )168/3(, الفتح املبني, 

للمراغي )223-221/1(.
الكفاية )�ص:108(.  )2(

على  امل�سح  باب:  الطهارة,  كتاب:  يف  وم�سلم   ,)224(  : برقم  وقاعد,  قائمًا  البول  باب:  الو�سوء,  كتاب:  يف  البخاري  اأخرجه   )3(
اخلفني, برقم: )273( عن حذيفة.

التحبري )1916-1915/4(.  )4(
"خمت�سر رو�سة  هو: �سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرمي, الطويف احلنبلي, الفقه الأ�سويل املتفنن, له م�سنفات كثرية منها:   )5(
الناظر" و "معراج الو�سول اإىل علم الأ�سول" يف اأ�سول الفقه, و "دفع التعار�ص عما يوهم التناق�ص" وغريها, تويف �سنة )716هـ( 

ينظر: ذيل طبقات احلنابلة, لبن رجب )404/4( �سذرات الذهب لبن العماد )39/6(.
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ما راأيت منه؟ فقال: راأيته وهو يجهر بالب�سملة يف ال�سالة")1(.
وجرحهم  النقاد  مذاهب  لختالف  كثرية  باأمثلة  اإليه  ذهبوا  ما  واأيدوا   
بغري جارح)2(، نذكر منها: ما روى)3( اأنه قيل ل�سعبه)4(: مل تركت حديث فالن؟ 

قال: راأيته يرك�ض على برذون)5( فرتكته)6(. 
ومن الوا�سح اأنه لي�ض يف امتطاء هذا النوع من املخلوقات الذي ذكره اهلل يف 

معر�ض املنة على عباده مطعن على املرء يف دينه اأو يف روايته)7(.
عن  احلديث  �سماع  ال�سبي)8(  احلميد  عبد  بن  جرير  ترك  ذلك  ومن   
�سماك بن حرب)9( لأنه راآه يبول قائماً)10(، وقد وثق جماعة من العلماء �سماك 

بن حرب، واخرج له م�سلم يف �سحيحه)11(. 
ومن ذلك ترك �سعبة احلديث عن املنهال بن عمرو)12(، لأنه �سمع �سوت   

�سرح خمت�سر الرو�سة )165/2(.  )1(
ذكرها اخلطيب باإ�سناده يف باب طويل م�ستقل �سّماه: )باب ذكر بع�ص اأخبار من ا�ستف�سر يف اجلرح فذكر ما ل ي�سقط العدالة(.   )2(

ينظر: الكفاية )�ص: 114-110(.
رواه اخلطيب البغدادي باإ�سناده اإىل حممد بن جعفر املدائني. الكفاية )�ص:110(, وينظر: �سرح التب�سرة, للعراقي )336/1(.  )3(

هو: اأبو ب�سطام, �سعبة بن احلجاج بن الورد العتكي الأزدي, من اأئمة رجال احلديث, حفظًا ودراية وتثبتًا, قال عنه ال�سافعي: لول   )4(
�سعبة ما عرف احلديث بالعراق. له كتاب "الغرائب" تويف �سنة: )160هـ(. ينظر: الطبقات الكربى لبن �سعد )207/7(, تهذيب 

الكمال, للمزي )479/12(.
الربذون: هو الرتكي من اخليل, وخلفها: العراب, اأو: هو اجلايف اخللقة اجللد على ال�سري يف ال�سعاب والوعر. ينظر: ل�سان العرب,   )5(

لبن منظور, مادة: )برذن(, )51/13(.
ال�ستدلل بهذا الأثر ل ي�ستقيم اإذ اأن �سعبة مل يجرح من راآه يرك�ص على برذون, بل ترك حديثه لعله راأي ذلك من خوارم املروءة,   )6(
لذلك قال ال�سنعاين: "واأعلم اأنه ل ت�سريح من املف�سرين املذكورين باأنهم جرحوا من ذكر, اإذ �سعبة مل يجرح من راآه يرك�ص على 
برذون, بل قال: تركت حديثه, ومل يجرحه, وكاأنه راأي ذلكم ن خوارم املروءة, واأنه يف�سرها ب�سرية اأمثاله, واأن مثل ذلك الرجل ل 
يرك�ص على برذون, وكذلك من �سمع يف بيته �سوت الطنبور مل يجرحه, بل قال: كره ال�سماع منه, وكذلك من راآه كثري الكلم, 

ول �سك اأن هذا تعمق ومبالغة". تو�سيح الأفكار ")96/2(.
ينظر: الرفع والتكميل )�ص:80(.  )7(

وهو: اأبو عبد الل, جرير بن عبد احلميد ال�سبي كويف, ثقة, �سكن الري, متفق على توثيقه, اأخرج له ال�ستة, وكان رباح اإذا اأتاه   )8(
الرجل قال: اأريد اأن اأكتب حديث الكوفة قال: عليك بجرير, فاإن اأخطاأك فعليك مبحمد بن ف�سل بن غزوان, تويف �سنة: )188هـ( 

ينظر: الطبقات الكربى, لبن �سعد )267/7(؛ ميزان العتدال, للذهبي )394/1(؛ الثقات للعجلي )�ص:96(.
داود  واأبو  وم�سلم,  تعليقًا,  البخاري  له  روى  ثقة,  وهو  الكويف,  البكري  الذهلي  اأو�ص  بن  حرب  بن  �سماك  املغرية,  اأبو  وهو:   )9(
والرتمذي, والن�سائي, وابن ماجه, تويف �سنة: )123هـ(. ينظر: تاريخ بغداد, للخطيب البغدادي )213/9(, ميزان العتدال, 

للذهبي )232/2(.
رواه اخلطيب البغدادي باإ�سناده اإىل جرير بن عبد احلميد ال�سبي. الكفاية )�ص:111(.  )10(

ينظر: الرفع والتكميل )�ص:81(.  )11(
الرتمذي,  داود,  اأبو  البخاري,  له:  روى  التابعني,  �سغار  – من  اأ�سد خزمية  ـ  الكويف  مولهم,  الأ�سدي  بن عمرو  املنهال  وهو:   )12(

الن�سائي, ابن ماجه, وثقة ابن معني, ينظر: تهذيب الكمال, للمزي )568/28(.
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الطنبور، اأو �سوت القراءة باأحلان من بيته)1(. 
قال ابن اأبي حامت)2(: اإنه �سمع قراءة بالتطريب)3(. 

وكذا قال اأبوه اأبو حامت)4(: اإنه �سمع قراءة باأحلان فكره ال�سماع منه.   
منه  ف�سمعت  املنهال  منزل  اأتيت  �سعبة:  عن  جرير)5(  بن  وهب  وقال   

�سوت الطنبور فرجعت ومل اأ�ساأله. 
قال وهب قلت له: هال �ساألته؟ ع�سى كان ل يعلم)6(.   

ابن  كالم  عقب  القطان)7(  ابن  قال  ولهذا  الثقة،  يف  يقدح  ل  فهذا   
ااحلرام، ول ي�سح ذلك  اإىل حد  يتجاوز  اأن  اإل  لي�ض بجرح  "هذا  ابي حامت: 

عنه")8(.
بن جرير  �ساق كالم وهب  اأن  – بعد  ابن حجر)9(  الإ�سالم  �سيخ  قال   
ال�سابق -: "وهذا اعرتا�ض �سحيح فاإن هذا ل يوجب قدحاً يف املنهال")10(، 
اأبي  �سمعت  حامت:  اأبي  بن  قال  فرتكه.  ف�سمع  عمرو,  بن  املنهال  �سعبة  اأتى  قال:  �سعيد,  بن  يحيى  عن  حامت,  ابي  ابن  "روى   )1(
التب�سرة,  �سرح  ال�سوت".  تف�سري  اأبو حامت يف  قال  اأجل ذلك. هكذا  منه من  ال�سماع  باأحلان فكره  قراءة  �سمع  اأنه  يعني  يقول: 
للعراقي )336/1-337(. وقد روى اخلطيب باإ�سناده اإىل وهب بن جرير, قال: "قال �سعبة: اأتيت منزل املنهال بن عمرو ف�سمعت 

منه �سوت الطنبور, فرجعت. فقيل له: فهل �ساألت عنه اأن ل يعلم هو". الكفاية )�ص:112(.
وهو: اأبو حممد, عبد الرحمن بن حممد بن اإدري�ص ابن اأبي حامت التميمي, الإمام ابن الإمام احلافظ ابن احلافظ, �سمع اأباه وغريه.   )2(
من م�سنفاته: "امل�سند" و "الزهد" و "اجلرح والتعديل" وغريها, تويف �سنة: )327هـ(. ينظر: طبقات احلنابلة, لبن اأبي يعلى 

)55/2(, فوات الوفيات, لبن خلكان )287/2(.

ينظر: اجلرح والتعديل, لبن اأبي حامت )357/8(.  )3(
وهو: اأبو حامت الرازي, حممد بن اإدري�ص بن املنذر, الإمام, احلافظ, الناقد, �سيخ املحدثني, له م�سنفات منها: "طبقات التابعني"   )4(

و "الزينة" وغريها, وتويف �سنة: )277هـ(. ينظر: تهذيب الكمال, للمزي )381/24(.
وهو: اأبو العبا�ص, وهب بن جرير بن حازم بن زيد الأزدي, الب�سري, احلافظ, ال�سدوق, الإمام, الأزدي, ثقة من �سغار اتباع   )5(
الن�سائي, ابن ماجه. تويف �سنة: )206هـ(. ينظر: تهذيب الكمال,  اأبو داود, الرتمذي,  التابعني, روى له: البخاري, م�سلم, 

للمزي )121/31(, �سري اأعلم النبلء, للذهبي )442/9(.
ذكره ابن حجر يف التهذيب )320/10(.  )6(

وهو: اأبو احل�سن, علي بن حممد بن عبد امللك احلمريي, املالكي, املعروف: بابن القطان, من حفاظ احلديث, له ت�سانيف, منها:   )7(
اأعلم  النظر" وغريها, تويف �سنة: )628هـ(. ينظر: �سري  اأحكام  "النظر يف  و  الأحكام",  الواقعني يف كتاب  الوهم والإيهام  "بيان 

النبلء, للذهبي )306/22(, الأعلم للزركلي )331/4(.
فتح الباقي ب�سرح األفية العراقي, لأبي زكريا الأن�ساري )�ص:242(.  )8(

هو: اأبو الف�سل, اأحمد بن علي بن حممد بن حممد الع�سقلين, ال�سافعي املعروف بابن حجر, احلافظ الكبري ال�سهري الإمام املنفرد   )9(
�سرح  الباري  "فتح  امليزان" و  "ل�سان  الكامنة" و  "الدرر  منها:  م�سنفات كثرية,  له  املتاأخرة,  الأزمنة  يف  وعلله  احلديث  مبعرفة 

�سحيح البخاري" وغريها, تويف �سنة: )852هـ(. ينظر: البدر الطالع, لل�سوكاين )87/1(, الأعلم للزركلي )178/1(.
فتح الباري )446/1(.  )10(
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لحتمال اأن يكون الفاعل لذلك غريه. 
له  واأخرج  والن�سائي)2(،  معني)1(،  ابن  منهم:  جماعة  وثقه  وقد   
"باب ما  البخاري، حديثني، بل وعلق له من رواية �سعبة نف�سه عنه يف باب: 

يكره من املثلة من الذبائح")3(.
اأو  ذلك،  قبل  منه  �سمعه  لأنه  اإما  وذلك  عنه،  الرواية  �سعبة  يرتك  فلم   

لزوال املانع منه عنده)4(. 
العلماء، وذلك لعدم  باأحاديث جماعة جرحهم بع�ض  لذلك احتجوا   

ثبوت الطعن املوؤثر املوجب لإ�سقاط حديثهم. 
فقد احتج البخاري بعكرمة الرببري مويل ابن عبا�ض)5(، واإ�سماعيل بن   
اأبي اأوي�ض)6(، وعا�سم بن علي)7(، وعمرو بن مرزوق)8(، واحتج م�سلم ب�سويد 
بن �سعيد)9( وكذلك فعل اأبو داود ال�سج�ستاين، وذلك دال على اإنهم ذهبوا 

اإىل اأن اجلرح ل يثبت اإل اإذا ف�سر �سببه)10(. 

هو: اأبو زكريا, يحيى بن معني بن عون, الغطفاين, البغدادي احلافظ: ثقة حافظ م�سهور اإمام اجلرح والتعديل, روى له: البخاري,   )1(
م�سلم, اأبو داود, الرتمذي, الن�سائي, ابن ماجه, تويف �سنة: )233هـ(. ينظر: تاريخ دم�سق, لبن ع�ساكر )3/65(, الطبقات 

الكربى, لبن �سعد )253/7(, ميزان العتدال, للذهبي )410/4(.
الأئمة  اأحد  الإ�سلم,  �سيخ  الإمام  احلافظ,  القا�سي,  الن�سائي,  �سنان,  بن  علي  بن  �سعيب  بن  اأحمد  الرحمن,  عبد  اأبو  وهو:   )2(
املربزين, واحلافظ املثقفني والأعلم امل�سهورين, "�ساحب كتاب: ال�سنن" وغريها, تويف �سنة )303هـ(. ينظر: تهذيب الكمال, 

للمزي )328/1(, طبقات ال�سافعية, لل�سبكي )14/3(.
ينظر: فتح الباري لبن حجر )643/9(.  )3(

ينظر: فتح الباقي ب�سرح األفية العراقي, لأبي زكريا الأن�ساري )�ص:242(.  )4(
وهو: عكرمة موىل ابن عبا�ص: ثقة, وهو بريء مما يرميه النا�ص به من احلرورية, وهو تابعي. ينظر: الثقات للعجلي )�ص:339(,   )5(

تهذيب التهذيب, لبن حجر الع�سقلين )263/7(.
الكبري  التاريخ  ينظر:  )226هـ(.  �سنة:  تويف  الأ�سبحي,  عامر,  اأبي  بن  اوي�ص  اأبي  بن  الل  عبد  بن  اإ�سماعيل  الل:  عبد  اأبو  وهو:   )6(

للبخاري )364/1(, رجال �سحيح م�سلم, لبن منجويه )56/1(, ميزان العتدال, للذهبي )222/1(.
وهو: اأبو احل�سني, عا�سم بن علي بن عا�سم بن �سهيب الوا�سطي, القر�سي, التيمي مولهم, من �سغار اأتابع التابعني, ثقة مكرث,   )7(

روى له: البخاري, الرتمذي, ابن ماجه, تويف �سنة: )221هـ(. ينظر: ميزان العتدال, للذهبي )354/2(.
وهو: اأبو عثمان, عمرو بن مرزوق الباهلي, الب�سري, من �سغار اأتباع التابعني, ثقة فا�سل, روى له البخاري, اأبو داود, تويف   )8(

�سنة: )224هـ(. ينظر: ميزان العتدال, للذهبي )287/3(.
�سنة:  تويف  ماجه,  ابن  م�سلم,  له:  روى  الأتباع,  تبع  عن  احلديث  اأخذ  الهروي,  �سهل,  بن  �سعيد  بن  �سويد  حممد,  اأبو  وهو:   )9(

)240هـ(. ينظر: �سري اأعلم النبلء )410/11(.
ينظر: الكفاية, للخطيب )�ص:108(, مقدمة ابن ال�سلح )�ص:107(, الرفع والتكميل )93/1(.  )10(
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اجلرح  قبول  عدم  �سحح  اأن  "مقدمته" – بعد  يف  ال�سالح  ابن  قال   
ورد  الرواه،  جرح  يف  النا�ض  يعتمد  اإمنا  يقول  اأن  "لقائل   :  - باإطالقه  املبهم 
اجلرح  يف  اأو  اجلرح  يف  احلديث،  اأئمة  �سنفها  التي  الكتب  على  حديثهم، 
والتعديل. وقلما يتعر�سون فيها لبيان ال�سبب، بل يقت�سون على جمرد قولهم: 
اأو  اأو هذا حديث �سعيف،  ب�سيء، ونحو ذلك.  لي�ض  فالن �سعيف، وفالن 
حديث غري ثابت، ونحو ذلك فا�سرتاط بيان ال�سبب يف�سي اإىل تعطيل ذلك، 

و�سد باب اجلرح يف الأغلب الأكرث. 
فقد  به،  اجلرح، واحلكم  اإثبات  نعتمده يف  واإن مل  ذلك  اأن  وجوابه:   
اعتمدناه يف اأن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك، بناء على ن 
عنه  انزاحت  من  ثم  التوقف.  مثلها  يوجب  قوية،  ريبة  فيه  عندنا  اأوقع  ذلك 
نتوقف.  ومل  حديثه،  قبلنا  بعدالته،  الثقة  اأوجب  حاله،  عن  بالبحث  الريبة 
"ال�سحيحني" وغريهما ممن م�سهم مثل هذا اجلرح  كالذين احتج بهم �ساحباً 

من غريهم. فافهم ذلك فاإنه خمل�ض ح�سن")1(.
املذهب  على  الغريبة  الفائدة  هذه  "فاحفظ   :) اللكنوي)2()  قال   
ال�سحيح يف باب اجلرح املبهم من املذاهب ال�سهرية، ول تبادر تقليداً مبن ل 
يفهم احلديث واأ�سوله، ول يعرف فروعه اإىل ت�سعيف احلديث وتوهينه مبجرد 
�ساأن  من  الأئمة  نقاد  من  ال�سادرة  املف�سرة  الغري  واجلروح  املبهمة،  الأقوال 
راوية، واإىل اهلل امل�ستكى من طريقة اأهل ع�سرنا املخالفني ل�سريعة الأئمة الذين 
م�سوا قبلنا يبادرون اإىل ت�سعيف القوي، وتوهني ال�ّسوي، من غري تاأمل وتفكر 

وتعمل وتب�سر")3(. 
مقدمة ابن ال�سلح )�ص:109-108(.  )1(

الهندي, عامل باحلديث والرتاجم, من فقهاء احلنفية. من  اللكنوي  الأن�ساري,  اأبو احل�سنات, حممد عبد احلي بن حممد ,  هو:   )2(
"الفوائد البهية يف تراجم احلنفية" و "الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل"  "الآثار املرفوعة يف الأخبار املو�سوعة" و  م�سنفاته: 

وغريها, تويف �سنة: )1304هـ(. ينظر: الأعلم للزركلي )187/6(.
الرفع والتكميل )�ص:108-108(.  )3(
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واأما الكتب امل�سنفة يف اجلرح والتعديل والتي ل تتعر�ض لبيان �سبب   
اجلرح اإل ي�سرياً فاإننا نعتمد عليها عند اإثبات اجلرح وتف�سريه، فاإذا خلت عن 
القوية  الريبة  نتوقف عن قبول حديث املجروح، لوجود  فاإننا  تف�سري اجلرح، 
التي توجب التوقف حينئذ، وهذا اأمر ل يقلل من �ساأنها اأو يف�سي اإىل تعطيلها 
الرجال  اأن يجتهد يف معرفة حال  الباحث  بل يجب على  باب اجلرح،  و�سد 

و�سبب �سعفهم فقد يكون احلامل عليه ما ل يعترب جرحاً)1(. 
وذلك  حديثه،  العلماء  قبل  حاله،  مبعرفة  الريبة  عنه  انزاحت  فممن   
كاللذين احتج بهما البخاري وم�سلم وغريهما ممن تكلم فيه بع�ض العلماء. فاإن 
اإل  كان  من  كائناً  اأحد  من  اجلرح  فيه  يقبل  مل  ال�ساأن  هذا  اأئمة  من  اأحد  وثقه 
اأئمة  فاإن  باأمر جلي،  اإل  الثقة، فال يزحزح عنها  مف�سراً، لأنه قد ثبتت له رتبة 
هذا ال�ساأن ل يوثقون اإل من اعتربوا حاله يف دينه ثم يف حديثه ونقدوه كما 

ينبغي. 
قال حممد بن ن�سر املروزي)2(: كل رجل ثبتت عدالته مل يقبل فيه جتريح   

اأحد حتى يتبني ذلك عليه باأمر ل يتحمل غري جرحه")3(.
وقال الإمام ابن جرير الطربي)4(: "لو كان كل من ادعى عليه مذهب   
من املذاهب الرديئة ثبت عليه ما اأدعى عليه و�سقطت عدالته وبطلت �سهادته 
قوم  ن�سبه  وقد  اإل  اأحد  منهم  ا  لأنه  الأم�سار  م حدثي  اأكرث  ترك  للزم  بذلك 
اإىل ما يرغب به عنه، ومن ثبتت عدالته مل يقبل فيه اجلرح وما ت�سقط العدالة 

بالظن")5(.
ينظر: التقريب, للنووي )�ص:49(.  )1(

هو: اأبو عبد الل, حممد بن ن�سر املروزي, اإمام يف الفقه واحلديث, له كتب كثرية, منها: "الق�سامة" يف الفقه, و "امل�سند" وغريهما,   )2(
تويف �سنة: )294هـ(. ينظر: طبقات ال�سافعية, لل�سبكي )246/2(, ح�سن املحا�سرة, لل�سوطي )310/1(.

فتح املغيث, لل�سخاوي )32/2(.  )3(
هو: اأبو جعفر, حمد بن جرر بن يزيد, الطربي, املجتهد املطلق. من م�سنفاته: كتاب "التف�سري" و "التاريخ" وغريها. تويف �سنة:   )4(

)310هـ(. ينظر: وفيات الأعيان, لبن خلكان )332/3( طبقات ال�سافعية, لل�سبكي )120/3(.
فتح الباري لبن حجز )429-428/1(.  )5(
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من  اجلارح  بقول  يعتد  ل  اأنه  اعتباره  يف  الباحث  ياأخذ  اأن  ويجب   
ي�سبق  مل  الذين  الرواة  من  املتقدم  حال  بحقيقة  له  علم  ل  والذي  املتاأخرين 
لأحد جتريحهم من الأئمة الذين خربهم لقرب العهد بهم ويعرف ذلك مبقارنة 
تواريخ اجلارح واملجروح. فاإن ابن عبد الرب)1(، وابن حزم)2(، وقد �سعفا اأبان 
بن �سالح)3( ووثقه ابن معني، والعجلي)4(، ويعقوب بن �سيبه)5(، واأبو زرعه)6(، 

واأبو حامت)7(. 
قال ابن حجر: هذه غفلة منهما وخطاأ توارداً عليه فلم ي�سعف اأبان هذا   

اأحد قبلهما، ويكفي فيه قول ابن معني ومن تقدم معه)8(. 
اأحد  قال  يون�ض)9(":  بن  "اإ�سرائيل  ترجمة  الفتح، يف  وقال يف مقدمة   
يطلق على  اأن  تقدم  من  بحقيقة حال  له  متاأخر ل خربة  من  يحل  "ل  الأثبات 

اإ�سرائيل ال�سعف ويرد الأحاديث ال�سحيحة التي يرويها")10(.

هو: اأبو عمر, يو�سف بن عبد الل بن عبد الرب, القرطبي, امللكي, كان ثقة نزيهًا متبحرًا يف الفقه, والعربية, واحلديث والتاريخ,   )1(
له م�سنفات كثرية, منها "التمهيد" , "ال�ستذكار" , "ال�ستيعاب" وغريها, توف �سنة: )463هـ(. ينظر: وفيات الأعيان, لبن 

خلكان )64/6(, الديباج املذهب, لبن فرحون )367/2(, تذكرة احلفاظ , للذهبي )217/3(.
هو: اأبو حممد, علي بن اأحمد بن �سعيد بن حزم الظاهري, فقيه اأ�سويل, من م�سنفاته: "املحلى" و "الأحكام لأ�سول الأحكام"   )2(

وغريها. تويف �سنة: )456هـ(. ينظر: وفيات الأعيان, لبن خلكان )325/3(.
وهو: اأبو بكر, اأبان بن �سالح بن عمري بن عبيد القر�سي, املدين, من �سغار التابعني, وثقة الأئمة كابن معني, العجلي, ويعقوب   )3(
بن �سيبة ال�سدو�سي, واأبو زرعة, واأبو حامت, وروى له: البخاري تعليقًا, واأبو داود, الرتمذي, الن�سائي, ابن ماجه, تويف �سنة: 

)100هـ(. ينظر: الطبقات الكربى, لبن �سعد )327/6(, تهذيب الكمال, للمزي )9/2(.
هو: اأبو احل�سن, اأحمد بن عبد الل بن �سالح, العجلي: موؤرخ للرجال, من حفاظ احلديث, له كتاب" الثقات" تويف �سنة )261هـ(.   )4(

ينظر: تاريخ بغداد, للخطيب )349/5(, الأعلم للزركلي )156/1(.
�سنة:  الكبري" تويف  "امل�سند  م�سنفاته:  من  احلديث,  علماء  كبار  من  املالكي  ال�سلت,  بن  �سيبه  بن  يعقوب  يو�سف,  اأبو  هو:   )5(

)262هـ(. ينظر: طبقات احلنابلة, لبن اأبي يعلى )416/1(, الأعلم للزركلي )199/8(.
األف  اأحمد بن حنبل. كان يحفظ مئة  الرازي, عبدي الل بن عبد الكرمي بن يزيد, من حفاظ احلديث, جال�ص  اأبوز زرعة  هو:   )6(

حديث, م�سنفاته "م�سند" تويف �سنة: )264هـ(. ينظر: تهذيب التهذيب, لبن حجر )30/7(.
اجلرح والتعديل, لبن اأبي حامت )297/2(.  )7(

نظر: فتح الباري لبن حجر )239/9(.  )8(
هو: اأبو يو�سف, اإ�سرائيل بن يون�ص بن اأبي اإ�سحاق ال�سبيعي الهمداين, الكويف, من كبار اأتباع التابعني, ثقة, روى له: البخاري,   )9(
للمزي  الكمال,  تهذيب  ينظر:  )160هـ(.  �سنة:  تويف  حزم,  ابن  و�سعفه  ماجه,  ابن  الن�سائي,  الرتمذي,  داود,  اأبو  م�سلم, 

)515/2(, ميزان العتدال, للذهبي )208/1(.
فتح الباري لبن حجر )390/1(.  )10(
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كما يجب عدم املبادرة اإىل ت�سعيف احلديث وتوهينه مبجرد الأقوال املبهمة   
واجلروح غري املف�سرة ال�سادرة من نقاد الأمة يف �ساأن هذا الراوي فكثي ما يوجد 
اأمر يكون مانعاً من قبول جرح ذلك الإمام وحينئذ يحكم برد جرحه، كاأن يكون 
اجلارح يف نف�سه جمروحاً فحينئذ ل يبادر اإىل قبول جرحه اأو تعديله ما مل يوافقه 
غريه من اأئمة هذا ال�ساأن، اأو يكون اجلارح من املتعنتني املت�سددين الذين يجرحون 

الراوي باأين جرح، ويطلقون عليه ما ل ينبغي اإطالقه عند اأوىل الألباب. 
الريبة  قويت  تعديل  عن  وال�ستق�ساء  البحث  بعد  املجروح  خال  فاإن   

على ت�سعيفه في�سقط حديثه عن الحتجاج به. 
املذهب الثاين: 

يُقبل التجريح غري مف�سر، واأما التعديل فال يقبل اإل مف�سراً، وذلك لأن   
التجريح ي�ستمل على احلكم على ظاهر الراوي وباطنه. 

واأما التعديالت فال ي�ستمل على ظاهره فقط فاإذا ان�سم اإليه بيان �سبب   
الأهم يف  الراوي، وهو  ذلك  باطن  على  الإمام  اإحاطة  مدى  لنا  تبني  العدالة 
درا�سة الرجال)1(، ولأن اأ�سباب العدالة يكرث الت�سنع فيها، فيبني املعدل على 
الثقة  به  يح�سل  ل  التعديل  ومطلق  الثقة،  مبطل  اجلرح  مطلق  ولأن  الظاهر، 

لت�سارع النا�ض اإىل الظاهر، فال بد من ال�سبب)2(. 
فعن يعقوب الف�سوي)3( قال: "�سمعت اإن�ساناً يقول لأحمد بن يون�ض)4(:   
عبد اهلل العمري)5( �سعيف، قال: اإمنا ي�سعفه راف�سي مبغ�ض لآبائه، ولو راأيت 

ينظر: الرفع والتكميل )�ص:92-91(.  )1(
ينظر: البحر املحيط, للزرك�سي )179/6(.  )2(

هو: اأبو يو�سف, يعقوب بن �سفيان الف�سوي احلافظ, ثقة, روى له: الرتمذي, والن�سائي, له م�سنفات منها "التاريخ الكبري",   )3(
وغريه, تويف �سنة: )277هـ(. ينظر: تهذيب الكمال, للمزي )417/34(, الأعلم للزركلي )198/8(.

وهو: اأبو عبد الل, اأحمد بن عبد الل بن قي�ص التميمي الكويف, وقد ين�سب اإىل جده, ثقة حافظ, روى له: البخاري, وم�سلم, واأبو   )4(
داود, والرتمذي, والن�سائي, وابن ماجه, تويف �سنة: )227هـ(. ينظر: تهذيب الكمال, للمزي )375/1(.

هو: اأبو عبد الرحمن, عبد الل بن عمر بن حف�ص بن عا�سم بن عمر بن اخلطاب القر�سي العدوي, العمري املدين, روى له : م�سلم,   )5(
اأبو داود, الرتمذي, الن�سائي, ابن ماجه, تويف �سنة: )171هـ(. ينظر: تهذب الكمال, للمزي )327/15(.
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حليته، وهيئته لعرفت اأنه ثقة")1(.
اللحية  وجمال  الهيئة  ح�سن  لأن  بحجة،  لي�ض  مبا  ثقته  على  فا�ستدل   
ووفرتها ي�سرتك فيه العدل وغريه، ول يخف عليك اأن مثل هذا التعديل غري 

معترب عند العلماء يف هذا ال�ساأن.
يف  الرازي)2(  الفخر  حكاه  الأول  للمذهب  مناق�ض  املذهب  وهذا   

املح�سول)3(، واخلطيب البغدادي يف "الكفاية" وغريهما)4(. 
يف  واإلكيا)7(  "الربهان")6(،  يف  اجلويني)5(  احلرمني  اإمام  ونقله   
الباقالين،  اأبي بكر  القا�سي  "املنخول")10( عن  "التلويح")8(، والغزايل)9( يف 

وقال اإمام احلرمني: اإنه اأوقع يف ماأخذ الأ�سول)11(. 
املعروف  الباقالين وهم منهم؛ لأن  القا�سي  نقلوه عن  ما  اأن  والظاهر   

عنه اأنه ل يجب ذكر اأ�سبابهما مًعا كما �سياأتي بيانه قريًبا.
املذهب الثالث:

ل يقبل التجريح والتعديل اإّل مف�سرين تالفًيا ملا ع�سى اأن يُطعن اجلارح   
الراوي مبا ل يقدح اأو يوثق مبا ل يعترب يف العدالة؛ ولأنَّه كما قد يجرح اجلارح 

الكفاية, للخطيب )�ص:99(.  )1(
هو: اأبو عبد الل, حمد بن عمر بن احل�سني فخر الدين الرازي, ال�سافعي, مف�سر, متكلم, فقيه, اأ�سويل, من م�سنفاته: "مفتاح   )2(

الغيب" و "املح�سول" , "املعامل" وغريها, تويف �سنة: )606هـ(. ينظر: طبقات ال�سافعية, لل�سبكي )81-80/8(.
املح�سول للرازي )410/4(.  )3(

الكفاية للخطيب )�ص:99(. وينظر: �سرح التب�سرة والتذكرة, للعراقي )337/1(.  )4(
هو: اأبو املعايل, عبد امللك بن عبد الل بن يو�سف بن حممد, اجلويني, ال�سافعي, اإمام احلرمني, فقيه, اأ�سويل, متكلم, من اآثاره:   )5(

.)165/5( لل�سبكي  ال�سافعية,  طبقات  )478هـ(.ينظر:  �سنة:  تويف  الأ�سول" وغريه,  يف  "الربهان 
الربهان )237/1(.  )6(

هو: اأبو احل�سن, علي بن حممد بن علي, عماد الدين الطربي, ال�سافعي, الكيا الطربي والهرا�سي, فقيه اأ�سويل, من ت�سانيفه:   )7(
.)448/2( خلكان  لبن  الأعيان,  وفيات  ينظر  )504هـ(.  �سنة  تويف  القراآن" غريها,  "اأحكام  امل�سرت�سدين" ,  "�سفاء 

مل اأقف على الكتاب, ذكره الزرك�سي يف البحر املحيط )179/6(.  )8(
الإمام  الإ�سلم,  �سنة: )450(, حجة  بطو�ص  ولد  الغزايل,  ال�سافعي,  الطو�سي,  اأحمد  بن  بن حمد  بن حممد  اأبو حامد, حمد  هو:   )9(
البحر, برع يف الفقه والأ�سول, ومهر يف الكلم واجلدل, له م�سنفات كثرية منها: "امل�ست�سفى" و "�سفاء الغليل" و "املنخول" 
و "اإحياء علوم الدين", وغريها, تويف �سنة: )505هـ(, ينظر: طبقات ال�سافعية, لل�سبكي )191/6(, الفتح املبني, للمراغي 

.)10-8/2(
املنخول )�ص:353(.  )10(

ينظر: الربهان, للجويني )237/1(.  )11(
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عمر  اأن  ا�ستدلوا  العدالة)1(،  يقت�سي  ل  مبا  املعدل  يوثق  كذلك  يقدح،  ل  مبا 
ر�سي اهلل عنه زكَي عنده رجل ف�ساأل املزكي عن اأحواله فظهر له ما ل يكتفي 
عنه  حكاه  فيما  املارودي)4(  قال  وبه  والأ�سوليون)3(،  اخلطيُب،  حكاُه  به)2(. 

الزرك�سي)5( يف "البحر املحيط")6(، ابن حمدان من احلنابلة)7( وغريهما)8(.
قال املرادي بعد اأن ذكر هذا املذهب: »وهو قوي، وا�سرتطه ابن حمدان من 
يف  تقدم  ملا  والتعديل  اجلرح  �سبب  ذكر  ي�سرتط  اأي:  فيهما،  وغريه  اأ�سحابنا 
اجلرح، وامل�سارعة اإىل التعديل بناء على الظاهر، فيقول -مثال-: هذا فا�سق؛ 
العبادات،  فعل  على  يواظب  لأنه  عدل؛  وهذا  ونحوه،  اخلمر،  ي�سرب  لأنه 

وترك املحرمات فيما اأعلم؛ ولهذا القول قوة«)9(.
املذهب الرابع:

يُقبل كٌل من اجلرح والتعديل ُمبهًما من غري بيان �سببه، اإذا كان اجلارُح اأو   
املعدل عاملًا باأ�سبابهما اطمئنانًا اإىل دينه ومعرفته، وينبني قبول اجلرح والتعديل 
ال�سهادة  رد  لأنَّ  املعدل،  خرب  قبول  وعلى  اجلرح،  علم  كفاية  على  املطلقني 

منهما تهمة لهما باخليانة الدينية فيما حكما به وهي ل جتوز.
اأما اإذا جرح اأو عدل من ل يعرف اجلرح والتعديل واأ�سبابهما فاإنّه يجب   

املح�سول للرازي )410/4(.  )1(
الكفاية للخطيب )�ص:99(. وينظر: �سرح التب�سرة والتذكرة, للعراقي )337/1(.  )2(

هو: اأبو املعايل, عبد امللك بن عبد الل بن يو�سف بن حممد, اجلويني, ال�سافعي, اإمام احلرمني, فقيه, اأ�سويل, متكلم, من اآثاره:   )3(
.)165/5( لل�سبكي  ال�سافعية,  طبقات  )478هـ(.ينظر:  �سنة:  تويف  الأ�سول" وغريه,  يف  "الربهان 

الربهان )237/1(.  )4(
هو: اأبو احل�سن, علي بن حممد بن علي, عماد الدين الطربي, ال�سافعي, الكيا الطربي والهرا�سي, فقيه اأ�سويل, من ت�سانيفه:   )5(

.)448/2( خلكان  لبن  الأعيان,  وفيات  ينظر  )504هـ(.  �سنة  تويف  القراآن" غريها,  "اأحكام  امل�سرت�سدين" ,  "�سفاء 
مل اأقف على الكتاب, ذكره الزرك�سي يف البحر املحيط )179/6(.  )6(

الإمام  الإ�سلم,  �سنة: )450(, حجة  بطو�ص  ولد  الغزايل,  ال�سافعي,  الطو�سي,  اأحمد  بن  بن حمد  بن حممد  اأبو حامد, حمد  هو:   )7(
البحر, برع يف الفقه والأ�سول, ومهر يف الكلم واجلدل, له م�سنفات كثرية منها: "امل�ست�سفى" و "�سفاء الغليل" و "املنخول" 
و "اإحياء علوم الدين", وغريها, تويف �سنة: )505هـ(, ينظر: طبقات ال�سافعية, لل�سبكي )191/6(, الفتح املبني, للمراغي 

.)10-8/2(
املنخول )�ص:353(.  )8(

ينظر: الربهان, للجويني )237/1(.  )9(
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الك�سف عن ذلك. بطلب التف�سري منه ول يقبالن منه مبهمني، لأن احلكم على 
ال�سيء فرع ت�سوره، وهو يفتقد موؤهالت احلكم على الرواة وركائزه، ومل 
املالكية)2(، واختيار  ال�ساأن)1(.وهو مذهب  اأهل العلم بهذا  يوجبوا ذلك على 
واإمام  الغزاي)4(،  ونقله عن اجلمهور)3(، واختاره  الباقالين  بكر  اأبي  القا�سي 
الإحكام)9(،  يف  والآمدي)8(  والرازي)7(،  والغزايل)6(،  اجلويني)5(،  احلرمني 
يف  والتفتازاين)12(  ال�سطالح")11(،  "حما�سن  يف  والبلقيني)10(  و�سححه 
"التلويح")13(، والهندي)14( يف "نهاية الو�سول")15(.وهو ظاهر كالم اخلطيب 
البغدادي)16(. وقال القا�سي يف "التقريب": اإن بع�ض اأ�سحاب ال�سافعي عزاه 
لل�سافعي، قال الزرك�سي: وهو ظاهر ت�سرفه، فاإن وجه له ن�ض بالإطالق حمل 

املح�سول للرازي )410/4(.  )1(
الكفاية للخطيب )�ص:99(. وينظر: �سرح التب�سرة والتذكرة, للعراقي )337/1(.  )2(

هو: اأبو املعايل, عبد امللك بن عبد الل بن يو�سف بن حممد, اجلويني, ال�سافعي, اإمام احلرمني, فقيه, اأ�سويل, متكلم, من اآثاره:   )3(
.)165/5( لل�سبكي  ال�سافعية,  طبقات  )478هـ(.ينظر:  �سنة:  تويف  الأ�سول" وغريه,  يف  "الربهان 

الربهان )237/1(.  )4(
هو: اأبو احل�سن, علي بن حممد بن علي, عماد الدين الطربي, ال�سافعي, الكيا الطربي والهرا�سي, فقيه اأ�سويل, من ت�سانيفه:   )5(

.)448/2( خلكان  لبن  الأعيان,  وفيات  ينظر  )504هـ(.  �سنة  تويف  القراآن" غريها,  "اأحكام  امل�سرت�سدين" ,  "�سفاء 
مل اأقف على الكتاب, ذكره الزرك�سي يف البحر املحيط )179/6(.  )6(

الإمام  الإ�سلم,  �سنة: )450(, حجة  بطو�ص  ولد  الغزايل,  ال�سافعي,  الطو�سي,  اأحمد  بن  بن حمد  بن حممد  اأبو حامد, حمد  هو:   )7(
البحر, برع يف الفقه والأ�سول, ومهر يف الكلم واجلدل, له م�سنفات كثرية منها: "امل�ست�سفى" و "�سفاء الغليل" و "املنخول" 
و "اإحياء علوم الدين", وغريها, تويف �سنة: )505هـ(, ينظر: طبقات ال�سافعية, لل�سبكي )191/6(, الفتح املبني, للمراغي 

.)10-8/2(
املنخول )�ص:353(.  )8(

ينظر: الربهان, للجويني )237/1(.  )9(
ينظر: تدريب الراوي )1/ 361(؛ الرفع والتكميل )�ص: 92(.  )10(

ينظر: الكفاية, للخطيب )1/ 109(؛ البحر املحيط, للزرك�سي )6/ 180(.  )11(
ينظر: الكفاية )�ص: 100(؛ البحر املحيط للزرك�سي )6/ 180(؛ �سرح التب�سرة والتذكرة, للعراقي )1/ 338(.  )12(

هو: اأبو احل�سن, علي بن حممد بن حبيب, القا�سي املاروي الب�سري ال�سافعي, اأق�سى ق�ساة ع�سره, ويل الق�ساء ببلدان كثرية, له   )13(
امل�سنفات الكثرية, منها: »احلاوي«؛ »اأدب الدنيا والدين؛ »الأحكام ال�سلطانية«؛ »النكت والعيون« وغريها. تويف �سنة: )450ه(. 

ينظر: طبقات ال�سافعية, لل�سبكي )5/ 267(؛ طبقات املف�سرين, لل�سيوطي )1/ 71(.
والأ�سول, وم�سارًكا يف احلديثة  بالفقه  ال�سافعي, كان عامًلا  الدين  بدر  الزرك�سي,  الل  بهادر بن عبد  اأبو عبد الل, حممد بن  هو:   )14(
�سنة:  تويف  القراآن«  علوم  يف  و»الربهان  الأ�سول  يف  لل�سبكي«  اجلوامع  جمع  »�سرح  املحيط«؛  »البحر  م�سنفاته:  من  والعربية, 

)794ه(. ينظر: طبقات ال�سافعية, لبن قا�سي �سهبة )3/ 167- 168(؛ الفتح املبني, للمراغي )2/ 209(.
ينظر: البحر املحيط )6/ 180(.  )15(

هو: اأبو عبد الل, اأحمد بن حمدان بن �سبيب بن حمدان احلراين احلنبلي, جنم الدين, الفقيه الأ�سويل الأديب, نزيل القاهرة,   )16(
و�ساحب الت�سانيف النافعة, من كنبه »نهاية املبتدئني« يف اأ�سول الدين و»املقنع« يف اأ�سول الفقه, و »�سفة املفتي وامل�ستفتي«, 

وغريها, تويف �سنة: )695هـ(. ينظر: ذيل طبقات احلنابلة, لبن رجب )4/ 267(؛ املنهل ال�سايف, لبن تغري بردي )1/ 290(.
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على ذلك، ول يخرج قولن)1(.
نقول  »اأنا  على:  اخلالف  حكاية  بعد  الكفاية  يف  اخلطيب  بكر  اأبو  قال   
واأفعاله،  اعتقاده  مر�سًيا يف  عدًل  اجلرح  اإليه يف  يرجع  الذي  كان  اإن  ا:  اأي�سً
عارًفا ب�سفة العدالة واجلرح واأ�سبابهما، عاملًا باختالف الفقهاء يف اأحكام ذلك، 

ُقِبَل قوله فيمن جرحه جمماًل، ومل ي�ساأل عن �سببه«)2(.
اجلرح  باأ�سباب  عاملًا  املزكي  كان  اإن  اأنه  واختار  احلرمني:  اإمام  وقال   

والتعديل اكتفينا باإطالقه واإل فال)3(.
وقال الغزايل: »وال�سحيح عندنا اأن هذا يختلف باختالف حال املزكي،   
يف  عدالته  عرفت  ومن  باإطالقه،  يكتفى  و�سبطه  بب�سريته  الثقة  ح�سلت  فمن 
نف�سه ومل تعرف ب�سريته ب�سروط العدالة فقد نراجعه اإذا فقدنا عاملًا ب�سريا به، 

وعند ذلك ن�ستف�سله«)4(.
حترير حمل النزاع وبيان القول الراجح:

ابن  الرابع خمالًفا ملذهب اجلمهور الذي اختاره  ملا كان هذا املذهب   
ال�سالح وغريه من املحققني من كون اجلرح املبهم ل يقبل، قال جماعة منهم: 
ل  من  اإذ  النزاع)6(؛  بل حترير ملحل  م�ستقبال  قول  لي�ض هذا  ال�سبكي)5(  التاج 
يكون عاملًا باأ�سبابهما ل يقبالن منه ل باإطالق ول بتقييد؛ لأن احلكم على ال�سيء 

فرع ت�سوره، فعلم بذلك اأن النزاع يف اإطالق العامل دون اإطالق غريه.
وكتب  احلديث  واأ�سول  الفقه  اأ�سول  كتب  يف  العبارات  هذه  ومثل   

التحبري, للمرادي )4/ 1917(؛ �سرح الكوكب املنري, لبن النجار )2/ 423(.  )1(
التحبري, للمرادي )4/ 1917(.  )2(

ينظر: تدريب الراوي )1/ 361(؛ �سرح التب�سرة والتذكرة, للعراقي )1/ 338(؛ الرفع والتكميل )�ص: 92(.  )3(
اإحكام الف�سول, للباجي )1/ 377(؛ �سرح تنقيح الف�سول )�ص: 365(..  )4(

نقله عنه اخلطيب البغدادي يف الكفاية )�ص: 107(. والغزايل يف امل�ست�سفى )1/ 129(., واأبو ن�سر بن الق�سريي يف كتابه, ورد على   )5(
اإمام احلرمني يف نقله عنه ما �سبق, وكذا نقله املارودي يف "�سرح الربهان" والقرطبي يف "الأ�سول", ذكر ذلك الزرك�سي يف البحر 
املحيط )6/ 180(. والآمدي يف الإحكام )2/ 86(., والإمام الرازي يف املح�سول )4/ 409- 420(, والهندي يف "نهاية الو�سول 

)2/ 2897(؛ والقرايف يف �سرح تنقيح الف�سول )�ص: 365(.
ينظر: البحر املحيطن للزرك�سي )6/ 181(.  )6(
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قبول  اأن عدم  �ساهدة على  ال�سريعة، وكلها  تخفى على مهرة  الفقه كثرية ل 
ال�سيخان  منهم  املحدثني  جمهور  مذهب  وهو  الراجح،  هو  املبهم  اجلرح 

واأ�سحاب ال�سنن الأربعة، وعليه جمهور الفقهاء والأ�سوليني.
الب�سري،  العارف  من  يقبل  املبهم  اجلرح  اأن  البع�ض  على  التب�ض  وقد   
عرفت  وقد  والأ�سوليني،  املحدثني  عند  ال�سحيح  واأنه  اجلماهري  اإىل  ون�سبة 
الباقالين وجمع من الأ�سوليني وهو لي�ض قوًل م�ستقاًل عند  اأبي بكر  اأنه قول 
اإزاء مذهب نقاد املحدثني  املحققني، وعلى تقدير كونه قوًل م�ستقاًل ل يعترب 

كالبخاري وم�سلم وغريهما من اأئمة امل�سلمني)1(.
واختار �سيخ الإ�سالم احلافظ بن حجر تف�سياًل وهو اإن كان من جرح   
جمماًل، قد وثقه اأحد من اأئمة هذا ال�ساأن، مل يقبل اجلرح فيه من اأحد كائًنا من 
كان اإل مف�سًرا؛ لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة، فال يزحزح عنها اإل باأمر جلي، فاإن 
اأئمة هذا ال�ساأن ل يوثقون اإل من اعتربوا حاله يف دينه، ثم يف حديثه، وتفقدوه 
كما ينبغي، وهم اأيقظ النا�ض، فال ينق�ض حكم اأحدهم اإل باأمر �سريح، واإن خال 
عن التعديل قبل اجلرح فيه غري مف�سر اإذا �سدر من عارف؛ لأنه اإذا مل يعدل 

فهو يف حيز املجهول، واإعمال قول املجرح فيه، اأوىل من اإهماله)2(.
وقال الذهبي)3(-وهو من اأهل ال�ستقراء التام يف نقد الرجال-: »مل   
يجتمع اثنان من علماء هذا ال�ساأن قط على توثيق �سعيف، ول على ت�سعيف 

ثقة«)4(.

الربهان )1/ 237(.  )1(
امل�ست�سفى )1/ 129(.  )2(

املح�سول )4/ 410(.  )3(
هو: اأبو احل�سن, علي بن اأبي علي بن حممد بن �سامل, �سيف الدين التغلبي الآمدي, احلنبلي ثم ال�سافعي, فقيًها اأ�سولًيا, متكلًما,   )4(
مل يكن يف زمانه من يجاريه يف الأ�سلني وعلم الكلم, من كتبه: »اأبكار الأفكار«؛ »الإحكام يف اأ�سول الأحكام« وغريها, تويف �سنة: 
)631هـ(, ينظر: وفيات الأعيان, لبن خلكان )3/ 293(؛ طبقات ال�سافعية, لل�سبكي )8/ 306(؛ الفتح املبني, للمراغي )2/ 

.)58 -57
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اأن ل يرتك حديث الرجل حتى يجمعوا  الن�سائي:  ولهذا كان مذهب   
على تركه)1(.

يطلب  اإمنا  عدل،  اأو  جرح  ممن  اأحد  كل  من  يكون  ل  التف�سري  فطلب   
حيث يكون الأمر �سًكا يف معرفة اجلارح بحال املجروح عند ن�سبة اجلرح اإليه 
وكاأن املجروح ممن مل يت�سح حاله، دون من قام الدليل القاطع على جرحه، 
اأو على تعديله اأو ت�سهد القرائن على حتامل اجلارح عليه من تع�سب مذهبي اأو 

غريه.
وكان  التهمة  مظان  من  مربًء  الأمة  اأحبار  من  حرًبا  اجلارح  كان  فاإذا   
املجروح م�سهوًرا بال�سعف مرتوًكا بني النقاد فال نتباطاأ عن الأخذ بجرحه، ول 
نطلب من اجلارح تف�سريه فاإنه واحلالة هذه من اتفاق العلماء على �سعفه يكون 

طلًبا لغيبة ل حاجة اإليها.
واإذا كان املجروح ممن اندفعت عنه التهم والظنون لإمامته وا�ستقر يف   
الأذهان عظمته، و�سارت الركبان بذكر عدالته، وتناقلت الرواة ممادحة فاإنه ل 
يقبل فيه قول اجلارح اإل اأنه ياأتي يف جرحته ببينة عادلة ت�سح بها جرحته على 

طريق ال�سهادات.
وعليه فيقبل قول يحيي بن معني يف اإبراهيم بن يزيد املدين: اإنه �سعيف،   
واإنه مل يبني فيه اجلرح، لأنه اأمام مقدم يف هذه ال�سناعة، �سرورة اأن اإبراهيم 
هذا، معروف بال�سعف عند الأئمة ول نقبل قوله يف الإمام ال�سافعي: لي�ض بثقة: 
ول يف اأمثاله، لإمامته لو ف�سر وكتب جملًدا يف ذلك لقيام القاطع على اأنه غري 
حمق بالن�سبة اإليه لأنه يف ذلك كالآتي يخرب غريب لو �سح لتوفرت الدواعي 

على نقله، اإل اأن ياأتي باأمر جلي ل يحتمل اأن يكون غري جرحه، وهيهات.

الإحكام )2/ 82(.  )1(
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ول نق�سي بالف�سق على ذلك اجلارح الذي عرفت عدالته اإذا جرح من   
مل يقبل منه جرحه بل جنوز اأن يكون ذلك اجلارح دفعه اإىل هذا بع�ض الأمور 

الآتية:
اأن يكون واهًما، ومن ذا الذي ل يهم؟  .1

اأن يكون موؤوًل، قد جرح ب�سيء ظنه جارًحا ول يراه املجروح كذلك،   .2
كاخلالف بني املجتهدين.

اأن يكون نقله اإىل اجلارح من يراه هو �سادًقا ونحن نراه كاذبًا قد خفى   .3
على اجلارح حاله.

ا هي من اأ�سباب اختالف العلماء يف اجلرح والتعديل  وهذه الأمور اأي�سً  
الحتجاج  يف  الختالف  فيقع  غريه  عند  معدل  عامل،  عند  جمروح  فرب 
ح�سب الختالف يف تزكيته، ولي�ض من املتعني اأن يكون احلامل للجارح يف 

كل احلالت جمرد التع�سب والهوى حتى يجرحه باجلرح.
وتعتمد املادة العلمية التي يختلف العلماء غالًبا ب�سببها يف جرح الرواة   

على ما ياأتي:
اتهمه  فقد  عبا�ض  ابن  موىل  كعكرمة  وذلك  عدمه،  من  بالكذب  التهام   .1

بالكذب جماعة واأنكر ذلك اآخرون.
غلبة الوهم والغلط يف احلديث من عدمه، وذلك مثل عبد اهلل بن حممد   .2

بن عقيل )141( فقد احتج بع قوم واأ�سقط حديثه اآخرون.
اأ�سقط  كرثة اخلطاأ وفح�سه، من قلة ذلك، مثل حكيم بن جبري الأ�سدي،   .3

اأحاديثه كثريون وح�سن حديثة الإمام الرتمذي.
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املبحث الثاين
التعديل املبهم

بالتعديل  اأو  الإبهام،  على  بالتعديل  املحدثني  من  كثري  عند  يعرف   
اأو:  اأو: »حدثني عدل«  الثقة«  الراوي: »حدثني  قال  اإذا  املبهم)1(. و�سورته: 
»حدثني من ل اأتهم« اأو نحو ذلك، اأي: عدم ت�سمية الراوي ل�سيخه، اأو عدم 
ذكر ما يتميز به �سخ�سه، فيمن دون ال�سحابة من الرواة، فهل يقبل ذلك التعديل 

منه اأم ل، وهل هذا القول منه يعد توثيًقا ملن روى عنه؟
امل�ساألة على  العلماء من املحدثني والأ�سوليني يف هذه  اآراء  اختلفت   

اأربعة اأقوال:
القول الأول:

كونه  لحتمال  التوثيق؛  يف  يكفي  ول  مطلًقا،  املبهم  التعديل  يقبل  ل   
جمروًحا عند غريه. قاله جمهور املحدثني والفقهاء -من ال�سافعية واحلنابلة- 
والأ�سوليني)2(، واختاره وابن حزم، والنووي، وابن ال�سالح، اأبو بكر القفال 
الطربي،  الطيب  اأبو  والقا�سي  البغدادي،  واخلطيب  وال�سرييف،  ال�سا�سي، 
وال�سيخ اأبو اإ�سحاق ال�سريازي، وابن ال�سباغ، واملارودي، والروياين، واحلافظ 
قال  وال�سوكاين،  ال�سيوطي،  و�سححه  واملرداوي،  والزرك�سي،  حجر،  ابن 

الروياين من ال�سافعية: »وهو كاملر�سل«)3(.

ينظر: اليواقيت والدرر, للمناوي )2/ 141(.  )1(
ذكره القا�سي اأبو يعلي, واأبو اخلطاب الكلوذاين, وابن عقيل, وابن مفلح من �سور املر�سل على اخللف فيه, ينظر: العدة, لأبي   )2(

يعلى )3/ 906(؛ التمهيد للكلوذاين )3/ 130 وما بعدها(؛ التجبري, للمرداوي )4/ 1956(.
ينظر: اللمع, لل�سريازي )�ص: 75(؛ البحر املحيط, للزرك�سي )6/ 174(؛ التحبري, للمرداوي )4/ 1955(؛ اإر�ساد الفحول,   )3(
لل�سوكاين )1/ 181 وما بعدها(؛ جمع اجلوامع مع �سرح املحلي )2/ 84 وما بعدها(؛ امل�سودة, لآل تيمية )�ص: 256(؛ مقدمة ابن 
ال�سلح )�ص: 110(؛ ك�سف الأ�سرار, للبخاري )3/ 71 وما بعدها(؛ �سرح الكوكب املنري, لبن النجار )2/ 437(؛ الإحكام, لبن 
حزم )1/ 135(؛ تدريب الراوي, لل�سيوطي )1/ 365(؛ تو�سيح الأفكار, لل�سنعاين )2/ 111(؛ الكفاية للخطيب )�ص: 92(؛ 

النكت, للزرك�سي )3/ 362(؛ �سرح نخبة الفكر للقاري )�ص: 396(.
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قال: ال�سيوطي: »واإذا قال: »حدثني الثقة اأو نحوه« من غري اأن ي�سميه،   
مل يكتف به يف التعديل على ال�سحيح، حتى ي�سميه؛ لأنه واإن كان ثقة عنده، 
فرمبا لو �سماه لكان ممن جرحه غريه بجرح قادح، بل اإ�سرابه عن ت�سميته ريبة 

توقع تردًدا يف القلب«)1(.
بل زاد اخلطيب: اأنه لو �سرح باأن كل �سيوخه ثقات، ثم روى عمن مل   

ي�سمع، مل يعمل بتزكيته، جلواز اأن يعرف اإذا ذكره بغري العدالة.
مقبول  ر�سي  عدل  فهو  واأ�سميه  عنه  اأروي  من  كل  العامل  قال  لو  نعم  قال 

احلديث، كان هذا القول تعديال لكل من روى عنه و�سماه كما �سبق)2(.
القول الثاين:

مًعا.  احلالتني  ماأمون يف  لأنه  عينه؛  لو  كما  مطلًقا  املبهم  التعديل  يقبل   
وهو قول اأبي حنيفة، واختاره اأبو يعلى، واملجد ابن تيمية ابن قا�سي اجلبل من 

احلنابلة)3(.
قال عبد العزيز البخاري احلنفي: »وعندنا يكفي ذلك يف حق اجلميع؛   
لأن العدل ل يحكم على اأحد بكونه ثقة اإل بعد حتقق عدالته والتفح�ض عن 

اأ�سبابها فيقبل هذا منه كما لو �سماه«)4(.
قال ابن تيمية: »اإذا قال العدل: حدثني الثقة، اأو من ل اأتهمه، اأو رجل   
تعديل  لأن ذلك  املر�سل واملجهول؛  واإن رددنا  يقبل  فاإنه  عدل، ونحو ذلك، 

�سريح عندنا«)5(.

تدريب الراوي )1/ 365(.  )1(
الكفاية )�ص: 92(.  )2(

ينظر: العدة, لأبي يعلى )3/ 906(؛ ك�سف الأ�سرار, للبخاري )3/ 71 وما بعدها(؛ امل�سودة, لآل تيمية )�ص: 256 وما بعدها(؛   )3(
التحبري, للمرداوي )4/ 1956- 1957(.

ك�سف الأ�سرار )3/ 72(.  )4(
امل�سودة, لآل تيمية )�ص: 256- 257(.  )5(
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القول الثالث:
التف�سيل بني من يعرف من عادته اإذا اأطلق ذلك، اأنه يعني به معيًنا وهو   

معروف باأنه ثقة فيقل واإل فال. قاله بع�ض العلماء)1(.
القول الرابع:

يقبل يف حق من موافقه يف املذهب، ل غريه، اإن كان املعدل اأهاًل له،   
اأي عاملًا، جمتهًدا، كمالك وال�سافعي، وكثرًيا ما يفعالن ذلك.

قاله املالكية وجمع من ال�سافعية، واختاره اإمام احلرمني، وابن ال�سبكي،   
اختيار  عن  ال�سالح  ابن  ونقله  الأن�ساري،  زكريا  الإ�سالم  و�سيخ  واملحلي، 
بع�ض املحققني، وعليه يدل كالم ابن ال�سباغ قال ابن ال�سباغ: اأنه ل يورد ذلك 
احتجاًجا باخلرب على غريه، بل يذكر لأ�سحابه قيام احلجة عنده على احلكم، 
وقد عرف هو من روى عنه ذلك. ورجحه الرافعي يف �سرح امل�سند، وفر�سه 

يف �سدور ذلك من اأهل التعديل)2(.
وقيل: ل يكفي اأي�سا، حتى يقول: كل من اأروي لكم عنه، ومل اأ�سمه،   

فهو عدل)3(.
حاله،  خلفاء  ال�سعف  اأبهموه  من  بع�ض  يف  يوجد  وقد  اخلطيب:  قال   

كرواية مالك، عن عبد الكرمي بن اأبي املخارق)4(.
القول الراجح:

اأن عدم ت�سمية الراوي، اأو عدم ذكر ما يتميز به �سخ�سه، فيمن دون   
"حدثني  عنه:  الراوي  يقول  اأن  �سيًئا  اأمره  من  يرفع  ل  الرواة،  من  ال�سحابة 
حكاه �سارح "اللمع اليماين" عن �ساحب "الإر�ساد". ينظر: البحر املحيط, للزرك�سي )6/ 174(؛ اإر�ساد الفحول, لل�سوكاين )1/   )1(

181 وما بعدها(؛ تدريب الراوي, لل�سيوطي )1/ 365(.
 /6( للزرك�سي  املحيط,  البحر  بعدها(؛  وما   84  /2( املحلي  �سرح  مع  اجلوامع  جمع  245(؛   /1( للجويني  الربهان,  ينظر:   )2(
174- 175(؛ التحبري, للمرداوي )4/ 1956- 1957(؛ مقدمة ابن ال �سلح )�ص: 110(؛ ك�سف الأ�سرار, للبخاري )3/ 71 وما 

بعدها(؛ تدريب الراوي, لل�سيوطي )1/ 365(؛ تو�سيح الأفكار, لل�سنعاين )111/2(.
تدريب الراوي, لل�سيوطي )1/ 366(.  )3(

ينظر: البحر املحيط, للزرك�سي )6/ 173(؛ تدريب الراوي, لل�سيوطي )1/ 366(.  )4(



جملة ت�أ�صيل العلوم {202}

الراوي  ذلك  كان  واإن  حتى  ذلك  ونحو  اأتهم"،  ل  من  "حدثني  اأو:  الثقة" 
معدوًدا فيمن مييز النقلة.

وذلك لأن النقاد يختلفون يف النقلة، فرمبا لو �سمى ذلك الراوي �سيخه   
لكن جمروًحا بقادح عند غريه من اأئمة احلديث.

قال العالئي: »والذي عليه اأكرث املحققني: اأنه ل يكتفي بقول الراوي:   
ذلك  زال  وعرفناه  با�سمه  �سرح  اإذا  فاإنه  ا�سمه،  ذكر  غري  من  الثقة،  حدثني 

الحتمال اإذا مل يظهر فيه جرح بعد البحث«)1(.
بل اإن عدوله عن ت�سمية �سبهة يف اأنه رمبا علم انه لو �سماه لرد اأهل العلم   

روايته.
ومن اأمثلة قول الناقد: قول ال�سافعي: "اأخربنا الثقة عن فالن" وي�سمي   

�سيخ ذلك الثقة عنده.
فال�سافعي ممن له دراية بالنقلة، لكن ل يقبل منه قوله يف �سيخه املبهم:   
"الثقة" دون اأن ي�سميه، فاإنه روى عن بع�ض ال�سيوخ املجروحني، ومن اأبرزهم 
اإبراهيم بن اأبي يحيي الأ�سلمي، وهو مرتوك عند �سائر كبار النقاد، ومعروف 

اأن ال�سافعي كان يوثقه.
اأرادهم  من  ببع�ض  املراد  تعيني  يف  العلم  اأهل  بع�ض  عن  جاء  ما  اأما   
ال�سافعي بذلك، فذلك مما ل ميكن القطع به، بل الظاهر اأنه اأجري على جمرد 
الحتمال وذلك مثل ما حكى عبد اهلل بن اأحمد بن حنبل قال: »جميع ما حدث 

به ال�سافعي يف كتابه فقال: حدثني الثقة، اأو: اأخربين الثقة، فهو اأبي«)2(.

جامع التح�سيل )�ص: 93(.  )1(
اأخرجه اأبو نعيم يف احللية )9/ 170( باإ�سناد �سحيح, وهو يف "العلل" لأحمد العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الل )1/   )2(
469(؛ و "اآداب ال�سافعي" لبن اأبي حامت )�ص: 71(؛ ون�سه: "وكل �سيء يف كتب ال�سافعي: حدثني الثقة عن ه�سيم, وغريه, هو 

اأبي".
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فهذا ح�سر غري دقيق، بل حدث ال�سافعي عن الثقة عنده عن جماعة   
رباح، وجماهد،  اأبي  بن  مثل: عطاء  بن حنبل،  اأحمد  يدركهم  الرواة مل  من 
وابن �سهاب الزهري، وحميد الطويل ويحيى بن اأبي كثري ويون�ض بن عبيد، 

واأيوب ال�سختياين، وه�سام بن عروة، و�سفيان الثوري، وغريهم.
الثقة عنده عن جرير بن عبد احلميد، واإ�سماعيل بن  نعم، حدث عن   

علية، وهذان من �سيوخ اأحمد.
وحاول بع�ض اأهل العلم اأن يب�سط ذلك، فذكر اأن قول ال�سافعي: "عن   
الثقة عن الليث بن �سعد" هو يحيى بن ح�سان، و "عن الثقة عن اأ�سامة بن زيد" 
بن  اإ�سماعيل  الطويل" هو  الثقة عن حميد  "عن  و  اأبي يحيى،  بن  اإبراهيم  هو 
علية، و "عن الثقة عن معمر" هو مطرف بن مازن، و "عن الثقة عن الوليد بن 
كثري" هو اأبو اأ�سامة حماد بن اأ�سامة، و "عن الثقة عن الزهري" هو �سفيان بن 

عيينة")1(.
وهذا اإ�سافة اإىل كونه مل ي�ستغرق كمن قال فيه ال�سافعي: "عن الثقة"،   
فهو مقول بالظن، ويبدو اأن م�ستنده يرجع اإىل تفقده من عرف بالرواية عن 
ذلك ال�سيخ مما اأدركهم ال�سافعي واأخذ عنهم، وهذا ل ي�سح اأن يكون مقيا�ًسا 

لتعيني هوؤلء.
هو  من  وفيهم  اأ�سامة،  واأبي  علية  كابن  ثقة  هو  من  فيهم  اأن  راأيت  ثم   

جمروح كابن اأبي يحيى ومطرف بن مازن.
�ساأن ذلك  من  ترفع  ل  ال�سافعي  من  العبارة  اأن هذه  يتبني:  تقدم  ومما   
قوله:  مبنزلة  الثقة"  "اأخربنا  قوله:  وكاأن  اجلهالة،  على  باق  اأمره  بل  الراوي، 

رجل". "اأخربنا 
ال�سافعي, للبيهقي )1/ 533(, تعجيل املنفعة, لبن حجر )2/ 626- 627(؛ حترير علوم احلديث, لعبد الل  ينظر: مناقب   )1(

اجلديع )1/ 495(.
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ومالك بن اأن�ض اأعرف باحلديث ورجاله من ال�سافعي، وا�ستعمل هذه   
ال�سيغة يف موا�سع من "املوطاأ"، وكذلك اجتهد بع�ض العلماء لتمييز املراد)1(، 
ولي�ض يف ذلك �سيء يقطع به، اإل اأن يراد احلديث ذاته من طريق اأخرى �سحيحة 

اإىل مالك ي�سرح فيها با�سم ذلك املبهم.
ومن اأمثلة قول الراوي الثقة الذي ل يعد فيمن يعتمد قوله يف الرجال:   
قول حممد بن اإ�سحاق �ساحب املغازي: "حدثني من ل اأتهم"، فاإنه جاء باأخبار 
كثرية يف ال�سري يرويها مبثل هذه ال�سيغة، ومعروف اأن ابن اإ�سحاق يروي عن 
املجهولني واملرتوكني)2(، ولي�ض معدوًدا فيمن مييز املتقنني من النقلة من غريهم، 
واإذا كنا مل نعتد مبثل ذلك القول من ال�سافعي، فكيف يغني �سيّئا من! مثل ابن 

اإ�سحاق؟
الذي رجحه  املبهم هو  التعديل  والقول برتك العتماد على مثل هذا   
اخلطيب من اأئمة احلديث)3( واأبو بكر ال�سرييف من اأئمة الأ�سول، وذلك خالًفا 

لإمام احلرمني ومن تبعه)4(.
م�ساألة: لو قال نحو ال�سافعي: اأخربين من ل اأتهم، فهو كقوله: اأخربين   

الثقة.
املحلي،  والإمام  ال�سبكي  كابن  ال�سافعية  من  احلنفية وجماعة  عند  توثيًقا  يعد 
وعند جمهور املحدثني والفقهاء- من ال�سافعية واحلنابلة- والأ�سوليني ل يعد 

توثيًقا، ملا تقدم ذكره)5(.

ينظر: اجلرح والتعديل, ترجمة )خمرمة بن بكري( )8/ 363(, )1/ 22(؛ وتعجيل املنفعة, لبن حجر )2/ 625(.  )1(
وف�سر مرة قوله: "حدثنا من ل اأتهم" باأنه عنى احل�سن بن عمارة, وهو مرتوك. ينظر: الرو�ص الأنف, لل�سهلي )6/ 23(.  )2(

الكفاية )�ص: 531(.  )3(
ينظر: جامع التح�سيل, للعلئي )�ص: 95, 96(؛ حترير علوم احلديث, لعبد الل اجلديع )1/ 495 وما بعدها(.  )4(

ينظر: ك�سف الأ�سرار للبخاري )3/ 71 وما بعدها(؛ الت�ستيف, للزرك�سي, )1/ 498(؛ البحر املحيط, للزرك�سي )6/ 178(؛   )5(
�سرح الكوكب املنري, لبن النجار )3/ 71(؛ جمع اجلوامع ومع �سرح املحلي )2/ 85(؛ تدريب الراوي, لل�سيوطي )1/ 366(.
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وقال الذهبي: »لي�ض بتوثيق؛ لأنه نفي للتهمة، ولي�ض فيه تعر�ض لإتقانه،   
ول لأنه حجة«)1(.

ال�سافعي  من  وقع  اإذا  هذا  اأن  غري  �سحيح،  »وهذا  ال�سبكي:  ابن  قال   
على م�ساألة دينية فهي والتوثيق �سواء يف اأ�سل احلجة، واإن كان مدلول اللفظ 
ل يزيد على ما ذكره الذهبي، فمن ثم خالفناه يف مثل ال�سافعي، اأما من لي�ض 

مثله فالأمر كما قال«)2(.
مع  الذهبي  عن  نقله،  على  اقت�ساره  من  »والعجب  الزرك�سي:  قال   
واملاوردي،  ال�سرييف،  منهم:  به،  �سرحوا  اأ�سحابنا  فحول  من  طوائف  اأن 

الروياين«)3(.
 

اخلامتـــة
من خالل درا�ستي للم�ساألتني ال�سابقتني يف هذه الوريقات املعدودة،   
ظهرت يل بع�ض الأمور والتي اأح�سبها �ساحلة لأن تكون نتائج لهذا البحث، 

اأذكر منها:
اأن موطن النزاع يف امل�ساألة الأوىل وهي "التف�سيل اأو التف�سري يف اجلرح   .1
والتعديل" هو يف قول العامل باأ�سباب اجلرح والتعديل هل يقبل اأم ل؟ 
اأم  اأكان مف�سًرا  لأن الإجماع حا�سل على عدم قبول قول اجلهال �سواء 

مبهًما؛ فال عربة بقوله.
املبهم دون  التعديل  بقبول  القائلني  اجلمهور  بني مذهب  اجلمع  اأنه ميكن   .2
ذكر �سببه وعدم قبول اجلرح اإل مف�سًرا، ومذهب القائلني بقبول كل من 
على  بذلك  يقولون  ل  لأنهم  �سببه،  بيان  غري  من  مبهًما  والتعديل  اجلرح 

الو�سيط, لبن �سبهة )�ص: 399(.  )1(
تدريب الراوي, لل�سيوطي )1/ 367(.  )2(
تدريب الراوي, لل�سيوطي )1/ 367(.  )3(
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باأ�سبابهما اطمئنانًا  اأو املعدل عاملًا  اأن يكون اجلارح  اطالقه، بل ي�سرتطون 
اإىل دينه ومعرفته، لذلك ينبني قبول اجلرح والتعديل املطلقني على كفاية 
لهما  تهمة  منهما  ال�سهادة  املعدل، لأن رد  قبول خرب  علم اجلرح، وعلى 
اأو عدل من ل  اإذا جرح  اأما  به وهي ل جتوز.  فيما حكما  الدينية  باخليانة 
بطلب  ذلك.  الك�سف عن  يجب  فاإنه  واأ�سبابهما  والتعديل  اجلرح  يعرف 
التف�سري منه ول يقبالن منه مبهمني، لأن احلكم على ال�سيء فرع ت�سوره، 
وهو يفتقد موؤهالت احلكم على الرواة وركائزه، ومل يوجبوا ذلك على 
اأهل العلم بهذا ال�ساأن، وهذا ما �سرح به اجلمهور؛ فتبني بذلك اأنه لي�ض 
القول  اأنه  اأرى  ما  وهذا  املحققني؛  جمهور  عليه  ما  وهو  م�ستقاًل،  قوًل 
الراجح لأنه متو�سط بني الت�سدد والت�ساهل، لأن عدم ا�سرتاط بيان ال�سبب 
فيهما ح�سن جيد، فينبغي للحاكم اأو املحدث، اأن ل يقبل اإل قول اجلازم، 
املتو�سط بني املفرط واملفرط، فمن غال يف اجلزم مبا ي�سلح وما ل ي�سلح، 
من  عدل  حتى  اجلزم،  واطرح  بالنا�ض،  ظنه  اأح�سن  ومن  قوله،  يقبل  ل 
تفريط،  اإفراط، والثاين  الأول  يقبل قوله، لأن  ي�سلح ومن ل ي�سلح، ل 
وكالهما مذموم، وال�سواب املتو�سط، وهو ما اأ�سار اإليه الإمام الطويف 

رحمه اهلل.
عدم �سالحية ا�ستدلل اجلمهور مبا ورد عن �سعبة اأنه ترك حديث فالن؛   .3
لأنه راآه يرك�ض على برذون فرتكه؛ فال�ستدلل بهذا الأمر على عدم قبول 
بن احلجاج- رحمه اهلل- مل يجرح  �سعبة  ي�ستقيم؛ لأن  املبهم ل  اجلرح 
راأى ذلك من خوارم  لعله  ترك حديثه  بل  برذون،  يرك�ض على  راآه  من 
اأكره  اأنه  �سعبة  مبا ورد عن  ال�ستدلل  اآخر، وكذلك  ل�سبب  اأو  املروءة، 
ال�سماع من املنهال بن عمرو؛ لأنه �سمع يف بيته �سوت الطنبور. فهذا الأثر 
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اأ�ساًل، بل قال: كره ال�سماع منه،  اأو مل يجرحه  لي�ض فيه ت�سريح باجلرح 
وكذلك من راآه كثري الكالم، ول �سك اأن مثل هذا تعمق ومبالغة وت�سدد 
يف قبول الرواية، ومما يوؤكد قويل هذا اإن الإمام البخاري يف �سحيح قد 

خرج رواية للمنهال بن عمرو عن �سعبة، وقد بينت ذلك يف مو�سعه.
الفائقة  وعنايتهم  الأ�سوليني  اأبحاث  دقة  نظري  لفت  اأنه  النتائج  ومن   .4
اأكرث عناية  اأنهم  اإن قلت  مبالًغا  باملباحث احلديثية يف م�سنفاتهم، ول�ست 
الأخبار  قبول  لقواعد  والتاأ�سي�ض  بالتاأ�سيل  يقومون  اأنهم  املحدثني؛  من 
اأن جمع منهم جمع  التي غالًبا ينبني عليها اأحكاًما �سرعية؛ بالإ�سافة اإىل 
واآخرون؛  العراقي  كاحلافظ  احلديث،  واأ�سول  الفقه  اأ�سول  علمي  بني 
لهذا اأحببت اأن اأو�سي الباحثني وطلبة العلم وامل�ستغلني بعلوم احلديث 
خ�سبة  ومادة  مكنونة،  ودرر  ثمنية،  جواهر  ففيها  الأ�سوليني  مب�سنفات 
لطالب العلم، على اأنه ل يفهم من قويل هذا النتقا�ض من علماء احلديث 

فهذا لي�ض مرادي.
التعرف على مناهج العلماء من املحدثني والأ�سوليني يف اجلرح والتعديل،   .5
والوقوف على مذاهبهم يف هذا الفن، فقد ظهر يل اختالف مناهجهم 
بني  ما  تراوحت  والتي  والأخبار،  وقبول  والتعديل  اجلرج  يف  وطرقهم 
حت�سل  التي  العلمية  الفائدة  هي  وهذه  واملتو�سط،  واملت�ساهل  املت�سدد 
الهدف  حققت  اأنها  اإل  �سخ�سية  فائدة  كانت  واإن  وهي  الباحث،  عليها 

الذي يرمي اإليه البحث. هذا واهلل اأعلم.
وختاًما ا�ساأل اهلل اأن يجعل اأجر هذا العمل فيميزان ح�سناتنا جميًعا، واأن   

يرزقنا من لدنه علًما وفهما اإنه على كل �سيء قدير، وبالإجابة جدير.
واحلمد هلل رب العاملني
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الدرر الكامنة يف اأعيان املئة الثامنة، لأحمد ابن حجر الع�سقالين )ت:   .38

852هـ(، مطبعة دائرة املعارف العثمانية، بحيدر اأباد، ط2، 1972م.
اإبراهيم بن علي بن  اأعيان علماء املذهب،  الديباج املذهب يف معرفة   .39
حممد بن فرحون ليعمري املالكي )ت: 799هـ( دار الكتب العلمية- 

بريوت.
احلنبلي )ت:  بن رجب  اأحمد  بن  الرحمن  لعبد  احلنابلة،  ذيل طبقات   .40

795هـ(، مطبعة ال�ّسنة املحمدية، 1372هـ.
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428هـ(،  )ت:  َمْنُجويَه  بن  علي  بن  اأحمد  ت:  م�سلم،  �سحيح  رجال   .41
حتقيق: عبد اهلل الليثي، دار املعرفة- بريوت، ط1، 1407هـ.

الرفع والتكميل يف اجلرح والتعديل، ت: حممد عبد احلي بني حممد   .42
اللكنوي )ت: 1304هـ(، حتقيق: عبد الفتاح اأبو غدة، مكتب املطبوعات 

الإ�سالمية، حلب، ط3، 1407هـ.
�سري اأعالم النبالء، لأبي عبد اهلل بن حممد بن اأحمد بن عثمان الذهبي   .43
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الأرناوؤوط، دار بن كثري، دم�سق، 1406هـ.
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�سرح التلويح على التو�سيح ملنت التنقيح يف اأ�سول الفقه، �سعد الدين   .47
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الإيجي  اأحمد  بن  الرحمن  عبد  املنتهى،  خمت�سر  على  الع�سد  �سرح   .48
)ت: 756هـ(، حتقيق: فادي ن�سيف؛ وطارق يحي، دار الكتب العلمية، 

بريوت، لبنان، ط1، 1421هـ، 2000م.
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بابن النجار )ت: 972هـ(، حتقيق: حممد الزحيلي، ونزيه حماد، مكتبة 
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طبقات الف�سرين، اأحمد بن حممد األأدنروي، حتقيق: �سليمان  بن �سالح   .65
اخلزي، مكتبة العلوم واحلكم، واملدينة املنورة، ط1، 1997م.

العدة يف اأ�سول الفقه، للقا�سي اأبي يعلى الفراء )ت: 458هـ(، حتقيق:   .66
د. اأحمد بن علي بن �سري املباركي، ط2، 1410هـ، 1990م.

العلل ومعرفة الرجال، ت: اأبو عبد اهلل اأحمد بن حنبل )ت: 241هـ(،   .67
حتقيق: و�سي اهلل بن حممد عبا�ض، دار اخلاين، الريا�ض، ط2، 1422هـ- 

201م.
)ت:  الع�سقالين  حجر  لبن  البخاري،  �سحيح  �سرح  الباري  فتح   .68

852هـ(، دار املعرفة، بريوت، 1379هـ.
فتح الباقي ب�سرح األفية العراقي، ت: اأبي زكريا حممد الأن�ساري )ت: 926هـ(،   .69

حتقيق: حافظ ثناء اهلل الزاهدي، دار ابن حزم، ط1، 1420هـ- 1999م.
فتح الغفار= م�سكاة الأنوار يف اأ�سول املنار، ت: زين الدين بن اإبراهيم   .70
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املكتبة  املراغي،  الفتح املبني يف طبقات الأ�سوليني، عبد اهلل م�سطفى   .71
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ال�سخاوي )ت: 902هـ(، دار الكتب العلمية، لبنان، ط1، 1403هـ.
فواحت الرحموت �سرح م�سلم الثبوت يف اأ�سول الفقه ملحب اهلل بن عبد   .73
ال�سكور )ت: 1119هـ(، وهو مطبوع بذيل امل�ست�سفى للغزايل، لعبد 
الأرقم،  اأبي  بن  الأرقم  دار  الأن�ساري،  الدين  نظام  بن  حممد  العلي 

بريوت، لبنان.
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ك�سف الأ�سرار �سرح املنار مع �سرح نور الأنوار على املنار، ت: عبد اهلل   .74
بن اأحمد املعروف باحلافظ الن�سفي )ت: 710هـ(، دار الكتب العلمية، 

لبنان، بريوت، )د: ت(.
ك�سف الأ�سرار مطبوع مع اأ�سول فخر الإ�سالم البزدوي، لعبد العزيز   .75
بن اأحمد بن حممد، عالء الدين البخاري )ت: 730هـ(، حتقيق: عبد 
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خليفة )ت: 1067هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت، 1413هـ، 1992م.
الكفاية يف علم الرواية، ت: اأحمد بن علي بن ثابت اخلطيب البغدادي   .77
اإبراهيم حمدي املدين،  اأبو عبد اهلل ال�سورقي،  )ت: 463هـ(، حتقيق: 
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اللمع يف اأ�سول الفقه، لأبي اإ�سحاق اإبراهيم بن علي ال�سريازي )املنويف:   .79

476هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1405هـ- 1985م.
الرازي  بالفخر  املعروف  بن عمر  الأ�سول، حممد  املح�سول يف علم   .80
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ط1،  لبنان،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  505هـ(،  )ت:  الطو�سي 

1413هـ- 1993م.
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)ت:  تيمية  بن  ال�سالم  عبد  الدين  ملجد  الفقه،  اأ�سول  يف  امل�سودة   .82
652هـ(، و�سهاب الدين عبد احلليم بن تيمية )ت: 682هـ(، وتقي الدين 
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�سفري،بالريا�ض، ط1، 1422هـ.
النكت على مقدمة ابن ال�سالح، ت: اأبو عبد اهلل بدر الدين بن بهادر   .95
الزرك�سي ال�سافعي )ت: 794هـ(، حتقيق: د. زين العابدين بن حممد 

بال فريج، اأ�سواء ال�سلف، الريا�ض، ط1، 1419هـ- 1998م.
نهاية ال�سول �سرح منهاج الو�سول، لالإمام جمال الدين عبد الرحيم   .96
ط1،  لبنان،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  772هـ(،  )ت:  الإ�سنوي 

1420هـ، 1999م.
نهاية الو�سول يف دراية الأ�سول، ت: �سفي الدين حممد عبد الرحيم   .97
الهندي )ت: 725هـ(، حتقيق: د. �سالح بن �سليمان اليو�سف، ود. �سعد 
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َتصنيف التعريفات األصولية وسائله ومثراته
د. املهدي حممد احلرازي )1(

ملخ�س البحث
تَُعدُّ  قلت:  �سئت  واإن  ف،  املعرَّ م�سائل  يف  الدخول  بوابة  التعريفات  تَُعدُّ   
وقناعاتهم،  ومعتقداتهم  اآرائهم  عن  مبكرا  الإي�ساح  يف  العلماء  و�سيلة  التعريفات 
وبالتايل فهي متثل مراآة وا�سحة ملا يعتقده املعرِّف يف ذلك الباب من الآراء اللغوية 

والفقهية والعقدية، ونحو ذلك من امل�سائل التي ت�ستمل عليها اأبواب اأ�سول الفقه.
معاجلة  وثمراته(  و�سائله  الأ�سولية  التعريفات  )ت�سنيف  البحث  هذا  يقدم   
اأوقاتا  منهم  وت�ستنفد  الباحثني،  اأذهان  ترهق  التي  التعريفات،  تعدد  مل�سكلة  مهمة 
ثمرة  هي  وحمددة،  وا�سحة  و�سائل  خالل  من  وذلك  والتاأمل،  النظر  يف  طويلة 

بحث ومعاناة ا�ستمرت لأكرث من ع�سرين عاما.
يتجه كثري من الباحثني اأمام الكرثة الكاثرة من التعريفات الأ�سولية اإىل اأحد   

طريقني:
الأول: �سرد العديد من التعريفات التي ل ت�سيف للبحث جديداً.

الثاين: الكتفاء بتعريف مذهب واحد، ورمبا اقت�سر على تعريف كتاب واحد. 
وهو عمل ل فائدة منه، غايته ت�سويد الورق، والتحلي بحلية ال�سرق، وهذا   

يبني اأهمية ت�سنيف التعريفات الأ�سولية، بو�سائل علمية مدرو�سة.
اأهم و�سائل ت�سنيف التعريفات الأ�سولية تتمثل يف: التعرف على املدار�ض   
العلوم،  اإطالقات  ومعرفة  الفقهية،  واملذاهب  الكالمية،  واملناهج  الأ�سولية، 
على  والطالع  ُوِجد،  اإن  الت�سنيف  على  العلماء  ون�ض  وثمراتها،  ومو�سوعاتها 
يف  اخلالفية  امل�سائل  ومعرفة  امل�سرتكات،  اأهم  عن  والبحث  التعريفات،  �سروح 

جامعة اأم القرى – كلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سلمية – ق�سم ال�سريعة.  -1
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املعرف.
اأهمها: معرفة اجتاهات  التعريفات الأ�سولية ثمرات عديدة، لعل  لت�سنيف   
الأ�سوليني، ومعرفة تاريخ التعريفات وتطورها لدى علماء الأ�سول، والتمكن من 
الرتجيح على ب�سرية، والتفريق بني التقعيد والتنزيل، والبعد عن مذهبة الأ�سول، 

والقدرة على �سياغة تعريفات خمتارة.

املقدمــــة
قال  واأنثى،  ذكر  �سنفني،  من  الب�سر  خلق  الذي  العاملني،  رب  هلل  احلمد   
َّا خََلْقنَاُكمْ مِنْ َذَكٍر وَُأنَْثى{ ]احلجرات: 13[، وال�سالة وال�سالم على  تعاىل: }يَا َأيُّهَا النَّاسُ إِن

خري خلق اهلل اأجمعني، وعلى اآله واأ�سحابه ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين.
اأما بعد فاإن علم اأ�سول الفقه هو علم الإ�سالم وفل�سفته، وهو يعد الن�سق   
اأعداء  نقارع  الأحكام، ومن خالله  نقرر  به  والقيم،  املبادئ  الدفاع عن  الأهم يف 
الإ�سالم، وبوا�سطته تفهم الن�سو�ض ال�سرعية، وت�ستنبط الأحكام الفروعية. ولي�ض 
قا�سرا على الفقه فقط، بل هو علم يحكم العلوم جميعها، لذا ي�سميه كثري من اأهل 
حظا  العلوم  اأوفر  الفقه  كان  -واإن  معني  بعلم  تقييده  دون  الأ�سول،  بعلم  العلم 
بقواعده، واأكرثها ا�ستفادة من موارده-، وهو ميثل ح�سنا حلفظ العلوم، وخمزنا 

لقواعد الفهوم، و�سدق ابن حزم حني قال:
ال بدء� ومل يدِر منه �أ�صْ َمن ر�َم يبغي فروَع علــــٍم     

ز�د لعـمـري بـذ�ك جـهـال)1( فـكـلـمـا �زد�د فيـه �صـعيـا     
وعند ال�سروع يف اأي علم ل بد من معرفة مبادئ ذلك العلم املتمثلة يف:   
العلوم،  من  غريه  اإىل  ون�سبته  ومكانته،  ومنزلته  وثمرته،  ومو�سوعه،  تعريفه، 
بع�سهم  نظمها  فيه، وم�سائله، وقد  ال�سرع  ووا�سعه، وا�سمه، وا�ستمداده، وحكم 

وجدت البيتني من�سوبتني للإمام ابن حزم الظاهري, على غلف ر�سالته: )التلخي�ص لوجوه التخلي�ص(.  )1(



{223}العــدد الث�مـــن ع�صـــر - رجــــب 1441هـ / مــــ�ر�س  2020م

يف قوله:
علما بحـــــــــده، ومو�صوع تـــــــــــــــــال مــــــــــــــــــن ر�م علمـــــــــــا فليقـــــــــــــدم �أوال   
منــــــــــــه، وف�صلـــــــــه، وحكم يعتمد وو��صـــــــــــــع، ون�صبــــــــة، وما ��صتمـــــــــــد   
فتلك ع�صــــــــــــر للهنــــــــا و�صائــــــــــــل و��صـــــــــــم، وما �أفـــــــــــــاد، و�مل�صائـــــــــــــــــــل   

ومن يكن يعرف جميعهـا �نت�صـر)1( وبع�صهم فيهـا على �لبع�ض �قت�صـر   
املبادئ  يف  �سواء  الدار�ض،  يحتاجه  ما  اأهم  هي  التعريفات  اأنَّ  �سك  ول   
واملقدمات، اأم يف املباحث التي هي �سلب العلم وِقوامه، ذلك اأن التعريفات هي 
ر اأهل العلم  اأ�سا�ض الت�سورات، والت�سورات متكن من احلكم على الأ�سياء، وقد قرَّ

اأن احلكم على ال�سيء فرع عن ت�سوره. 
ف، واإن �سئت  ول يخفى اأن التعريفات تَُعدُّ بوابة الدخول يف م�سائل املعرَّ  
ومعتقداتهم  اآرائهم  عن  مبكرا  الإي�ساح  يف  العلماء  و�سيلة  التعريفات  تَُعدُّ  قلت: 
وقناعاتهم، وبالتايل فهي متثل مراآة وا�سحة ملا يعتقده املعرِّف يف ذلك الباب من 
الآراء اللغوية والفقهية والعقدية، ونحو ذلك من امل�سائل التي ت�ستمل عليها اأبواب 

اأ�سول الفقه.
ا هائال من التعريفات، قد تتالقى  اإن الناظر يف كتب اأ�سول الفقه يجد فيها كمًّ  
يف بع�ض الألفاظ، وقد تختلف يف كثري منها، مما ي�سكل عائقا كبريا اأمام الدار�ض لها، 
ل �سيما اإذا كان يف بداية طريق البحث العلمي، من هنا كان لبد من و�سع ت�سور 
كامل حلل تلك امل�سكلة، من هنا ندبت نف�سي للقيام بتلك املهمة، وحتقيق تلك الغاية، 

ببحث �سميته: )ت�سنيف التعريفات الأ�سولية و�سائله وثمراته(.
ولبد من التنبيه اإىل اأن ت�سنيف التعريفات الأ�سولية لي�ض بديال عن التزام   
�سروط �سحة التعريفات و�سروط ح�سنها، بل هو �سائر يف ركابها، حالٌّ لكرثتها، مفيٌد 
يف ا�ستيعابها وعدم اإهمال �سيء منها، حا�سر لأهم امل�سرتكات فيها، وحينها ي�ستطيع 
الل  عبد  بن  اأحمد  لل�سيخ  والأ�سول(,  الأحكام  بيان  يف  املطلول  اخلزام  )رو�ص  غلف:  على  من�سوبة  غري  الأبيات  هذه  وجدت   )1(

ال�سعيدي.
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الدار�ض للتعريفات يف اإطار ت�سنيفها جمع �ستاتها، ومعرفة املناهج والجتاهات فيها، 
ي�سبح مبقدوره  بل  الت�سنيفات،  تلك  بني  لل�سروط من  اجلامع  التعريف  اختيار  ثم 
املر�سية  غري  امل�سائل  يف  الوقوع  ويتالفى  ال�سروط،  على  يحتوي  تعريف  �سياغة 
من  اعرتاها  وما  ال�سابقة،  بالجتاهات  كاملة  �ساملة  معرفة  ظالل  يف  الباحث،  عند 
نق�ض اأو ق�سور، بل قد يلحظ من خالل تلك الجتاهات اأنه لي�ض هناك اختالل يف 
ف مبا يعتقد اأنه جامع  فني قد عرَّ �سروط ال�سحة اأو احل�سن؛ لأن كل واحد من املعرِّ
ف، مانع لأغياره، وبناء على ذلك ففر�ض معتقدات فئة على فئة اأخرى  لأفراد املعرَّ
ل اإمنا هو على  ٌم، وعلى ذلك فاملعوَّ يف احلكم بجامعية التعريف اأو مانعيته فيه حتكُّ

الت�سنيف الذي ير�سد الجتاهات، ويحدد املعتقدات.   
تَُرد ملجرد اختالل  اأو غريها- ل  التعريفات -اأ�سولية كانت  اأن  ول يخفى   
�سروط ال�سحة و�سروط احل�سن فيها -واإن كان ذلك من اأهم منطلقات الرد-، بل 
ف، اأو م�سنِّف التعريفات، وبناء  قد تُرد ل�ستمالها على م�سائل ل يقول بها غري املَعرِّ
على ذلك فالت�سنيف مفيد يف معرفة بع�ض امل�سائل التي ل تُرتَ�سى، كالقول بخلق 
القراآن، اأو ا�سرتاط الإرادة يف الأمر والنهي، اأو القول بالتح�سني والتقبيح العقليني، 

اأو نحو ذلك من امل�سائل، عقدية كانت اأو فقهية.  
عت  ُو�سِ قد  الأ�سا�ض  يف  كانت  واإن  الت�سنيف  فكرة  اأن  بالذكر  واجلدير   
اإ�سافة  مع  العلوم،  تطبيقها يف خمتلف  ميكن  فكرة  اأنها  اإل  الأ�سولية،  للتعريفات 
بع�ض الو�سائل، وحذف بع�سها، واأيًّا كان الأمر فاإن الفكرة يف اجلملة �ساحلة للتطبيق 

مع بع�ض التعديالت ح�سب طبيعة كل علم. 
الباعث على اختيار املو�سوع:

تعدد  البحثية  م�سريتي  يف  وواجهتني  نظري  لفتت  التي  الأمور  من  اإن   
النتقاء من  الفنون، وكان ي�سعب عليَّ  الأ�سولية وغريها يف خمتلف  التعريفات 
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بني ذلك الكم الهائل من التعريفات، ل �سيما التعريفات التي لي�ض �سروح، بحيث ل 
يظهر من خالل جمرد النظر فيها ما ميكن اأن يرد عليها من العرتا�سات والتزييفات، 
وقد كان املوقف اأمامها اإما باإيراد عدد منها يزيد اأو ينق�ض، اأو مبحاولة انتقاء تعريف 
اأن مناهج  من كتب كل مذهب من املذاهب الأربعة -وقد يزيد من غريها-، مع 
يوؤدي  ت�سري وفق مدار�ض معروفة، وذلك  بل  املذاهب،  تتما�سى مع  ل  الأ�سوليني 
اإىل ت�سخم البحوث، ول يخرج القارئ باأكرث من اطالعه على عدد من التعريفات 
لعدد من العلماء يف مو�سع واحد، وقد يوؤدي ذلك اإىل ت�ستيت ذهنه، وت�سوي�ض 
اأفكر ِبِجد يف و�سع منهج وا�سح ي�ستطيع الباحث من خالله  فهمه، من هنا بداأت 
القت�سار على اأقل عدد من التعريفات، مع ا�ستيعاب اأهم ما فيها من ق�سايا عامة، 
ا بحثيا، ثم م�سكلة بحثية، ثم قمت عمليا  وهنا جاءت فكرة البحث، وقد بداأت َهمًّ
التعبري عن  النف�ض  "الدكتوراه"، وبقي يف  العامِلِية  امل�سكلة يف ر�سالة  تلك  بتاليف 
تلك امل�سكلة ب�سورة منهجية، ومعاجلتها معاجلة علمية؛ لتنتقل من جمرد الهم اإىل 

النظرية والتطبيق.
املو�سوع  هذا  يف  للكتابة  دفعني  قد  فاإنه  مر�سال  الكالم  يكون  ل  وحتى   

وتاأ�سيله، وحتويله اإىل فكرة وا�سحة املعامل، بينة التفا�سيل عدة اأمور، لعل اأهمها:
التعدد احلا�سل للتعريفات الأ�سولية، واختالفها بدرجات متفاوتة ت�سل اأحيانا   -1

اإىل عدم التالقي يف الألفاظ،  واملعاين تابعة لها غالباً.
ا�ستيعاب  على  احلري�ض  للباحث  ذهني  اإرهاق  من  التعدد  ذلك  عن  ين�ساأ  ما   -2
اإىل  اأقرب  يكون  خمتار،  بتعريف  اخلروج  بغية  بينها،  واملقارنة  التعريفات، 

ال�سالمة، واأحرى بالرجحان ولو يف نظر الباحث.
وما  الأ�سولية  التعريفات  ت�سنيف  بفكرة  يُِلمَّ  اإذا مل  الأ�سول  الباحث يف  اأن   -3
واملدار�ض  العقدية،  املناهج  فيه  تختلف  ما  اأهم  على  التعرف  من  عنها  يتفرع 
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الأ�سولية، واملذاهب الفقهية قد يقع يف تناق�ض كبري، فيختار من التعريفات ما 
ل يت�سق مع ما يرجحه بعد ذلك من الأقوال يف م�سائل باب التعريف. 

اأن هذه الفكرة ميكن اأن تفتح الباب وا�سعا لدرا�سات مماثلة يف كثري من العلوم،   -5
يف العقيدة، وال�سرية، والتف�سري، وعلوم القراآن، واحلديث وعلومه، والفقه 
العلوم  ذلك  يف  مبا  العلم،  فروع  من  ذلك  وغري  واآلتها،  واللغة  وقواعده، 

الإن�سانية، كالطب، والهند�سة، والريا�سيات، وغريها.
بواعث  هناك  اأن  �سك  ول  املو�سوع،  اختيار  على  البواعث  بع�ض  هذه   

اأخرى، تدرك من ثنايا الفكرة وتفا�سيلها. 
منهجي يف البحث:

اقت�ست فكرة البحث وحمتواه اأن اأ�ستخدم فيه عددا من املناهج العلمية،   
منها: املنهج ال�ستقرائي)1(، واملنهج الو�سفي، واملنهج التحليلي، واملنهج النقدي، 

واملنهج التاريخي.
الدرا�سات ال�سابقة:

لعل من نافلة القول التنبيه اإىل اأن الت�سنيف قد �ساع ا�ستخدامه على األ�سنة   
وتارة يف  الكتب،  اأغلفة  على  تارة  نادرا،  احلديث  غالبا، ويف  القدمي  العلماء يف 

مقدماتهم لكتبهم، وتارة يف تراجم اأهل العلم، وتارة يف درا�ساتهم وحتليالتهم.
هذه  يف  به  اأقوم  ما  اأن  اإل  نوعه  كان  اأيًّا  الت�سنيف  اأمر  يف  ورد  مما  الرغم  وعلى 
الدرا�سة مل اأر اأحدا قد �سبقني اإليه، ول اأدعي اأنني ابتكرت هذه الفكرة دون �سابق 
وتعريف  القيا�ض،  كتعريف  التعريفات،  بع�ض  الأ�سوليني  بع�ض  �سنَّف  فقد  مثال، 
الجتهاد -مثال-، لكنهم تركوا معظم التعريفات -اأو جلها- دون ت�سنيف، وياأتي 
ومادة:  والق�سد, مع ت�سمن معنى اجلمع,  التتبع,  ولها معنيان:  "قرو",  مادة:  اإىل مادتني:  ا�ستقاقه  اللغة يرجع  ال�ستقراء يف   )1(
"قري", ومعناها: اجلمع. اأما مادة: "قراأ", فت�سرتك مع املادتني ال�سابقتني يف معنى اجلمع. انظر يف هذه اخلل�سة للمعنى اللغوي 
لل�ستقراء: ل�سان العرب )15/ 175(, وال�سحاح تاج اللغة و�سحاح العربية )6/ 2461(, ومعجم مقايي�ص اللغة )5/ 78(. اأما يف 
ح  فه به الإمام الغزايل, حيث قال: "َت�َسفُّ ال�سطلح فتختلف بع�ص معانيه بني الأ�سوليني واملناطقة, واأقرب تلك التعريفات ما عرَّ

اأمور جزئية ليحكم بحكمها على اأمر ي�سمل تلك اجلزئيات". انظر: حمك النظر يف املنطق )�ص 239(.
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هذا البحث ليحول تلك املحاولت اإىل منهج علمي وا�سح، ولي�سع املعامل الرئي�سة 
لهذا املنهج، وهذا هو اجلديد، وهو ما مل اأر اأحدا قد �سبقني اإليه. 

واإذا كان لبد من ذكر بع�ض الدرا�سات القريبة اإىل هذا البحث فاإنني قد   
ر�سدت عددا من الكتب القدمية التي جمعت التعريفات الأ�سولية ومعها غريها، 
وبع�سها انفرد بالتعريفات الفقهية، وهي يف العرف املعا�سر ل تعد من الدرا�سات 
التعريفات  اقت�سرت على   التي  املعا�سرة  الكتب  ال�سابقة، كما ر�سدت عددا من 
الأ�سولية فقط، وعند فح�سها جند اأنها -على الرغم من قيمتها العلمية وجاللة قدر 
اأ�سحابها- ل تعدو اأن تكون جمعا للتعريفات، ويف اعتقادي اأن مثل هذه الكتب 
القائمة على اجلمع تخلو من مفهوم الدرا�سة الذي يق�سد يف البحوث املعا�سرة، 
التي  الظواهر  ور�سد  وال�ستنتاج،  والتحليل  وال�ستق�ساء،  اجلمع  على  القائمة 

حتملها تلك املادة، وا�ستجالء ما فيها من جوانب، هي جديرة بالدرا�سة والر�سد.
اأن متثل  البحوث ميكن  البحث- بع�ض  بعد النتهاء من كتابة  وقد ظهر يل موؤخرا 

درا�سات �سابقة، منها:
التعريفات يف علم اأ�سول الفقه، درا�سة نظرية تطبيقية، للدكتور عبد القادر بن   -1
والدعوة  الدين  اأ�سول  كلية  جملة  يف  م  ُحكِّ حمكم،  وهو  اخلطيب،  يا�سني 
املوافق  عام 1426هـ،  العدد 13،  ون�سر يف  الأزهر،  فرع جامعة  باملن�سورة، 
تكلم  وخامتة.  مباحث  واأربعة  مقدمة،  على:  البحث  ا�ستمل  وقد  2005م. 
عن: مدخل معنى التعريفات يف اأ�سول الفقه، ون�ساأتها، واأق�سامها يف اأ�سول 
عليها،  فيها، والعرتا�سات  الختالف  واأ�سباب  الفقه، و�سروطها، وتعددها، 

والرتجيح بينها. 
الرحمن  عبد  للدكتور  تطبيقية،  نظرية  درا�سة  الأ�سولية  التعريفات  يف  الدور   -2
والدرا�سات  البحوث  م يف جملة  ُحكِّ م،  احلطاب، وهو بحث حمكَّ علي  بن 
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الفتاح  الدكتور عبد  القاهرة، ملوؤ�س�سها ورئي�ض حتريرها الأ�ستاذ  ال�سرعية يف 
حممود اإدري�ض، ون�سر يف العدد الأول، ال�سنة الأوىل، رم�سان عام 1433هـ 
البحث  ا�ستمل  وقد   .238 �ض  اإىل   139 �ض  من  2012م،  اأغ�سط�ض  املوافق 
على: مقدمة، وف�سلني، وخامتة. تكلم عن: الدور، والتعريفات، وذكر جملة 
من التطبيقات من غري ترتيب. وهناك عدد من الر�سائل العلمية التي بحثت يف 

التعريفات، اطلعت على اأ�سمائها ومل اأمتكن من الرجوع اإليها)1(. 
خطة البحث:

وخامتة،  ومبحثني،  مقدمة،  اإىل:  اأق�سمه  اأن  البحث  طبيعة  اقت�ست   
وفهار�ض.

املقدمة: ت�سمنت مدخال للبحث، والباعث على اختياره، ومنهجي فيه، والدرا�سات 
ال�سابقة، وخطته.

املبحث الأول: و�سائل ت�سنيف التعريفات الأ�سولية، وفيه ت�سعة مطالب. 
املبحث الثاين: ثمرات ت�سنيف التعريفات الأ�سولية، وفيه �ستة مطالب.

اخلامتة: ت�ستمل على: اأهم النتائج والتو�سيات.
الفهار�س: ت�ستمل على: قائمة امل�سادر واملراجع، وفهر�ض املو�سوعات.

اأ�ساأل اهلل اأن ينفع بهذا البحث كاتبه وقارئه وامل�سلمني اأجمعني. واحلمد هلل   
رب العاملني.

منها: درا�سة من جامعة اأم درمان, بعنوان: التعريفات الأ�سولية بني الباجي املتوفى 474هـ وبع�ص الأ�سوليني, للباحث غالب اأبو   )1(
زيد, واأربع درا�سات من جامعة حممد اخلام�ص, هي: امل�سطلحات الأ�سولية يف كتاب اإحكام الف�سول يف اأحكام الأ�سول, لأبي الوليد 
�سليمان بن الباجي, للباحث رحال بلعادل, وم�سطلحات اأ�سولية يف كتاب امل�ست�سفى من علم اأ�سول الفقه, للإمام اأبي حامد 
الغزايل املتوفى 505هـ, للباحث ربيعة كاوزي, وم�سطلحات اأ�سولية يف كتاب املوافقات لل�ساطبي املتوفى 790هـ, للباحث فريد 
الأن�ساري, وامل�سطلحات الأ�سولية يف كتاب الكليات, لأبي البقاء الكفوي املتوفى 1158هـ, درا�سة مقارنة, للباحث تيميتي 

فا�سندو.
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املبحث الأول
و�سائل ت�سنيف التعريفات الأ�سولية

ل يخفى على اأي باحث اأن تعدد التعريفات الأ�سولية – ومثلها غريها من   
وتنغ�ض  الباحثني)1(،  اأمام  تقف  عوي�سة  م�سكلة  العلوم-  خمتلف  يف  التعريفات 

عليهم م�سريتهم البحثية، فيتجهون لأحد طريقني:
الطريق الأول: �سرد العديد من التعريفات التي ل ت�سيف للبحث جديداً.

كتاب  تعريف  على  اقت�سر  ورمبا  واحد،  مذهب  بتعريف  الكتفاء  الثاين:  الطريق 
واحد. 

ر  وهو يف كال الطريقني مل يبذل اأي جمهود بحثي عدا ت�سويد الورق كما قرَّ  
اأن يعدل  لت�سنيف  يت�سدى  ينبغي مل�سنف  "ل  قال:  العلم، حيث  اأهل  ذلك بع�ض 
اإما اأن يخرتع معنى، واإما اأن يبتدع و�سعا ومبنى، وما �سوى هذين  عن غر�سني: 
يتحتم  ذلك  وعلى  ال�سرق")2(،  بحلية  والتحلي  الورق،  ت�سويد  فهو  الوجهني، 

ت�سنيف تلك التعريفات؛ لال�ستفادة منها. 
من  الغر�ض  تنتج  معروفة،  حمددة  بو�سائل  اإل  الت�سنيف  ذلك  يكون  ول   
التعرف  يف:  تتمثل  الأ�سولية  التعريفات  ت�سنيف  و�سائل  اأهم  ولعل  الت�سنيف، 
اإطالقات  الفقهية، ومعرفة  الكالمية، واملذاهب  الأ�سولية، واملناهج  املدار�ض  على 
العلوم، ومو�سوعاتها وثمراتها، ون�ض العلماء على الت�سنيف اإن ُوِجد، والطالع 
على �سروح التعريفات، والبحث عن اأهم امل�سرتكات، ومعرفة امل�سائل اخلالفية يف 

املعرف، وذلك ي�ستدعي ت�سعة مطالب على النحو التايل:
املطلب الأول: التعرف على املدار�ض الأ�سولية.

املطلب الثاين: التعرف على املناهج الكالمية.
قد بينت هذه امل�سكلة من خلل بحثي: )تعدد التعريفات الأ�سولية اأ�سبابها وم�سكلتها(..  )1(

انظر: التعريف باآداب التاأليف )�ص 28(, وفتح املغيث ب�سرح األفية احلديث )3/ 328(.  )2(
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املطلب الثالث: التعرف على املذاهب الفقهية.
املطلب الرابع: معرفة اإطالقات العلوم.

املطلب اخلام�ض: معرفة مو�سوعات العلوم وثمراتها.
املطلب ال�ساد�ض: ن�ض العلماء. 

املطلب ال�سابع: �سروح التعريفات.
املطلب الثامن: البحث عن اأهم امل�سرتكات.

املطلب التا�سع: معرفة امل�سائل اخلالفية يف املعرف.
للت�سنيف،  الو�سائل متثل منطلقاٍت مهمًة  اأن هذه  الباحث  ول يخفى على   
–بل رمبا �سلح جلميع  وتتفاوت يف ال�سعة وال�سيق، فبع�سها يت�سع لأكرث ممن باب 

الأبواب-، وبع�سها ل يدخل اإل يف باب واحد.
ول بد قبل البدء من الإ�سارة اإىل اأن املذاهب الفقهية واملناهج العقدية مل   
تكن موؤثرة يف البناء الأ�سويل، لكنها ظهرت من خالله، وهنا تاأتي اأهمية التعرف 

عليها ودرا�ستها يف ت�سنيف التعريفات الأ�سولية.
املطلب الأول

التعرف على املدار�س الأ�سولية
على  تعني  التي  الو�سائل  راأ�ض  على  الأ�سولية  املدار�ض  على  التعرف  ياأتي   
ت�سنيف التعريفات الأ�سولية؛ اإذ هي املنطلق الأ�سا�ض ملعرفة منهج املعرف وطريقته 
وم�سلكه، ثم ياأتي التعرف على منهجه العقدي ومذهبه الفقهي يف الدرجة الثانية 

�سمن تلك املدار�ض.
وغري خاٍف على اأهل العلم اأن الإمام ال�سافعي –ر�سي اهلل عنه- هو اأول   
ن قواعد علم اأ�سول الفقه)1(، التي مل يكن العلماء املجتهدون قبله يجهلونها  من دوَّ
انظر: مناقب ال�سافعي للبيهقي )2/ 230 وما بعدها(, ومناقب الإمام ال�سافعي, للرازي )�ص 153 وما بعدها(, والبحر املحيط يف اأ�سول   )1(
الفقه )1/ 18(, والتمهيد, للإ�سنوي )�ص41-42(, ومقدمة ابن خلدون )�ص 576(, واأ�سول الفقه, لأبي زهرة )�ص 13 وما بعدها(, 

ودرا�سة تاريخية للفقه واأ�سوله والجتاهات التي ظهرت فيها )�ص 161 وما بعدها(, واملدخل اإىل علم اأ�سول الفقه )�ص 74(.
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ٌد مقنن، بل على  اأو ل يلتزمون بها، واإمنا يجتهدون من خاللها، ل على اأنها علم مقعَّ
مقت�سى اجِلِبلِّة وامللكة فا�ستطاع الإمام ال�سافعي -ر�سي اهلل عنه- نقل تلك القواعد 
من اجِلِبلِّة وامللكة اإىل التقعيد والتقنني، قال الإمام الرازي –رحمه اهلل تعاىل-: »اتفق 
اأن اأول من �سنَّف يف هذا العلم -اأي: علم اأ�سول الفقه- ال�سافعي،  النا�ض على 
القوة  يف  مراتبها  و�سرح  بع�ض،  من  اأق�سامه  بع�ض  وميَّز  اأبوابه،  رتب  الذي  وهو 
وال�سعف«، ثم قال: »النا�ض كانوا قبل الإمام ال�سافعي يتكلمون يف اأ�سول الفقه، 
وي�ستدلون ويعرت�سون، ولكن ما كان لهم قانون كلي يرجعون اإليه يف معرفة دلئل 
ال�سريعة، ويف كيفية معار�ساتها وترجيحاتها، فا�ستنبط ال�سافعي علم اأ�سول الفقه، 

وو�سع للخلق قانونا كليا يرجع اإليه يف معرفة اأدلة مراتب ال�سرع«)1(.
اأهل العلم حتى ادعى بع�سهم الإجماع، وعدوا ن�سبة  هذا هو املقرر عند   
الإمام  قال  ذلك)2(،  من  قريبا  اأو  له،  خرقا  غريه  اإىل  الفن  هذا  يف  الت�سنيف  بدء 
الإ�سنوي: »على اأنه قد قيل: اإن بع�ض من تقدم على ال�سافعي نقل عنه اإملام ببع�ض 
م�سائله يف اأثناء كالمه على بع�ض الفروع، وجواب عن �سوؤال ل ي�سمن ول يغني 
من جوع، وهل يعار�ض مقالة قيلت يف بع�ض امل�سائل بت�سنيف موجود م�سموع، 

م�ستوعب لأبواب العلم«)3(.
وكالم الإمام الإ�سنوي يدفع اأمرين:

الأمر الأول: ما ادعاه ال�سيعة الإمامية من اأن الإمام اأبا جعفر حممد الباقر وابنه الإمام 
اأ�سحابهما  اأمليا على  الفقه، حيث  اأ�سول  اأ�س�ض علم  اأول من  ال�سادق هما  جعفر 
قواعده، واأن املتاأخرين قد رتبوا ذلك على ترتيب امل�سنفني)4(. ودعواه هذه تثبت 
اأ�سبقية الإمام ال�سافعي بالت�سنيف، فاإمالء م�سائل متفرقة ل يقف اأمام ت�سنيف علمي 

متداول.
انظر: مناقب الإمام ال�سافعي, للإمام الرازي )�ص 153 وما بعدها(.  )1(

انظر: درا�سة تاريخية للفقه واأ�سوله والجتاهات التي ظهرت فيه )�ص 164(.  )2(
انظر: التمهيد يف تخريج الفروع على الأ�سول )�ص 42-41(.  )3(

انظر: الإمام ال�سادق واملذاهب الأربعة )2/ 573 وما بعدها(. وقد ناق�ص هذا القول ال�سيخ اأبو زهرة يف كتابه: اأ�سول الفقه )�ص   )4(
14-15(, ونقله عنه الدكتور اخلن يف كتابه: درا�سة تاريخية للفقه واأ�سوله )�ص 163-162(.
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الفقه  اأ�سول  يف  �سنف  من  اأول  اأن  من  احلنفية  بع�ض  ادعاه  ما  يدفع  الثاين:  الأمر 
بن  يعقوب  يو�سف  اأبو  �ساحباه:  بعده  ومن  عنه،  اهلل  ر�سي  حنيفة  اأبو  الإمام  هو 
ال�سيباين ر�سي اهلل عنه)1(،  الأن�ساري ر�سي اهلل عنه، وحممد بن احل�سن  اإبراهيم 
مذهب  على  الفقه  اأ�سول  يف  الكتب  و�سع  من  اأول  هو  يو�سف  اأبا  الإمام  اأن  اأو 
اأبي حنيفة)2(، وذلك لأنه ل يوجد باأيدينا كتاب لهم يف هذا الفن كما وجد لالإمام 
الذي يدور حوله  املادي  الدليل  اإىل  تفتقر  –ر�سي اهلل عنه-، فدعواهم  ال�سافعي 
اخلالف وهو الت�سنيف، اأما الكالم يف قواعد ال�ستنباط فال خالف يف اأن لكل اإمام 
قواعده التي �سار عليها يف اجتهاداته، وي�سعب ت�سور خالف ذلك؛ وذلك لطراد 

قواعدهم، وعدم ا�سطرابها.
وبعد الإمام ال�سافعي ت�سابق اأهل العلم اإىل امل�ساركة يف هذا الفن درا�سة   
بعد ذلك يف عدد من  انتظمت  �سبيل ذلك م�سالك  وتاأليفا، و�سلكوا يف  وتدري�سا 
الجتاهات ُعِرفت مبدار�ض اأ�سول الفقه، وميكن ح�سر تلك املدار�ض واجتاهاتها يف 

الآتي:
1- طريقة ال�سافعية اأو)3( اجلمهور اأو املتكلمني )تقرير القواعد التي حتكم الفروع(:

من  اأول  هو  ال�سافعي  الإمام  لأن  ال�سافعية  بطريقة  الطريقة  هذه  �سميت   
�سنَّف فيها، ولكرثة موؤلفات ال�سافعية على هذه الطريقة، و�سميت طريقة اجلمهور 
التاأليف على منوالها:  �سار يف  الطريقة؛ حيث  التاأليف على هذه  لكرثة من �سلك 
و�سميت  والإبا�سية،  الإمامية،  وال�سيعة  والزيدية،  واملعتزلة،  واحلنابلة،  املالكية، 
املتكلمني )الأ�ساعرة واملعتزلة(؛  فيها عدد كبري من  قد دخل  لأنه  املتكلمني  طريقة 

انظر ما كتبه اأبو الوفاء الأفغاين يف: مقدمة حتقيق اأ�سول ال�سرخ�سي )3/1(, ودرا�سة تاريخية للفقه واأ�سوله )�ص 162(.  )1(
روى اخلطيب البغدادي: "واأبو يو�سف م�سهور الأمر, ظاهر الف�سل, وهو �ساحب اأبي حنيفة, واأفقه اأهل ع�سره, مل يتقدمه اأحد   )2(
يف زمانه, وكان النهاية يف العلم واحلكم, والريا�سة والقدر, واأول من و�سع الكتب يف اأ�سول الفقه على مذهب اأبي حنيفة, واأملى 
امل�سائل ون�سرها, وبث علم اأبي حنيفة يف اأقطار الأر�ص". انظر: تاريخ بغداد )16/ 363(. وانظر: مناقب الإمام الأعظم, للموفق 

املكي )�ص 56و57(, ودرا�سة تاريخية للفقه واأ�سوله )�ص 161 وما بعدها(, واملدخل اإىل علم اأ�سول الفقه )�ص 74(.
"اأو" هنا والتي بعدها للتنويع ولي�ست لل�سك.  )3(
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حيث وجدوا يف هذه الطريقة ما يتالقى مع درا�ساتهم العقلية، ونظرهم اإىل احلقائق 
املجردة)1(.

وقد ات�سمت هذا الطريقة بتحرير امل�سائل، وتقرير القواعد، وو�سع املقايي�ض   
دة للم�سائل الأ�سولية عن الفروع الفقهية، من  مع ال�ستدلل العقلي ما اأمكن، جمرِّ

غري نظر يف ذلك اإىل مذهب بعينه)2(.
وقد ترتب على هذا املنهج اأن �سارت القواعد الأ�سولية حاكمة على الفروع   

الفقهية.
وعلى الرغم مما متيزت به هذه الطريقة من حتقيق علمي اإل اأنه قد اأُِخذ عليها   
اأن جتريد القواعد الأ�سولية من الأمثلة الفقهية ي�سبه من يربي القلم ويجهز الدواة 

واملداد، ويعتني بذلك غاية العناية لكنه ل يكتب حرفا واحداً.
ونحن على يقني اأنهم مل يق�سدوا الف�سل بني القاعدة والفرع بل حاولوا   
متييز العلوم بع�سها عن بع�ض، لذا ُوِجَدت بع�ض املدار�ض الأ�سولية التي �سارت 
قواعد  ا�ستيعاب  الأوىل:  مرحلتني،  على  الفقه  اأ�سول  تدر�ض  الطريقة  هذه  على 
الأ�سول جمردة عن الفروع. والثانية: تطبيق تلك القواعد على الفروع من خالل 

كتاب: الإحكام �سرح عمدة الأحكام، لالإمام ابن دقيق العيد)3(.
املدر�سة )الطريقة( اخلو�ض يف م�سائل لغوية وكالمية  اأُخذ على هذه  كما   
وعقدية قد ت�سهم يف تكوين ملكة احلجاج واملناق�سة والرد لكن ل يتفرع عنها فروع 
فقهية، ول ت�ساعد يف ال�ستنباط اإل من حيث تكوين امللكة، اأما ما عدا ذلك فال طائل 
العقليني،  اللغات، ووا�سعها، والتح�سني والتقبيح  اأ�سل  من ورائها، كالكالم يف 
هذا  ولعل  النبوة)4(،  قبل  الأنبياء  وع�سمة  املعدوم،  وتكليف  الواجب،  ومقدمة 
انظر: درا�سة تاريخية للفقه واأ�سوله )�ص 189 وما بعدها(, و اأ�سول الفقه الإ�سلمي, ل�سلبي )1/ 39- 40(, واملدخل اإىل علم   )1(

اأ�سول الفقه )�ص 82-83(, وغاية الو�سول اإىل دقائق علم الأ�سول املبادئ واملقدمات )�ص 111 وما بعدها(.
)2(  انظر: مقدمة ابن خلدون )1/ 576(, ودرا�سة تاريخية للفقه واأ�سوله )�ص 189(.

)3(  راجع مكانة �سرح عمدة الأحكام لبن دقيق العيد يف: امل�سفى يف اأ�سول الفقه )�ص 47(.
انظر: اأ�سول الفقه, لأبي زهرة )�ص 19(.  )4(
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يف  املوافقات  املاتع)1(:  كتابه  مقدمة  يف  التقرير  ال�ساطبي  بالإمام  حدا  الذي  هو 
ينبني عليها  الفقه ل  اأ�سول  م�ساألة مر�سومة يف  "كل  اأن  التقرير  ال�سريعة)2(  اأ�سول 
فروع فقهية، اأو اآداب �سرعية، اأو ل تكون عونا يف ذلك فو�سعها يف اأ�سول الفقه 
اأ�سول  اأن حت�سر، وهي غالب دواوين  اأكرث من  املدر�سة  عارية«اأ.هـ. وكتب هذه 

الفقه الإ�سالمي)3(.
وفائدة التعرف على هذه املدر�سة يف ت�سنيف التعريفات الأ�سولية: مراعاة   
ما تت�سمنه تعاريفها من ق�سايا مذهبية فقهية ل تتعلق مبذهب واحد، واإمنا ت�سمل غالب 
مذاهب اأهل ال�سنة، كاملالكية وال�سافعية واحلنابلة والظاهرية، بالإ�سافة اإىل مذهب 
الزيدية، ومذهب ال�سيعة الإمامية، وكذا الإبا�سية، ول �سك اأن هذه املذاهب قد 
جتتمع يف بع�ض القواعد، لكنها يف املقابل قد تختلف يف قواعد عديدة، قد ت�سل 
اإىل النفراد، فمعرفة ما يتميز به كل مذهب من القواعد، وما ت�سرتك فيه اأو بع�سها 

ل �سك معني على الت�سنيف.
2-طريقة الفقهاء اأو احلنفية )ا�ستخال�س القواعد من الفروع(:

�سميت طريقة الفقهاء: ن�سبة اإىل فقهاء احلنفية، ونظرا ل�سبغة الفقه الغالبة   
الذين  احلنفية،  هم  عليها  و�سار  اأ�س�سها  الذي  لأن  احلنفية:  طريقة  و�سميت  عليها، 
اأ�سبحت علما م�ستقال  اأ�سولية مقننة معروفة  اأن غريهم قد �سار له قواعد  وجدوا 
الإمام  دونها  التي  القواعد  على  �ساروا  لو  اأنهم  وجدوا  كما  ذلك،  لهم  ولي�ض 
ال�سافعي لنهدمت عليهم كثري من اأ�سولهم وفروعهم التي تركها اأئمتهم، لذا عمدوا 
اإىل تلك القواعد املبثوثة يف كتب اأئمتهم، والفروع املدونة يجمعون املت�سابه منها 
لحظوها  اأئمتهم  اأن  ظنهم  على  غلب  التي  وال�سوابط  القواعد  منها  وي�ستنبطون 
اللغة  تهذيب  انظر:  �سيء.  كل  من  الغاية  اجلودة  يف  البالغ  اجليد  هنا-:  املراد  -وهو  منها  معان,  عدة  على  املاتع  كلمة  تطلق   )1(
)176/2(, وتاج العرو�ص )180/22-181(, و�سم�ص العلوم )6211/9(. وله معاٍن اأخرى يف: غريب احلديث, للقا�سم بن �سلم 
واأ�سا�ص البلغة )192/2(, والفائق يف غريب احلديث  )280/3(, وغريب احلديث, للدينوري )597/1(, والزاهر )319/1(, 

والأثر )343/3(.
انظر: املوافقات يف اأ�سول ال�سريعة )1/ 37(.  )2(

انظر: مقدمة ابن خلدون )1/ 576(, واملدخل يف علم اأ�سول الفقه )�ص 85-86, و�ص 162 وما بعدها(.  )3(
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الوقائع اجلديدة،  اأحكام  ا�ستنباط  الفروع، ولتكون معتمدهم يف  تقرير تلك  حني 
تنطبق  ل  الفروع  تلك  من  فرعا  وجدوا  رمبا  كانوا  اأنهم  اإل  امل�ستجدة،  واحلوادث 
عليه تلك القاعدة فيعمدون اإىل تعديلها مع ما يتنا�سب مع ذلك الفرع، فاإن عجزوا 

�ساغوا له قاعدة م�ستقلة)1(.
وقد متيزت هذه الطريقة باأنها اأقرب من �سابقتها اإىل الفقه؛ لأنها تربط الفروع   
هنا  من  اأئمتهم)2(،  طريق  يف  على  ال�سري  اأراد  ملن  ال�ستنباط  طريق  وتي�سر  باأ�سولها، 
الطريقة)3(،  هذه  على  املوؤلفة  الكتب  يف  الفقهية  وال�سواهد  والأمثلة  الفروع  كرثت 
وهو ما قرره ابن خلدون)4(. كما اأن هذه املدر�سة متثل تفكريا مبكرا يف درا�سة ا�ستنباط 

اأ�سول الجتهاد، وبالتايل ت�سبط جزئيات املذهب الذي ُدِر�ست كاأ�سل له)5(.
وعلى الرغم من هذه املزايا اإل اأنه قد اأُخذ عليها اقت�سارهم يف بناء القواعد   
والنقلية)6(،  العقلية  الأدلة  دون  املذاهب  اأئمة  عن  املنقولة  الفروع  على  الأ�سولية 

بالإ�سافة اإىل اأنها مقايي�ض مقررة ولي�ست مقايي�ض حاكمة)7(.
وكتب هذه املدر�سة هي كتب اأ�سول احلنفية يف اأ�سول الفقه، وهي اأ�سهر   

من اأن تُذكر)8(. 
وفائدة الطالع على هذه املدر�سة يف ت�سنيف التعريفات الأ�سولية: معرفة   
القواعد التي بني عليها هذا املذهب اأو هكذا توقع اأتباعه اأنه بني عليه)9(، وبالتايل 

يراعيها امللتزمون به يف كتاباتهم وتفريعاتهم.

انظر: غاية الو�سول اإىل دقائق علم الأ�سول )�ص 119- 120(.  )1(
انظر: اأ�سول الفقه الإ�سلمي )املقدمة التعريفية بالأ�سول واأدلة الأحكام وقواعد ال�ستنباط(, ل�سلبي )1/ 52 وما بعدها(.  )2(

انظر: اأ�سول الفقه, لل�سيخ اخل�سري بك )�ص 8(.  )3(
انظر: مقدمة ابن خلدون )1/ 576(.  )4(

انظر: اأ�سول الفقه, لأبي زهرة )�ص 22-21(.  )5(
انظر: املدخل يف علم اأ�سول الفقه )�ص 88(.  )6(

انظر: اأ�سول الفقه, لأبي زهرة )�ص 21(.  )7(
راجع كتب احلنفية الأ�سولية يف: مقدمة ابن خلدون )1/ 577(, واملدخل يف علم اأ�سول الفقه )�ص 88, و�ص 94 وما بعدها(.  )8(

يوؤيد ما ذكرته  قول ويل الل الدهلوي: »..., ومنها: اأين وجدت بع�سهم يزعم اأن بناء اخللف بني اأبي حنيفة وال�سافعي -رحمهما   )9(
انظر: حجة الل  اأ�سول خمرجة على قولهم«اأ.هـ.  اأكرثها  اأن  واإمنا احلق  البزدوي ونحوه,  الأ�سول املذكورة يف كتاب  الل- على هذه 

البالغة )270/1-271(. وراجع: درا�سة تاريخية للفقه واأ�سوله )�ص 201(.
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3-اجلمع بني طريقة املتكلمني وطريقة الفقهاء)1( )تقرير القواعد وحت�سيل الفوائد(:
مما ل �سك فيه عند اأهل العلم اأن كال من الطريقتني ال�سابقتني قد متيز مبزايا   
مهمات بيناها، كما مل تخل كل منهما من ماآخذ اأ�سرنا اإليها، فاأراد بع�ض الأ�سوليني 
ه اإىل املدر�ستني  اأن يجمع بني الف�سيلتني، واأن يح�سل املزيتني، واأن يتالقى ما ُوجِّ
من نقد، فجاءت هذه الطريقة مرحلة مهمة من مراحل الدر�ض الأ�سويل، وتطورا 

منهجيا مهما كان املتوقع الو�سول اإليه. 
وقد ظهرت هذه املدر�سة يف القرن ال�سابع الهجري وما بعده، واأُلِّفت فيها   

عدد من الكتب امل�سهورة)2(.
وفائدة التعرف على هذه املدر�سة يف ت�سنيف التعريفات الأ�سولية: اإدراك   
اأن هذه املدر�سة واإن كان لها اهتمام بتحرير القواعد الأ�سولية بالأدلة النقلية والعقلية 
اإل اأنها تراعي يف حترير القواعد التو�سيح ببع�ض الأمثلة الفقهية، وذلك معني على 

الت�سنيف.
4-اجتاه تخريج الفروع على الأ�سول )اأثر الختالف يف القواعد الأ�سولية يف اختالف 

الفقهاء(:
لول اأن اجتاه تخريج الفروع على الأ�سول بداأ منذ وقت مبكر لقلنا اإنه منبثق   
على  الفروع  تخريج  لبذرة  وا�سع  اأول  اأن  ذلك  الطريقتني،  بني  اجلمع  اجتاه  من 
الأ�سول هو الإمام اأبو زيد الدبو�سي املتوفى �سنة 430هـ، وذلك يف كتابه: تاأ�سي�ض 
النظر، حيث كان يذكر جملة من امل�سائل الفقهية التي انبثقت عن القاعدة الأ�سولية 
ب�سكل  ُموؤَلٍِّف  اأبي حنيفة وال�سافعي ر�سي اهلل عنهما)3(، واأول  فيه خالف بني  فيما 
تخريج  كتابه:  �سنة 656هـ، يف  املتوفى  الزجناين  الإمام  هو  الجتاه  هذا  وا�سح يف 
وغاية  )�ص 90-89(,  الفقه  اأ�سول  علم  اإىل  واملدخل  )�ص 212-209(,  واأ�سوله  للفقه  تاريخية  درا�سة  املدر�سة:  راجع يف هذه   )1(

الو�سول اإىل دقائق علم الأ�سول )�ص 126 وما بعدها(.
انظر: اأ�سول الفقه, للربدي�سي )�ص 20-18(.  )2(

انظر: تاأ�سي�ص النظر )�ص 6, و�ص 9 وما بعدها(,  ودرا�سة تاريخية للفقه واأ�سوله )�ص 213(.  )3(
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الفروع على الأ�سول، يف حني اأن كتاب ابن ال�ساعاتي املتوفى �سنة 694هـ هو اأول 
كتاب يف اجتاه اجلمع بني الطريقتني.

اأن هناك فروقا بني  بيد  اأن الجتاهني واحد،  اإليه  والناظر لأول وهلة يخيل   
الجتاهني، فاجتاه اجلمع بني الطريقتني يذكر جميع القواعد الأ�سولية التي تناولتها 
فال�سمة  ذلك  وعلى  مثال،  ُوِجد  اإن  القواعد  لتلك  التمثيل  ويحاول  املدر�ستان، 
)الفروع(  الفوائد  وحت�سيل  )الأ�سول(  القواعد  تقرير  هو:  الجتاه  لهذا  العامة 
-اإن وجدت-، اأما اجتاه تخريج الفروع على الأ�سول فيعتمد على القت�سار على 
القواعد التي يرتتب على اخلالف فيها خالف يف الفروع، مع اخت�سار يف القواعد 

وتو�سع يف الفروع، وبيان وجه التخريج يف بع�ض املوا�سع.
وقد اأُلِّف يف هذا الجتاه عدد من املوؤلفات يف القدمي واحلديث، واملعول   

عليه يف التمثيل هو الكتب القدمية)1(.
وفائدة التعرف على هذه املدر�سة يف ت�سنيف التعريفات الأ�سولية: معرفة   
اأن اهتمامه بالفروع اأكرث من اهتمامه بالقواعد، واأنه يكتفي من القواعد الإ�سارة اإىل 
اخلالف فيها، وعلى ذلك فاإن ما يرد يف هذه الكتب من التعريفات يرد غالبا جمردا 
من  املرت�سى  اأو  املوؤلف،  اختيار  اإما  وهو  والعرتا�سات،  واملناق�سات  ال�سرح  عن 

مذهبه الفقهي، ومنهجه العقدي. 
5-مدر�سة تقرير القواعد على مقت�سى املقا�سد:

به من  قامت  ملا  مطابقة  ت�سمية  املدر�سة، وهي  اأ�سمي هذه  اأن  بدا يل  هكذا   
منهج مقا�سدي، وتقرير للقواعد الأ�سولية على مقت�ساه.

ول ينبغي لنا اإغفال الكالم عنها ونحن نتحدث عن التعرف على املدار�ض   
الأ�سولية، و�سيلة من و�سائل ت�سنيف التعريفات الأ�سولية، ذلك اأن الفقيه يحتاج 
املرقومة يف  الفقه )�ص 452-472(, واجلوهرة  اأ�سول  اإىل علم  واأ�سوله )�ص 213-218(, واملدخل  للفقه  تاريخية  انظر: درا�سة   )1(
حتقيق وتو�سيح كتاب الدرة املو�سومة )1/ 281(, وديوان الإ�سلم )177/1(, ومقدمة حتقيق كتاب التمهيد يف تخريج الفروع 

على الأ�سول.
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ب�سوابط  يُعَرف  ما  وهو  العرب،  ل�سان  علم  اإىل:  ال�سرعية  الأحكام  ا�ستنباط  يف 
ال�ستنباط، وميثل املباحث املدونة يف علم اأ�سول الفقه، واإىل: علم اأ�سرار ال�سريعة 

ومقا�سدها. 
املالكي  الغرناطي  اللخمي  اإبراهيم بن مو�سى  اإ�سحاق  اأبي  وقد كان لالإمام   
�سورة  يف  ومقا�سدها  ال�سريعة  اأ�سرار  علم  اإبراز  يف  الف�سل  790هـ  �سنة  املتوفى 
نظرية متكاملة، من خالل كتابه: املوافقات يف اأ�سول ال�سريعة)1(، ختمت مرحلة من 
الإ�سارات –واإن كانت مهمة-، والكالم يف بع�ض اجلزئيات لغريه من اأهل العلم، 
بالجتهاد  يعرف  ما  وهو  والجتهاد،  ال�ستنباط  يف  مهما  ركنا  العلم  هذا  ف�سار 

املقا�سدي)2(.
وفائدة التعرف على هذه املدر�سة يف ت�سنيف التعريفات الأ�سولية: اإدراك   
اأنها ل تركز من التعريفات اإل على مقدار ما يحقق اإبراز املقا�سد ال�سرعية، بعيدا عن 

التعقيدات الكالمية، وال�سنعة املنطقية مع عدم اإغفالها.
املطلب الثاين

التعرف على املناهج العقدية
ل يخفى على الباحثني والدار�سني ما للمناهج العقدية والطرائق الكالمية من   
اأثر على الفكر الإ�سالمي يف خمتلف املجالت العلمية، فقد امتد ذلك الأثر لي�سمل 
والتقعيد  والتعديل،  واجلرح  التف�سري  يف  جوانب  العقدية-  امل�سائل  جانب  -اإىل 

الأ�سويل، وال�ستنباط الفقهي.
رديف  بع�سهم  يجعلها  -التي  العقيدة  باأمور  يتعلق  اجلانب  هذا  كان  وملا   
له  كان  مبتدعاً-  كافراً  وخمالفه  م�سلماً،  موؤمناً  موافقه  ويَُعد  والإ�سالم،  الإميان)3( 
انظر: مقدمة ال�سيخ دراز على: املوافقات )1/ 6(, ودرا�سة تاريخية للفقه واأ�سوله )�ص 219 وما بعدها(, واملدخل اإىل علم اأ�سول   )1(

الفقه )�ص 92-91(.
اأَلََّف د. نور الدين اخلادمي كتابه: الجتهاد املقا�سدي حجيته, �سوابطه, جمالته, بناه على فكرة الجتهاد من خلل املقا�سد ال�سرعية.  )2(

من  ذلك  عدا  ما  اأما  التف�سيل,  ل  الإجمال  �سبيل  على  الإميان  باأركان  املتعلقة  الكلية  بالأمور  خمت�سة  العقيدة  يجعل  من  العلماء  من   )3(
التفا�سيل التي ل ي�سر جهلها ول مينع عدم معرفتها من دخول اجلنة -ح�سبما ورد يف القراآن وال�سنة- فهي فكر اإ�سلمي, والل اأعلم.
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اأهمية خا�سة تفوق ما عداها.
ولعل التعريفات يف خمتلف العلوم -ومنها علم اأ�سول الفقه- هي بوابة   
ت�سمني تلك امل�سائل، والبناء عليها، ومراعاتها، وا�ستجماع الفكر يف الدفاع عنها، 

والحتجاج لها.
وعند ما ننظر يف املناهج الكالمية –اإن �سح التعبري- والتي كان لها اأثر كبري   
تتمثل يف جمموعة  املناهج  تلك  اأبرز  اأن  فاإننا جند  التعريفات الأ�سولية  يف ت�سنيف 
من النحل، كاملعتزلة، والأ�سعرية، واملاتريدية، يف مقابل اأهل احلديث، اأو ما يطلق 
عليهم: ال�سلفيون)1(، ول نغفل يف هذا ال�سياق الزيدية، والإمامية، والإبا�سية، فاإنها 

ت�سرتك مع معظم الفرق ال�سابقة من حيث املنهج اأو امل�سلك الأ�سويل.
الفائدة  غاية  مفيد  الفرق  مناهج هذه  التعرف على  اأن  فيه  �سك  والذي ل   
يف ت�سنيف التعريفات الأ�سولية، حيث يتمكن امل�سنف من ال�ستفادة من امل�سائل 

العقدية التي ترد يف التعريفات، في�سنفها على وفق تلك امل�سائل.
ت�سنيف  يف  ومناهجها  الفرق  تلك  على  التعرف  فائدة  اأذكر  اأن  وقبل   
اأن اعرف بتلك  اأ�سول الفقه من م�سائلهم يح�سن بي  التعريفات، واأهم ما يرد يف 
ببقية  اأثني  باأهل احلديث، ثم  املقام، و�ساأبداأ  تتنا�سب مع  الفرق ب�سورة خمت�سرة 

الفرق. 
اأن  الجتاهني، كما  بني  املقابلة  قائم على  والتاأخري  التقدمي  اأن  اإىل  هنا  واأنبه   
الباطل  بيان ما هو احلق منها وما هو  لي�ض املق�سود منه  العقدية هنا  للفرق  عر�سي 
–فذلك الغر�ض له ميدان اآخر-، واإمنا املق�سود تو�سيح كيف يكون التعرف على 

مناهج تلك الفرق معينا على ت�سنيف التعريفات.
اأهل احلديث: وهم الذين على منهج الإمام اأحمد املتوفى �سنة 241هـ)2(، ثم على 

انظر: تاريخ املذاهب الإ�سلمية )�ص 196 وما بعدها(.  )1(
انظر: �سرية الإمام اأحمد بن حنبل, والأعلم )1/ 203(.  )2(
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منهج �سيخ الإ�سالم ابن تيمية املتوفى �سنة 728هـ)1(، ومن تبعه ممن جاء بعده، ويت�سم 
تيمية كتابه: درء  ابن  العقل والنقل، لذا كتب �سيخ الإ�سالم  باملواءمة بني  منهجهم 
تاأويل ال�سفات،  العقائد، وعدم  العقل والنقل، والأخذ بخرب الواحد يف  تعار�ض 
واأن الإميان فطري ولي�ض بنظري، والقراآن غري خملوق، ول جماز فيه ول يف ال�سنة، 
له  اهلل  بجعل  تاأثري  العبد  ولفعل  املعجزة،  �سدق  على  متوقفا  لي�ض  النبي  و�سدق 

موؤثرا، ول يرون اخلروج على الأئمة واإن جاروا)2(.
الأ�سعرية: فرقة كالمية تنت�سب لأبي احل�سن علي بن اإ�سماعيل، من ذرية اأبي مو�سى 
الأ�سعري، املتوفى �سنه 324هـ، وقد مر بثالث مراحل: الأوىل: على طريقة املعتزلة. 
الإمام  طريقه  على  تعاىل  ال�سفات هلل  اإثبات جميع  الثالثة:  عنهم.  اخلروج  الثانية: 
اأحمد ابن حنبل. و هذه املرحلة حمل نقا�ض بني الأ�سعرية وغريهم. يختلفون مع 
اأهل احلديث يف: تقدمي العقل على النقل عند التعار�ض، ول ياأخذون بخرب الواحد 
تعاىل نظرية ل فطرية،  �سبعا منها، ومعرفة اهلل  اإل  ال�سفات  العقائد، ويوؤولون  يف 
ويقولون بالكالم النف�سي، وباملجاز، واأن �سدق النبي متوقف على �سدق املعجزة، 

واأنه ل موؤثر يف الكون اإل اهلل، وقالوا بنفي احلكمة والتعليل)3(. 
املاتريدية: فرقه تنت�سب اإىل اأبي من�سور املاتريدي، املتوفى �سنه 333هـ، قامت على 
واجلهمية.  املعتزلة  حماججة  يف  والكالمية  العقلية  والدلئل  الرباهني  ا�ستخدام 
عا�سر اأبا احل�سن الأ�سعري، ومل يرد اأنه التقى به، وقد ت�سارك معه الرد على املعتزلة، 
لكن كل واحد منهما مبنهاج خمتلف، مع اللتقاء يف كثري من النتائج. وقد مرت 
التاأليف  اإىل 500هـ. ومرحله  التكوين، من عام 333هـ  بعدة مراحل، هي: مرحله 
والتاأ�سيل، من عام 500هـ اإىل عام 700هـ. و مرحله التو�سع والنت�سار، من 700هـ 

اإىل عام 1300هـ.
انظر: الأعلم العلية يف مناقب ابن تيمية, والأعلم للزركلي )1/ 144(.  )1(

انظر جمموع هذه املعاين يف: كتب �سيخ الإ�سلم ابن تيمية, ومنها: جمموع الفتاوى )2/ 72(, و)7/ 88(, و)3/ 55(.  )2(
انظر: امللل والنحل )1/ 94(, واملو�سوعة املي�سرة يف الأديان واملذاهب والأحزاب املعا�سرة )83/1- 94(, والأعلم, للزركلي )4/ 263(.  )3(
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اتفقوا مع املعتزلة يف وجوب معرفه اهلل تعاىل بالعقل قبل ورود ال�سمع. ومع   
الأ�سعرية يف القول باملجاز، والكالم النف�سي، وعدم الحتجاج بخرب الواحد يف 
العقائد، ويقولون بالتفوي�ض، وقد وافقوا اأهل احلديث يف الغيبيات، وال�سحابة، 
والإمامة، والأ�سماء وال�سفات، مع خالف يف نحو:ال�سانع، والقدمي، والذات)1(. 
املعتزلة: ن�ساأت يف اأواخر الع�سر الأموي، وازدهرت يف الع�سر العبا�سي، اعتمدت 
يف فهم العقيدة على العقل؛ لتاأثرها ببع�ض الفل�سفات. وقد تلقفها علماء وكتاب 

من ذلك الع�سر حتى ع�سرنا احلا�سر.
منزلة  يف  الكبرية  مرتكب  واأن  لها،  وخلقه  لأفعاله،  الإن�سان  باختيار  قالوا   
والوعد  والعدل،  التوحيد،  خم�سة:  واأ�سولهم  كافر.  ول  م�سلم  ل  املنزلتني،  بني 
والوعيد، واملنزلة بني املنزلتني، والأمر باملعروف والنهي عن املنكر. اعتمدوا على 
العقل يف ال�ستدلل العقدي )التح�سني والتقبيح الذاتيني(، ويوؤولون ال�سفات، 
قالوا بخلق القراآن، وا�سرتطوا الإرادة يف الأمر والنهي، واأنكروا احلقيقة ال�سرعية 
ورمبا  وحديثة،  قدمية  فل�سفية  اأفكار  من  خليطا  فكرهم  يعد  اجلملة  ويف  والدينية، 

انت�سب اإليهم من وقع يف الزندقة والإحلاد، كالنظام)2(. 
عن  لبعدها  واجلماعة؛  ال�سنة  اأهل  اإىل  اأقربها  وهي  ال�سيعة،  فرق  اإحدى  الزيدية: 
غلو الثني ع�سرية وانحراف معتقدات الباطنية. تنت�سب الزيدية اإىل زيد بن علي 
املتوفى �سنة 122هـ، وهم يف الفروع هادوية، ويف الأ�سول على طريقه املعتزلة، 
بغ�ض النظر عمن تتلمذ على من؟. وهي متثل مذهبا فقهيا وفرقة عقدية، وهي ثالث 
القول  يف  املعتزلة  مع  تتفق  والبرتية.  )احلريرية(،  وال�سليمانية  اجلارودية،  فرق: 
باملنزلة  ال�سفات، والقول  العباد، وتاأويل ن�سو�ض  بالعدل، ونفي خلق اهلل لأفعال 
بني املنزلتني. ويختلفون مع الثني ع�سرية يف الن�ض على الإمامة، ويجوزونها يف 

انظر: فرق معا�سرة تنت�سب اإىل الإ�سلم )3/ 1227(, واملو�سوعة املي�سرة )1/ 95- 106(, والأعلم للزركلي )7/ 19(.  )1(
انظر: الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية )�ص 18(, وامللل والنحل, لل�سهر�ستاين )1/ 43(, واملو�سوعة املي�سرة )64/1 75(.  )2(
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البطنني، ويقولون وجواز اإمامة املف�سول مع وجود الأف�سل؛ لذا يقررون خالفة اأبي 
بكر وعمر، ويتولونهما، ول يلعنونهما، ويقولون ب�سحة خالفة عثمان، ويرف�سون 
الجتهاد  وباب  العرتة،  اإجماع  بحجية  ويقولون  الإمام،  وع�سمة  املتعة،  زواج 
عندهم مفتوح، ويقولون بوجوب اخلروج على الإمام الظامل، ولي�ض عندهم مهدي 
منتظر، ويتفقون يف معظم م�سادر ال�ستدلل مع اأهل ال�سنة واجلماعة، يتفقون مع 

الثني ع�سرية يف القول بزكاة اخلم�ض، وجواز التقية عند احلاجة اإليها)1(. 
ع�سرية:  وبالثني  عقيدتهم،  حمور  جلعلها  بالإمامية:  �سموا  ع�رشية:  الثنا  الإمامية 
اإماما، هم: علي، واحل�سن، واحل�سني، وعلي زين العابدين بن  باثني ع�سر  لقولهم 
احل�سني، ومن تنا�سل من اأبنائه، و هم: حممد الباقر بن علي، وابنه جعفر ال�سادق، 
علي  بن  اجلواد  وحممد  الر�سا،  علي  وابنه  ال�سادق،  جعفر  بن  الكاظم  ومو�سى 
الر�سا، وابنه علي الهادي، واحل�سن الع�سكري، وابنه حممد املهدي. و تقوم على 
اأ�س�ض، من اأهمها: وجوب الن�ض يف الإمامة، والع�سمة، ويثبتونها لأئمتهم، والعلم 
اللدين، وخوارق العادات لالإمام املع�سوم، والغيبة والرجعة، ويثبتونهما لالإمام 
م�سحف  واعتقاد  علي،  قبل  اخللفاء  من  والرباءة  واملتعة،  والتقية،  الع�سكري-، 
فاطمة، واملغالة يف علي اإىل درجة التاأليه من بع�سهم، وعيد غدير خم، ولهم تاأثر 
ببع�ض عقائد الفر�ض، وبع�ض العقائد الآ�سيوية الأخرى، يتهمهم بع�ض الفرق بالتاأثر 

باليهود والن�سارى والأ�سوريني والبابليني؛ لتفاقهم يف بع�ض امل�سائل)2(. 
ول تخفى فائدة التعرف على هذه املناهج العقدية الكالمية، فاإن كثريا من   

مقرراتها قد ظهر من خالل التعريفات الأ�سولية.
اجلانب   هذا  يف  به  التمثيل  ميكن  ما  اأهم  فاإن  نظريا  الكالم  يبقى  ل  وحتى   
يظهر من خالل عدة م�سائل، كان لالختالف فيها اأثر يف الدر�ض الأ�سويل، وبوابتها 

انظر: الفرق بني الفرق )�ص 16 وما بعدها(, وامللل والنحل, لل�سهر�ستاين )1/ 154(, واملو�سوعة املي�سرة )1/ 76- 82(.  )1(
انظر: الفرق بني الفرق )�ص 38 وما بعدها(, وامللل والنحل, لل�سهر�ستاين )1/ 162 وما بعدها(, واملو�سوعة املي�سرة )1/ 57-51(.  )2(
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تداولها  التي  العقدية  امل�سائل  الإ�سارة-، واأبرز  �سبقت  –كما  الأ�سولية  التعريفات 
الأ�سوليون م�سالة: كالم اهلل تعاىل، واخلالف يف تف�سريه: هل هو كالم نف�سي اأو هو 

حرف و�سوت؟ وما تفرع عن ذلك من م�سائل.
واحلق اأن اإدخال هذه امل�ساألة يف اأ�سول الفقه فيه نظر، ونظر كبري؛ ذلك اأن   
الأ�سويل ل �سان له بالكالم النف�سي، فتلك م�ساألة الأليق بها وما فيها من خالف علم 
الكالم اأو علم العقيدة، بل الأ�سويل ل يتعامل اإل مع الكالم اللفظي؛ لي�ستنبط منه 
احلكم ال�سرعي، وقد تنبه اإىل هذا املعنى الإمام اإبراهيم بن اأبي القا�سم مطري احلكمي 
القراآن الكرمي)1(-: "... هذا تعريفه  –بعد تعريف  –رحمه اهلل تعاىل-، حيث قال 
واأخرى  املتكلمني،  عند  مدلوله  به  ويراد  يطلق  القراآن  فاإن  املتكلمني،  طريقة  على 
}فأجره حتى يسمع  تعاىل:  النف�ض، ومنه: قوله  الدالة على ما يف  الألفاظ  به  ويراد 
]التوبة: 6[، وامل�سموع هو العبارات، وهو حمل نظر الأ�سوليني والفقهاء  كلم اهلل{ 

وغريهم")2(. 
والبيانيني،  كالنحاة،  الألفاظ،  خدمة  �سائر  والأ�سوليني:  الفقهاء  بغري  واملراد 

والت�سريفيني، واللغويني)3(.
يف  الأ�سوليون  وتناولها  الفقه،  اأ�سول  يف  دخلت  قد  امل�ساألة  هذه  ولأن   
مباحثهم فاإنني يف حاجة اإىل بيان اأثر معرفة مناهج تلك الفرق العقدية يف ت�سنيف 

التعريفات الأ�سولية. وقد تفرع عن م�ساألة الكالم عدة م�سائل، منها:
ْرَفة؟ امل�ساألة الأوىل: اإعجاز القراآن الكرمي هل هو ثابت بنف�سه اأو بال�سَّ

وهذه امل�سالة فيها خالف على مذهبني:
ْرفة؛  بال�سَّ معجز  هو  واإمنا  بذاته،  معجزا  لي�ض  الكرمي  القراآن  اأن  الأول:  املذهب 

�سريد ذكر تعريفه �سمن اأمثلة هذا البحث, عند الكلم عن و�سيلة: البحث عن اأهم امل�سرتكات.  )1(
انظر: الدرة املو�سومة يف �سرح املنظومة )588-587/1(.  )2(

انظر: الإحكام, للآمدي )65/1(, والف�سول اللوؤلوؤية )�ص 101-102(, واإر�ساد الفحول )�ص 12(, و�سرح حممد بن ح�سن الأهدل   )3(
على ذريعة الو�سول للأ�سخر )لوحة 17(.
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حيث �سرف اهلل تعاىل نفو�ض العرب عن معار�سته والإتيان مبثله. واإليه ذهب اأكرث 
املعتزلة)1(. 

املذهب الثاين: اأن القراآن معجز بلفظه ونظمه، فالإعجاز فيه كامن يف ذاته، ل بال�سرف 
عن الإتيان مبثله. واإليه ذهب جمهور امل�سلمني �سلفاً وخلفاً)2(، وهو الراجح.

واملقام ل يت�سع لذكر اأدلة املذهبني)3(، لكن الذي يهمني يف هذا املقام هو   
ثمرة اخلالف، وهو: هل القراآن الكرمي بعد زمن التحدي معجز بنف�سه، اأو زال عنه 

الإعجاز بانقرا�ض ذلك الزمن؟
زمن  من  بنف�سه  للقراآن  ثابتا  الإعجاز  يكون  اجلمهور  قرره  ما  على  فبناء   
التحدي اإىل اأن يرث اهلل الأر�ض ومن عليها، اأما على راأي املعتزلة فاإن القراآن غري 
معجز بنف�سه، وعلى تقدير كونه معجزا بنف�سه، فاإن هذا الإعجاز قد زال بزوال زمن 
التحدي)4(. وبناء على ما �سبق فاإن املعتزلة ل ميكن اأن ي�سمنوا يف تعريفهم للقراآن 
الكرمي كلمة: الإعجاز، ل مبادتها، ول باأي ت�سريف من ت�ساريفها، ومثله التحدي؛ 

رفة، فال يتحقق التحدي. لأن الإعجاز عندهم لي�ض ذاتيا، واإمنا هو بال�سَّ
امل�ساألة الثانية: حقيقة كالم اهلل تبارك وتعاىل، وقد ا�سطرب كالم النا�ض فيها ا�سطرابا 

وا�سحا، ونتج عن ذلك اأقوال متعددة)5(، وامل�سهور منها قولن:
القول الأول: كالم اهلل تعاىل قائم بالذات الإلهية، لي�ض له حرف ول �سوت. واإليه 

ذهب الأ�سعرية)6(.
اهلل  اأراد  متى  م�سموع  ب�سوت  ويكون  ومعنى،  لفظ  تعاىل  اهلل  كالم  الثاين:  القول 

تعاىل اأن ي�سمعه عباده.
انظر: احليوان )305/4(, والفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية )�ص 128(, وو�سائل الو�سول اإىل م�سائل الأ�سول )�ص 136-135(.  )1(

انظر: �سرح الكوكب املنري )115/2(, وفتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التف�سري )53/1(.  )2(
راجع اأدلة هذين املذهبني يف: و�سائل الو�سول اإىل م�سائل علم الأ�سول )�ص 145-135(.  )3(

انظر: و�سائل الو�سول اإىل م�سائل علم الأ�سول )�ص 146-145(.  )4(
ح�سرها بع�ص اأهل العلم يف ت�سعة اأقوال, راجعها يف: �سرح العقيدة الطحاوية, لبن اأبي العز )�ص 172- 174(. وانظر: منهاج   )5(

ال�سنة النبوية يف نق�ص كلم ال�سيعة القدرية )363-358/2(.
انظر: الربهان يف اأ�سول الفقه )199/1(, والو�سول اإىل الأ�سول )128/1(.  )6(
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واإليه ذهب اأهل احلديث)1(.
وهناك قول ثالث يرد يف هذا املقام، وهو: اأن كالم اهلل تعاىل م�سرتك بني   

الكالم النف�سي والكالم اللفظي)2(؟
ومما ميكن التمثيل به لهذه امل�ساألة من التعريفات تعريف الأمر، وهو واحد من   
الت�سنيفات التي ترد فيه، لأن اخلالف يف الكالم لي�ض هو امل�ساألة الوحيدة املوؤثرة يف 
التعريف، بل هناك م�سائل اأخرى، كا�سرتاط العلو)3(، اأو ال�ستعالء)4(، اأو هما معا، 
اأو عدم ا�سرتاط �سيء منهما؟، وكا�سرتاط الإرادة يف الأمر اأو عدم ا�سرتاطها، وغري 

ذلك من امل�سائل، مما �سياأتي الكالم عنه يف: معرفة امل�سائل اخلالفية يف املعرف.
و�ساأقت�سر هنا على ت�سنيف تعريفات الأمر بناء على اخلالف يف م�ساألة الكالم.  

تعريف الأمر عند املثبتني للكالم النف�سي:
اإمام  بَْعِده  وِمْن  الباقالين،  بكـر  اأبو  القا�سي  الجتاه  هذا  ميثـل  من  واأبرز   
به  املقت�سى  القول  هو:  الأمر  الباقالين:  بكر  اأبو  القا�سي  قال  والغزايل،  احلرمني، 

الفعل من املاأمور على وجه الطاعة)5(.
تعريف الأمر باعتبار الكالم اللفظي:

�ساأذكر هنا التعريف الذي ميثل هذا الجتاه، بغ�ض النظر عن كون �ساحبه مثبتا   
لكالم النف�ض اأو ل، وذلك لأنه واإن اأثبت كالم النف�ض فاإن مقام التعريف اإمنا هو اللفظ، 
يقول ابن اإ�سحاق: »وتعريفه باعتبار اللفظ هو املتعني ملن اأن�سف، فبحث الأ�سويل اإمنا 

يتعلق بالكالم اللفظي، وتعريفه باعتبار النف�سي خروج عن مق�سد الأ�سويل«)6(.
راجع: منهاج ال�سنة النبوية يف نق�ص كلم ال�سيعة القدرية )362/2(.  )1(

املح�سول  و   ,)115 فقرة   ,149/1( والربهان  بعدها(,  وما   239/1( والتلخي�ص   ,)100/1( امل�ست�سفى  يف:  امل�ساألة  هذه  راجع   )2(
املحلي  و�سرح  اجلوامع  وجمع   ,)128/1( الأ�سول  اإىل  والو�سول   ,)444-443/1( الفقه  اأ�سول  يف  املحيط  والبحر   ,)177/1(
للأزرق  والنفائ�ص  )�ص136-135(,  للإ�سنوي  والتمهيد  )�ص71(,  اللوؤلوؤية  والف�سول  بعدها(,  وما   104/1( البناين  وحا�سية 
-الق�سم الثاين- )لوحة 22(, و�سرح الكوكب املنري )9/2 وما بعدها(, و �سرح ذريعة الو�سول )98/1(, واحلوا�سي الرفيعة يف 

�سرح معاين الذريعة )لوحة 18(, والكليات )�ص720(.
العلو هو: اأن يكون الآمر اأعلى رتبة من املاأمور. وهو �سفة للآمر.  )3(

ال�ستعلء هو: اأن يكون الأمر بغلظة و�سدة. وهو �سفة للأمر.  )4(
انظر: التقريب والإر�ساد ال�سغري )2/ 5(. وراجع: التلخي�ص يف اأ�سول الفقه )242/1(.  )5(

انظر: الفوا�سل �سرح بغية الآمل )�ص278(.  )6(
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ومن التعريفات التي ميكن اأن تكـون ممثلة لهذا الجتاه تعريف القا�سي البي�ساوي،   
الإ�سنوي:  وزاد  للفعل)1(،  الطالب  القول  يف  حقيقة  الأمر  بقوله:  الأمر  عرف  حيث 

بالو�سع، لالحرتاز عن اخلرب الطالب للفعل)2(، ولذلك عندما عرفه راعى ذلك)3(.
تعريف الأمر مبا يجمع بني الكالم النف�سي واللفظي:

من اأبرز من ميثل هذا الجتاه ابن احلاجب، وابن ال�سبكي)4(، وذلك لتعريفهما   
الأمر بالقت�ساء، قال ابن اإ�سحاق: »فالقت�ساء �سامل لهما)5(، واإن كان قد ق�سره كثري 

على النف�سي، وف�سروا القت�ساء باملعنى الذهني القائم بالنف�ض«)6(.
واإذا اعتربنا القت�ساء �ساماًل للكالم النف�سي واللفظي فقد عرف ابن احلاجب   
الأمر مبا يوافق هذا الجتاه فقال رحمه اهلل تعاىل: »حد الأمر: اقت�ساء فعل غري كف 

على جهة ال�ستعالء«)7(.
واإذا نظرنا اإىل الجتاهات ال�سابقة فاإن الجتاه الراجح هو اجتاه الذين عرفوا   
الأمر اللفظي؛ لأنه املتنا�سب مع ما يتوخاه الأ�سويل من ا�ستنباط الأحكام ال�سرعية، 

وذلك ل يكون اإل من لفظ.
وقد انبنى على القولني يف م�ساألة الكالم م�ساألتان اأ�سوليتان مهمتان، هما:   

الأوىل: هل لالأمر �سيغة تخ�سه؟)8(.
الثانية: هل تكفي ال�سيغة وحدها يف الدللة على الأمر؟)9(.

انظر: منهاج الو�سول, للبي�ساوي )�ص71(. وانظر �سرح التعريف يف: نهاية ال�سول )377/1-378(, دار ابن حزم,, و الإبهاج   )1(
)990/4 وما بعدها(.

انظر: التمهيد يف تخريج الفروع على الأ�سول )�ص264(, ونهاية ال�سول )378/1(.  )2(
انظر: التمهيد يف تخريج الفروع على الأ�سول )�ص264(.  )3(

انظر: جمع اجلوامع و�سرح املحلي عليه )368-367/1(.  )4(
اأي: للكلم النف�سي واللفظي.  )5(

انظر: الفوا�سل �سرح بغية الآمل )�ص278(.  )6(
الع�سد عليه )77/2(, و حتفة  ما ذكره يف: �سرح  وانظر �سرح  الع�سد عليه )77/2(.  الأ�سويل و�سرح  ابن احلاجب  انظر: خمت�سر   )7(

امل�سوؤول )5/3(, و بيان املخت�سر )8/2(.
انظر يف هذه امل�ساألة: الربهان )156/1 وما بعدها, فقرة 128 وما بعدها(, والإحكام للآمدي )366/1(, والبحر املحيط يف اأ�سول   )8(
الفقه )352/2(, وجمع اجلوامع و�سرح املحلي عليه )371/1 وما بعدها(, و�سرح الكوكب املنري )13/3 وما بعدها(, ورو�سة 
للكلوذاين )133/1(,  التمهيد,  و  الأ�سول )1/ �ص 196(,  اأحكام  الف�سول يف  واإحكام  املناظر )596-595/2(,  الناظر وجنة 

وو�سائل الو�سول اإىل م�سائل علم الأ�سول )�ص 151 وما بعدها(.
انظر يف هذه امل�ساألة: و�سائل الو�سول اإىل م�سائل علم الأ�سول )�ص 156 وما بعدها(, واملعتمد يف اأ�سول الفقه )69/1 وما بعدها(.  )9(
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املطلب الثالث
التعرف على املذاهب الفقهية

من املعلوم لدى املهتمني بالفقه واأ�سوله اأن اأ�سول الفقه ل يقوم على اأ�سا�ض   
مذهبي بقدر ما يقوم على اأ�سا�ض منهجي، مَتثَّل يف م�سالك الأ�سوليني اأو مدار�سهم 
فاإنه  هنا  بيان ذلك، ومن  �سبق  ال�ساأن وقد  الكاتبني يف هذه  تعبري  ح�سب اختالف 
مذهبية،  بطريقة  الأ�سول  مع  نتعامل  اأن  نحاول  ما  عند  خطاأ  يح�سل  ذلك  ب�سبب 
ونغفل ما بني عليه من امل�سالك واملناهج، والذي ترتب عليه تداخل اآراء العلماء فيما 
بينهم، حتى اأنه رمبا يجتمع يف القول الواحد علماء من مذاهب متعددة، بل ومن 
مناهج عقدية خمتلفة، ومن اأمثلة تداخل اآراء املختلفني يف منهج العقدي واملذهب 
الفقهي م�ساألة: خالف العلماء يف وقوع احلقيقة ال�سرعية، فقد اختلف العلماء يف 

وقوع احلقيقة ال�سرعية على مذاهب)1(، منها:
املذهب الأول: اأن الألفاظ امل�ستعملة يف ل�سان ال�سارع اإمنا هي م�ستعملة يف معانيها 
والإم�ساك،  الدعاء،  مبعنى  ال�سرع  يف  هما  وغريهما  وال�سوم  فال�سالة  اللغوية، 
اأَُخر،  اأمورا  بهما  العتداد  يف  �سرط  ال�سارع  لكن  العرب،  عند  معروف  وذلك 
كالركوع، وال�سجود، والكف عن اجلماع، والنية فتلك الزيادات اإمنا هي لعتبارها 
من  �سطرا  تكون  فال  اللغوي،  معناها  يف  داخال  ذلك  ولي�ض  �سروط،  فهي  �سرًعا، 
ال�سالة، وعلى ذلك فال�سارع مت�سرف بو�سع ال�سرط ل بتغيري الو�سع. واإىل هذا 
القول ذهب القا�سي اأبو بكر الباقالين، وابن الق�سريي، ونقله الأ�ستاذ اأبو من�سور 

عن القا�سي اأبي حامد املروروذي.

انظر هذه الأقوال يف: �سرح اللمع )172/1 وما بعدها(, واملح�سول )298/1 وما بعدها(, والإحكام, للآمدي )33/1 وما بعدها(   )1(
بعدها(,  وما   18/1( واملعتمد  بعدها(,  وما   244/1( الإمام  لبن  العقول,  وهداية  بعدها(,  وما   50/1( املنري  الكوكب  و�سرح 
والف�سول اللوؤلوؤية )�ص77-78(, ونهاية ال�سول )285/1 وما بعدها(, والإبهاج يف �سرح املنهاج )710/3 وما بعدها( وامل�ست�سفى 
)341/1 وما بعدها(, والبحر املحيط يف اأ�سول الفقه )160/2 وما بعدها(, و�سفاء غليل ال�سائل )171/2 وما بعدها(, وجمع 

اجلوامع و�سرح املحلى عليه )301/1 وما بعدها(, واإر�ساد الفحول )95/1 وما بعدها(.
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املذهب الثاين: اأن الألفاظ امل�ستعملة يف ل�سان ال�سارع اإمنا هي األفاظ خمرتعة، ابتداأ 
ال�سارع و�سعها لهذه املعاين، فلي�ست حقائق لغوية، ول جمازات عنها، وال�سارع 
فلي�ض ذلك عن  بع�سها  ال�سرعي يف  املعنى  نا�سب  اللغوي، واإن  املعنى  مل يالحظ 
ابن  منهم  الفقهاء،  من  وطائفة  واخلوارج  املعتزلة  ذهب  القول  هذا  واإىل  ق�سد. 

ال�سمعاين وغريه.
املذهب الثالث: وهذا مذهب مف�سل، حيث اأثبت اأ�سحابه ما كان بينه وبني املعنى 
اللغوي منا�سبة، فاأثبتوا من املنقولت ال�سرعية ما كان جمازا لغويا، كما يف احلقائق 
العرفية، فال �سبيل اإىل اإنكار ت�سرف ال�سارع فيها، ول �سبيل اإىل دعوى كونها منقولة 
الأربع، كذلك هنا كق�سر  بالكلية، فهي كالدابة يف ق�سرها على ذوات  اللغة  عن 
ال�سالة على الدعاء مبعنًى خم�سو�ض، فاملعنى اللغوي جزء من املعنى ال�سرعي، 
ومثله ال�سوم فاإنه يف اللغة مبعنى الإم�ساك، واحلج معناه لغة: الق�سد، وهكذا �سائر 
الأ�سماء ال�سرعية، َلَحَظ ال�سارع فيها املعنى اللغوي، فهو جزء من املعنى ال�سرعي. 
اإليه الغزايل)1(، والإمام الرازي)2(، واأتباعه)3(، وهو  وهذا القول هو الذي ذهب 

ظاهر كالم اإمام احلرمني)4(، واختاره الإمام يحيى من الزيدية)5(.
واملالحظ يف املذاهب ال�سابقة اأنه قد اجتمع يف املذهب الواحد من يختلفون   
يف املذهب الفقهي، فقد اجتمع ال�سافعي مع احلنفي، واجتمع اخلوارج واملعتزلة 
مع ال�سافعي، واجتمع ال�سافعي مع الزيدي، وهكذا اجتمع املذهبي مع العقدي، 

وتوزع اأ�سحاب املذاهب واأ�سحاب العقائد بني الأقوال.

انظر: امل�ست�سفى )341/1 وما بعدها(.  )1(
انظر: املح�سول يف اأ�سول الفقه )299/1(.  )2(

انظر: احلا�سل من املح�سول )224/1 وما بعدها(, والتح�سيل من املح�سول )132/2-133(, ومنهاج الو�سول )�ص62(, ونهاية   )3(
ال�سول )283/1 وما بعدها(, والإبهاج )711/3 وما بعدها(.

ن�سبه اإليه ابن ال�سبكي يف الإبهاج )711/3(, وابن اإ�سحاق يف الفوا�سل �سرح بغية الآمل )�ص254(.  )4(
ار )لوحة 10(, والفوا�سل �سرح بغية الآمل )�ص254(, خمطوط. ظَّ انظر: املعيار لقرائح النُّ  )5(
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املذاهب  هي  امل�سهورة  املتبوعة  املذاهب  اأن  بيان  القول  نافلة  من  ولعل   
الإمام مالك  اأبي حنيفة -ر�سي اهلل عنه-، ومذهب  الإمام  الأربعة، وهي مذهب 
–ر�سي اهلل عنه-، ومذهب من الإمام ال�سافعي -ر�سي اهلل عنه-، ومذهب الإمام 
الظاهرية،  مذهب  املذاهب  هذه  بعد  وياأتي  عنه-،  اهلل  -ر�سي  حنبل  ين  اأحمد 
ومذهب الزيدية، ومذهب ال�سيعة الإمامية، والإبا�سية، هذا اإذا �سحَّ اأن يطلق على 

الثالثة الأخرية مذاهب فقهية.
ي�سري  ل  كان  واإن  املذاهب،  ي�ستوعب جميع هذه  الأ�سول  اأن  يخفى  ول   
والإ�سارة  عنها،  الكالم  من  يخلو  ل  لكنه  قليال،  اإل  الأخرية  الثالثة  املذاهب  اإىل 
اإليها، كالإ�سارة اإىل الظاهرية والإمامية يف مذاهب القيا�ض، والإ�سارة اإىل ال�سيعة 

ذلك.  ونحو  الإجماع،  يف  الزيدية-  –ومنهم 
اأن اأول املذاهب ال�سنية  واإذا ذهبنا نتعرف على املذاهب الفقهية فاإننا جند   
80هـ،  عام  يف  املولود  زوطي  بن  ثابت  بن  النعمان  حنيفة  اأبي  الإمام  مذهب  هو 
دها الإمام نف�سه، فقد روى  اأ�سول حدَّ له  واملتوفَّى �سنة 150هـ، واأن هذا املذهب 
اخلطيب البغدادي يف تاريخه)1( ب�سنده عن يحيى بن �سري�ض قال: �سهدت �سفيان 
واأتاه رجل، فقال: ما تنقم على اأبي حنيفة؟، قال: وما لَه؟، قال: �سمعته يقول: اآخذ 
بكتاب اهلل، فما مل اأجده فب�سنة ر�سول اهلل، فاإن مل اأجد يف كتاب اهلل ول يف �سنة 
ر�سول اهلل اأخذت بقول اأ�سحابه، اآخذ بقول من �سئُت منهم، واأدع من �سئُت منهم، 
ول اأخرج من قولهم اإىل قول غريهم، فاأما اإذا انتهى الأمر، اأو جاء على اإبراهيم، 
د رجال، فقوم  وال�سعبي، وابن �سريين، واحل�سن، وعطاء، و�سعيد بن امل�سيِّب، وعدَّ

اجتهدوا فاأجتهد كما اجتهدوا)2(. 

انظر: امل�ست�سفى من علم اأ�سول الفقه )341/1 وما بعدها(.  )1(
انظر: تاريخ بغداد )9/ 342, ترجمة رقم 4426(.  )2(
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وعلى ذلك فاأ�سوله التي يعتمد عليها هي: الكتاب، وال�سنة النبوية املطهرة،   
والقيا�ض  كالإجماع،  الو�سائل،  من  عدد  خالل  من  والجتهاد  ال�سحابة،  واأقوال 
ا�ستفاد  الذي  والعرف  به،  ينفرد  يكاد  الذي  وال�ستح�سان  فيه،  راأ�سا  يَُعدُّ  الذي 
منه يف الأحكام ال�سرعية، وميَّز بني �سحيحه وفا�سده)1(، وعدم العتداد مبفهوم 

املخالفة.
ولبد يف هذا املقام من التنبيه اإىل:

قد يقدم ال�ستح�سان على القيا�ض، وقد يقدم القيا�ض على الآثار التي خالفت   -1
ال�سروط عنده)2(.

انفرد ببع�ض املباحث، كعوا�ض الأهلية، وما يتعلق بها من تطبيقات، وكان له   -2
تق�سيم مميز للدللت.

عليه  نطلق  اأن  ميكن  ما  اأو  احل�سر،  مذهب  باأنه  متيز  قد  حنيفة  اأبي  مذهب  اأن   -3
مذهب املدنية.

من  غريه  معه  يختلف  قد  مما  الإن�سان  حرية  من  اأعلى  قد  احلنفي  املذهب  اأن   -4
املذاهب فيما قرره)3(.

وتاريخة  الفقه  على  مطلع  يجهله  يكاد  ل  احليل  يف  تو�سع  للحنفية  كان  رمبا   -5
واأ�سوله وفروعه.

واأما مذهب الإمام مالك بن اأن�ض بن اأبي عامر الأ�سبحي املولود عام 93هـ،   
واملتوفى �سنة 179هـ فهو ثاين املذاهب ال�سنية املتبوعة املنت�سرة يف بقاع كثرية من 
ا�ستنباط  فيها، وميكن  املذاهب  بع�ض  �ساركه  واإن  بها  متيَّز  التي  اأ�سوله  العامل، وله 
تلك الأ�سول من خالل قول القا�سي عيا�ض: "... وي�سهد له ال�سرع بتقدمي كتاب 
ثم كذلك  مفهوماته،  ثم  ثم ظواهره،  ن�سو�سه،  اأدلته من  ترتيب و�سوح  اهلل على 

انظر: تاريخ املذاهب الإ�سلمية )�ص 377-376(.  )1(
انظر: ترتيب املدارك وتقريب امل�سالك )1/ 90(.  )2(

)3(  انظر: تاريخ املذاهب الإ�سلمية )�ص 384-380(.
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ب�سنة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم على ترتيب متواترها وم�سهورها، ثم ترتيب 
الإجماع عند عدم  ثم  الكتاب،  تقدم يف  ما  ن�سو�سها وظواهرها ومفهومها على 
الكتاب ومتواتر ال�سنة، وبعد ذلك عند عدم هذه الأ�سول القيا�ض عليها وال�ستنباط 
منها؛ اإذ كتاب اهلل مقطوع به، وكذلك ما تواتر من �سنة نبيه، وكذلك الن�ض مقطوع 
الحتمال يف  لدخول  منها؛  املفهوم  ثم  الظواهر،  ثم  كله،  تقدمي ذلك  به، فوجب 
معناها، ثم اأخبار الآحاد يجب العمل بها، والرجوع عند عدم الكتاب والتواتر لها، 

وهي مقدمة على القيا�ض لإجماع ال�سحابة")1(.
من خالل هذا الن�ض ن�ستطيع القول: اإن اأ�سول الإمام مالك هي: الكتاب   

الكرمي، وال�سنة املطهرة، والإجماع، والقيا�ض.
الآحاد،  خرب  على  ويقدمه  املدينة،  اأهل  عمل  بـ:  الأخذ  عنه  ا�ستهر  ومما   
وال�سرت�سال يف امل�سالح املر�سلة، والأخذ ب�سد الذرائع، واعتبار ماآلت الأفعال، 

والأخذ باأقوال ال�سحابة وقتاويهم واأقوال التابعني)2(.
واأما مذهب الإمام حممد بن اإدري�ض ال�سافعي املولود �سنة 150هـ، واملتوفى   
�سنة 204هـ فهو املذهب الثالث من املذاهب ال�سنية املتبوعة، والذي حظي بخدمة 
علمية عزَّ نظريها، ومُيكن من خالل كالم الإمام ال�سافعي يف الأم)3( التعرف على 
اإذا ثبتت ال�سنة، ثم  "والعلم طبقات �ستى، الأوىل: الكتاب وال�سنة  اأ�سوله، قال: 
الثانية: الإجماع فيما لي�ض فيه كتاب ول �سنة، والثالثة: اأن يقول بع�ض اأ�سحاب النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم ول نعلم له خمالفا منهم، والرابعة: اختالف اأ�سحاب النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم يف ذلك، اخلام�سة: القيا�ض على بع�ض الطبقات، ول ي�سار اإىل 

�سيء غري الكتاب وال�سنة، وهما موجودان".
انظر: ترتيب املدارك وتقريب امل�سالك )88-87/1(.  )1(

انظر: تاريخ املذاهب الإ�سلمية )�ص 426-420(.  )2(
انظر: الأم )7/ 280(.  )3(
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من خال ل الن�ض ال�سابق ميكن اأن جنمل اأ�سول مذهب الإمام ال�سافعي فيما   
يلي: الكتاب، وال�سنة، وهي مبرتبة الكتاب اإذا ثبتت، والإجماع، واأقوال ال�سحابة، 

والقيا�ض.
وقد ا�ستهر عنه)1(: اإبطال ال�ستح�سان، والأخذ باأقل ما قيل، وفقد الدليل،   
اأي: ال�ستدلل على عدم احلكم بعدم ما يدل عليه، وال�ستقراء، واأن الأ�سل يف 

املنافع الإباحة.
واأما مذهب الإمام اأحمد بن حممد بن حنبل بن هالل ال�سيباين املولود عام   
164هـ، واملتوفى �سنة 241هـ فهو املذهب الرابع من املذاهب ال�سنية املتبوعة، وميكننا 
التعرف على اأ�سوله من خالل كالم ابن قيم اجلوزية يف كتابه: اأعالم املوقعني)2(، 
حيث قال: "وكان فتاويه)3( مبنية على خم�سة اأ�سول: الأ�سل الأول: الن�سو�ض....، 
الأ�سل  ال�سحابة....،  به  اأفتى  ما  اأحمد  الإمام:  فتاوى  اأ�سول  من  الثاين  الأ�سل 
الثالث من اأ�سوله: اإذا اختلف ال�سحابة تخري من اأقوالهم ما كان اأقربها اإىل الكتاب 
يكن يف  اإذا مل  وال�سعيف  واحلديث  باملر�سل  الأخذ  الرابع:  الأ�سل  وال�سنة....، 

الباب �سيء يدفعه....، الأ�سل اخلام�ض: القيا�ض لل�سرورة...".
الن�سو�ض،  هي:  اأحمد  الإمام  اأ�سول  اأن  يت�سح  ال�سابق  الن�ض  خالل  من   
املر�سل  باحلديث  والأخذ  وال�سنة،  للكتاب  املوافقة  ال�سحابة  واأقوال  والإجماع، 

واحلديث ال�سعيف عند عدم ما يدفعه، والقيا�ض عند ال�سرورة.
على  وقيا�سها  املر�سلة  بامل�سلحة  الأخذ  احلنبلي:  املذهب  عن  ا�ستهر  وقد   

امل�سلحة املعتربة، وبال�ستح�سان، وب�سد الذرائع، وبال�ست�سحاب)4(.

انظر: تاريخ املذاهب الإ�سلمية )�ص 453-467(, والإبهاج يف �سرح املنهاج )190/3(, ونهاية ال�سول )1/ 360و 365(, والبحر   )1(
املحيط يف اأ�سول الفقه )6/8(.

انظر: املرجع ال�سابق )360/1(.  )2(
انظر: اإعلم املوقعني )24/1 وما بعدها(.  )3(

انظر: تاريخ املذاهب الإ�سلمية )�ص 526-517(.  )4(
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التعرف عليها بل  ال�سنة املتبوعة امل�سهورة، وفائدة  اأهل  هذه هي مذاهب   
التعريفات  ت�سنيف  يف  مفيد  هنا-  املقال  له  يت�سع  مل  -مما  دقائقها  على  والتعرف 
الأ�سولية؛ لأنه ل تكاد تخلو بع�ض التعريفات من مراعاة اأ�سول بع�ض تلك املذاهب، 
على  الأ�سولية  املدار�ض  قيام  عدم  من  الرغم  -على  العلم  اأهل  عند  ا�ستهر  حتى 
يف  الختالف  يح�سل  يكاد  ل  معينة،  اأ�سول  مذهب  لكل  اأن  الفقهية-  املذاهب 

ن�سبتها اإليه.
مذهب  اإىل  الإ�سارة  يلزمنا  فاإنه  الفقهية  املذاهب  بع�ض  تغفل  ل  وحتى   
الظاهرية، الذي اأ�س�سه الإمام داود بن علي الظاهري، املولود عام 202هـ، واملتوفى 
�سنة 270هـ، وقام بالتنظري له وتدوين قواعده وب�سط اأدلته الإمام علي بن اأحمد بن 
�سعيد املعروف بابن حزم، املكنى باأبي حممد، املولود عام 384هـ، واملتوفى �سنة 

456هـ.
وغري خاٍف على اأهل العلم اأن داود بن علي بن خلف الظاهري "هو اأول   
من اأظهر انتحال الظاهر، ونفي القيا�ض يف الأحكام قول، وا�سطر اإليه فعال، ف�سماه 
م�سكر  كل  مثل:  نتيجتهما،  دون  مقدمتني  على  الن�ض  كا�ستمال  وذلك  دليال")1(، 
ي�سرح  مل  الن�ض  ولكن  حرام،  م�سكر  كل  اأن  والنتيجة:  حرام،  خمر  وكل  خمر، 
بالنتيجة. ومن ذلك -اأي�سا-: تعميم فعل ال�سرط، مثل قوله تعاىل: }قل للذين كفروا 
إن ينتهوا يغفر هلم ما قد سلف{ ]التوبة: 38[، فاإن الن�ض وارد يف الكافرين، ولكن معناه 

ي�سمل كل عا�ض)2(.
بظواهر  الأخذ  هو:  الظاهري  املذهب  به  يتميز  ما  اأبرز  اأن  نرى  وهكذا   
وهو  الجتهاد،  اأركان  اأحد  فْقد  عليه  يرتتب  مما  جملة،  القيا�ض  وترك  الن�سو�ض، 

القيا�ض، اإذ كيف يجتهد فيما مل ين�ض عليه)3(.
انظر: تاريخ بغداد )348/9(.  )1(

انظر: تاريخ املذاهب الإ�سلمية )�ص 535(.  )2(
انظر: ترتيب املدارك وتقريب امل�سالك )87/1(.  )3(
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ومن اأهم اأ�سول داود بن علي الظاهري: منع التقليد منعا مطلقا، وال�سوؤال   
عن الدليل من الن�ض والإجماع ل عن غري من ي�ساأله)1(.

وميكن ا�ستخال�ض م�سادر الظاهرية من خالل ما قاله ابن حزم يف الإحكام)2(:   
"بينا اأق�سام الأ�سول التي ل يعرف �سيء من ال�سرائع اإل منها، واأنها اأربعة، وهي: 
اهلل  اإمنا هو عن  الذي  عليه و�سلم،  اهلل  اهلل �سلى  القراآن، ون�ض كالم ر�سول  ن�ض 
تعاىل، مما �سح عنه عليه ال�سالم نقل الثقات اأو التواتر، واإجماع جميع علماء الأمة، 

اأو دليل منها ل يحتمل اإل وجها واحدا". 
اإذا فامل�سادر عند الظاهرية هي: الكتاب، وال�سنة، والإجماع، وا�ست�سحاب   
ا�ستهر  ]البقرة: 36[. وقد  }ولكم يف الرض مستقر ومتاع إىل حني{  الآية:  الإباحة بظاهر 
عنهم: اإبطال الجتهاد بالراأي بكافة �سروبه، من قيا�ض وم�سلحة وا�ستح�سان وذرائع، 

واإبطال التقليد)3(.
واأما الزيدية والإمامية واخلوارج فهي اأقرب اإىل املناهج العقدية منها اإىل   
املذاهب الفقهية، وميكن القول: اإنها من حيث الأ�سول تقرتب من مذهب اجلمهور 
واإن اختلفت معهم يف التنزيل، مع بع�ض القواعد التي تختلف فيها معهم، كحجية 
الإمام  وجود  ب�سرط  الإمامية  عند  الإجماع  وحجية  الزيدية،  عند  العرتة  اإجماع 

املع�سوم يف املجمعني، والتم�سك بظواهر الن�سو�ض عند اخلوارج.
ولبد من التنبيه اإىل اأن بع�ض اخلالفات الفقهية بني املذاهب لي�ست راجعة   
دائما اإىل اخلالف يف القواعد الأ�سولية بل اإىل اخلالف يف تنزيل تلك القواعد على 

الوقائع.

انظر: تاريخ املذاهب الإ�سلمية )�ص 537(.  )1(
انظر: الإحكام يف اأ�سول الأحكام, لبن حزم )71/1(.  )2(

انظر: تاريخ املذاهب الإ�سلمية )�ص 582-573(.  )3(
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املطلب الرابع
معرفة اإطالقات العلوم

ت�سنيف  و�سائل  اأهم  �سمن  العلوم  باأ�سماء  اإطالقات  على  التعرف  ياأتي   
التعريفات الأ�سولية، ذلك اأن اإطالقات اأ�سماء العلوم لها عدة اإطالقات:

تطلق تارة على املعلومات، وهي قواعد الفن التي م�سائله الكلية التي يبحث   -1
فيها عن اأحوال مو�سوعه. 

واملراد:  نف�سها،  القواعد  اإدراك  اأي:  باملعلومات،  العلم  على  تارة  وتطلق   -2
معرفتها، والت�سديق بها عن دليل.

القواعد  تلك  مزاولة  من  احلا�سلة  ال�ستح�سار،  ملكة  على  تارة  وتطلق   -3
وا�ستح�سارها)1(.

اإذا تقرر ما �سبق ُعِرف اأن معرفة اإطالقات اأ�سماء العلوم له اأهمية كبرية يف   
ت�سنيف التعريفات الأ�سولية.

اإمنا تفيد يف باب معني، وهو  اأ�سماء العلوم  اإن معرفة اإطالقات  وقد يقال:   
تعريفات العلوم –اأيًّا كانت-، ومنها: علم اأ�سول الفقه، وهي فائدة حمدودة.

الإطالقات  ح�سب  العلوم  تعريفات  لكن  �سحيح،  ذلك  اأن  واجلواب:   
ال�سابقة اأمر ل ي�ستهان به، وله اأهمية ق�سوى يف ت�سنيف التعريفات، وجمع �ستاتها، 

وال�ستفادة من متفرقاتها.
بي ذكر  فاإنه يجدر  التطبيق والتحرير  اإىل  التنظري  ينتقل كالمي من  وحتى   
الأ�سوليون  اختلف  فقد  ال�سابقة،  الإطالقات  الفقه ح�سب  اأ�سول  تعريف  اأمنوذج 

يف تعريف اأ�سول الفقه اإىل مذهبني:
انظر: هداية العقول, لبن الإمام )42/1(, ومراقي ال�سعود اإىل مراقي ال�سعود )�ص 58(, وحا�سية البناين على �سرح املحلي على   )1(
جمع اجلوامع )34/1(, و�سفاء غليل ال�سائل )13/1(, و�سلم الو�سول ل�سرح نهاية ال�سول )16/1(, وغاية الو�سول اإىل دقائق علم 

الأ�سول )�ص 33-32(.



جملة ت�أ�صيل العلوم {256}

املذهب الأول: اإطالق اأ�سول الفقه على قواعد الفن املعروفة. واختار هذا النهج 
بع�ض علماء الأ�سول، ومنهم: القا�سي اأبو بكر الباقالين، وتبعه اإمام احلرمني، والإمام 
الرازي، والآمدي، والغزايل، واختاره ابن دقيق العيد، وابن ال�سبكي، وابن مطري، 
ال�سريازي،  اإ�سحاق  اأبو  وال�سيخ  احلنبلي،  النجار  وابن  الأ�سحر،  الإمام  وتلميذه 
وابن بَْرَهان، و�سيخ الإ�سالم زكريا الأن�ساري، والإمام ال�سيوطي، وغريهم. وهو 

ا�سطالح بع�ض الأ�ساعرة، واأكرث علماء الزيدية، واأبي احل�سني الب�سري)1(.
وحجتهم يف ذلك :

اأن الأدلة اإذا مل تعلم ل تخرج من كونها اأ�سول)2(.  -1
املدلول  اإىل  اأقرب  الأدلة  نف�ض  ا�سطالًحا:  فَجْعُله  الأدلة،  لغة  الأ�سول  اأن   -2
اللغـوي، ولهذا قالوا يف حد الفقـه: العلم بالأحكام.. اإلخ، ومل يجعلوه نف�ض 

الأحكام، لأنه اأقرب اإىل ا�ستعماله اللغوي، اإذ الفقه لغة: الفهم)3(.
املذهب الثاين: اإطالق اأ�سول الفقه على اإدراك قواعده اأو ملكه ال�ستح�سار. واختار 
والقا�سي  احلاجب،  ابن  املدقق  منهم:  الأ�سول،  علماء  من  اآخر  بع�ض  النهج  هذا 
البي�ساوي، وابن بهران اليمني، وابن املعلي ال�سافعي، وال�سيخ عبد املوؤمن بن عبد 
احلق احلنبلي، وابن ُجَزّي الغرناطي، و�سدر ال�سريعة، وابن عبد ال�سكور، وغريهم. 

وهو اختيار اأكرث الأ�ساعرة كما ن�ض على ذلك الطربي اليمني)4( .
انظر: التقريب والإر�ساد ال�سغري )172/1(, والتلخي�ص يف اأ�سول الفقه )106/1(, والربهان يف اأ�سول الفقه )78/1, فقرة 5(,   )1(
واملح�سول )80/1 وما بعدها(, والإحكام للآمدي )8/1(, وامل�ست�سفى )5/1(, وجمع اجلوامع )32/1-33(, والدرة املو�سومة 
)297/1(, و�سرح ذريعة الو�سول, للأ�سخر )15/1 وما بعدها(, و�سرح الكوكب املنري )44/1 وما بعدها(, واللمع )�ص35(, 
الكوكب  و�سرح  بعدها(,  وما  الأ�سول )�ص4  لب  �سرح  الو�سول  وغاية  الأ�سول )51/1(,  اإىل  والو�سول  اللمع )161/1(,  و�سرح 
ال�ساطع )10/1(, و�سفاء غليل ال�سائل )13/1(, ومنهاج الو�سول اإىل معيار العقول )�ص (, وهداية العقول, لبن الإمام )42/1(, 

والف�سول اللوؤلوؤية )�ص67(, واملعتمد يف اأ�سول الفقه )5/1(.
وغاية  بعدها(,  وما   16/1( ال�سول  نهاية  ل�سرح  الو�سول  و�سلم  بعدها(,  وما   16/1( الو�سول  منهاج  �سرح  ال�سول  نهاية  انظر:   )2(

الو�سول �سرح لب الأ�سول )�ص5(, و�سرح الكوكب ال�ساطع )10/1(, والدرة املو�سومة يف �سرح املنظومة )302/1(.
انظر: �سرح الكوكب ال�ساطع )10/1(.  )3(

انظر: خمت�سر املنتهى لبن احلاجب مع �سرح الع�سد عليه )18/1(, ومنهاج الو�سول اإىل علم الأ�سول )�ص3(, والكافل بنيل ال�سول   )4(
يف علم الأ�سول )لوحة 1(, والليث العاب�ص يف �سدمات املجال�ص )لوحة 3/2(, وقواعد الأ�سول ومعاقد الف�سول, مع تعليقات 
القا�سمي )�ص21(, وتقريب الو�سول اإىل علم الأ�سول )�ص91(, والتلويح يف �سرح حقائق التنقيح )34/1(, وم�سلم الثبوت مع 

�سرحه: فواحت الرحموت )14/1(, و�سفاء غليل ال�سائل عما حتمله الكافل )13/1(.
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وحجة اأ�سحاب هذا املذهب: اأن الفقه متفرع عن العلم باأدلته كما هو متفرع   
من اأدلته)1(.

نف�سها: من حيث  لها حقائق يف  الأدلة  لأن  الأول؛  املذهب  والراجح: هو   
دللتها، ومن حيث تعلق العلم بها. فهل مو�سوع اأ�سول الفقه تلك احلقائق اأو العلم 

بها؟)2(.
وبالنظر فيما �سبق يتبني اأن اأ�سول الفقه هو تلك احلقائق ُعِلَمْت اأو مل تُْعَلْم،   

ولي�ض العلم بها؛ لأنها عند عدم العلم بها ل تخرج عن كونها اأ�سول )اأدلة(.
وخال�سة ما يقال يف ترجيح اإطالق اأ�سول الفقه على القواعد ما يلي:

يعرفه  مل  واإن  القواعد  تلك  بيانية  من  الأمر،  نف�ض  يف  ثابت  الفقه  اأ�سول  اأن   -1
ال�سخ�ض، فالعلم املتعلق بالقواعد احلالُّ بقلب زيد لي�ض هو حقيقة الأ�سول كما 

تقوله يف �سائر احلقائق، فلي�ض ال�سيف العلم باحلديد املخ�سو�ض بل نف�سه.
اأن اأهل العرف يجعلون اأ�سول الفقه للمعلوم، ويقولون: هذا كتاب يف اأ�سول   -2

الفقه.
فجعله  عليها،  ينبني  اإذ  للفقه؛  اأدلة  والقواعد  الأدلة،  اللغة:  يف  الأ�سول  اأن   -3

ا�سطالًحا نف�ض الأدلة اأقرب اإىل املدلول اللغوي)3(.
املطلب اخلام�ض

معرفة مو�سوعات العلوم وثمراتها
ل يخفى على الباحث اللبيب اأن التعرف على مو�سوعات العلوم له فوائد   

جليلة، ياتي على راأ�سها:
القدرة على ت�سنيف التعريفات الأ�سولية.  -1

التمكن من احلكم على التعريفات، من حيث ا�ستيفاء �سروط ال�سحة؛ ذلك اأن   -2
انظر: �سرح الكوكب ال�ساطع )10/1(.  )1(

انظر: املرجع ال�سابق )10/1(.  )2(
انظر: اإجابة ال�سائل )�ص27-28(, و�سرح الكوكب ال�ساطع نظم جمع اجلوامع )10/1(.  )3(
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معرفة مذهب املعرِّف يف مو�سوع العلم عنده ميكن من احلكم على تعريفه، 
هل هو جامع مانع اأو ل؟ وبعبارة اأخرى: هل هو مطرد منعك�ض اأول؟

وعلى ذلك فاإننا ل ن�ستطيع اأن نحكم على جميع التعريفات بحكم واحد،   
بل ن�ستطيع اأن نتعرف على مذهب كل عامل يف مو�سوع العلم الذي يعرفه، وحينها 
ميكن القول: اإن تعريفه متوافق مع مذهبه يف مو�سوع العلم، واأنه قد ا�ستمل على 
لي�ض من  اأنه منع من دخول ما  اأفراده، كما  جميع الأفراد، مل يخرج عنه فرد من 

اأفراد املعرف فيه.
اأربعة  اإىل  الفقه  اأ�سول  علم  مو�سوع  يف  اختلفوا  قد  العلماء  كان  واإذا   
كل  وحماكمة  العدد،  ذلك  اإىل  الأ�سولية  التعريفات  ت�سنيف  ميكن  فاإنه  مذاهب 

جمموعة على حدة، واحلكم على ما هو م�ستوٍف لل�سروط منها.
�سيء  العلم:  اأهل  عند  املو�سوع  اأن  اإىل  التنبيه  من  لبد  املثال  ذكر  وقبل   
يَُبحُث عن اأو�سافه واأحواله املعتربة يف ذلك العلم)1(، وهو معنى قول املنطقيني: 
مو�سوع العلم: ما يبحث فيه عن عوار�سه الذاتية)2(، كبدن الإن�سان لعلم الطب، 

فاإنه يبحث فيه عما يعر�ض له من حيث ال�سحة واملر�ض)3(.
اإليه ن�سبة  و�سميت اأعرا�سا ذاتية ل�ستنادها اإىل ذات املعرو�ض، اأي ن�سبتها   

قوية)4(. وقد اختلف العلماء يف مو�سوع اأ�سول الفقه اإىل اأربعة مذاهب:
هي:  التي  الكلية،  ال�سمعية  الأدلة  الفقه  اأ�سول  علم  مو�سوع  اأن  الأول:  املذهب 
الكتاب، وال�سنة، والإجماع، والقيا�ض، من حيث دللتها على الأحكام، اإما مطلقا، 

انظر: البحر املحيط يف اأ�سول الفقه )30/1(.  )1(
انظر: حا�سية على �سرح ال�سلم للملوي, لل�سبان )�ص33(, والبحر املحيط يف اأ�سول الفقه )30/1(, واإر�ساد الفحول )47/1(,   )2(
وتي�سري التحرير )18/1(, والإحكام للآمدي )8/1(, وغاية الو�سول اإىل دقائق علم الأ�سول -املبادئ واملقدمات- )�ص49(, و�سرح 
وفواحت   ,)139/1( التحرير  �سرح  التحبري  و  �ص868(  و  )�ص826  والكليات  )�ص305(,  والتعريفات   ,)33/1( املنري  الكوكب 

الرحموت �سرح م�سلم الثبوت )1/ 8(, وهداية العقول لبن الإمام )44/1( والتلويح على التو�سيح ملنت التنقيح )37/1(.
انظر: حا�سية على �سرح ال�سلم للملوي, لل�سبان )�ص33-34(, والتعريفات, للجرجاين )�ص305(, والتحبري �سرح التحرير   )3(

.)141-140/1(
انظر: حا�سية على �سرح ال�سلم للملوي, لل�سبان )�ص34(, والتحبري �سرح التحرير )140/1 وما بعدها(, و�سرح الكوكب املنري   )4(

)34/1 وما بعدها(.
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اأو من حيث تعار�سها اأو ا�ستنباطها منها)1(. واإليه ذهب جمهور الأ�سوليني)2(.
البي�ساوي  القا�سي  تعريف  املذهب،  هذا  وفق  ت�سري  التي  التعاريف  ومن   
اإجمال،  الفقه  الفقه: معرفة دلئل  َفُه بقوله: »اأ�سول  َعرَّ -رحمه اهلل تعاىل-، حيث 

وكيفية ال�ستفادة منها، وحال امل�ستفيد«)3(.
عند  والرتجيح  فيها،  واملختلف  عليها،  املتفق  الأدلة  التعريف:  هذا  ف�سمل   
من  لي�ست  لأنها  التعريف؛  يف  تذكر  فلم  الأحكام  واأما  والجتهاد،  التعار�ض، 
تتميما  اأ�سياء  فيه  اإل وتذكر  مو�سوع الأ�سول، واإمنا هي من مقدماته، وما من علم 

وترميما، وتقدمة وتكميال)4(.
ثبوتها  حيث  من  ال�سرعية  الأحكام  الفقه:  اأ�سول  علم  مو�سوع  الثاين:  املذهب 
الأحكام،  هذه  اأدلة  عن  عبارة  الفقه:  »اأ�سول  الغزايل)6(:  الإمام  قال  بالأدلة)5(، 
التف�سيل،  الأحكام من حيث اجلملة ل من حيث  وعن معرفة وجوه دللتها على 
اأدلة الأحكام ووجوه دللتها، ولكن  ا- م�ستمل على  فاإن اخلالف من الفقه -اأي�سً

من حيث التف�سيل«.
ال�ساملة  الأحكام  هي  الغزايل  الإمام  اإليها  اأ�سار  التي  ال�سرعية  والأحكام   

للحكم التكليفي واحلكم الو�سعي.
فون الأ�سول باأنه: علم يعرف به اأحوال الأحكام  واأ�سحاب هذا املذهب يََعرِّ  

ال�سرعية من حيث ثبوتها بالأدلة)7(.
انظر: اإجابة ال�سائل )�ص29-28(.  )1(

 ,)36/1( املنري  الكوكب  و�سرح   )142/1( التحرير  �سرح  والتحبري   ,)16/1( ال�سول  نهاية  و   ,)8/1( للآمدي  الإحكام  انظر:    )2(
والتحرير, مع �سرحه: تي�سري التحرير )18/1(, والف�سول اللوؤلوؤية )�ص67(, وهداية العقول اإىل غاية ال�سول )43/1 وما بعدها(, 

والبحر املحيط يف اأ�سول الفقه )30/1(.
انظر: منهاج الو�سول )�ص39(. وراجع �سرح التعريف يف: نهاية ال�سول )7/1 وما بعدها(, والإبهاج )45/2 وما بعدها(.  )3(

انظر: غاية الو�سول اإىل دقائق علم الأ�سول -املبادئ واملقدمات- )�ص53-52(.  )4(
انظر: تي�سري التحرير )18/1(, وامل�ست�سفى )5/1(.  )5(

انظر: امل�ست�سفى من علم اأ�سول الفقه )5/1(.  )6(
انظر: غاية الو�سول اإىل دقائق علم الو�سول- املبادئ واملقدمات- )�ص53(.  )7(
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والقول مبو�سوعية الأحكام ال�سرعية من حيث ثبوتها بالأدلة ي�ستدعي القول   
مبو�سوعية كل ما يذكر يف الأ�سول من مقدمات ومتممات.

املذهب الثالث: مو�سوع علم اأ�سول الفقه: الأدلة والأحكام ال�سرعية جميًعا)1(؛ ذلك 
لأن جميع مباحث اأ�سول الفقه راجعة اإىل اإثبات اأعرا�ض ذاتية لالأدلة والأحكام، 
من حيث اإثبات الأدلة لالأحكام، وثبوت الأحكام بالأدلة، مبعنى اأن جميع م�سائل 
هذا الفن هو الإثبات، والثبوت)2(. وبهذا املذهب قال �سدر ال�سريعة من احلنفية، 

وتبعه التفتازاين، ورجحه ال�سوكاين، وحكاه اأمري باد�ساه يف تي�سري التحرير)3(.
النحو  على  تعريفه  الجتاه  هذا  مع  تتنا�سب  التي  الأ�سول  تعريفات  ومن   
التايل: »هذا العلم اأدلة اإجمالية للفقه، يحتاج اإليها عند تطبيق الأدلة التف�سيلية على 

اأحكامها«)4(.
وما ذكره اأ�سحاب هذا املذهب من جعل اأ�سول الفقه م�ستمال على مبحثني   
هما: الأدلة والأحكام يرجع اإىل مبحث واحد، اإذ ل معنى لكون الدليل مثبتا للحكم 

اإل كون احلكم ثابًتا بالدليل)5(.
و�سفات  املرجحات،  يعني  والجتهاد،  والرتجيح  الأدلة  مو�سوعه  الرابع:  املذهب 

املجتهد.
واحتج اأ�سحاب هذا املذهب: باأن علم اأ�سول الفقه يبحث فيه عن الأعرا�ض   
ا- كالأدلة، ولذلك كانت مباحثهما يف هذا العلم  الذاتية للرتجيح والجتهاد -اأي�سً

بالتفاق.
: باأن البحث عن الرتجيح بحث عن اأعرا�ض الأدلة عند تعار�سها،  وقد ُردَّ  
واأن البحث عن الجتهاد اإمنا هو باعتبار اأن الأدلة اإمنا ت�ستنبط منها اأحكام املجتهد 

انظر: التلويح على التو�سيح ملنت التنقيح )37/1(.  )1(
انظر: املرجع ال�سابق )38/1(, واإر�ساد الفحول )47/1(.  )2(

انظر: التلويح على التو�سيح ملنت التنقيح )37/1-38(, واإر�ساد الفحول )47/1(, وتي�سري التحرير )18/1(.  )3(
انظر: م�سلم الثبوت ومعه �سرحه: فواحت الرحموت )9/1(.  )4(

انظر: غاية الو�سول اإىل دقائق علم الأ�سول -املبادئ واملقدمات- )�ص55(.  )5(
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دون غريها)1(.
الأول  املذهب  هو  الراجح  املذهب  اأن  يجد  ال�سابقة  املذاهب  والناظر يف   
القائل باأن مو�سوع اأ�سول الفقه: الأدلة الكلية، وحينها فالتعار�ض والرتجيح كالم 

عن العوار�ض، والأحكام من املقدمات، واملجتهد من املتممات.
اأبرز فوائد معرفة مو�سوعات العلم -اأي�سا-: ت�سنيف التعريف  ولعل من   
نافعة يف  ال�سابقة  الو�سيلة  الو�سيلة مع  الفائدة، وهذه  باعتبار  اأو  املو�سوع  باعتبار 

تعريفات العلوم.
ومما ميكن اأن ميثل به لهذه الو�سيلة يف الت�سنيف: تعريف اأ�سول الفقه باعتبار   

املو�سوع، اأو باعتبار الفائدة.
اأما تعريفه باعتبار املو�سوع فاأبرز التعريفات ما عرفه به القا�سي البي�ساوي،   
حيث قال: »اأ�سول الفقه: معرفة دلئل الفقه اإجمال، وكيفية ال�ستفادة منها، وحال 

امل�ستفيد«)2(.
فه به ابن احلاجب، حيث  واأما تعريفه باعتبار الفائدة فاأبرز التعريفات ما عرَّ  
قال: »اأما حده لقبا: فالعلم بالقواعد التي يتو�سل بها اإىل ا�ستنباط الأحكام ال�سرعية 

الفرعية عن اأدلتها التف�سيلية«)3(.
املطلب ال�ساد�ض

 ن�س العلماء
اأ�سماء العلوم ومعرفة مو�سوعات العلوم و�سائل  اإذا كان معرفة اإطالقات   
يف ت�سنيف التعريفات الأ�سولية وهي تتعلق بباب معني فاإن ن�ض العلماء يف بع�ض 
التي يجب على  الت�سنيف  و�سائل  من  يَُعدُّ  معني  اعتبار  على  اأنها  على  التعريفات 

الدار�ض التنبيه اإليها، ول تخت�ض بباب معني.
انظر: املرجع ال�سابق )�ص57-56(.  )1(

انظر: منهاج الو�سول )�ص39(. وراجع �سرح التعريف يف: نهاية ال�سول )7/1 وما بعدها(, والإبهاج )45/2 وما بعدها(.  )2(
انظر: خمت�سر ابن احلاجب مع �سرحه: بيان املخت�سر )1/ 13(. وراجع �سرح التعريف يف: املرجع ال�سابق, املو�سع نف�سه, و�سرح   )3(

الع�سد عليه وحا�سية ال�سعد التفتازاين )18/1(, وحتفة امل�سوؤول )1/ 138(, والردود والنقود �سرح خمت�سر ابن احلاجب )1/ 93(.
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ول يخفى اأن ن�ض العلماء يف التعريفات ياأتي �سمن اأ�سهل و�سائل ت�سنيفها،   
فاإنه  اآخر  باعتبار  باعتبار معني، والتعريف الآخر  ما  تعريفا  اأن  اإذا ذكروا  اأنهم  ذلك 

ن�ض �سريح يف الت�سنيف، ويجب ال�ستفادة منه، ودرا�سة التعريفات من خالله.
واجلدير بالذكر اأن ن�ض العلماء قليل، ل �سيما يف كتب العلماء ال�سابقني،   
وقد حاولت بع�ض الدرا�سات احلديثة لفت الأنظار اإىل جانب من ت�سنيف التعريفات 
يف قليل من الأبواب، لكن دون اأن يت�سح من تلك الدرا�سات تبني هذه الفكرة، 
وتعميمها على بقية الأبواب، ومع ذلك فاإنها متثل البذرة الأوىل لهذه الفكرة، ومن 
–بعد  الفكرة  تلك  تدوين  ثم  كثرية،  اأبواب  اإىل  دائرتها  تو�سيع  ا�ستطعت  خاللها 
ع�سف ذهني دام �سنوات- يف �سورٍة علميٍة مقننة، قد تكون يف حاجة اإىل مزيد 

من التاأمل واملراجعة والإ�سافة والتعديل.
ثم ذكر  ال�سابقني،  العلماء  اأمثلة من كتب  الو�سيلة يح�سن ذكر  تت�سح هذه  وحتى 

اأمثلة من الكتب املعا�سرة.
اح اأكرث من ن�ض اأ�سحاب املتون، وقد يظهر ن�ض  ومن املالحظ اأن ن�ض ال�سرَّ  
اأ�سحاب املتون من خالل ترجيح م�ساألة معينة يف الباب، فيعلم اأنه اختار التعريف 
الذي يخدم ما رجحه، ومن اأمثلة ذلك ما اأتبع به ابن احلاجب تعريف العام، حيث 
ح اأنه من عوار�ض الألفاظ واملعاين حقيقة، فُعِلم اأن عدوله من التعبري باللفظ يف  رجَّ
فت بذلك، واختياره التعبري بـ"ما" يخدم ما  التعريف، وت�سعيف التعريفات التي عرَّ
رّجحه، وي�سري اإليه، قال –رحمه اهلل تعاىل-: "العام واخلا�ض، اأبو احل�سني: العام: 
زيد  ونحو: �سرب  ع�سرة،  نحو:  لأن  مبانع؛  ولي�ض  له.  ي�سلح  ملا  امل�ستغرق  اللفظ 

عمرا، يدخل فيه.
الغزايل: اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على �سيئني ف�ساعدا. ولي�ض   
واملو�سولت،  ب�سيء.  لي�ض  مدلولهما  لأن  وامل�ستحيل;  املعدوم  خلروج  بجامع، 
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لأنها لي�ست بلفظ واحد. ول مانع ; لأن كل مثنى يدخل فيه. ولأن كل معهود ونكرة 
يدخل فيه. وقد يلتزم هذين.

والأوىل: ما دل على م�سميات باعتبار اأمر ا�سرتكت فيه مطلقا �سربة.
فقوله: "ا�سرتكت فيه" ليخرج نحو ع�سرة. "ومطلقا" ليخرج املعهودين.   
عوار�ض  من  "العموم  مبا�سرة:  بعدها  قال  ثم  نحو رجل")1(،  " ليخرج  و"�سربة 
الألفاظ حقيقة. واأما يف املعاين فثالثها ال�سحيح كذلك. لنا: اأن العموم حقيقة يف 
�سمول اأمر ملتعدد، وهو يف املعاين كعموم املطر واخل�سب ونحوه. وكذلك املعنى 
الكلي ل�سموله اجلزئيات. ومن ثمة قيل: العام ما ل مينع ت�سوره من ال�سركة. فاإن 
قيل: املراد اأمر واحد �سامل، وعموم املطر ونحوه لي�ض كذلك. قلنا: لي�ض العموم 
بهذا ال�سرط لغة. واأي�سا: فاإن ذلك ثابت يف عموم ال�سوت والأمر والنهي واملعنى 

الكلي")2(.
وميكن ذكر مثال اآخر قرره الإمام الزرك�سي –رحمه اهلل تعاىل-، فقد قال   
اأو  احلكم،  علة  يف  لأ�سل  فرع  م�ساواة  اأنه:  "فاملحققون  القيا�ض-:  يعرف  –وهو 

زيادته عليه يف املعنى املعترب يف احلكم؛ وذلك لأنه من اأدلة الأحكام")3(.
هذا منوذج من كتب املتقدمني، وعلى ذلك ن�ستطيع القول اإنه قد اختلف   
الأ�سوليون يف تعريفه -اأي: القيا�ض- نظرا لختالفهم يف م�ساألة: هل القيا�ض دليل 
اأن  وقبل  املجتهد؟،  اأعمال  من  عمل  هو  اأو  الأحكام،  على  ال�سارع  ن�سبه  �سرعي 
يف  الو�سوح  من  كبرية  بدرجة  لي�ض  الت�سنيف  اأقول:  التعريفات  من  مناذج  اأذكر 
كتب املتقدمني، واإمنا هناك اإ�سارات، فبع�سهم قد يذكر يف معر�ض التعليل للفظة 
معينة يف التعريف ما ي�سعر اأنه دليل �سرعي ن�سبه ال�سارع على الأحكام، وبع�سهم 
�سياق  يف  يجعله  ل  كاأن  املجتهد،  اأفعال  من  فعال  يعده  اأنه  �سنيعه  من  يلحظ  قد 

انظر: خمت�سر ابن احلاجب مع �سرحه: بيان املخت�سر )104/2(.  )1(
انظر: املرجع ال�سابق )109-105/2(.  )2(

انظر: البحر املحيط يف اأ�سول الفقه )8/7(, دار الكتبي.  )3(
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الأدلة، واإمنا يتناوله بالبحث يف كيفية دللة الألفاظ على مدلولها مبعقولها ومعناها، 
كالإمام العزايل، وتبعه ابن قدمة، لكنها تظل غري من�سبطة لول ت�سريحه بذلك، اإذ 
فوه مبا يقت�سي اأنه  من العلماء من تكلموا عن القيا�ض يف �سياق الأدلة، ومع ذلك عرَّ
فعل من اأفعال املجتهد، كالقا�سي الباقالين والرازي ومن تبعه، ول باأ�ض هنا اأن اذكر 

منوذجا لهذه الجتاهات. 
فمن قال: اإنه دليل ن�سبه ال�سارع عربَّ عنه باأنه: "ا�ستواء بني الفرع والأ�سل   
يف  الدين  �سيف  الآمدي  تعريف  هذا  الأ�سل".  حكم  من  امل�ستنبطة  العلة  يف 

الإحكام)1(.
قال  ال�سكور،  وابن عبد  كابن احلاجب  "امل�ساواة"،  بلفظ:  ومنهم من عربَّ   
ابن احلاجب: "م�ساواة فرع لأ�سل يف علة حكمه"، ويلزم امل�سوبة زيادة قيد: "يف 
نظر املجتهد")2(، وقال ابن عبد ال�سكور: "م�ساواة امل�سكوت للمن�سو�ض يف علة 

احلكم")3(.
اأما من قال باأن القيا�ض هو عمل املجتهد، كاأبي بكر الباقالين)4(، وتبعه اإمام   
احلرمني)5( والغزايل)6( -وتبعه ابن قدامة)7(-، والرازي)8(، ونقله الآمدي عن اأكرث 
وا عن القيا�ض باأنه: حمل معلوم على معلوم، يف اإثبات حكم  ال�سافعية)9(، فقد عربَّ
نفيهما)10(.  اأو  اأو �سفة،  اإثبات حكم،  بينهما، من  باأمر يجمع  نفيه عنهما،  اأو  لهما، 

والوا�سح اأنه قد اختاره اأكرث املحققني من الأ�سوليني".  
انظر: الإحكام يف اأ�سول الأحكام )3/ 170- 171(.  )1(

انظر: خمت�سر ابن احلاجب الأ�سويل و�سرح الع�سد عليه )2/ 204(, وبيان املخت�سر )3/ 5 وما بعدها(, وحتفة امل�سوؤول )4/ 5 وما   )2(
بعدها(.

انظر: م�سلم الثبوت, ومعه �سرحه: فواحت الرحموت )2/ 246(.  )3(
انظر: التلخي�ص يف اأ�سول الفقه )3/ 145(.  )4(

انظر: الربهان يف اأ�سول الفقه )487/2, فقرة 681(.  )5(
انظر: امل�ست�سفى من علم اأ�سول الفقه )2/ 228(, واملنخول من تعليقات الأ�سول )�ص 422(.  )6(

انظر: رو�سة الناظر وجنة املناظر )2/ 141(.  )7(
انظر: املح�سول يف علم اأ�سول الفقه )5/ 7 وما بعدها(.  )8(

انظر: الإحكام يف اأ�سول الأحكام )3/ 167(.  )9(
انظر: الربهان يف اأ�سول الفقه )2/ 487, فقرة 681(.  )10(
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وا�سحة،  ب�سورة  اخلالف  هذا  ال�سعدي  احلكيم  عبد  الدكتور  ذكر  وقد   
حيث اأو�سح اخلالف يف تعريف القيا�ض، ومن�ساأ ذلك اخلالف)1(.

القيا�ض ح�سبما هو متقرر عنده، من كونه  اأن كل فريق عرف  وهكذا نرى   
دليال �سرعيا، وفعال من اأفعال اهلل تعاىل، اأو كونه فعال من اأفعال املجتهد، يقوم به، 

ويجريه.
بينهما، واأنه ميكن اجلمع،  تنايف  اأنه ل  ال�سابقني يجد  والناظر يف الجتاهني   
اإذ ل مانع من اأن يكون القيا�ض دليال �سرعيا وفعال من اأفعال اهلل تعاىل، يتحقق يف 

الواقعة املراد اإثبات احلكم لها من خالل قيام املجتهد باإجراء القيا�ض.
على  والإجماع  وال�سنة،  الكتاب،  دللة  يف  كثريا  يبعد  ل  هذا  مثل  ولعل   
بفعل  اإل  منها  ال�سرعية  الأحكام  ا�ستنباط  ميكن  ول  �سرعية،  اأدلة  فهي  الأحكام، 
من  غريه  يف  عمله  من  واأكرب  اأو�سح  القيا�ض  يف  املجتهد  عمل  كان  واإن  املجتهد، 

الأدلة.
بع�ض  َف  َعرَّ بينهما  اجلمع  واإمكان  العتبارين  بني  التنايف  عدم  ولأجل   
العلماء القيا�ض بعبارة حتقق العتبارين، ومن اأولئك العلماء: ابن ال�سبكي يف جمع 
اجلوامع)2(، وتبعه �سيخ الإ�سالم زكريا الأن�ساري يف لب الأ�سول)3(، وال�سيوطي 
يف �سرح الكوكب ال�ساطع نظم جمع اجلوامع)4(، ون�ض تعريف ابن ال�سبكي: "حمل 

معلوم على معلوم؛ مل�ساواته يف علة حكمه عند احلامل")5(.
هنا نلحظ اأن ابن ال�سبكي -رحمه اهلل تعاىل- قد جمع يف تعريفه بني احلمل   

وامل�ساواة.

انظر خلف العلماء يف هذه امل�ساألة يف: مباحث العلة يف القيا�ص عند الأ�سوليني )�ص 24-22(.  )1(
انظر: جمع اجلوامع و�سرح املحلي عليه )202/2(.  )2(

انظر: لب الأ�سول مع �سرحه: غاية الو�سول )�ص110(.  )3(
انظر: �سرح الكوكب ال�ساطع )169/2- 170(.  )4(

انظر: جمع اجلوامع و�سرح املحلي عليه )202/2(.  )5(
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واجلدير ذكره اأن تعريف ابن ال�سبكي هو عبارة عن تهذيب لتعريف القا�سي   
الباقالين، وقد خلَّ�سه من كثري مما ورد عليه من العرتا�سات)1(.

ثالثة،  باعتبارات  القيا�ض  تعريف  ت�سنيف  ميكن  �سبق  ما  مقت�سى  وعلى   
عند من يرى اأنه دليل �سرعي ن�سبه ال�سارع على الأحكام، وعند من يرى اأنه فعل 
تعريفه بني  فيجمع  العتبارين،  تنايف بني  اأنه ل  يرى  املجتهد، وعند من  اأفعال  من 

ال�سطالحني.
املطلب ال�سابع

�رشوح التعريفات
عن  وجتل  النظري،  عن  تِعزُّ  ب�سروح  الفقه  اأ�سول  كتب  من  كثري  حظيت   
ال�سرح وطريقته  الهدف من  التقدير، وتتفاوت قوة و�سهولة، وتختلف من حيث 

)بالب�سط واملزج اأو بالقول(، ومن حيث التفنن يف عبارته.
اأما تفاوتها من حيث القوة وال�سهولة فذلك راجع اإىل اأحد اأمرين:

ال�سرعية  العلوم  خمتلف  يف  بت�سلعه  وذلك  العلمية،  ال�سارح  قوة  الأول:  الأمر 
واللغوية والعقلية، واإ�سرافه على دقائق م�سائل الفن، وعنايته بذلك، والعلماء –اأو 
قْل بع�سهم- متفاوتون يف ذلك تفاوتا عظيما -واإن �سئت قلت: لفتا للنظر-، وذلك 
ل  العلم  من  يتفقون يف درجة  كانوا  واإن  العلمية،  ال�سروحات  مالحظ من خالل 

ينزلون عنها.
من  العلماء  بع�ض  يق�سد  ال�سرح، حيث  من  الهدف  اإىل  راجع  الثاين: وهو  الأمر 
التعمق يف  العبارة، وتو�سيح الإ�سارة، واإرجاع ال�سمائر، دون  �سرحه جمرد فك 
تفا�سيل امل�سائل وتفاريعها، يف حني يق�سد بع�سهم الآخر  اأو الإيغال يف  الدقائق، 
امل�سائل وتفاريعها،  تفا�سيل  الدقائق، وذكر  ال�سرح، والن�ض على  التو�سع يف  اإىل 
انظر: مباحث العلة يف القيا�ص عند الأ�سوليني )�ص26 و 38(. وللطلع على �سرح تعريف ابن ال�سبكي يراجع: �سرح املحلي   )1(
على جمع اجلوامع وحا�سية البناين وتقرير ال�سربيني )202/2 وما بعدها(, وغاية الو�سول �سرح لب الأ�سول )�ص110(, و�سرح 

الكوكب ال�ساطع )170-169/2(.
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وما يتعلق بها، ويف هذا اجلانب تظهر القوة العلمية يف التعمق يف ال�سرح، دون 
القت�ساد فيه.

–اأي�سا- اإىل اأن يكون ال�سرح مرحلة من مراحل التعليم  ويق�سد بع�سهم   
وتكوين امللكة، وحينها قد يكون اأ�سعب من امل�سروح)1(.

واأما تفاوتها من حيث طريقة ال�سرح فراجع اإىل اأن ال�سروح نوعان:  
يجمع  كلمة على حدة -وقد  تف�سري كل  على  ويقوم  بالقول،  �سرح  النوع الأول: 
ببع�ض،  بع�سها  امل�سائل  اأجزاء  ربط  دون  احلاجة-،  ح�سب  كلمتني  بني  ال�سارح 
بالقول لأن ال�سرح يقوم على طريقته يف قوله: قوله: كذا ..،  ولعله �سمي �سرحا 
كذا ....، ومن اأمثلة ذلك ما اأورده التفتازاين يف: �سرح التلويح على التو�سيح، 
حيث قال: "قوله: )اأما تعريفها باعتبار الإ�سافة فيحتاج اإىل تعريف امل�ساف(، وهو 
اإليه( ، وهو الفقه، ...")2(، وقد ت�ستخدم كلمة: قال: ...،  الأ�سول. )وامل�ساف 
ومن اأمثلته: ما اأورده الإ�سنوي يف: نهاية ال�سول، حيث قال: "قال: "اأ�سول الفقه 
معرفة دلئل الفقه اإجمال وكيفية ال�ستفادة منها وحال امل�ستفيد" اأقول: اعلم اأنه ل 
ميكن اخلو�ض يف علم من العلوم اإل بعد ت�سور ذلك العلم، ...")3(، وهذا يت�سح 

من خالل جمهرة ال�سروح.
وقد ياأتي ال�سارح بالكلمة من املنت ثم ي�سرحها دون ذكر كلمة: قوله، ومن   
")فمو�سوع  اأمثلة ذلك ما ذكره ابن النجار يف �سرح الكوكب املنري، حيث قال: 
ذا( اأي: هذا العلم الذي هو اأ�سول الفقه، )الأدلة املو�سلة اإىل الفقه( من الكتاب 

وال�سنة والإجماع والقيا�ض، ونحوها، ...")4(.
النوع الثاين: �سرح بالب�سط واملزج، ويقوم على دمج املنت مع ال�سرح وكاأنهما كتاب 

وحينها ل يفهم اإل ب�سرح من �سيخ, اأو حا�سية تزيل ذلك الغمو�ص, من هنا تعددت ال�سروح واحلوا�سي.  )1(
انظر: نهاية ال�سول �سرح منهاج الو�سول )7/1(.  )2(

انظر: �سرح التلويح على التو�سيح )13/1(.  )3(
انظر: �سرح الكوكب املنري )36/1(.  )4(
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واحد، وهذا النوع من ال�سروح فيه �سعوبة ووعورة؛ لذا يتفاخر العلماء ب�سروحهم 
على هذا النحو، ويف ذلك يقول الإمام ابن حجر الع�سقالين يف �سرحه على نخبة 
اأن اأ�سع عليها �سرحا يحل رموزها، ويفتح  "... فرغب اإيلَّ جماعة ثانيا  الفكر)1(: 
كنوزها، ويو�سح ما خفي على املبتدئ من ذلك، فاأجبته اإىل �سوؤاله؛ رجاء الندراج 
خبايا  على  ونبهت  والتوجيه،  الإي�ساح  يف  �سرحها  يف  فبالغت  امل�سالك  تلك  يف 
زواياها؛ لأن �ساحب البيت اأدرى مبا فيه، وظهر يل اأن اإيراده على �سورة الب�سط 

األيق، ودجمها �سمن تو�سيحها اأوفق، ف�سلكت هذه الطريقة القليلة ال�سالك"اأ.هـ.
ال�سرح بطريقة  اأن  –رحمه اهلل تعاىل- وا�سح يف  فكالم الإمام ابن حجر   
فيه من  ملا  قليل؛   الواحد-  املنت مع �سرحه كالن�ض  الب�سط واملزج -بحيث ي�سري 

ال�سعوبة، واأن غالب العلماء ل ي�سلكونه.
ول �سك اأن الختالف يف ال�سروح له فوائد كثرية يف ت�سنيف التعريفات   
تفيد يف  التي  والإ�سارات  القيود  بع�ض  بذكر  يتميز  �سرح  اأن كل  ذلك  الأ�سولية، 

الت�سنيف، واإن �سُغر ال�سرح، اأو اختلف الهدف منه واختلفت طريقته.
ول يَُعد من نافلة القول التنبيه اإىل اأمثلة يت�سح بها املقال، فهذا الإمام ع�سد   
ن�سه:  –الذي  للقيا�ض  احلاجب  ابن  تعريف  �سرح  يف  يقول  الإيجي  والدين  امللة 
"م�ساواة فرٍع الأ�سَل يف علة حكمه"-: "وذلك اأنه من اأدلة الأحكام")2(، فالإيجي 
بهذا ي�سري اإىل اأن تعريف القيا�ض بامل�ساواة هنا باعتبار القيا�ض دليال �سرعيا، ل فعال 

من اأفعال املجتهد.
الو�سول  الإ�سنوي يف �سرحه على منهاج  الإمام  اأورده  اآخر  مثال  وهناك   
اإىل علم الأ�سول، للقا�سي البي�ساوي، حيث يقول يف �سرحه على تعريف العام 
-لفظ ي�ستغرق جميع ما ي�سلح له بو�سع واحد-: "... ويوؤخذ من التعبري باللفظ 

انظر: نزهة النظر يف تو�سيح نخبة الفكر يف م�سطلح اأهل الأثر )�ص 40(.  )1(
انظر: �سرح الع�سد على خمت�سر ابن احلاجب الأ�سويل )2/ 204(.  )2(
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على  ذلك  بعد  ن�ض  قد  لكنه  املعاين،  عوار�ض  من  لي�ض  امل�سنف  عند  العموم  اأن 
تخ�سي�ض العلة واملفهوم وغريهما، والتخ�سي�ض فرع العموم، واأي�سا ف�سياأتي قريبا 
اأن العموم قد يكون عقليا ل لفظيا، ولك اأن جتيب باأنه يجوز اأن يكون اإطالق العموم 
هناك على �سبيل املجاز كما راآه اجلمهور، وكالمه هنا يف املدلول احلقيقي، اأو تقول: 

العموم هناك بح�سب اللغة وهنا بح�سب ال�سطالح ...")1(.
املطلب الثامن

البحث عن اأهم امل�سرتكات
مما ل �سك فيه اأن بع�ض الو�سائل –التي ذكرتها- قد تتعني يف ت�سنيف تعريفات   
ياأتي  بع�ض الأبواب الأ�سولية، وبع�سها الآخر قد ل تتعني فيه و�سائل بعينها، وهنا 
الت�سنيف  الأ�سولية و�سيلًة من و�سائل  التعريفات  بني  امل�سرتكات  اأهم  البحث عن 
لعمله  الباحث، وتعطي  ال�ستات، ومتنع النفالت، وتظهر جهد  التي جتمع  املهمة، 
العلمي قيمة بحثية، ومتكنه من الإ�سافة، بدل من ال�سري خلف من �سبق من العلماء، 
اأو الكتفاء ببع�ض ما ذكروه، دون جمهود يُذكر، اأو اإ�سافة ت�سطر، اأو منط جديد من 
التاأليف ين�سر، وحينها يقت�سر الأمر على ت�سويد الورق دون داع، وتكرار اجلهود 

بال اإبداع، وطلب ال�سوؤدد وال�سرف من غري اإقناع. 
اإن البحث عن اأهم امل�سرتكات يف التعريفات اأعم من معرفة امل�سائل اخلالفية   
م�سرتكات  تكون  وقد  خالفية،  م�سائل  تكون  قد  امل�سرتكات  اأن  ذلك  املعرف،  يف 
لفظية، وقد تكون م�سرتكات قيود وحمرتزات واإن اختلفت العبارات، وقد تكون 

م�سرتكات يف واحد منها، ونحو ذلك.
وحتى ل يكون الكالم نظريا جمردا عن املثال الذي يت�سح به املقال فاإنني   

�ساأذكر مثال لهذه الو�سيلة، عله يف�سح عما مل اأ�ستطع بيانه.
انظر: �سرح الكوكب املنري )36/1(.  )1(
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فمن الأمثلة التي ميكن اأن ترد هنا ما �سنعته يف ت�سنيف تعريف الكتاب الكرمي،   
اأن كال من الكتاب والقراآن  التفتازاين)1(  اأهم امل�سرتكات، فقد ذكر الإمام  بناء على 
يطلقان عند الأ�سوليني على املجموع ال�سخ�سي املوؤلف من �سـورة الفاحتة اإىل �سـورة 
اإنه دليل على احلكم،  يبحثون عنه من حيث  اإمنا  النا�ض، وعلى كل جزء منه؛ لأنهم 
وذلك اآيٌة، ل جمموع القراآن، فاحتاجوا اإىل حت�سيل �سفات م�سرتكة بني الكل واجلزء 
خمت�سة بهما، ككونه معجزاً، منزًل على الر�سول �سلى اهلل عليه واآله و�سلم، مكتوبا 
لزيادة  ال�سفات  جميع  تف�سريه  يف  بع�سهم  فاعترب  بالتواتر،  منقول  امل�ساحف،  يف 
اللوازم؛  لي�سا من  الكتابة والنقل  الإنزال والإعجاز، لأن  التو�سيح، واعترب بع�سهم 
الكتابة  بع�سهم  واعترب  و�سلم(،  عليه  اهلل  )�سلى  النبي  زمن  بدونهما  القراآن  لتحقق 
والإنزال والنقل؛ لأن املق�سود تعريف القراآن ملن مل ي�ساهد الوحي، ومل يدرك زمن 
النبوة، وهم اإمنا يعرفونه بالنقل والكتابة يف امل�ساحف، ول ينفك عنهما يف زمانهم، 
املق�سود، بخالف  البينة، واأو�سحها دللة على  اللوازم  اأبني  اإليهم من  بالن�سبة  فهما 
الإعجاز فاإنه لي�ض من اللوازم البينة، ول ال�ساملة لكل جزء، اإذ املعجز هو ال�سورة اأو 

مقدارها، اأخًذا من قوله تعاىل: }فأتوا بسورة من مثله{ ]البقرة: 23[.
تعريف  يف  اعتباراتهم  اختلفت  قد  )القراآن(  للكتاب  املعرفون  كان  واإذا   

الكتاب ح�سب امل�سرتكات الأهم ف�ساأذكر مثال لكل اعتبار.
تعريف الكتاب على العتبار الأول )مراعاة جميع ال�سفات(:

الكتاب هو: القراآن، املنزل على الر�سول )�سلى اهلل عليه و�سلم(، املكتوب   
يف امل�ساحف، املنقول اإلينا نقال متواتراً)2(.

تعريف  يف  املعتربة  ال�سفات  معظم  جمع  اأنه  التعريف  هذا  يف  واملالحظ   
بقوله:  عرفه  حيث  الوزير،  الدين  �سارم  تعريف  ومثله  الإعجاز،  عدا  الكتاب 

انظر: التلويح على التو�سيح ملنت التنقيح )47/1(. ونقلها عنه ابن الأمري ال�سنعاين يف: اإجابة ال�سائل )�ص64(.  )1(
انظر: التلويح على التو�سيح 1/ 46(.  )2(
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باأقل  لالإعجاز  و�سلم  واآله  عليه  اهلل  �سلى  حممد  على  املنزل  الكالم  والكتاب: 
فيه  زيادة  غري  من  الأمة  باأيدي  املوجود  وهو  متواترا،  اآياتها،  بعدة  اأو  منه،  �سورة 

اإجماًعا)1(.
ا ذكر جميع ال�سفات املعتربة ما عدا  وبالنظر يف هذا التعريف جند اأنه: اأي�سًً  

كونه مكتوبا يف امل�ساحف.
تعريف القراآن بالعتبار الثاين )مراعاة الإنزال والإعجاز(:

عرف كثري من العلماء الكتاب مع مراعاة الإنزال والإعجاز، دون اللتفات   
لل�سفات الأخرى، وهوؤلء منهم من اقت�سر على ال�سفتني دون اإ�سافة اأي و�سـف 
كلمة:  اإ�سافة  دون  عرفه  فممن  بتالوته،  التعبد  ذلك  اإىل  اأ�ساف  من  ومنهم  اآخر، 
»التعبد« ابن احلاجب، وتعريفه هو: الكتاب والقراآن، وهو الكالم املنزل لالإعجاز 

ب�سورة منه)2(.
وهو تعريف الإ�سنوي من ال�سافعية، واملهدي اأحمد بن يحيى املرت�سى، واحل�سني   

بن القا�سم، كالهما من الزيدية. وقريب منه تعريف �ساحب الكافل بنيل ال�سول)3(.
واأما من اأ�ساف التعبد بتالوته اإىل التعريف فمنهم: الإمام الزرك�سي وابن   
قال �ساحب  النجار، وبه  ابن  املرداوي، وتبعه  الأ�سخر، وبه عرفه  ال�سبكي، وتبعه 

مراقي ال�سعود)4(، وغريهم.
تعريف القراآن بالعتبار الثالث )مراعاة الكتابة والإنزال والنقل(:

عرف بع�ض العلماء القراآن تعريفا اأقرب ما يكون لالعتبار الثالث، من تلك   
التعريفات:

انظر: الف�سول اللوؤلوؤية )�ص 119(.  )1(
انظر: خمت�سر ابن احلاجب الأ�سويل مع �سرح الع�سد عليه )18/2(.  )2(

 ,)432/1( ال�سول  وغاية  )�ص237(,  العقول  معيار  اإىل  الو�سول  ومنهاج   ,)177/1( الو�سول  منهاج  �سرح  ال�سول  نهاية  انظر:   )3(
والكافل بنيل ال�سول, لبن بهران )لوحة1(, و�سفاء غليل ال�سائل )32-31/1(.

انظر: البحر املحيط يف اأ�سول الفقه )441/1(, وجمع اجلوامع )223/1(, و�سرح ذريعة الو�سول )80/1-81(, وخمت�سر التحرير   )4(
)�ص97(, والتحبري �سرح التحرير )1238/3(, و�سرح الكوكب املنري )7/2, 8(, ومراقي ال�سعود اإىل مراقي ال�سعود )�ص97(.
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نقاًل  امل�سهورة  ال�سبعة  الأحرف  على  امل�سحف  دفتي  بني  اإلينا  نقل  ما  الكتاب: 
متواتراً.

وهذا التعريف لالإمام الغزايل، وتبعه ابن قدامة مع حذف: )على الأحرف   
عن  احلاجب  ابن  ونقله  عليه،  العرتا�ض  مع  الآمدي  وذكره  امل�سهورة(،  ال�سبعة 
الغزايل َوَزيََّفه، واعتربه تعريفا دورياً، وبه عرفه �ساحب التنقيح، مع حذف: )على 

ال�سبعة امل�سهورة()1(.
وبالنظر يف هذا التعريف جند اأنه اعترب النقل املتواتر، والكتابة، لأن املنقول   

بني دفتي امل�سحف اإمنا هو املكتوب، ومل يتعر�ض لالإنزال.
وهناك تعريف اآخر يقرب من هذا العتبار، ون�سه: كتابنا: الذي نقروؤه، املنزل   
على نبينا حممد )�سلى اهلل عليه و�سلم(، وهو الكالم القائم بذات اهلل تعاىل)2(، املعرب عنه 
بالقراآن، املكتوب يف امل�ساحف باأ�سكال الكتابة و�سور احلروف الدالة عليه، املحفوظ 

يف ال�سدور باألفاظه املتخيلة، املقروء بالأل�سنة بحروفه امللفوظة امل�سموعة)3(.
يتعر�ض  ومل  والكتابة،  الإنزال،  فيه  راعى  وقد  احلكمي،  مطري  لبن  وهو   
ميثل  بالأل�سنة  مقروًءا  ال�سدور  يف  حمفوظا  كونه  اعتربنا  اإذا  اإل  للنقل،  �سراحة 

النقل؛ اإذ نقل اإلينا كذلك.
ما �سبق من التعريفات كان كل منها اأو جمموعها يراعي العتبارات التي ذكر   
التفتازاين اأن الأ�سوليني يراعونها لتح�سيل �سفات م�سرتكة بني كون القراآن يطلق 
ل  والذي  النا�ض،  �سورة  اإىل  الفاحتة  �سورة  من  املوؤلف  ال�سخ�سي  املجموع  على 
نظر فيه لالأ�سويل؛ لأنه يبحث عن الدليل، وهو املتوافق مع الإطالق الثاين للقراآن، 

حيث يطلق على كل جزء.
انظر: امل�ست�سفى يف اأ�سول الفقه )101/1(, ورو�سة الناظر وجنة املناظر )267/1(, والإحكام للآمدي )137/1(, وخمت�سر ابن   )1(

احلاجب الأ�سويل مع �سرح الع�سد عليه )18/1(, والتنقيح مع �سرحه: التو�سيح وعليه التلويح )46/1(.
ِذْكُر هذا القيد يجعل التعريف للكلم النف�سي, ول نظر للأ�سوليني فيه.  )2(

انظر: كتاب الدرة املو�سومة يف �سرح املنظومة )454-451/1(.  )3(
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وهناك من املعرفني من نظر اإىل التنزيل فقط ومل يتعر�ض يف تعريفه لغريه،   
ومنهم الآمدي، حيث عرفه بقوله: الكتاب هو: القراآن املنزل)1(.

ول �سك اأن كل عامل من العلماء قد اختار تعريفا بعد اأن در�ض التعريفات   
وما  خطئها،  من  و�سوابها  �سقيمها،  من  �سحيحها  وعرف  َها،  �سَ َوحَمَّ ال�سابقة، 
ي�سح منها وما ينتقد عليها، وبالتايل مل ي�سلم تعريـف منها من العرتا�ض والنتقاد 

والتزييف، وقد ا�سرتكت تلك التعريفات يف اأمور بينتها.
املطلب التا�سع

معرفة امل�سائل اخلالفية يف املعرف
م�سائل  وفيه  اإل  اأ�سويل  باب  يوجد  ل  اأنه  العلم  اأهل  عند  املعروف  من   
خالفية، ومثل ذلك جزئيات الأبواب الأ�سولية غالبا ما ت�ستمل على م�سائل خالفية، 
وهنا اأقول: اإن ر�سد امل�سائل اخلالفية يف اأي باب من الأبواب الأ�سولية اأمر �سهل 

على باحث يُفرَتَ�ض اأنه قد �سبق له درا�سة ذلك الباب قبل اخلو�ض يف البحث فيه.
اإن معرفة امل�سائل اخلالفية يف املعرف من اأهم و�سائل ت�سنيف التعريفات الأ�سولية، 
ذلك اأنها –مهما تعددت األفاظها، واختلفت �سيغها- ي�سرتك اأ�سحابها يف بع�ض الآراء 
ف، وقد يختلفون يف اآراء اأخرى، ومن هنا تاأتي األفاظ التعريفات  الواردة يف املعرَّ
ملبية لتلك امل�سائل اخلالفية، ومعربة عنها، وجامعة مانعة لكل ما يريد املعرف اإدخاله 

اأو اإخراجه، ومن هنا تكون مطردة منعك�سة –ولو من وجهة نظره-.
امل�سائل  اأن معرفة  الأمر وجتليه، وتوؤكد  تو�سح هذا  �سريعة  تطبيقية  نظرة  واإن   
اخلالفية يف املعرف من اأهم و�سائل ت�سنيف التعريفات ال�سولية، فمثال: لو نظرنا يف 
تعريفات العام لو جدنا اأنه ميكن ت�سنيفها بعدة اعتبارات، تبعا للم�سائل اخلالفية الواردة 
يف العموم واخل�سو�ض، وقد حاولت جهدي ت�سنيف تلك الَتعريفات فوجدت -بعد 
ولذلك  فقط،  الألفاظ  عوار�ض  من  باعتباره  العام  َف  َعرَّ من  العلماء  من  اأن  تاأمل- 

انظر: الإحكام يف اأ�سول الأحكام, للآمدي )37/1(.  )1(
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فه باعتباره من عوار�ض  ا�ستخدام كلمة: »لفظ« اأو »اللفظ« اأو »الكلمة«، ومنهم من عرَّ
كلمة:  ا�ستعمال  عن  عَدل  ولذلك  الألفاظ)1(،  عوار�ض  من  هو  كما  ا-  -اأي�سً املعاين 

»لفظ« يف التعريف اإىل التعبري بـ »ما« التي تعمُّ الألفاظ واملعاين.
والتعريف  املبا�سر،  التعريف  وهو  اآخر،  باعتبار  التعريفات  تق�سيم  وميكن   
غري  والتعريف  الفاعل،  ا�سم  ب�سيغة  العام  تعريف  هو  املبا�سر  فالتعريف  بوا�سطة، 
ولكن  »العام«،  الفاعل  ا�سم  واإرادة  »العموم«  امل�سدر  ب�سيغة  تعريفه  هو  املبا�سر 
بذلك  التعريفات  وتق�سيم  ال�سابق،  التق�سيم  عن  يخرج  ل  العتبار  بهذا  التق�سيم 
العتبار اأوىل، و�ساأذكر هنا مناذج لتعريفات العام على العتبار ال�سابق، وهو كونه 

ا-. من عوار�ض الألفاظ فقط، اأو كونه من عوار�سها وعوار�ض املعاين -اأي�سً
تعريف العام باعتباره من عوار�س الألفاظ:

لعت عليها تدل على اأن العام من عوار�ض الألفاظ  اأكرث التعريفات التي اطَّ  
فقط، ولذلك ا�ستخدمت عبارة: »لفظ« اأو »كلمة« يف التعريف، ومن تلك التعريفات 
اتفق العلماء على اأن العموم من �سفات الألفاظ )الأقوال(, واختلفوا هل هو من عوار�ص الأفعال واملعاين وحقيقة فيها اأَْو َل؟ على   )1(

مذاهب:
اأحدها: العموم حقيقة يف الألفاظ, ولي�ص من �سفات الأفعال واملعاين حقيقة, بل قد تو�سف به جمازا. واإليه ذهب اإمام احلرمني,   
والغزايل, وابن برهان, وغريهم, وهم اجلمهور. انظر: الورقات مع �سرح الفوزان )�ص70(, وامل�ست�سفى )32/2(, والو�سول اإىل 

الأ�سول )206-203/1(.
اأنه حقيقة يف الأفعال واملعاين كما هو حقيقة يف  ثانيها: العموم من عوار�ص الأفعال واملعاين كما هو من عوار�ص الألفاظ, مبعنى   
الألفاظ. واإليه ذهب ابن احلاجب, والقرايف, وبع�ص احلنفية. انظر: خمت�سر ابن احلاجب الأ�سويل مع �سرح الع�سد عليه )101/2(, 

و العقد املنظوم يف اخل�سو�ص والعموم )253/1 وما بعدها(, والتقرير والتحبري )1/ 180(.
الدرة  القا�سم مطري يف كتابه:  اأبي  اإبراهيم بن  به  الأفعال واملعاين ل حقيقة ول جمازا. وممن قال  لي�ص من عوار�ص  العموم  ثالثها:   

املو�سومة يف �سرح املنظومة  )665/2(.
وانظر يف هذه الأقوال بالإ�سافة اإىل ما �سبق: العقد املنظوم يف اخل�سو�ص والعموم )253/1 وما بعدها(, واجلواهر الأنقات )لوحة   
املنهاج  �سرح  يف  والإبهاج   ,)444-443/1( ال�سول  ونهاية  )�ص104(,  الورقات  على  املحلي  �سرح  على  العبادي  و�سرح   ,)21
)1193/4 وما بعدها(, والف�سول اللوؤلوؤية )�ص157-158(, واإر�ساد الفحول )340/1(, وهداية العقول لبن الإمام )197/2(, 

والبحر املحيط يف اأ�سول الفقه )148/3(, والتحبري �سرح التحرير )2323/5(.
ومن�ساأ اخللف -كما ذكر ال�سوكاين يف اإر�ساد الفحول )341/1(-: هو ما وقع من اخللف يف معنى العموم, فمن قال معناه: �سمول   
الواحد  لأن  عام؛  املعنى  هذا  يقال:  فل  املعاين,  على  حقيقة  اإطلقه  من  منع  �سخ�سية  وحدة  الأمر  وحدة  واعتربوا  ملتعدد,  اأمر 
اإليه  اأ�سيف  الواحد الذي  الأمر  اأن  اللغة  اإل املوجود الذهني. ومن فهم من  بال�سمول ملتعدد  بال�سخ�ص ل �سمول له, ول يت�سف 

ال�سمول يف معنى العموم اأعم من ال�سخ�سي ومن النوعي اأجاز اإطلق العام على املعاين حقيقة.
وقيل: اإن حمل النزاع اإمنا هو يف �سحة تخ�سي�ص املعنى العام, كما ي�سح تخ�سي�ص اللفظ العام, ل يف ات�ساف املعاين بالعموم. قال   

ال�سوكاين: "وفيه ُبعٌد, فاإن ن�سو�ص هوؤلء املختلفني م�سرحة باأن خلفهم يف ات�ساف املعاين بالعموم".
.
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ما ذكره ال�سيخ ال�سريازي حيث قال: العموم: كل لفظ عمَّ �سيئني ف�ساعدا. وال�سحيح 
اأن نقول: كل لفظ تناول �سيئني ف�ساعدا تناول واحدا ل مزية لأحدهما على الآخر، 
واأقله اثنان، واأكرثه اجلن�ض، تقول: عممت زيدا وعمرا بالعطاء: اإذا جمعت بينهما 

فيه، وعممت النا�ض بالعطاء، وعمَّ املطر النا�ض)1(.
من  العام  اعتبار  يف  ال�سريازي  اإ�سحاق  اأبي  ال�سيخ  نهج  نف�ض  على  و�سار   
الرازي،  الدين  وفخر  الب�سري،  احل�سني  واأبو  الغزايل،  الإمام  الألفاظ  عوار�ض 
والآمدي، والقا�سي البي�ساوي، والزرك�سي، وابن ال�سبكي، والطويف، واملرداوي، 

وتبعه ابن النجار، وابن بهران، وابن الإمام، وال�سوكاين، وغريهم من العلماء)2(.
تعريف العام باعتباره عن عوار�س الألفاظ واملعاين:

لذلك  واملعاين،  الألفاظ  عوار�ض  من  باعتباره  العام  العلماء  بع�ض  َف  َعرَّ  
اأو  »ما«  كلمة:  ا�ستخدام  اإىل  »كلمة«،  اأو  »لفظ«  كلمة:  عن  تعاريفهم  يف  عدلوا 

حذفها وحذف كلمة: »لفظ« كما �سنع القرايف)3(.
ف العام بهذا العتبار اإماُم احلرمني يف الورقات حيث قال: »العام:  وممن عرَّ  

ما عمَّ �سيئني ف�ساعدا«)4(.
وعلى هذا النهج �سار القرايف، وابن احلاجب، وابن مطري احلكمي، وابن   

الأمري ال�سنعاين، وتبعه تلميذه ابن اإ�سحاق)5(.
ومما ميكن التمثيل به هنا ما يرد يف تعريف الأمر من م�سائل خالفية، وقد �سبق   

التمثيل بتعريفه. 
انظر: �سرح اللمع )302/1(, واللمع )�ص68(.  )1(

 ,)309/3( الفقه  اأ�سول  يف  واملح�سول   ,)189/1( الفقه  اأ�سول  يف  واملعتمد   ,)32/2( الفقه   اأ�سول  علم  من  امل�ست�سفى  انظر:   )2(
والإحكام للآمدي )413/2(, ومنهاج الو�سول )�ص81(, ونهاية ال�سول )443/1(, والإبهاج يف �سرح املنهاج )1193/4(, والبحر 
املحيط يف اأ�سول الفقه )5/3(, وجمع اجلوامع و�سرح املحلي عليه )398/1-399(, و�سرح خمت�سر الرو�سة )459/2(, والتحبري 
�سرح التحرير )2311/5(, و�سرح الكوكب املنري )101/3(, والكافل مع �سرحه: �سفاء غليل ال�سائل )202/2(, وغاية ال�سول 

و�سرحه: هداية العقول لبن الإمام )194/2(, واإر�ساد الفحول )339/1(.
انظر: العقد املنظوم يف اخل�سو�ص والعموم )282-281/1(.  )3(

وما  )�ص99  الورقات  على  املحلي  �سرح  على  العبادي  و�سرح   ,)19-18 )لوحة  الأنقات  اجلواهر  �سرحها:  مع  الورقات  انظر:   )4(
بعدها.

والدرة   ,)77/3( امل�سوؤول  وحتفة   ,)104/2( املخت�سر  وبيان   ,)99/2( عليه  الع�سد  و�سرح  الأ�سويل  احلاجب  ابن  خمت�سر  انظر:   )5(
املو�سومة )623/2-625(, واإجابة ال�سائل )�ص297(, والفوا�سل �سرح بغية الآمل )خمطوط(.
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املبحث الثاين
َثَمراُت ت�سنيف التعريفات الأ�سولية

ل يكاد يخلو اأمر من الأمور من اأثر ين�ساأ عنه، وذلك الأثر اإن كان اإيجابيا فهو   
ثمرة، داعية اإىل مراعاة ذلك الأمر، والهتمام به، واإن كان �سلبيا فهو عيب يجب 

البتعاد عنه، وحتا�سي الوقوع فيه.
مو�سوع:  -وهو  لناه  وف�سَّ لناه  اأ�سَّ الذي  مو�سوعنا  اإىل  ننظر  ما  وعند   
اإيجابية عدة، هي ثمرة له، ونتيجة  اآثارا  له  اأن  التعريفات الأ�سولية- جند  ت�سنيف 

عنه، وهي متعددة، ميكن التعرف على بع�سها من خالل املطالب الآتية:
املطلب الأول: معرفة اجتاهات الأ�سوليني.

املطلب الثاين: معرفة تاريخ التعريفات وتطورها لدى علماء الأ�سول.
املطلب الثالث: التمكن من الرتجيح على ب�سرية.

املطلب الرابع: التفريق بني التقعيد والتنزيل.
املطلب اخلام�ض: البعد عن مذهبة الأ�سول.

املطلب ال�ساد�ض: القدرة على �سياغة تعريفات خمتارة.
ولعلي لو اأنعمت النظر خلرجت بثمار اأخرى غري التي ذكرت، مع اأنها كافية   
يف الدللة على اأهمية هذه الفكرة التي كتبت فيها، وما اأ�سدق ما قيل: يكفي من 

القالدة ما اأحاط بالعنق.
املطلب الأول

معرفة  اجتاهات الأ�سوليني
م�سى معنا يف هذا البحث اأن التعرف على: املدار�ض الأ�سولية، واملناهج   
الكالمية، واملذاهب الفقهية، من الو�سائل املعينة على ت�سنيف التعريفات الأ�سولية، 
ول ميكن لالأ�سويل من جتاوز هذه الو�سائل يف ت�سنيف التعريفات الأ�سولية، فهي 
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و�سائل مهمة تعني الدار�ض على معرفة طرائق الأ�سوليني، واجتاهاتهم، وقد يكون لها 
اأكرب الأثر يف هذا الباب.

الو�سائل هي  تكون هذه  اأن  ما ذكر  التعرف على  اأهمية  يلزم من  هذا ول   
الوحيدة يف الت�سنيف؛ واإمنا لها دور كبري يف معرفة اجتاهات الأ�سوليني، فدرا�سة 
تعريف عامل من العلماء يف �سوء معرفة مدر�سته الأ�سولية ومنهجه العقدي ومذهبه 
الفقهي يجعل امل�سنف على ب�سرية بالأمور، واإدراك لدواعي القيود واملحرتزات، 
وفهم للتوجهات التي قد توؤثر على التعريف املعرو�ض للدرا�سة، واملطلوب مقارنته 

بغريه من التعريفات، حتى ي�ستطيع ت�سنيفه على �سوء ما قررته فيما م�سى.
الأ�سولية  للتعريفات  الت�سنيف  و�سائل  من  كان  اإذا  اأنه  ندرك  هنا  من   
الأ�سوليني، وهي  اجتاهات  على  التعرف  املعرفة:  تلك  ثمار  من  فاإن  ذكر  ما  معرفة 
ثمرة عظيمة، ومق�سد مهم، يحقق الإ�سافات العلمية، والتحليل الواعي، ويجعل 
م�سطلحات  وتو�سح  ال�سطور،  بني  ما  تك�سف  باملعرِّف،  تامة  دراية  على  الدار�ض 
املعرفني ومق�سوداتهم، وتعني على الفهم الدقيق يف �سوء الت�سور ال�سامل، والفهم 
الواعي، فيكون الت�سنيف على ب�سرية، ويكون م�سنف التعريفات قد وعى اجتاهات 

الأ�سوليني، فتعامل مع التعريفات بدقة فهم، و�سعة اأفق، ومتام علم.
ول �سك اأن هذه الثمرة هي اإحدى الثمار املرجوة من ت�سنيف التعريفات الأ�سولية،   
وهي نا�سئة عن بع�ض و�سائل الت�سنيف ال�سابق ذكرها، وعليه فاإن اأهمية هذه الو�سيلة ل تلغي 

اأن هناك ثمارا اأخرى م�ستفادة من بقية الو�سائل، اأو من جممل و�سائل الت�سنيف.
املطلب الثاين

معرفة تاريخ التعريفات وتطورها لدى علماء الأ�سول
اإن املطلع على الكتب القدمية يلحظ اأمرا مهما، األ وهو عدم اهتمام العلماء   
تركوها  ورمبا  اأهمية،  ذا  يراها  كان  ما  بع�سهم  اإن  بل  بالتعريفات،  الأول  اجليل  يف 
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ملعرفة اللغة عندهم،  وو�سوح امل�سطلحات واملفاهيم يف اأذهانهم، وهذا ملحوظ 
حتى يف الكتب التي األفت يف علم اأ�سول الفقه، فمثال عند ما نقراأ كتاب الر�سالة، 
لالإمام ال�سافعي -ر�سي اهلل عنه- جنده قد اهتم بتو�سيح الأفكار، ومناق�سة الق�سايا، 
بعد ذلك؛ جريا وراء  املوؤلفون  بها  ا�ستغل  التي  التدقيقات ال�سطالحية  بعيدا عن 
علماء املنطق، الذين اأعلوا من �ساأن �سبط امل�سطلحات، وحتديد املفاهيم، من خالل 
مباحثها  حرروا  حيث   التعريفات،  على  اأ�سا�سه  يف  يقوم  الذي  الت�سورات  ق�سم 

وقرروها، تق�سيما و�سروطا.
ثم اهتم العلماء بعد ذلك بالتعريفات، واأولوها عنايتهم، و�سمنوها معتقداتهم   
من  �سبقوا  قد  كانوا  اإن  غريهم  تعريفات  وزيفوا  وقناعاتهم،  واآراءهم  ومذاهبهم 
روا،  غريها، واأيدوا وعار�سوا، وحذفوا وزادوا، وابتكروا واأبدعوا، و�سرحوا وبرَّ
م�سكورا،  جهدا  التعريفات  ونالت  روا،  قرَّ ما  خالف  لهم  ظهر  اأن  بعد  وتراجعوا 
واهتماما خا�سا من اأهل العلم، حتى اأ�سبح التعريف هو مدخل الباب، فيه تُ�سمن 
اأ�سبح  بحيث  الباب،  يدور رحى  الرتجيحات، وعلى  تُعرف  م�سائله، ومن خالله 
يعني  فيه  اأي خلل  اأ�سويل، ووقوع  باب  لأي  الرئي�ض  املدخل  هو  التعريف  حترير 
ينتقد  التعريف، وقد  ما قرر يف  بالتزامه  العامل  بكامله، وقد ميتدح  الباب  اختالل 
مبخالفة ذلك التقرير، واملطلع املتعمق يف الكتب الأ�سولية يعرف �سدق ما اأقول، 
وقد اأكرمني اهلل تعاىل بجرد معظم الكتب الأ�سولية من خمتلف الطرق من اأولها 
ت�ستدعي  املاج�ستري والدكتوراه؛ حيث كانت مو�سوعاتي  اآخرها يف مرحلتي  اإىل 
ذلك)1(، وحيث كان منهجي يقوم على ا�ستقراء جميع الكتب الأ�سولية من اأولها 
اإىل اآخرها واإثبات ما يتعلق مبباحث الر�سالة يف مو�سعه، وهذا هو ال�سر الذي جعل 
بع�ض التعليقات تزيد مراجعها عن خم�سة وثالثني مرجعا، بني خمطوط ومطبوع، 
كانت ر�سالة التخ�س�ص "املاج�ستري" هي: درا�سة وحتقيق: الدرة املو�سومة يف �سرح املنظومة, للإمام اإبراهيم بن اأبي القا�سم مطري   )1(
باآراء  مقارنتها  مع  ال�سنعاين  الأمري  ابن  للإمام  الأ�سولية  الختيارات  مو�سوع:  "الدكتوراه" يف  العامِلية  ر�سالة  وكانت  احلكمي, 

جمهور الأ�سوليني.
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ما  اأمثلة على كل  واإثبات  امل�سني،  قررته هنا من خالل ذلك اجلهد  ما  وقد حلظت 
ذكرته ي�ستغرق حيزا كبريا، واللبيب بالإ�سارة يفهم. 

ول يخفى ما يف ت�سنيف التعريفات الأ�سولية من جهد مبذول يف درا�سة   
التعريفات يف خمتلف امل�سادر العليمة، قدميها وحديثها، �سغريها وكبريها، متونها 
املر�سي  اأ�سيلها ودخيلها،  واملخالف،  املوؤالف  اأ�سولها وخمت�سراتها،  و�سروحها، 
�سواء  العلم،  مباحث  عن  بعيد  فقط،  للتعريفات  الكتب  من  و�سع  وما  وغريه، 
اقت�سرت على علم الأ�سول فقط، اأم ا�ستملت عليه وعلى غريه من العلوم، مما ل 

يخفى على العلماء والباحثني.
من خالل تلك الدرا�سة وذلك الطالع يلحظ الدار�ض للتعريفات الأ�سولية   
من هو اأول من �ساغ التعريف، وما هي التعديالت التي جرت عليه، زيادة وحذفا، 
ويعرف من هو �ساحب التعريف على وجه الدقة، بعيدا عما ي�ستهر من املعلومات 
ف امل�سطلح الفالين بكذا، ملجرد اأنه اأورده يف كتابه ومل يعزه،  عن اأن فالنا قد عرَّ

مع اأن التعريف لي�ض له، بل هو ملوؤلف اآخر �سبقه اإليه، وكان حتريره على يديه.
التعريفات،  تاريخ  على  الباحث  يوقف  الأ�سولية  التعريفات  ت�سنيف  اإن   
حقوق  حتفظ  نبيلة،  وغاية  مهم،  مق�سد  وذلك  الأ�سول)1(،  علماء  لدى  وتطورها 
فني، وتعني على معرفة دواعيهم، كما اأن الت�سنيف يعرف الباحث على تطور  املعرِّ
التعريف الأ�سويل، ومن هو الأ�سيل ومن هو الدعي، وترفع العهدة كذلك عمن 
امل�سوؤولية  حتمل  دون  اجلمع،  �سبيل  �سلكوا  واإمنا  والتوثيق،  العزو  عدم  اعتمدوا 

بالرتجيح، اأو التربوؤ منها بالعزو.
اإن معرفة تاريخ التعريفات الأ�سولية وتطورها عند علماء الأ�سول تعد من   
اأهم ثمرات ت�سنيف التعريفات الأ�سولية، ومن اأبرز فوائده، ول يدرك قيمة هذه 

الثمرة اإل من عانى البحث، وذاق م�ساقه وحالوته.
جرى حوار  علمي بيني وبني الأ�ستاذ الدكتور عبد الوهاب الر�سيني, حول مو�سوعات علم الأ�سول, وكان يحبذ اإجراء درا�سات   )1(
علمية حول تطور التعريف, وذلك يحتاج اإىل جهد علمي خمل�ص, وا�ستقراء جاد, مع ا�ستخل�ص الثمرات, والن�ص على الفوائد. 

وقد قامت اجلامعة الإ�سلمية مب�سروع اأجنز يف عدة ر�سائل علمية, �سمته: ن�ساأة التعريفات الأ�سولية وتطورها.
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املطلب الثالث
التمكن من الرتجيح على ب�سرية

يف  ذكرته  ملا  امل�ستوعب  اآخره،  اإىل  اأوله  من  البحث  هذا  على  املطلع  اإن   
يبذله  الذي  اجلهد  مدى  يدرك  م�سكالته  حل  وافرتا�ض  املو�سوع،  هذا  ت�سوير 
واجتاهاتهم  اأ�سحابها،  طرائق  ومعرفة  الأ�سولية،  التعريفات  درا�سة  يف  الباحث 
التنزيل، وما يختلف  التقعيد ويختلف  فيه  يتفق  الفقهية، وما  العقدية، ومذاهبهم 
فيه التقعيد والتنزيل، وما هو مبني على م�ساألة عقدية، اأو منتزع من راأي لغوي، اأو 
مذهب فقهي، وما له فروع مما لي�ض فروع، وما هي امل�سرتكات التي بني التعريفات، 

وما املنا�سب لها من مقرتحات الت�سنيف، حتى يتمكن منه.
ل �سك اأن مثل ذلك الدر�ض الأ�سويل، واجلهد املعريف يوقف الباحث على   
جن�ض كل تعريف، وقيوده وحمرتزاته، ودوافعه، وخلفياته املنهجية، واأ�سباب اإ�سافة 

بع�ض القيود، اأو حذفها، وما هو لالإدخال منها اأو لالإخراج، اأو لبيان الواقع.
ي�سلك  من  جتعل  الأ�سولية  التعريفات  درا�سة  يف  املتعمقة  املعرفة  هذه  اإن   
ومعرفة  تامة،  ب�سرية  على  يكون  الرتجيح  مرحلة  اإىل  ي�سل  حني  الت�سنيف  �سبيل 
دقيقة، واإدراك كامل، بعيدا عن الن�سياق وراء زخرف الألفاظ، وطول التعريف اأو 

ق�سره، دون معرفة ما فيه من حما�سن اأو ماآخذ، وما عليه من تزييفات وانتقادات.
ر�سالته  لالأمر يف  تعريفني  باحثا ذكر  اأن  الأمر  بها هذا  يتبني  التي  الأمثلة  ولعل من 

العاملية العالية يف اإحدى اجلامعات: 
الأول: الأمر هو: ا�ستدعاء الفعل بالقول على وجه ال�ستعالء.

الثاين: الأمر هو: ا�ستدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه. 
ومل يرجح، ف�ساألته عن �سبب عدم الرتجيح، وهل هما متفقان اأو خمتلفان؟ 

فرد: هما مت�ساويان. 
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ثم �ساألته �سوؤال اآخر: ما فائدة الإتيان بقيد: "بالقول" يف التعريف"؟ 
فلم يجب، ولو در�ض التعريف لي�سل اإىل ت�سنيف لعلم اأن القيد يفيد اأن   
ف يقول: اإن لالأمر �سيغة، وهو راجح على من يعد الأمر هو الكالم النف�سي؛  املعرِّ
الذي  اللفظي  الكالم  مع  يتعامل  واإمنا  النف�سي،  بالكالم  له  �سان  ل  الأ�سويل  لأن 

ي�ستطيع من خالله معرفة وجوه الدللت، ومراتبها. 
بي�سر  الرتجيح  ل�ستطاع  الت�سنيف  لأجل  التعريفني  در�ض  لو  وكذلك   
و�سهولة، ولعلم اأن التعريف الأول ي�سرتط �ساحبه يف الأمر ال�ستعالء، وهو �سفة 
العلو، وهو  الثاين  التعريف  يلقيه بغلظة و�سدة، يف حني ي�سرتط  باأن  يف الكالم، 
�سفة يف املتكلم، باأن يكون اأعلى رتبة من املاأمور، وحينها يرجح اأحد التعريفني على 
ما يعتقد من ا�سرتاط العلو، اأو ال�ستعالء، اأو ل يرت�سيهما؛ لكونه ي�سرتط العلو اأو 
ال�ستعالء معا، اأو ل ي�سرتطهما األبتة، فيكون كالمه عن علم، وترجيح عن ب�سرية. 

ول يخفى اأن التعريفني من حيث ا�سرتاط ال�سيغة ي�سريان يف اجتاه واحد،   
ويبقى ال�سوؤال: 

فلم  ا�ستواءهما  يرى  درا�ستهما  دون  بتعريفني  ياأتي  الذي  الباحث  كان  اإن   
الإتيان بهما مع اأن اأحدهما ل ي�سيف لالآخر �سيئا؟

على  الرتجيح  ثم  الختالف  ذلك  معرفة  يف  فو�سيلته  اختالفهما  راأى  اإن   
ب�سرية اأن ي�سنفهما من خالل درا�سة ما ا�ستمال عليه من قيود وحمرتزات، ومعرفه 

ما ورد على تلك التعريفات من اعرتا�سات وتزييفات.
واخلال�سة اأن ت�سنيف التعريفات الأ�سولية باللتزام باملنهج العلمي الدقيق   
رته يف هذا البحث ميكن من الرتجيح على ب�سرية، والختيار على هدى،  الذي حرَّ

وتلك ثمرة عزيزة، وبغية مق�سودة من الت�سنيف.
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املطلب الرابع
التفريق بني التقعيد والتنزيل

لها،  والنت�ساف  عنها،  والتعبري  تقريرها  اأو  القاعدة،  �سياغة  هو:  التقعيد   
وترجيحها على غريها. 

القاعدة  ا�ستعمال  يراد  التي  امل�سائل  القاعدة يف  تلك  والتنزيل هو: حتكيم   
فيها، وتطبيقها على الوقائع وامل�ستجدات. 

الفرع  من جْعل  العرف  به  مما جرى  الفروع حذرا  ل  بامل�سائل  ت  واإمنا عربَّ  
فقهيا، مع اأن اأ�سول الفقه يحكم جميع العلوم. 

وملا كان علم اأ�سول الفقه غري قائم على املذهبية، واإمنا ي�سري وفق مدار�ض   
واجتاهات -كما م�سى بيانه وكما �سياأتي-، فاإن ت�سنيف التعريفات الأ�سولية يجعل 
اأتباع املذهب الواحد، بل ل ينزعج  �ساحبه ل ينزعج كثريا حني يرى اخلالف بني 
حني يرى بع�ض اأتباع املذهب الذي ي�سري يف حياته عليه قد وافق من ل يرت�سيه من 
اأنه يعلم  اأ�سحاب امل�سالك العقدية، واملذاهب الفقهية، والطرائق امل�سلوكة، ذلك 
اأن العلماء قد يتفقون يف القاعدة لكنهم قد يختلفون يف تنزيلها، وقد يختلفون يف 
التقعيد ويتفقون يف التنزيل، وقد يلبي اختالفهم يف التقعيد ما يرد يف مذاهبهم 
من الأقوال والأوجه والروايات والطرق، فيمكن تخريجها على اختالفهم، ولوله 
ل�ساق التنزيل، ول�ساعت بع�ض تلك الأقوال والروايات والأوجه عن التنزيل على 
قواعد �سحيحة للمذهب، بل رمبا حتتاج اإىل قواعد من غري املذهب، وذلك معيب، 
من  لها  �سند  ل  املذهب  يف  واأوجه  وروايات  اأقوال  تقرر  كيف  اإذ  واقعي؛  غري  و 

قواعده.
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التنزيل  يتفق ويختلف  التقعيد قد  اأن  املقام  اإليه يف هذا  التنبيه  ومما يجب   
لختالف العتبارات، اأو تعار�ض القواعد لدى الفقيه، فيقدم قاعدة على اأخرى)1(، 
وقد يختلف التقعيد ويتفق التنزيل)2(؛ لعتبارات اأخرى، كتعار�ض القواعد وتقدمي 

بع�سها على بع�ض. 
ومما ميكن التمثيل له يف هذا املقام:

اهلِل  ر�سول  اأن  عنهما،  اهللُ  ر�سي  عبا�ض  ابن  رواه  مما  املاأخوذة  القاعدة   
َقْوٍم  اأَْمَواَل  ِرَجاٌل  َعى  َلدَّ ِبَدْعَواُهْم  النَّا�ُض  يُْعَطى  »لَْو  قال:  و�سلم  عليه  اهللُ  �سلى 
ِعي، َواْليَِمنَي َعَلى َمْن اأَْنَكَر«)3(، فجميع اأهل العلم  َوِدَماَءُهْم، َولَِكنَّ اْلَبيَِّنَة َعَلى امْلُدَّ
قائلون مبقت�ساها، لكنهم قد يختلفون يف تنزيلها ومما يو�سح ذلك، م�سالة: ت�سمني 

ال�سناع.
فعلى الرغم من اتفاقهم على اأن البينة على املدعي، واليمني على من اأنكر،   

اإل اأنهم اختلفوا يف التنزيل على هذه امل�ساألة)4(: 
ومن اأبرز الأمثلة على ذلك ما قرره ال�سيخ اإبراهيم بن اأبي القا�سم مطري احلكمي يف كتابه: الدرة املو�سومة يف �سرح املنظومة بتحقيقي   )1(
)1/ 439- 451(, يف الكلم عن مذاهب العلماء يف الفر�ص والواجب, واأن مذهب اجلمهور الرتادف, واأن مذهب احلنفية التباين, 
قت القاعدة, ونظرت فيما يتفرع  اإذا حقَّ اأنك  "واعلم  األفاظ الطلق خمالفة للقاعدة, ثم قال يف ختام امل�ساألة:  ثم ذكر فروعا يف 
عليها, ووجدت فروعا موافقة لها, وفروعا خمالفة لها, فاعلم اأن ذلك لي�ص بخلل يف القاعدة, ولكن تكون قاعدة اأخرى اأوىل بتلك 

ج على اأَْولُهما به, واأقواهما عليه"اأ.هـ. الفروع من الأوىل, فاإذا تردد الفرع بني قاعدتني ُخرِّ
من ذلك ما جرى بني احلنفية واملالكية يف باب �سد الذرائع, فاإننا اإذا نظرنا يف املذاهب وجدنا اأن العلماء على مذهبني:  )2(

الأول: �سد الذرائع حجة ودليل �سرعي. واإليه ذهب الإمام مالك, والإمام اأحمد بن حنبل.  
حزم  ابن  والإمام  ال�سافعي,  والإمام  حنيفة,  اأبي  الإمام  اإىل  ون�سب  �سرعي.  بدليل  ول  بحجة  لي�ص  الذرائع  �سد  الثاين:  املذهب   

الظاهري.
لكننا اإذا نظرنا اإىل خلف العلماء يف بيع العينة, والذي يعول فيه على �سد الذرائع فاإننا جند اأنهم قد اختلفوا على قولني:  

الأول: بيع الِعينة فا�سد وغري جائز. واإليه ذهب الإمام مالك, والإمام اأبو حنيفة, والإمام اأحمد.  
املذهب الثاين: بيع العينة جائز و�سحيح. واإليه ذهب الإمام ال�سافعي, واأبو يو�سف.   

فوا�سح اأن احلنفية خالفوا املالكية يف التقعيد, وهو القول ب�سد الذرائع, لكنهم اتفقوا معهم يف التنزيل, فقالوا معهم بتحرمي   
بيع العينة؛ لأدلة اأخرى لديهم, فاختلف التقعيد, واتفق التنزيل. يراجع بحثي: �سد الذرائع واأثره يف الفقه وقرارات املجمع 

الفقهي الإ�سلمي, ي�سر الل ن�سره.
اأخرجه بهذا اللفظ: البيهقي يف ال�سنن الكربى )10/ 427(, كتاب الدعوى والبينات, باب البينة على املدعي, واليمني على املدعى   )3(
عليه, حديث رقم )21201(. قال الأرنوؤوط -يف حتقيقه على �سنن اأبي داود )5/ 469(-: "وروى البيهقي يف �سننه )10/ 252( باإ�سناد 

ح�سن, من حديث ابن عبا�ص رفعه: "لو يعطى النا�ص بدعواهم ... ولكن البينة على املدعي واليمني على من اأنكر".
انظر: الإ�سراف على مذاهب العلماء )6/ 313 وما بعدها(, واملحلى بالآثار )7/ 28 وما بعدها(, واملقدمات املمهدات, )2/ 243   )4(

وما بعدها(, وبداية املجتهد ونهاية املقت�سد )4/ 17 وما بعدها(.



جملة ت�أ�صيل العلوم {284}

هو  ال�سلعة  �ساحب  اأن  على  حكمه  يبني  ي�سمن  ل  ال�سانع  اأن  يرى  فمن   
املدعي، واأن ال�سانع هو املنكر، واأن على املدعي البينة، وعلى املنكر اليمني، واملنكر 

هنا هو ال�سانع. 
ومن يرى ت�سمينه يبني على اأن ال�سانع مدع عدَم التق�سري، فتلزمه البينة،   

لكنها ل تقبل منه. 
بقوله:  للتخ�سي�ض  البي�ساوي  القا�سي  تعريف  الأمثلة:  من  هنا  يرد  ومما   

اإخراج بع�ض ما يتناوله اللفظ)1(.
فالقا�سي البي�ساوي من الأ�ساعرة، القائلني بالكالم النف�سي، وكان املتوقع   
منه اأن يعرف التخ�سي�ض مبا يقت�سيه، لكنه �سمنه قيد: "اللفظ" املقت�سى اأن العموم 
من عوار�ض الألفاظ؛ لقوله بذلك، ومل يلتفت اإىل ما يقرره من الكالم النف�سي، 

املنا�سب ملن يقول: اإن العموم من عوار�ض املعاين.
ويف�سر �سنيعه اأمران، -اأو اأحدهما-: 

اأن التنزيل قد يختلف عن التقعيد؛ وذلك قد يرجع ملعار�سة قاعدة  الأمر الأول: 
اأخرى هي اأوىل عند املنزل. 

الأمر الثاين: اأن القا�سي البي�ساوي ممن يقول بالكالم النف�سي اعتقاد ل ا�ستنباطا، اإذا 
ال�ستنباط يف حاجة اإىل لفظ ي�ستنبط منه، ولي�ض كذلك الكالم النف�سي.
والتف�سري الثاين لي�سب مبقنع، بل الأوىل منه تخريج امل�ساألة باأحد وجهني:

الوجه الأول: اإنه عند البحث والتفتي�ض جند اأن الدليل له ذاتيات وعر�سيات، فذاتيات 
الدليل هي: املنطوق واملفهوم، واحلقيقة واملجاز،  والأمر والنهي، وعر�سياته هي: 
العموم واخل�سو�ض -ويلحق به الإطالق والتقييد-، والإجمال والبيان، والنا�سخ 

واملن�سوخ)2(.
انظر: منهاج الو�سول )�ص 124(.  )1(

انظر: �سفاء غليل ال�سائل )2/ 155(. وراجع: الختيارات الأ�سولية للإمام ابن الأمري ال�سنعاين )3/ 105(.  )2(
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وملا  كان الأمر والنهي من ذاتيات الدليل عرفه من يقول بالكالم النف�سي مبا   
يقت�سيه، ومبا يقت�سي غريه ح�سبما �سنَّفته وذكرته يف هذا البحث، ذلك اأن تعريف 
فهم  واخلا�ض  العام  يعرفون  من  عند  اأما  الذاتيات،  من  ونف�سيا-  -لفظيا  الكالم 
يعرفون عر�سيا من عر�سيات الدليل، فالأوىل التعريف مبا يقت�سيه، وهنا تاأتي م�سالة: 

هل العموم من عوار�ض الألفاظ حقيقة؟ اأو من عوار�ض الألفاظ واملعاين حقيقة؟
الدليل  لذاتيات  منا�سب  الباب  هذا  يف  النف�سي  الكالم  م�ساألة  عن  فالعدول  واإذا 

وعر�سياته، واهلل اأعلم.
اإنكار  منه  يلزم  الألفاظ ل  العام واخلا�ض من عوار�ض  باأن  القول  اأن  الوجه الثاين: 
كالم النف�ض عند من يقول به، نقل الزرك�سي عن الأبياري قوله: "قول الغزايل: اإن 
العموم واخل�سو�ض من عوار�ض الألفاظ ل يظن به اإنكار كالم النف�ض، واإمنا الظن 

به اأنه اأراد به ال�سيغ لالحتياج اإىل معرفة و�سع اللغة فيها. انتهى")1(.
ومما ميكن ذكره هنا و لي�ض له تعلق بالتعريف ما يرد يف لفظ ا�ستدلل الإمام   
الرازي)2( والزرك�سي)3( من اأن الوقوع دليل اجلواز، واملعروف عند اأهل العلم اأن 
اجلواز يف غالب اإطالق املتكلمني -اأو كله- هو اجلواز العقلي، الذي يف�سرونه باأنه: 
ما ل يرتتب على فر�ض وقوعه حمال، ولي�ض هو اجلواز ال�سرعي، حتى يقال: اإنه ل 
فرق بني الوقوع واجلواز، ومعروف -اأي�سا- اأنهما ممن ل يقولن باملعار�ض العقلي 
باإطالق، بل يف بع�ض ال�سور، ذلك اأن مقت�سى من يقول باملعار�ض العقلي باإطالق 

اأن يجعل الوقوع فرع اجلواز، فال يجعل اأ�سال له، بال�ستدلل به عليه. 
وهنا ن�ستطيع اأن نقول: اإن التفريق بني التقعيد والتنزيل، ومعرفة حدود التقعيد   
و�سوابطه ثمرة من ثمار ت�سنيف التعريفات الأ�سولية، وذلك ملا يقت�سيه الت�سنيف من 

درا�سة عميقة و�ساملة ملفردات التعريف، من خالل ال�سروح والعرتا�سات.
انظر: البحر املحيط يف اأ�سول الفقه )4/ 14(, دار الكتبي.  )1(

انظر: املح�سول يف علم اأ�سول الفقه )1/ 335(.  )2(

انظر: البحر املحيط يف اأ�سول الفقه )4/ 478(.  )3(
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املطلب اخلام�ض
البعد عن مذهبة الأ�سول

ل يخفى على اأحد ممن بحث يف علم اأ�سول الفقه، وخرب بحوثه وم�سائله،   
بل ل يخفى على كل العلماء اأن علم اأ�سول الفقه لي�ض مبنيا على مقت�سى املذاهب 
مدار�ض  على  قائم  هو  واإمنا  املذاهب،  تلك  كل  من  موؤلفون  ُوجد  واإن  الفقهية، 
وم�سالك ارت�ساها املتخ�س�سون فيه، وحددها ابن خلدون –رحمه اهلل تعاىل- يف 
مما  تراه  قد  ما  لذلك  اأ�سافوا  املعا�سرون، ورمبا  املوؤلفون  وتبعه على ذلك  مقدمته، 
التي  كتبهم  يرجحونه يف  ما  بت�سمني  اأ�سحاب كل مذهب  واكتفى  تف�سيله،  �سبق 
اأ�سحاب  فيها  يختلف  قد  والتي  الكربى،  واملناهج  املدار�ض  تلك  �سمن  كتبوها، 

املذهب الواحد –كما قد �سبق-.
اجلنوح  عن  بها  امللتزم  يخرج  الأ�سولية  التعريفات  ت�سنيف  فاإن  هنا  من   
بالأ�سول اإىل املذهبية التي مل ينُْبَ عليها، والتي يعد العمل فيها تكرارا مل�سائل وقواعد 
ل ينفرد بها ذلك املذهب –اإذ النفرادات قليلة جداً-، بل ي�سرتك معه فيها املذاهب 
الأخرى اأو جلهم اأو بع�سهم، بل رمبا توزع اأ�سحاب املذهب الواحد بني اآراء امل�ساألة 
الواحدة كما �سبق التمثيل لذلك، قال ابن الوزير املعا�سر: "وبعد فالأ�سول مباهيته ل 
يقبل التمذهب، فاملعتزيل قد يوافق ال�سعري يف نظرياته، ويخالف مذهبه، وكذلك 
القول يف الأ�سعري والزيدي وال�سافعي")1(، وقد اأثبتُّ بالأمثلة اأن احلنبلي معهم 
ولكن  الأ�سول،  �ساأن  "ذلك  قال:  ثم  التقعيد،  جانب  يف  يختلف  ول  ذلك،  يف 
املتاأخرين، خ�سو�سا من  املوؤلفني  اأكرث  الفن عند  اأن يغزو هذا  التمذهب ... �ساء 

الطبقة التي ظهر فيها التمذهب، وحتكم اإىل اأق�سى حد")2(.
وهنا ياأتي ال�سوؤال: لو كتب كاتب على مقت�سى مذهب معني:   

انظر: امل�سفى يف اأ�سول الفقه )�ص 59(.  )1(
انظر: املرجع ال�سابق, املو�سع نف�سه.  )2(
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- على اأي اآراء املوؤلفني من ذلك املذهب �سيعتمد؟
- ومن هو املعول عليه عند الختالف؟

- وما العمل لو ترتب على الختالف اأثر يف التنزيل؟
به  د  ُق�سِ اإن  معني  مذهب  �سوء  يف  الأ�سولية  القواعد  كتابة  فاإن  وعليه   
البحث  على  الباحثني  تدريب  بق�سد  الأ�سولية،  املو�سوعات  �سحة  من  التخل�ض 
الفقه عن مدار�سه  باأ�سول  ففيه خروج  الكتابة  به جمرد  ق�سد  واإن  فمربَّر،  العلمي 

وم�سالكه اإىل ما مل يو�سع له، وهو بحثه يف اإطار املذاهب الفقهية)1(.
اأن ق�سية مذهبة الأ�سول قد �سغلت الباحثني يف هذا العلم، ودار  واحلق   
ن بع�سها الآخر،  ن بع�سها �سمن بحوث علمية، ورمبا مل يَُدوَّ بينهم مباحثات رمبا ُدوِّ
وقد دارت مناق�سات علمية جادة يف ق�سم ال�سريعة بكلية ال�سريعة بجامعة اأم القرى، 
مذهبة  طريق  ال�سري يف  بعدم  الق�سم  علماء  بع�ض  مت�سك  النقا�ض  من خالل  وظهر 
من  تطبيقية  اأ�سولية  درا�سات  عمل  اإمكان  زيادة:  مع  اأتبناه،  الذي  وهو  الأ�سول، 
املذاهب، اأو درا�سة ما ينفرد به كل مذهب، اأو درا�سة العالقة بني التاأ�سيل والتنزيل 
يف املذاهب الفقهية، اأو درا�سة اإ�سهامات علماء كل مذهب يف التاأليف الأ�سويل، 
اأ�سوليي  اأن  ذلك  املذاهب،  واقع  ياأباه  عمل  فهو  الأ�سول  مذهبة  نحو  الجتاه  اأما 
املذاهب قد يتوزعون بني اآراء امل�ساألة الأ�سولية، بحيث ل يجتمعون يف قول، مع 
اأن بع�سهم قد يكون اآخذا عن الآخر، تتلمذا اأو ا�ستفادة -كما يرى يف الختالف 
بني القا�سي اأبي يعلى وتلميذه الكلوذاين-، ومع ذلك ظل التاأ�سيل ميدانا ف�سيحا 
وقد  لديهم،  النظر  ويقبله  عندهم،  الأدلة  له  ت�سهد  ما  اآرائه  من  يتبنون  للكاتبني، 
يتفقون يف التنزيل، وقد يختلفون، وتكون الآراء اأو الأقوال اأو الأوجه يف املذهب 
خمرجة على اآرائهم، بحيث ت�سح تبعا لختالفهم، وهذا يجعل ما يف املذاهب من 

اأقوال اأو اأوجه اأو اآراء اأ�سيلة ولي�ست بغريبة. 
من اأعجب ما قراأت: حنبلة الورقات, وهو جهد ل ينكر, لكنه يخرج بالأ�سول من كونه منهج ا�ستنباط, وعلم اآلة اإىل املذهبية,   )1(

ومن كونه طرائق ومدار�ص, اإىل كونه مذاهب, وهو ما مل يق�سده وا�سعوه, وامل�ستغلون به, واملرثون ملباحثه.
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املطلب ال�ساد�ض
القدرة على �سياغة تعريفات خمتارة

يقت�سر بع�ض الباحثني على اختيار بع�ض التعريفات؛ لدوافع لديهم، ترجع   
ملا در�سه من كتب �سابقة، اأو ملوؤلفات مذهبه الأ�سولية، اأو لنظرة �سطحية عابرة يف 
كتب التعريفات، دون اأن يجهد فكره وعقله يف النظر يف التعريفات و�سروحها، 
به،  لها  اعتذر  ما  اأو  عنها،  به  اأجيب  وما  وانتقادات،  تزييفات  من  عليها  ورد  وما 
وب�سبب ذلك التق�سري يف ذلك املجهود فقد يثبت يف بحثه تعريفات تتعار�ض مع 
اأثبت  ما  اأنه  به  الظن  مع  الفقهي،  مذهبه  اأو  العقدي،  اجتاهه  اأو  الأ�سولية،  طريقته 
ق، والواقع خالف ذلك، فهو اإمنا  تعريفا واحدا اإل بعد اأن وازن ودر�ض ودقَّق وحقَّ
مالأ فراغا بحثيا، خاليا عن النظر، فارغا من التحقيق والتدقيق، �سواء اختار تعريفا 
من موؤلفات علماء مذهبه، اأم ا�ستح�سن تعريفا من التعريفات املعرو�سة بني يديه، 
وذلك خلل منهجي، وت�سويد للورق دون فائدة، بل رمبا كان فيه �سرر اإ�ساعة تعريف 

فيه موؤاخذات عقدية، وخمالفات تتنافى مع مذهبه اأو مع �سياق بحثه.
ولي�ض الأمر كذلك اإذا �سنَّف التعريفات؛ ذلك اأنه يطلع من خالله على كل   
حما�سنها، وما يرد عليها من موؤاخذات، وما الذي اأجيب عنه بجواب مقنع، وما 
الذي مل يَُجب عنه، ويعرف من خالل ذلك كيف تطور امل�سطلح الأ�سويل، بل رمبا 
ف، وما هي الإ�سافات التي كانت ثمرة لالعرتا�سات)1(، اأو كانت  عرف اأول من عرَّ
ب�سبب مذهب املعرف املتاأخر بحيث �سنع ما �سنع، وتكون ثمرة تلك التطوافة العلمية 
النافعة �سياغة تعريف �سليم، جامع مانع، خاٍل اأو يكاد يكون خاليا من املوؤاخذات 
املتعلقة ب�سحة التعريف اأو بح�سنه على ما هو معروف يف كتب املنطق وكتب اآداب 
العقدي، ومذهبه  البحث واملناظرة)2(، وكونه -على الأقل- على مقت�سى اجتاهه 
العلم  وطلبة  الباحثني  من  اجلادون  �سلكها  لو  بحوث  وهي  وتطورها,  الأ�سولية,  التعريفات  تاريخ  درا�سة  يف  مفيد  املنهج  هذا   )1(

ل�ستخرجوا دررا عظيمة, وفوائد عميمة, وا�ستطاعوا بذلك حل كثري من الإ�سكالت.
ر الل ن�سره. وقد بينت ذلك يف بحثي: )تعدد التعريفات الأ�سولية اأ�سبابه وم�سكلته ومقرتحات احلل(, ي�سَّ  )2(
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الفقهي، وطريقته التي يكتب من خاللها، وهذه ثمرة من الثمرات املهمة لت�سنيف 
والت�سور  �سعيفا،  والختيار  قا�سرة،  النظرة  تظل  وبدونها  الأ�سولية،  التعريفات 
ناق�سا، وي�سعب عليه الختيار ال�سحيح، واجلزم بذلك، اأو الزعم باأن تعريفه تالفى 
النق�ض، اأو حتا�سى الق�سور؛ لأن ا�ستقراءه معدوم اأو ناق�ض، ودر�سه غري مكتمل.

وهكذا نرى اأن القدرة على �سياغة التعريفات املختارة، والتي تَُعد اإ�سافة علمية اإىل 
اأي بحث علمي من اأهم ثمرات ت�سنيف التعريفات الأ�سولية.

 
اخلامِتــــة

اأول: النتائج:
واإن  الأ�سويل  البناء  يف  توؤثر  مل  العقدية  واملناهج  الفقهية  املذاهب  اأن  تبني  	•
منها  ا�ستمد  التي  العلوم  اإحدى  لكونها  وذلك  خالله،  من  ظهرت  قد  كانت 

علم اأ�سول الفقه.
ب�سبط  التهاون  اإىل  مردها  املعا�سرة  املعرفية  امل�سكالت  من  كثريا  اأن  ات�سح  	•

التعريفات، وحتديد امل�سطلحات.
مع  بع�ض،  عن  بع�سها  املعاين  متييز  التعريفات  من  الأهم  املق�سود  اأن  ثبت  	•

تفاوت يف ذلك التمييز؛ لذا تعددت اأنواعها.
اأبرز البحث و�سائل عديدة لت�سنيف التعريفات الأ�سولية، منها: التعرف على  	•
املذاهب  على  والتعرف  الكالمية،  املناهج  على  والتعرف  الأ�سولية،  املدار�ض 
الفقهية، ومعرفة اإطالقات العلوم، ومعرفة مو�سوعات العلوم وثمراتها، ون�ض 
امل�سائل  ومعرفة  امل�سرتكات،  اأهم  عن  والبحث  التعريفات،  و�سروح  العلماء، 

اخلالفية يف املعرف.
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معرفة  منها:  الأ�سولية،  التعريفات  ت�سنيف  ثمرات  من  عدد  عن  البحث  اأبان  	•
التعريفات وتطورها لدى علماء الأ�سول،  تاريخ  اجتاهات الأ�سوليني، ومعرفة 
التمكن من الرتجيح على ب�سرية، والتفريق بني التقعيد والتنزيل، والبعد عن 

مذهبة الأ�سول، والقدرة على �سياغة تعريفات خمتارة.
منتجة  لغر�سها،  حمققة  فكانت  والتطبيق،  الفكرة  بني  الدرا�سة  جمعت  	•

ملق�سودها، وا�سحة املعامل، قابلة للتطبيق.
مع  العلوم،  خمتف  تعريفات  ت�سنيف  يف  الفكرة  هذه  من  ال�ستفادة  ميكن  	•

اإ�سافة ما يتنا�سب معها، وحذف ما ل حتتاجه تلك العلوم.
ثانيا: التو�سيات:

اأو�سي الباحثني بعدد من التو�سيات العملية، لعل اأهمها:
الأبواب. خمتلف  يف  الأ�سولية  التعريفات  ت�سنيف  يف  درا�سات  كتابة  	•

كتابة درا�سات م�ستوحاة من فكرة هذا البحث، يف علوم متعددة، كالعقيدة،  	•
وعلوم القراآن، وعلوم احلديث، وعلوم اللغة، والعلوم العقلية.

الأ�سولية،  للتعريفات  الت�سنيف  على  للتدرب  عمل  وور�ض  دورات  اإقامة  	•
التعريفات يف خمتلف العلوم؛ وذلك من خالل درا�ستها ح�سب  وغريها من 

ر يف هذا البحث. ما ُقرِّ
 

قائمة امل�سادر واملراجع
اآداب البحث واملناظرة، تاأليف ال�سيخ حممد الأمني بن حممد املحتار اجلكني   .1

ال�سنقيطي، الدار العاملية للن�سر والتجليد، الطبعة الأوىل 1436هـ/ 2015م.
اإىل علم الأ�سول  الو�سول  املنهاج )�سرح على منهاج  الإبهاج يف �سرح   .2
بن  علي  الإ�سالم  �سيخ  تاأليف  685هـ،  �سنة  املتوفى  البي�ساوي  للقا�سي 
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الوهاب  الدين عبد  تاج  �سنة 759هـ، وولده  املتوفى  ال�سبكي  الكايف  عبد 
الإ�سالمية  للدار�سات  البحوث  دار  771هـ،  �سنة  املتوفى  ال�سبكي  علي  بن 
واإحياء الرتاث، دبي �سل�سلة الدرا�سات الأ�سولية، رقم 17، الطبعة الأوىل 

1424هـ/ 2004م.
بن  حممد  الإمام  تاأليف  الكافل،  منت  نظم  الآمل  بغية  �سرح  ال�سائل  اإجابة   .3
ال�سياغي،  اأحمد  بن  ح�سني  القا�سي  حتقيق  ال�سنعاين،  الأمري  اإ�سماعيل 
والدكتور ح�سن حممد مقبويل الأهدل، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، ومكتبة 
اليمنية،  للق�ساء يف اجلمهورية  العايل  املعهد  اجليل اجلديد، �سنعاء، طبعة 

الطبعة الأوىل 1406هـ/1986م.
بن  الدين  نور  الدكتور  جمالته،  �سوابطه،  حجيته،  املقا�سدي  الجتهاد   .4
خمتار اخلادمي، طبع يف جزاأين �سمن كتب الأمة بقطر، برقم 65، ال�سنة 

الثامنة ع�سرة، جمادى الأوىل 1519هـ.
املتوفى  الباجي  الوليد  اأبي  تاأليف  الأ�سول،  اأحكام  يف  الف�سول  اإحكام   .5
�سنة 474هـ، حققه وقدم له وو�سع فهار�سه عبد املجيد تركي، دار الغرب 

الإ�سالمي، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية 1415هـ/ 1995م. 
اأبي  اأبي احل�سن علي بن  تاأليف �سيف الدين  اأ�سول الأحكام،  الإحكام يف   .6
علي بن حممد الآمدي، �سبطه وكتب حوا�سيه ال�سيخ اإبراهيم العجوز، دار 

الكتب العلمية، بريوت، بدون تاريخ.
الختيارات الأ�سولية لالإمام ابن الأمري ال�سنعاين مع مقارنتها باآراء جمهور   .7
الأ�سوليني، تاأليف الدكتور املهدي حممد احلرازي، دار الب�سائر الإ�سالمية، 

بريوت، لبنان، الطبعة الأوىل 1434هـ/ 2013م.
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بن  حممد  الإمام  تاأليف  الأ�سول،  علم  من  احلق  حتقيق  اإىل  الفحول  اإر�ساد   .8
علي ال�سوكاين، حتقيق الدكتور �سعبان حممد اإ�سماعيل، دار ال�سالم للطباعة 

والن�سر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأوىل لدار ال�سالم 1418هـ/ 1998م.
اأ�سا�ض البالغة، تاأليف اأبي القا�سم حممود بن عمرو بن اأحمد، الزخم�سري   .9
جار اهلل، املتوفى �سنة 538هـ، حتقيق حممد با�سل عيون ال�سود، دار الكتب 

العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة الأوىل 1419هـ/ 1998م.
الثامنة  الطبعة  الكتب،  عامل  عمر،  خمتار  اأحمد  تاأليف  اللغة،  علم  اأ�س�ض   .10

1419هـ/1998م.
تاأليف ال�سيخ حممد اخل�سري بك، املكتبة التجارية الكربى،  اأ�سول الفقه،   .11

القاهرة، م�سر، الطبعة ال�ساد�سة 1389هـ/ 1969م.
اأ�سول الفقه، تاأليف ال�سيخ حممد اأبي زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة،   .12

م�سر.
املكرمة،  مكة  الف�سيلة،  دار  الربدي�سي،  زكريا  حممد  تاأليف  الفقه،  اأ�سول   .13

املعابدة، الطبعة الثالثة 1407هـ/1987م.
اأ�سول الفقه الإ�سالمي )املقدمة التعريفية بالأ�سول واأدلة الأحكام وقواعد   .14
ال�ستنباط(، لل�سيخ الدكتور حممد م�سطفى �سلبي، الدار اجلامعية للطباعة 

والن�سر، بريوت، لبنان
اأبي بكر حممد بن مو�سى  تاأليف  العتبار يف النا�سخ واملن�سوخ من الآثار،   .15
احلازمي الهمداين املتوفى �سنة 584هـ، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، 

م�سور بالأوف�ست عن طبعة، اإدارة الطباعة املنريية بالقاهرة عام 1326هـ.
الأعالم، تاأليف خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فار�ض، الزركلي   .16
الدم�سقي، املتوفى �سنة 1396هـ، دار العلم للماليني، الطبعة اخلام�سة ع�سر، 

اأيار/ مايو 2002م.



{293}العــدد الث�مـــن ع�صـــر - رجــــب 1441هـ / مــــ�ر�س  2020م

الأعالم العلية يف مناقب ابن تيمية، تاأليف عمُر بُن عليِّ بِن مو�سى بِن خليٍل   .17
�سنة 749هـ،  املتوفى  اأبو حف�ٍض،  الديِن  �سراُج  اُر،  البزَّ الأزجيُّ  البغداديُّ 
الطبعة  لبنان،  بريوت،  الإ�سالمي،  املكتب   ،)/( ال�ساوي�ض  زهري  حتقيق 

الثالثة 1400هـ، الأعالم للزركلي )1/ 144(
بن  اأيوب  بن  بكر  اأبي  بن  حممد  تاأليف  العاملني،  رب  عن  املوقعني  اإعالم   .18
حممد  حتقيق  751هـ،  �سنة  املتوفى  اجلوزية،  قيم  ابن  الدين  �سم�ض  �سعد 
الأوىل  الطبعة  لبنان،  يريوت،  العلمية،  الكتب  دار  اإبراهيم،  ال�سالم  عبد 

1411هـ/ 1991م.
تاأليف اأبي عبد اهلل حممد بن اإدري�ض بن العبا�ض بن عثمان بن �سافع  الأم،   .19
بن عبد املطلب بن عبد مناف ال�سافعي املطلبي القر�سي املكي، املتوفى �سنة 
204هـ، دار املعرفة، بريوت، لبنان، بدون رقم طبعة، طبعة عام 1410هـ/ 

1990م.
الإمام ال�سادق واملذاهب الأربعة، تاأليف اأ�سد حيدر، موؤ�س�سة دار الكتاب   .20
الإ�سالمي، العراق، الكاظمني الغيظ، الأمانة العامة للعتبة الكاظمية املقد�سة، 

العراق. 
البحر املحيط يف اأ�سول الفقه، تاأليف بدر الدين حممد بن بهادر بن عبد اهلل   .21
الزرك�سي ال�سافعي )745-794هـ(، قام بتحريره ال�سيخ عبد القادر العاين، 
وراجعه د. عمر �سليمان الأ�سقر، طبعة وزارة الأوقاف وال�سئون الإ�سالمية 
الغردقة،  والتوزيع،  والن�سر  للطباعة  ال�سفوة  دار  طبع  اإعادة  بالكويت، 

م�سر، الطبعة الثالثة 1413هـ/1992م.
البحر املحيط يف اأ�سول الفقه، تاأليف اأبي عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد   .22
اهلل بن بهادر الزرك�سي، املتوفى �سنة 794هـ، دار الكتبي، القاهرة، م�سر، 

الطبعة الأوىل 1414هـ/ 1994م.
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بداية املجتهد ونهاية املقت�سد، تاأليف اأبي الوليد حممد بن اأحمد بن حممد بن   .23
اأحمد بن ر�سد القرطبي ال�سهري بابن ر�سد احلفيد، املتوفى �سنة 595هـ، دار 

احلديث، القاهرة، م�سر، بدون رقم طبعة، طبعة عام 1425هـ/ 2004م. 
24.  الربهان يف اأ�سول الفقه، تاأليف اإمام احلرمني اأبي املعايل عبد امللك بن عبد 
اهلل بن يو�سف اجلويني )419-478هـ(، حتقيق الدكتور عبد العظيم حممود 

الديب، دار الوفاء، م�سر، الطبعة الثالثة 1420هـ/ 1999م.
بيان املخت�سر �سرح خمت�سر ابن احلاجب، تاأليف حممود بن عبد الرحمن   .25
الأ�سفهاين  الدين  �سم�ض  الثناء،  اأبي  حممد،  بن  اأحمد  ابن  القا�سم(  )اأبي 
املتوفى �سنة 749هـ، حتقيق حممد مظهر بقا، دار املدين، ال�سعودية، الطبعة 

الأوىل 1406هـ/ 1986م.
تاج العرو�ض من جواهر القامو�ض، تاأليف حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق   .26
1205هـ،  �سنة  املتوفى  بيدي،  الزَّ مبرت�سى،  امللّقب  الفي�ض،  اأبي  احل�سيني، 

حتقيق جمموعة من املحققني دار الهداية. 
مهدي  بن  اأحمد  بن  ثابت  بن  علي  بن  اأحمد  بكر  اأبي  تاأليف  بغداد،  تاريخ   .27
اخلطيب البغدادي، املتوفى �سنة 463هـ، حتقيق الدكتور ب�سار عواد معروف، 

دار الغرب الإ�سالمي، بريوت، لبنان، الطبعة الأوىل 1422هـ/ 2002م.
ال�سيخ  تاأليف  واملذاهب،  والعقائد  ال�سيا�سة  يف  الإ�سالمية  املذاهب  تاريخ   .28

حممد اأبو زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة، م�سر، بدون رقم اأو تاريخ.
تاأ�سي�ض النظر، تاأليف الإمام اأبي زيد عبيد عمر بن عي�سى الدبو�سي احلنفي،   .29
زيدون،  ابن  دار  الدم�سقي،   القباين  م�سطفى  حممد  وت�سحيح  حتقيق 
بريوت، لبنان، ومكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، م�سر، رقم )1( �سمن 

�سل�سلة: من تراث كتب اأ�سول الفقه.
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التب�سرة يف اأ�سول الفقه، تاأليف ال�سيخ اأبي اإ�سحاق اإبراهيم بن علي بن يو�سف   .30
الفريوز اآبادي ال�سريازي املتوفى �سنة 476هـ، �سرح وحتقيق الدكتور حممد ح�سن 

هيتو، دار الفكر، دم�سق ت�سوير عام 1403هـ/1983م عن طبعة 1980م.
حممد  بن  حممد  بن  حممد  الدين  �سم�ض  اهلل،  عبد  اأبي  تاأليف  التحبري،   .31
املعروف بابن اأمري حاج ويقال له ابن املوقت احلنفي، املتوفى �سنة 879هـ، 

دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية 1403هـ/ 1983م.
بكر  اأبي  بن  حممود  الدين  �سراج  الإمام  تاأليف  املح�سول،  من  التح�سيل   .32
الأرموي املتوفى �سنة 682هـ، درا�سة وحتقيق الدكتور عبد احلميد على اأبو 

زنيد، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، لبنان، الطبعة الأوىل 1408هـ/1988م.
حتفة امل�سوؤول يف �سرح خمت�سر منتهى ال�سول، تاأليف اأبي زكريا يحيى بن   .33
مو�سى الرهوين، حتقيق الدكتور الهادي بن احل�سني �سبيلي، دار البحوث 
املتحدة،  العربية  الإمارات  دبي،  الرتاث،  واإحياء  الإ�سالمية  والدرا�سات 

الطبعة الأوىل 1422هـ/ 2002م. 
بن  عيا�ض  القا�سي  الف�سل  اأبي  تاأليف  امل�سالك،  وتقريب  املدارك  ترتيب   .34
وعبد  الطنجي،  تاويت  ابن  �سنة 544هـ، حتقيق  املتوفى  اليح�سبي،  مو�سى 
مطبعة  اأعراب،  اأحمد  و�سعيد  �سريفة،  بن  وحممد  ال�سحراوي،  القادر 
1970م،  و1966-  1965م،  الأوىل  الطبعة  املغرب،  املحمدية،  ف�سالة، 

و1981- 1983م.
التعريفات، تاأليف علي بن حممد بن علي الزين ال�سريف اجلرجاين، املتوفى   .35
�سنة 816هـ، �سبطه و�سححه جماعة من العلماء باإ�سراف النا�سر، دار الكتب 

العلمية بريوت، لبنان، الطبعة الأوىل 1403هـ/ 1983م.
التعريفات، تاأليف الإمام علي بن حممد بن علي اجلرجاين، حتقيق اإبراهيم   .36

الأبياري، دار الريان للرتاث، القاهرة، تاريخ مقدمة املحقق عام 1403هـ
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التعريف باآداب التاأليف، تاأليف الإمام جالل الدين عبد الرحمن ال�سيوطي،   .37
اإبراهيم،  علي  مرزوق  حتقيق  911هـ،  �سنة  واملتوفى  849هـ،  �سنة  املولود 

مكتبة الرتاث الإ�سالمي، القاهرة، م�سر، بدون رقم طبعة اأو تاريخ طبع.
الطيب  بن  حممد  بكر  اأبي  القا�سي  تاأليف  ال�سغري،  والإر�ساد  التقريب   .38
اأبو زنيد، موؤ�س�سة الر�سالة،  الباقالين، حتقيق الدكتور عبد احلميد بن علي 

بريوت، لبنان، الطبعة الثانية 1418هـ/1998م.
تقريب الو�سول اإىل علم الأ�سول، تاأليف الإمام ال�سهيد اأبي القا�سم حممد   .39
بن اأحمد بن ُجَزي الكلبي الغرناطي املالكي )693-741هـ(، درا�سة وحتقيق 
وتعليق الدكتور حممد املختار بن ال�سيخ حممد الأمني ال�سنقيطي، النا�سر 

مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ومكتبة العلم بجدة، الطبعة الأوىل 1414هـ. 
التقرير والتحبري، تاأليف اأبي عبد اهلل، �سم�ض الدين حممد بن حممد بن حممد   .40
اأمري حاج ويقال له ابن املوقت احلنفي، املتوفى �سنة 879هـ،  بابن  املعروف 

دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة الثانية 1403هـ/ 1983م.
تقرير �سيخ الإ�سالم عبد الرحمن ال�سربيني على حا�سية البناين على �سرح   .41

جالل الدين املحلي على جمع اجلوامع.
تاأليف  الأ�سول،  علم  يف  الو�سول  ذريعة  معاين  على  الأ�سول  تلخي�ض   .42
ال�سيخ اأحمد بن علي ال�سادة ال�سهباين الزبيدي، خمطوط، منه �سورة يف 

مكتبتي.
وتعليق  تخريج  الظاهري،  حزم  ابن  لالإمام  التخلي�ض،  لوجوه  التلخي�ض   .43
�سعود بن خلف ال�سمري الظاهري، مكتبة ودار ابن حزم للن�سر والتوزيع، 

الريا�ض، الطبعة الأوىل 1426هـ/2005م.
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التلويح يف �سرح حقائق التنقيح، ت�سنيف �سعد الدين بن م�سعود بن عمر   .44
التفتازاين، وهو �سرح لتنقيح الأ�سول للقا�سي �سدر ال�سريعة عبيد اهلل بن 
م�سعود املحبوبي، مكتبة ومطبعة حممد علي �سبيح، القاهرة، بدون رقم اأو 

تاريخ.
اأبي من�سور،  اأحمد بن الأزهري الهروي،  تاأليف حممد بن  تهذيب اللغة،   .45
املتوفى �سنة 370هـ، حتقيق حممد عو�ض مرعب، دار اإحياء الرتاث العربي، 

بريوت، لبنان، الطبعة الأوىل 2001م.
كتاب  على  باد�ساه  باأمري  املعروف  اأمني  حممد  للعالمة  التحرير،  تي�سري   .46
لكمال  وال�سافعية،  احلنفية  ا�سطالحي  بني  اجلامع  الفقه  اأ�سول  التحرير يف 
الدين حممد بن عبد الواحد ال�سهري بابن الهمام، دار الفكر للطباعة والن�سر 

والتوزيع ت�سوير عن طبعة م�سطفى البابي احللبي 7 حمرم 1313هـ.
جمع اجلوامع، تاأليف عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف ال�سبكي، و�سرح   .47
املحلي عليه، طبعة م�سطفى البابي احللبي واأولده بالقاهرة، م�سر، الطبعة 

الثانية 1359هـ/ 1937م. 
الكاملية  اإمام  ابن  تاأليف  احلرمني،  لإمام  الورقات  �سرح  الأنقات  اجلواهر   .48

)لوحة 31(،، خمطوط، مبكتبتي �سورة منه.
�سرح  يف  املو�سومة  الدرة  كتاب  وتو�سيح  حتقيق  يف  املرقومة  اجلوهرة   .49
املنظومة امل�سماة: �سلم الو�سول اإىل علم الأ�سول،  تاأليف الإمام اإبراهيم بن 
اأبي القا�سم مطري احلكمي، درا�سة وحتقيق الدكتور املهدي حممد احلرازي، 

دار الب�سائر الإ�سالمية، بريوت، لبنان، الطبعة الأوىل 1428هـ/2007م.
علي  بن  حممد  العرفان  اأبي  تاأليف  للملوي،  ال�سلم  �سرح  على  حا�سية   .50
احللبي  البابي  م�سطفى  مطبعة  1357هـ/1938م،  الثانية  الطبعة  ال�سبان، 

واأولده مب�سر. 
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دور مقاصد الشريعة اإلسالمية يف تأصيل العلوم
»حنو معامل وأسس منهجية مقاصدية لتأصيل العلوم«

د. الهندي اأحمد ال�صريف خمت�ر)1(

امل�ستخل�س
تاأ�سيل  يف  الإ�سالمية  ال�سريعة  مقا�سد  دور  باإبراز  البحث  يتعلق   
العلوم، وهدف البحث اإىل بيان الدور الذي ميكن اأن تلعبه مقا�سد ال�سريعة 
يف تاأ�سيل العلوم، وامل�ساهمة يف و�سع اأ�س�ض مقا�سدية لتكون اإطارا منهجيا 
لتاأ�سيل العلوم، وبناء على ذلك ق�سم البحث اإىل ثالث مباحث تعلق الأول 
منها ببيان مفاهيم اأ�سا�سية يف البحث كمفهوم مقا�سد ال�سريعة ومفهوم تاأ�سيل 
اأق�سام مقا�سد ال�سريعة وحماولة ابرازها  العلوم، وجاء املبحث الثاين لبيان 
كمعامل للمنهج، وتعلق املبحث الثالث ببيان الأ�س�ض املقا�سدية لتاأ�سيل العلوم 
واإبرازها كخطوات اإجرائية للمنهج، وقد اتبعت املنهج ال�ستقرائي والتحليلي، 
اأن ت�سهم بقدر  اأبرزها ميكن ملقا�سد ال�سريعة  وتو�سلت اإىل جملة من النتائج 
اعتبار  وميكن  العلوم.  لتاأ�سيل  اإ�سالمية  منهجية  وو�سع  �سياغة  يف  كبري 
تاأ�سيل  اأق�سام مقا�سد ال�سريعة على تنوعها وتعددها اأطراً منهجية ت�ساهم يف 
العلوم. ومن التو�سيات، تو�سيع الدرا�سات يف جمال القواعد املقا�سدية مبا 
ي�ساهم يف عملية تاأ�سيل العلوم و�سياغة املنهجية الإ�سالمية. و�سرورة ربط 
العلوم الجتماعية مبقا�سد ال�سريعة من ناحية عامة، واأق�سام املقا�سد من ناحية 

اأخ�ض.
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مقدمـــــة
اأف�سل  ال�ساحلات وال�سالة وال�سالم على  تتم  بنعمته  الذي  احلمد هلل   

املخلوقات وعلى اآله و�سحبه وبعد:
من  كبرياً  اهتماماً  وجدت  التي  العلوم  من  ال�سريعة  مقا�سد  تعترب   
املعا�سرين اإما باإبراز م�سائلها ومو�سوعاتها املكونة لها كعلم، اأو ببيان ما ميكن 
من  وغريهما  الدعوي  واخلطاب  الفقهي،  الجتهاد  يف  دور  من  به  تقوم  اأن 
موؤلفات عدة، وبزلت  ال�سلة، وقد كتبت يف ذلك  الأخرى ذات  املجالت 
يوم،  بعد  يوما  يتعاظم  ال�سريعة  مبقا�سد  الهتمام  مقدرة جعلت  جمهودات 
وكان لبد من طرق مو�سوعات اأخرى ميكن ملقا�سد ال�سريعة اأن ت�ساهم فيه، 
لي�سهم يف هذا املجال  البحث  الإ�سالمية، فجاء هذا  املنهجية  وهو مو�سوع 
املنهجية  العلوم، كاأحد معامل  تاأ�سيل  ال�سريعة يف  باإبراز دور مقا�سد  وذلك 

الإ�سالمية. 
اأهداف البحث:

يهدف البحث اإىل:
بيان الدور الذي ميكن اأن تلعبه مقا�سد ال�سريعة يف تاأ�سيل العلوم.  /1

امل�ساهمة يف و�سع اأ�س�ض مقا�سدية لتكون اإطارا منهجيا لتاأ�سيل العلوم.  /2
اعتبار مقا�سد ال�سريعة معلماً من معامل منهجية تاأ�سيل العلوم وفقاً للروؤية   /3

الإ�سالمية.
اأ�سباب اختيار املو�سوع:

قلة الدرا�سات املتعلقة بهذا املجال، واأعني بذلك ما يتعلق بدور مقا�سد   /1
ال�سريعة يف تاأ�سيل العلوم.
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امل�ساهمة يف اإبراز مقا�سد ال�سريعة كمعلم من معامل املنهجية الإ�سالمية.  /2
م�سكلة البحث:

تتمثل م�سكلة البحث يف �سوؤال رئي�ض وهو، ما الدور الذي ميكن اأن   
تلعبه مقا�سد ال�سريعة يف تاأ�سيل العلوم؟ ويتفرع عن ذلك جملة من الأ�سئلة 

وهي:
1/ ما مفهوم مقا�سد ال�سريعة؟

2/ ما املق�سود بتاأ�سيل العلوم؟
3/ ما هي اأق�سام مقا�سد ال�سريعة، وكيف ميكن توظيفها يف تاأ�سيل العلوم؟

4/ ما اخلطوات الإجرائية لتاأ�سيل العلوم وفقاً ملقا�سد ال�سريعة؟
منهج البحث:

اتبعت يف هذا البحث املنهج ال�ستقرائي والتحليلي، وذلك با�ستقراء   
اأقوال العلماء يف مفهوم مقا�سد ال�سريعة وتاأ�سيل العلوم، وكذلك ما يتعلق 
باأق�سام مقا�سد ال�سريعة وقواعدها، ثم حتليلها وبيان كيفية ال�ستفادة منها يف 

تاأ�سيل العلوم.
هيكل البحث:

واأ�سباب  البحث  اأهدف  على  احتوت  مقدمة  على  البحث  ا�ستمل   
اختياره وم�سكلة البحث، وثالثة مباحث هي:

املبحث الأول: التعريف مب�سطلحات البحث )مقا�سد ال�رشيعة، تاأ�سيل العلوم(.
املطلب الأول: تعريف مقا�سد ال�سريعة.  

املطلب الثاين: مفهوم تاأ�سيل العلوم.  
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املبحث الثاين: معامل واأ�س�س منهج التاأ�سيل من خالل اأق�سام مقا�سد ال�رشيعة.
املطلب الأول: معامل منهج البناء على اأق�سام املقا�سد.  

املطلب الثاين: اأق�سام مقا�سد ال�سريعة واأ�س�ض منهجية التاأ�سيل.  
املبحث الثالث: اأ�س�س التاأ�سيل من خالل املق�سد العام للت�رشيع.

املطلب الأول: تعريف املق�سد العام للت�سريع.  
املطلب الثاين:  بيان ما ت�سمنه املق�سد العام من اأ�س�ض للتاأ�سيل.  

خامتة للبحث فيها النتائج والتو�سيات.

املبحث الأول
التعريف مب�سطلحات البحث )مقا�سد ال�رشيعة، تاأ�سيل العلوم(

املطلب الأول
تعريف مقا�سد ال�رشيعة

م�سطلحات  ال�سارع،  ومقا�سد  ال�سرعية،  واملقا�سد  ال�سريعة  مقا�سد   
كلمتي  من  اإ�سايف  مركب  عن  عبارة  وكلها  واحد،  معنى  على  دللة  ذات 
ثم  مركباً  تعريفه  اأوًل  ينبغي  امل�سطلح  هذا  ولتعريف  وال�سريعة(  )مقا�سد، 

باعتبارها م�سطلحاً وذلك على النحو الآتي:
الفرع الأول: تعريف مقا�سد ال�رشيعة باعتبارها مركبًا:

وي�سمل ذلك تعريف املقا�سد يف اللغة وال�سطالح ثم تعريف ال�سريعة   
يف اللغة وال�سطالح.

اأوًل: تعريف املقا�سد يف اللغة:
املقا�سد يف اللغة، جمع مق�سد، وهي م�ستقة من الفعل ق�سد يق�سد   
ق�سداً، ويدل املق�سد على معان عدة، منها العتدال والتو�سط، ومن ذلك 
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والأم  العتماد  على  ويطلق   ،]19 ]لقمان:  مَشِْيكَ{  فِي  }وَاْقصِدْ  تعاىل  قوله 
يتنا�سب  ما  وهو  الق�سد)1(،  مو�سع  على  وكذلك  ال�سيء،  نحو  والتوجه 

واملعنى ال�سطالحي.
ثانياً: تعريف املقا�سد ا�سطالحًا:

معناه  عن  يخرج  ل  ال�سطالحي  معناه  يف  الق�سد  لفظ  مدلول  اإن   
اللغوي ال�سابق ذكره، ومن هنا ميكننا القول اإن املق�سد هو:" الهدف والغاية 

التي تكون يف ا�ستقامة وعدل واعتدال")2(.
ثالثاً: تعريف ال�رشيعة لغة:

هي م�سدر املاء ومنبعه كما اأن الإ�سالم م�سدر حياة النا�ض وهدايتهم،   
وهي الطريق واملنهاج، والدين، وامللة)3(.

رابعاً: تعريف ال�رشيعة ا�سطالحًا:
ما �سن اهلل لعباده من الأحكام عن طريق نبي من انبيائه عليهم ال�سالم،   
العتقاد  بكيفية  اأو  وعميلة،  فرعية  وت�سمى  عمل  بكيفية  متعلقة  كانت  �سواء 

وت�سمى اأ�سلية)4(.
وهذا تعريف لل�سريعة باملعنى ال�سامل لها الذي ي�سمل جميع ال�سرائع   
ال�سماوية، اإل اأن املراد هنا ال�سريعة الإ�سالمية، والتي تعني )ما �سنه اهلل لعباده 

من الأحكام عن طريق نبيه حممد بن عبد اهلل عليه ال�سالم وال�سالم(.
اأنظر: ل�سان العرب حممد بن مكرم بن على, اأبو الف�سل, جمال الدين ابن منظور الأن�ساري الرويفعى الإفريقي – 353/3- دار   )1(
– بريوت - الطبعة: الثالثة - 1414 هـ/353, املعجم الو�سيط - جممع اللغة العربية بالقاهرة -)اإبراهيم م�سطفى /  �سادر 
اأحمد الزيات / حامد عبد القادر / حممد النجار( – 738/2 - دار الدعوة, : ال�سحاح تاج اللغة و�سحاح العربية -  اأبو ن�سر 
اإ�سماعيل بن حماد اجلوهري الفارابي - حتقيق: اأحمد عبد الغفور عطار – 524/2 - دار العلم للمليني – بريوت -الطبعة: 

الرابعة 1407 هـ  - 1987 م.
املقا�سد العامة لل�سريعة الإ�سلمية – بن زغيبة عز الدين – �ص38- مطابع دار ال�سفوة للطباعة والن�سر والتوزيع – القاهرة –   )2(

الطبعة الأوىل 1417هـ, 1997م.
انظر: ل�سان العرب – 174/8, ال�سحاح – 1236/3.  )3(

انظر: مقا�سد ال�سريعة وعلقتها بالأدلة ال�سرعية – د/ حممد �سعد بن اأحمد بن م�سعود اليوبي – �ص30 – دار الهجرة للن�سر   )4(
والتوزيع – الطبعة الأوىل 1418ه, 1998م.
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الفرع الثاين: تعريف مقا�سد ال�رشيعة باعتبارها م�سطلحًا:
ال�سريعة  مقا�سد  لتعريف  القدمي  يف  الفقه  اأ�سول  علماء  يتطرق  مل   
الإ�سالمية، وذلك على اعتبار اأنها مل تكتمل علماً بعد، وحتى الإمام ال�ساطبي 
لها، لذا  – مل ي�سع تعريفاً  نف�سه، والذي يعد موؤ�س�ض علم مقا�سد ال�سريعة 
الذين  العلماء  من  املعا�سرين  عند  املقا�سد  تعريف  عن  البحث  من  هنا  لبد 
حولها  دارت  تعريفات  ثالثة  ذلك  من  ونختار  وابرزوه  العلم  بهذا  اهتموا 

اأغلب التعريفات الأخرى وهي كالآتي: 
اأوًل: تعريف ابن عا�سور:

ق�سم ابن عا�سور مقا�سد ال�سريعة اإىل ق�سمني مقا�سد عامة، ومقا�سد   
باأنها:"  العامة  املقا�سد  فعرف  على حدى،  منهما  ق�سم  كل  ثم عرف  خا�سة، 
املعاين واحلكم امللحوظة لل�سارع يف جميع اأحوال الت�سريع اأو معظمها بحيث 
ل تخت�ض بالكون يف نوع خا�ض من اأحكام ال�سريعة فيدخل يف هذا اأو�ساف 
ال�سريعة وغاياتها العامة واملعاين التي ل يخلو الت�سريع عن مالحظاتها، ويدخل 
ا معاين من احلكم لي�ست ملحوظة يف �سائر اأنواع الأحكام، ولكنها  يف هذا اي�سً

ملحوظة يف اأنواع كثرية منها")1(.
ومن هذه املقا�سد العامة، حفظ النظام، وجلب امل�سالح ودرء املفا�سد،   
واإقامة امل�ساواة بني النا�ض، وجعل ال�سريعة مهابة مطاعة نافذة، وجعل الأمة 

قوية مرهوبة اجلانب مطمئنة البال...)2(
واهم ما نخرج به من تعريف ابن عا�سور ملقا�سد ال�سريعة الآتي:  

اأنه عرب عن املقا�سد باملعاين واحلكم.  -1
مقا�سد ال�سريعة الإ�سلمية – حممد الطاهر بن عا�سور – حتقيق/ حممد احلبيب بن اخلوجة – �ص 251 – وزارة الأوقاف وال�سوؤون   )1(

الإ�سلمية – قطر – الطبعة الثانية 1421هـ, 2001م.
املرجع ال�سابق – �ص251.  )2(
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اأن هذه املعاين واحلكم لي�ست متعلقة بباب واحد من اأبواب الت�سريع،   -2
اإمنا ميكن مالحظتها يف جميع اأبواب الت�سريع اأو معظمها.

الكيفيات  بقوله:"  اخلا�سة  ال�سريعة  مقا�سد  عا�سور  ابن  عرف  ثم   
العامة  اأو حلفظ م�ساحلهم  النافعة،  النا�ض  لل�سارع لتحقيق مقا�سد  املق�سودة 
يف ت�سرفاتهم اخلا�سة، ويدخل يف ذلك كل حكمة روعيت يف ت�سريع اأحكام 
املنزل  نظام  واقامة  الرهن،  عقدة  يف  التوثق  ق�سد  مثل:  النا�ض،  ت�سرفات 
والعائلة يف عقدة النكاح، ودفع ال�سرر امل�ستدام يف م�سروعية الطالق")1(. 
تعلق  كونه  اخلا�سة،  املقا�سد  على  تركيزه  يف  وا�سح  التعريف  ولعل   
اإىل ذلك  واأ�سار  الت�سريع على حده،  اأبواب  باب من  بكل  املتعلقة  باملقا�سد 

بقوله" ق�سد التوثق يف عقدة الرهن، ....الخ")2(.
وي�ستفاد من التعريفني اأن مقا�سد ال�سريعة هي: املعاين واحلكم امللحوظة   

لل�سارع يف جميع اأبواب الت�سريع �سواء على �سبيل العموم واخل�سو�ض.
ثانًيا: تعريف عالل الفا�سي:

" املراد مبقا�سد ال�سريعة الغاية منها والأ�سرار التي و�سعها ال�سارع عند   
كل حكم من اأحكامها")3(.

اإىل  فاأ�سار  واخلا�سة،  العامة  بنوعيها  للمقا�سد  جامع  التعريف  وهذا   
بقوله:"  اجلزئية  اأو  اخلا�سة  واإىل  ال�سريعة،  اأي  منها"  "الغاية  بقوله:  العامة 

والأ�سرار التي و�سعها". 
ابن  – تعريف  �سابقه  من  واأ�سمل  اأو�سح  التعريف  هذا  اأن  �سك  ول   
من  امل�ستفادة  الإ�سالمية،  لل�سريعة  العامة  املقا�سد  بني  جمع  كونه  عا�سور-  
جميع اأبوابها، وبني املقا�سد اخلا�سة املتعلقة بكل باب من اأبوابها على حدى، 

املرجع ال�سابق – �ص415.  )1(
املرجع ال�سابق �ص 415.  )2(

مقا�سد ال�سريعة الإ�سلمية ومكارمها – علل الفا�سي – �ص7 – دار الغرب الإ�سلمي – الطبعة اخلام�سة 1993م.  )3(
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واملقا�سد اجلزئية املتعلقة بكل ن�ض من ن�سو�سها ال�سرعية، ويالحظ هنا التعبري 
عن املقا�سد بالغاية، وبالأ�سرار.

الزبري:  اهلل  عبد  الدكتور  �سيخنا  عند  بالأ�سرار  املقا�سد  عن  والتعبري   
"ينق�ض جودة التعريف �سيًئا ما، ذلك اأن ال�سر يع�سر التعرف عليه، ومقا�سد 
الن�سو�ض  ومدلولت  واألفاظه،  ن�سو�سه  يف  ال�سرع  يف  مبثوثة  ال�سريعة 
للتعرف عليها حتى ي�سح ال�ستنباط وتتوافق الأحكام مع مراد اهلل عز وجل 

بت�سريعه")1(.
ثالًثا: تعريف د. حامد يو�سف العامل:

كان  �سواء  واأخراهم،  دنياهم  يف  العباد  اإىل  تعود  التي  "امل�سالح   
واأ�سار هذا  امل�سار")2(.   اأو عن طريق دفع  املنافع  حت�سيلها عن طريق جلب 

التعريف اإىل الآتي)3(:
اأن املقا�سد هي امل�سالح �سواء اأكانت دنيوية اأو اأخروية.  -1

اأنه مل يتعر�ض للمقا�سد اجلزئية التي يراعيها ال�سارع ويق�سدها، والتي   -2
من �ساأنها اأن تف�سي اإىل الغاية الكربى. 

اأنه جعل املقا�سد هي امل�سالح نف�سها مع اأن املقا�سد يراد بها حتقيق امل�سالح،   -3
فهي – اأي املقا�سد - اأعم من امل�سالح.

خال�سة التعريفات:
اإىل  نتو�سل  اأعاله  ذكرها  �سبق  التي  التعريفات  يف  النظر  خالل  من   

الآتي:
�سنة 1452هـ,  – طبع  – اخلرطوم  للعملة  ال�سودان  – مطابع  – �ص24,25  الرحمن  الزبري عبد  الل  – اأ.د/ عبد  املقا�سد  فقه   )1(

2004م.
املقا�سد العامة لل�سريعة الإ�سلمية – د/ حامد يو�سف العامل –�ص79 – الدار العاملية للكتاب الإ�سلمي – الطبعة الأوىل 1413هـ,   )2(

1993م.
انظر: فقه املقا�سد – عبد الل الزبري – �ص26‘, قواعد املقا�سد عند ال�ساطبي ) عر�ص ودرا�سة وحتليل( – د/عبد الرحمن اإبراهيم   )3(

الكيلين – �ص46 – دار الفكر – الطبعة الأوىل 1421هـ, 2000م.
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اأن املقا�سد هي املعاين واحلكم امل�ستفادة من ن�سو�ض ال�سريعة، اأما بالنظر   /1
اإىل جملة الن�سو�ض، اأو ما ي�سكل من الن�سو�ض مو�سوعا واحدا، اأو ما 

يتعلق بكل ن�ض منها على حدى.
اأن املقا�سد هي امل�سالح التي ق�سد ال�سارع حتقيقها مل�سلحة العباد، �سواء   /2

ارتبطت هذه امل�سالح بالدنيا، اأو بالآخرة.
وبناء على ذلك فاإن هنالك ق�سيتان)1(:  

الق�سية الأوىل: تفرت�ض اأن ثمة اأهدافاً وحكماً واأ�سرار كامنة بني جنبات   
الأهداف واحلكم  ا�ستجالء هذه  اإىل  املجتهدون  الوحي، ويحتاج  ن�سو�ض 
و�سبطها و�سول اإىل حتديد و�سبط ال�سبل والطرائق امل�ساعدة على متثل تلك 

الأهداف وحتقيقها يف الواقع.
واأما الق�سية الثانية: فاإنها تفرت�ض اأن التعرف على الأهداف والغايات   
لي�ض هو نهاية املطاف واإمنا يجب اأن يتلو ذلك التحقق من مدى اإجناز وحتقق تلك 
الأهداف والغايات يف واقع الفرد واجلماعة امل�ستهدفة بها، وذلك باعتبار اأن 

املق�سد الأعلى النهائي جلميع ت�سريعات ال�سارع هو حتقيق م�سالح العبادة"
الفرع الثالث: بني مقا�سد ال�رشيعة واأ�سول الفقه:

هل ميكن ملقا�سد ال�سريعة اأن ت�ستغني عن اأ�سول الفقه، وبالتايل ميكن   
اأن نوؤ�س�ض عليها الجتهاد املعا�سر، وهل ميكن اأن نبني عليها العلوم تاأ�سيال؟

الفقه  اأ�سول  بني  العالقة  بتحديد  تكون  الأ�سئلة  الإجابة على هذه  اإن   
ومقا�سد ال�سريعة من ناحية، وما ميكن اأن تلعبه مقا�سد ال�سريعة من دور يف 
ذلك  على  وبناء  اأخرى،  ناحية  من  العلوم  وتاأ�سيل  املعا�سر  الجتهاد  عملية 

ميكن حتديد العالقة بني اأ�سول الفقه ومقا�سد ال�سريعة يف النقاط الآتية:
علقة مقا�سد ال�سريعة بالعلوم – اأ.د/ عبدالل حممد الأمني النعيم – �ص95 – بحث من�سور �سمن كتاب مدخل لتاأ�سيل العلوم   )1(

العلمي. والبحث  العايل  التعليم  – وزارة  املعرفة  تاأ�سيل  – ادراة 
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اإن مقا�سد ال�سريعة كانت وما زالت بابا من �سمن اأبواب علم اأ�سول  اأ/ 
الفقه، ولو تاأملنا تعريف اأ�سول الفقه باأنه )القواعد التي يتو�سل بها اإىل 
ا�ستنباط الأحكام ال�سرعية من الأدلة()1(، جند اأن هذا التعريف ي�سمل 
الأ�سوليني  من  كثري  اأن  ذلك  اىل  اأ�سف  بال�سرورة،  املقا�سد  قواعد 
وبع�سهم  املنا�سبة،  م�سلك  يف  القيا�ض  باب  �سمن  املقا�سد  تناول  قد 
الهتمام  فاإن  وبالتايل  للمجتهد،  �سرطاً  ال�سريعة  مبقا�سد  العلم  اأعترب 
�سببا  لي�ض  بالتاأليف  افرادها  متثل يف  والذي  ال�سريعة  مبقا�سد  املعا�سر 
جلعلها م�ستقلة عن علم اأ�سول الفقه، وبالتايل ميكن ال�ستغناء بها عنه، 
فاملقا�سد اإذن لي�ست بديال لعلم الأ�سول، واإمنا هي جزء ل يتجزاأ من 

علم اأ�سول الفقه.
من  الأحكام  ل�ستنباط  منهج  ليكون  و�سع  الفقه  اأ�سول  علم  اإن  ب/ 
الأحكام، وحال  منها هذه  امل�ستفاد  الأدلة  بيان درجة  مع  الن�سو�ض، 
امل�ستفيد لهذه الحكام، وبيان كيفية ا�ستفادة هذه الأحكام، واملقا�سد 
واحلكم  املعاين  ببيان  تتعلق  كونها  من  وذلك  املنهج،  هذا  من  جزء 
امل�ستفادة من تلك الن�سو�ض، اأو امل�سالح واحلكم التي ارتبطت بها تلك 
الأحكام، والتي بناء على ذلك ميكن اأن يوؤ�س�ض عليها احلكم بالنظر اإىل 

احلكمة اأو امل�سلحة امل�ستفادة من الن�ض.
املعا�سر  تلعبه يف عملية الجتهاد  اأن  ال�سريعة دور كبري ميكن  ملقا�سد  ج/ 
وم�ساألة تاأ�سيل العلوم، وياأتي ذلك من كونها نظر يف ن�سو�ض ال�سريعة 
ل�ستخراج معانيها وحكمها وامل�سالح التي ق�سد ال�سارع اإىل حتقيقها، 
فالجتهاد  العلوم،  عليه  وتبنى  الجتهاد  عليه  يوؤ�س�ض  الذي  وهذا 
النملة  بن حممد  بن علي  الكرمي  ًة( د/ عبد  ًة تطبيقيَّ نظريَّ درا�سًة  ودرا�ستها  مل�ساِئِله  املقارن )حتريٌر  الفقه  اأ�سول  املهذب يف علم   )1(

-31/1 -دار الن�سر: مكتبة الر�سد – الريا�ص الطبعة الأوىل: 1420 هـ -1999م.
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املقا�سدي بناء للفتوى على النظر امل�سلحي، اأو مراعاة مقا�سد ال�سريعة 
يف الجتهاد اأو الفتوى اأو بناء العلوم، مع �سرورة ا�ست�سحاب منهجية 

اأ�سول الفقه يف التعامل مع الن�سو�ض.
الفرع الرابع: غاية علم مقا�سد ال�رشيعة الإ�سالمية:

بعد اأن و�سحت العالقة بني علم اأ�سول الفقه ومقا�سد ال�سريعة، ناأتي   
هنا لبيان غاية علم مقا�سد ال�سريعة واأقول اإن غاية مقا�سد ال�سريعة هي ابراز 
حكم ال�سريعة وعللها وغاياتها العليا ومعانيها العامة املتعلقة مبجموع اأبوابها، 
اأو بكل واحد من اأبوابها، اأو كل ن�ض من ن�سو�سها، وحماولة تفعيل ذلك يف 

�ستى مناحي احلياة وجمالتها.
الفرع اخلام�ض: املنهج املقا�سدي، اأم منهج مقا�سد ال�رشيعة الإ�سالمية؟:

فاإننا  العلوم،  تاأ�سيل  يف  ال�سريعة  مقا�سد  دور  عن  نتحدث  عندما   
نرمي اإىل و�سع معامل منهجية توؤ�س�ض عليها العلوم، م�ستفاد من علم مقا�سد 
املقا�سدي  املنهج  ن�سميه  اأن  ميكن  ما  اإىل  بذلك  لن�سل  الإ�سالمية،  ال�سريعة 
لتاأ�سيل العلوم، وذلك باعتبار القواعد املقا�سدية امل�ستفادة من علم املقا�سد 
اطر منهجية ميكن اأن تبنى عليها العلوم، وذلك باعتبار اأن هذه القواعد ترجع 
من حيث م�سدريتها اإىل القراآن الكرمي وال�سنة النبوية، ولي�ست م�ستفادة من 

العقل املجرد.
فاملق�سود باملنهج املقا�سدي اإذن القواعد والأ�س�ض امل�ستفادة من علم   
مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية، ول نعني باأي حال من الأحوال ول ندعي وجود 
منهج ي�سمى باملنهج املقا�سدي، تعترب ال�سريعة مو�سوعا من املو�سوعات التي 

بنيت عليه، وميكن بالتايل اأن تبنى عليه بقية العلوم واملعارف الأخرى.
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املطلب الثاين
مفهوم تاأ�سيل العلوم

اأوًل: تعريف تاأ�سيل العلوم:
)اأ�سل(،  الفعل  من  ماأخوذ  لغة:  التاأ�سيل  اللغة:  يف  التاأ�سيل  تعريف  اأ/ 
ويدل على اأ�سا�ض ال�سيء، يقال: اأ�سلته تاأ�سياًل، جعلت له اأ�ساًل ثابتاً 

يبنى عليه، واأ�سل كل �سيء قاعدته)1(. 
تعريف التاأ�سيل يف وال�سطالح: التاأ�سيل يف ال�سطالح ل يبعد عن  ب/ 

معناه اللغوي، وقد عرف بتعريفات عدة منها)2(:
الإ�سالمي  الت�سور  �سوء  يف  الجتماعية  العلوم  بناء  اإعادة   -
يتكامل  منهج  با�ستخدام  وذلك  والوجود،  واملجتمع  لالإن�سان 

فيه الوحي ال�سحيح مع الواقع امل�ساهد كم�سدر للمعرفة")3(.
اأدلة  تاأ�سي�ض العلوم على ما يالئمها يف ال�سريعة الإ�سالمية من   -

ن�سية اأو قواعد كلية اأو اجتهادية مبنية عليها)4(.
بناء العلوم واملعارف على منهج الإ�سالم.  -

ثانياً: بيان التعريف املختار:
به  خرج  الذي  التعريف  هو  العلوم،  لتاأ�سيل  هنا  املختار  التعريف   
موؤمتر تاأ�سيل العلوم الذي عقدته جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم، بتاريخ 
)2014/11/4م وحتى 2014/11/24م(، بقاعة ال�سداقة باخلرطوم وهو: 

الإ�سالم")5(.  منهج  على  واملعارف  العلوم  "بناء 
ال�سحاح تاج اللغة و�سحاح العربية- 1623/4.  )1(

تاأ�سيل  مركز  ا�سدرارات  �سمن  التاأ�سيل(  بعنوان)   ,)1( رقم  التاأ�سيل  اإ�سدارات  �سل�سلة  انظر:  التاأ�سيل  مفهوم  للمزيد حول   )2(
العلوم بجامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم – الطبعة الأوىل – مطبعة جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم.

التاأ�سيل الإ�سلمي للعلوم الجتماعية, املفهوم – املنهج -املدخل – التطبيقات – د/اإبراهيم عبد الرحمن رجب -�ص30 –   )3(
1416هـ, 1996م -دار عامل الكتب – الريا�ص – اململكة العربية ال�سعودية.

 – – املنعقدة بالريا�ص بتاريخ 1407/6/5,6هـ  – جامعة الإمام حممد بن �سعود  ندوة التاأ�سيل الإ�سلمي للعلوم الجتماعية   )4(
الريا�ص.

انظر: التاأ�سيل, تعريفه – املبادئ الع�سرة – �ص 10 – من اإ�سدارات مركز تاأ�سل العلوم بجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم.  )5(
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ثالثاً: وقفات مع التعريف املختار:
الوقفة الأوىل: ما العلوم وما املعارف؟:

واملقرتن  للواقع  املطابق  اجلازم  الإدراك  والعلم  علم،  جمع  العلوم   
بدليل، اأو هو ما يبنى على قواعد وقوانني ونظريات و�سيلتها العقل، وي�سمل 
�سواء،  حد  على  والتطبيقية  النظرية  العلوم  كل  الوا�سع  املفهوم  بهذا  العلم 
ال�سيء على ما هو عليه وهي م�سبوقة بجهل بخالف  اإدراك  املعرفة فهي  اأما 

العلم.
الوقفة الثانية: ما منهج الإ�سالم؟:

نعقد اأن منهج الإ�سالم يقوم على اعتبار م�سدرية الوحي )قراآن و�سنة(   
للعلم واملعرفة، ثم العقل، ثم الكون، ويدخل يف ذلك م�سادر الت�سريع النقلية 
ومقا�سد  الفقهية  القواعد  وكذلك  الأ�سول،  علماء  ف�سلها  التي  والعقلية 

ال�سريعة وقواعدها.
الوقفة الثالثة: كيف تبنى العلوم واملعارف على هذا املنهج؟:

اأن منهجية التعامل مع امل�سادر املذكورة يف الفقرة ال�سابقة، تكون مبا  اأ/ 
بينه علماء ال�سريعة، يف اأ�سول الفقه، وعلم احلديث، والتف�سري وعلوم 
ال�سريعة  مقا�سد  ي�سمل  والذي  الإ�سالمي.  الرتاث  وعموم  القراآن، 
العلوم  لبنا  خطوة  اأول  ظني  يف  وهذا  الأخرى.  العلوم  من  وغريها 

واملعارف على منهج الإ�سالم.
اأن ننظر اإىل كل علم على حده، من حيث خ�سو�سيته وطرائقه.  ب/ 

تعلقت هذه الورقة ببيان دور املقا�سد يف تاأ�سيل العلوم، وهذه خطوة  ج/ 
يف بيان كيفية بنا العلوم على منهج الإ�سالم.
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ميكن اأن توجد بحوث علمية يف هذا الإطار، تبني كيفية ال�ستفادة من  د/ 
علم اأ�سول الفقه وغريه من العلوم ال�سرعية الأخرى، يف بناء العلوم 

على منهج الإ�سالم.
الوقفة الرابعة: بني تاأ�سيل العلوم ومنهج تاأ�سيل العلوم:

�سرحت يف الفقرة ال�سابقة م�سطلح تاأ�سيل العلوم، وبينت اأنه كم�سطلح   
العلوم  تاأ�سيل  منهج  اأما  الإ�سالم،  منهج  على  واملعارف  العلوم  ببناء  تعلق 
فينبغي اأن يتعلق ببيان الطرق والأ�س�ض التي تبنى عليها العلوم واملعارف على 

منهج الإ�سالم.

املبحث الثاين
معامل واأ�س�س التاأ�سيل من خالل اأق�سام مقا�سد ال�رشيعة 

املطلب الأول
معامل منهج البناء على اأق�سام املقا�سد 

املقا�سد هو و�سع معامل منهجية  اأق�سام  بيان  الأ�سا�ض من  الهدف  اإن   
املقا�سد  اأن  وبيان  ناحية،  من  واملجالت  الأق�سام  لهذه  وفقا  العلوم  لتاأ�سيل 
نف�سها لي�ست يف درجة واحدة من ناحية اأخرى، وميكن بيان معامل هذا املنهج 

بالنظر اإىل هذه الأق�سام واملجالت يف النقاط الآتية:
اإعادة  يف  �ساعد  رمبا  وهذا  الأق�سام،  لهذه  وفقاً  العلوم  ت�سنيف  اإعادة   /1

ترتيب العلوم وفقا لأولويتها.
العلوم واملعارف  توؤ�سل  اعتبار هذه الأق�سام واملجالت معامل منهجية   /2
بناء على هذا  العلوم واملعارف  تق�سيم  ناحية، وحماولت  لها من  وفقاً 

التق�سيم املقا�سدي من ناحية اأخرى.
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اعتبار الهدف الأ�سا�ض لكل لعلم من العلوم مدى خدمته ودورانه باحلفاظ   /3
على كل ق�سم من الأق�سام.

بيان مدى ال�سلة بني كل علم من العلوم بكل ق�سم من هذه الأق�سام، هي   /4
التي حتدد اأهمية العلم ومدى العتداد به. 

5/ حتديد املقا�سد ال�سرعية لكل علم وكيفية ربطها باملقا�سد العامة لل�سريعة 
الإ�سالمية.

يف  ي�ساعد  اأن  �ساأنه  من  وا�ستيعابها  واملجالت  الأق�سام  هذه  معرفة  اأن   /6
املختلفة،  الظواهر  درا�سة  واأهداف  غايات  توجيه  يف  منها  ال�ستفادة 
بحيث تغدو النتائج امل�ستوحاة من الدرا�سة من�سجمة مع مقا�سد وغايات 

ال�سرع وغري متعار�سة معها)1(.
تعديل موقف  اأو  م�سروع  الباحث على �سياغة  تعني  معرفتها كذلك  اأن   /7
اجتماعي يتعار�ض مع تعاليم ال�سرع احلنيف، اأو معاجلة ظاهرة اجتماعية 

منحرفة عن املنهج ال�سرعي القومي)2(.
اأن معرفة املقا�سد الكلية اخلم�ض، من �ساأنه اأن يعني على البحث عن ال�سبل   /8
والطرائق الكفيلة للحفاظ على هذه املقا�سد، كما اأن ذلك كفيل اي�ساً باأن 
يدفع بهم على البتعاد عن التفكري يف ا�ستبدال هذه املقا�سد بغريها من 
البحث  اأعمالهم على  يجعلهم حري�سني يف  مما  الب�سرية،  الأنية  املقا�سد 

عن الو�سائل املعينة على احلفاظ على هذه املقا�سد)3(.
مبا  ليقوم  باإطالق،  وخدمته  الإن�سان  تكرمي  ال�سارع،  مقا�سد  منتهى  اأن   /9
خلق له، وهو اأن يكون كما عرب ال�ساطبي:" عبدا هلل اختيارا كما هو عبدا 
علقة مقا�سد ال�سريعة بالعلوم – اأ.د/ عبدالل حممد الأمني النعيم – �ص96 – بحث من�سور �سمن كتاب مدخل لتاأ�سيل العلوم   )1(

العلمي. والبحث  العايل  التعليم  – وزارة  املعرفة  تاأ�سيل  – ادراة 
املرجع ال�سابق – �ص96.  )2(
املرجع ال�سابق – �ص96.  )3(
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هلل ا�سطرارا" في�سعد يف دنياه وينعم يف اآخرته، ولعمري هذه من اأهم 
الأ�س�ض التي ينبغي اأن تبنى عليها العلوم.

معرفة  خالل  من  منها  ال�ستفادة  ميكن  والتي  املعامل،  هذه  بيان  بعد   
اأق�سام املقا�سد وجمالتها وبالتايل البناء عليها، ميكن بعد ذلك ال�سروع مبا�سرة 

يف بيان اأق�سام مقا�سد ال�سريعة وجمالتها وذلك يف املطالب التالية.
املطلب الثاين

اأق�سام مقا�سد ال�رشيعة واأ�س�س منهجية التاأ�سيل
الفرع الأول: اأق�سام املقا�سد باعتبار العموم واخل�سو�س:

اأ( املقا�سد العامة:
وجمالته،  الت�سريع  اأبواب  اغلب  اأو  جميع  يف  تالحظ  التي  وهي   
اأبواب الت�سريع، فيدخل يف  بحيث ل تخت�ض مالحظاتها يف باب واحد من 
اأو�ساف ال�سريعة وغاياتها الكربى كحفظ النظام وجلب امل�سالح ودرء  هذا 

املفا�سد واإقامة امل�سرات بني النا�ض وجعل الأمة مرهوبة اجلانب)1(.
ومعنى ذلك اأن كل حكم من اأحكام ال�سريعة عقيدة كان اأو عبادة اأو   
معاملة يتبني عند التاأمل اأنه ينتهي اإىل حتقيق هذه املقا�سد ب�سفة مبا�سرة اأو غري 

مبا�سرة، لتكون ال�سريعة مبجمل اأحكامها مف�سية اإىل هذه املقا�سد العامة)2(.
التي  للت�سريع  العامة  املقا�سد  نتبني  اأن  ن�ستطيع  املقا�سد  ومبعرفة هذه   
جاءت ال�سريعة ملراعاته، ومن ثم ن�ستطيع بعد بيان هذا النوع من املقا�سد اأن 
نبني عليها، وذلك على اعتبار اأن املقا�سد العامة لل�سريعة ميكن اأن تعد اأ�س�ض 

منهجية لتاأ�سيل العلوم. 

انظر: مقا�سد ال�سريعة – ابن عا�سور – 121-2.  )1(
انظر: مقا�سد ال�سريعة – اليوبي – �ص388, مقا�سد ال�سريعة تاأ�سل وتفعيل – �ص299 وما بعدها.  )2(
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ب( املقا�سد اخلا�سة:
ال�سريعة  الت�سريع، كمقا�سد  اأبواب  من  بباب معني  تتعلق  التي  وهي   
يف اأحكام العائلة، ومقا�سد ال�سارع يف الت�سرفات املالية، ومقا�سد الق�ساء 

وال�سهادة)1(.
ومبعرفة املقا�سد املتعلقة بكل باب من اأبواب ال�سريعة ن�ستطيع كذلك   
له، وذلك با�ستخراج مقا�سد  جعلها اطاراً منهجيا نوؤ�سل العلم املحدد وفقاً 

كل باب من اأبواب ال�سريعة كل على حده.
ج( املقا�سد اجلزئية:

وهي علل الأحكام وحكمها واأ�سرارها وما يق�سده ال�سارع من كل حكم   
�سرعي من اإيجاب اأو حترمي اأو ندب اأو كراهة اأو اباحة اأو �سرط اأو �سبب)2(. 

فما من اأمر اإل وارتبط مب�سلحة ق�سد ال�سارع اإىل حت�سيلها وتكميلها،   
وما من نهي اإل وارتبط مبف�سدة ق�سد ال�سارع اإىل درئها ودفعها، فن�سو�ض 

ال�سريعة دائرة حول امل�سالح جلبا، واملفا�سد دراأ.
واملطلوب معرفة هذه امل�سالح واملفا�سد بالطرق التي بينها العلماء يف   
عليها،  البناء  ثم  ومن  ال�سارع  مقا�سد  الك�سف  وطرق  العلة،  على  التعرف 

واعتبارها اأ�سا�ساً ملنهج التاأ�سيل.
افرادها:  اأو  اأو جماعتها  تعلقها بعموم الأمة  باعتبار  املقا�سد  اأق�سام  الثاين:  الفرع 

فتنق�سم بهذا العتبار اإىل كلية، وجزئية.
 اأ( املقا�سد الكلية:

ويق�سد بها ما كان عائدا على عموم الأمة عودا متماثال وما كان عائدا   
على جماعة عظيمة من الأمة اأو قطر معني)3(. 

انظر: علم مقا�سد ال�سريعة – اخلادمي – الربيعة – �ص194, مقا�سد ال�سريعة – اليوبي – �ص411.  )1(
انظر: مقا�سد ال�سريعة – اليوبي – �ص415, علم مقا�سد ال�سريعة – الربيعة – �ص195.  )2(

انظر: مقا�سد ال�سريعة – لبن عا�سور – �ص 313, علم مقا�سد ال�سريعة – اخلادمي – 74/1, : مذكرة يف مقا�سد ال�سريعة –   )3(
عبدالرحمن بن علي اإ�سماعيل – �ص41.
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التفرق  من  اجلماعة  وحفظ  المة(،  )وحدة  البي�سة  حماية  ومثالها:   
وحفظ الدين من الزوال وحماية حرم مكة وحرم املدينة من اأن يقعا يف ايدي 
غري امل�سلمني وحفظ القران من التال�سي العام اأو التغري العام وتنظيم املعامالت 

وبث روح التعاون والت�سامح. وهذه اأ�سل ميكن اأن يبنى عليه)1(.
ب( املقا�سد اجلزئية:

وهي العائدة على بع�ض الفراد-كالنتفاع باملبيع والن�ض بالذرية)2(.  
الفرع الثالث: اأق�سام املقا�سد باعتبار امل�سالح التي جاءت بحفظها:

 اأ( املقا�سد ال�رشورية:
وهي التي تكون المة مبجموعها واآحادها يف �سرورة اإىل حت�سيلها،   
اإىل  توؤول حالة الأمة  اإذا انخرمت  باختاللها، بحيث  النظام  بحيث ل ي�ستقم 

ف�ساد وتال�سي. 
الدين  م�سالح  قيام  يف  منها  لبد  التي  "هي  بقوله:  ال�ساطبي  وعرفها   
والدنيا بحيث اأنها اإذا فقدت مل جتر م�سالح الدنيا على ا�ستقامة بل على ف�ساد 
وتهارج وفوت حياة ويف الآخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع باخل�سران 
املبني")3(. وهي الدين، والنف�ض، والن�سل، والعقل، واملال. فكل ما يت�سمن 
املقا�سد اخلم�سة فهو م�سلحة، وكل ما يفوت هذه امل�سلحة فهو  حفظ هذه 

مف�سدة ودفعه م�سلحة.
م�سالح  واأرقى  ال�سارع،  مقا�سد  اأعظم  ال�سرورية  املقا�سد  وتعترب   

الإن�سان، التي عليها العمران، ومبوجبها ت�ستمر احل�سارة الب�سرية.

مقا�سد ال�سريعة –لبن عا�سور-  �ص313.  )1(

علم مقا�سد ال�سريعة – اخلادمي -74-1.  )2(
املوافقات – 2-17 وما بعدها.  )3(
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ب( املقا�سد احلاجية:
امورها على وجه  وانتظام  اإليه لقتناء م�ساحلها  الأمة  ما حتتاج  وهي   
ال�سرورة. ومن  مبلغ  يبلغ  النظام ولكنه ل  لف�سد  مراعاته  لول  بحيث  ح�سن 

اأمثلتها: القرا�ض وامل�ساقاة.
حيث  من  اإليها  مفتقر  اأنها  فمعناها  تعريفها:"  يف  ال�ساطبي  ويقول   
التو�سعة ورفع ال�سيق املوؤدي يف الغالب اإىل احلرج وامل�سقة الالحقة بفوت 
املطلوب فاإذا مل تراع، دخل على املكلفني على اجلملة احلرج، وامل�سقة ولكنه 

ل يبلغ مبلغ الف�ساد العادي املتوقع يف امل�سالح العامة")1(. 
ويظهر من هذا التعريف اأن احلاجي اأقل رتبة من ال�سروري، اذ ل يتوقف   
على فواته فناء اأحد املقا�سد اخلم�سة الكلية وامنا يرتتب عليه احلرج وامل�سقة 

الذي يجعل احلياة ل تطاق وهذا في�سل التفرقة بني احلاجي وال�سروري)2(.
ففوات ال�سروري، اأو اختالله ف�سادا للفرد والأمة وتهديدا بالفناء اأو   
اخلم�ض  ال�سروريات  اأ�سل  فوات  اإىل  فواته  يوؤدي  فال  احلاجي  اأما  التال�سي، 
وامنا يوؤدي اإىل احلرج وامل�سقة)3(. و�سيحدث هذا الف�ساد والتال�سي لالأمة يف 

حال ما خلت العلوم واملعارف من هذا الت�سور.
ج( املقا�سد التح�سينية:

اآمنة مطمئنة  تعي�ض  نظامها حتى  الأمة يف  بها كمال حال  ما كان  وهي   
ولها بهجة منظر املجتمع يف مراأى بقية المم حتى تكون الأمة ال�سالمية مرغوبا 

يف الندماج فيها اأو التقرب منها.
وعرفها ال�ساطبي باأنها: الأخذ مبا يليق من حما�سن العادات وجتنب الحوال   
املدن�سات التي تاأنفها العقول الراجحات ويجمع ذلك ق�سم مكارم الأخالق")4(. 

املرجع ال�سابق – 21-2.  )1(
انظر: قواعد املقا�سد عند ال�ساطبي – �ص174.  )2(

املرجع ال�سابق – �ص176.  )3(
املوافقات– 22-2.  )4(
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اهميتها،  حيث  من  زائدة  تكميلية  اأمور  اإىل  التح�سيني  الفعل  يرجع   
باأمر �سروري بحيث  اإليها، وانعدام هذه التح�سينات ل يخل  كحاجة النا�ض 
احلياة  تعود  بحيث  حلاجي  مف�سد  هو  ول  اخلم�سة،  المور  اأحد  معه  يفوت 
بفواته وت�سبح �ساقة حرجة، واإمنا يقع موقع التزيني والتجميل، بحيث تعي�ض 
اآمنة مطمئنة، لها بهجة منظر املجتمع يف مراأى بقية المم، وحتى تكون  المة 

المة ال�سالمية مرغوبا يف الندماج فيها اأو التقرب منها)1(.
عنها  وقال  اللحية،  واعفاء  الفطرة  وخ�سال  العورة  ك�سرت  ومثالها:   
الغزايل: "هي التي تقع موقع التح�سني والتزيني للمزايا ورعاية اأح�سن املناهج 

والعادات واملعامالت")2(.
وبناء على ذلك ميكن بناء العلوم واملعارف التي تدور يف هذا املجال   

من الفعل التح�سيني.

املبحث الثالث
اأ�س�س التاأ�سيل من خالل املق�سد العام للت�رشيع

قواعد  من  حتته  وما  للت�سريع  العام  املق�سد  بيان  املبحث  هذا  يت�سمن   
تعني على  العلوم، وهي  لتاأ�سيل  اإجرائية  اأ�س�ض  اعتبارها  والتي ميكن  مقا�سدية، 
بناء العلوم على منهج الإ�سالم، "وعلى الباحثني ا�ستح�سارها واللتزام مبقت�ساها 
عند �سياغ فر�سيات البحث التي ت�سكل منها مناهج، بحيث يتم ا�ستبعاد كل فر�سية 
تعار�ض اأو تتعار�ض مع هذه الأ�س�ض املقا�سدية، فتغدو الفر�سيات البحثية منبثقة 

ومن�سجمة مع هذه الأ�س�ض التي متثل مقا�سد ال�سرع واأهدافه العامة")3(.
انظر: قواعد املقا�سد عند ال�ساطبي – �ص183, مقا�سد ال�سريعة – د/ زيان اأحمد حميدان – �ص239.  )1(

امل�ست�سفى: 1/ 290 - 291.  )2(
الكتب  �سل�سلة  العزيز �سريف‘ �ص133-  الدين عبد  النعيم, د/ جمال  الأمني  – د/ عبدالل حممد  الإ�سلمية  ال�سريعة  مقا�سد   )3(

املنهجية )1(, معهد اإ�سلم املعرفة – الطبعة الثانية 2007م.
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املطلب الأول
تعريف املق�سد العام للت�رشيع، وبيان ما يت�سمنه من قواعد اإجماًل

اأوًل: تعريف املق�سد العام للت�رشيع:
اإن املق�سد العام من الت�سريع هو املق�سد الأ�سا�ض الذي جاءت اأحكام   

ال�سريعة لتحقيقه، وقد تعـددت اأقوال العلماء يف بيان معناه، ومن ذلك:
ما ذكره الإمام الغزايل بقوله:" اإنا نعلم ب�سواهد ال�سرع واأنوار الب�سائر   
جميًعا اأن مق�سد ال�سرائع كلها �سياق اخللق اإىل جوار اهلل تعاىل و�سعادة لقائه 
واأنه ل و�سول لهم اإىل ذلك اإل مبعرفة اهلل تعاىل ومعرفة �سفاته وكتبه ور�سله 
واإليه الإ�سارة بقوله تعاىل: }وَمَا خََلْقتُ الِْجنَّ وَاْلِنْسَ إاِلَّ لِيَعْبُدُوِن{ ]الذاريات: 56[، 
بالربوبية ونف�سه  العبد عبًدا ما مل يعرف ربه  ليكونوا عبيد يل ول يكون  اأي 
ببعثة  الأق�سى  املق�سود  هو  فهذا  وربه  نف�سه  يعرف  اأن  بد  ول  بالعبودية 
الأنبياء.....")1(. ويفهم من كالمه اأن املق�سد العام من بعثة الأنبياء هي معرفة 

اهلل تعاىل، وعبادته.
اأما العز بن عبد ال�سالم رحمه اهلل فريى: اأن املق�سد العام من الت�سريع   
ينح�سر يف مق�سد واحـد وهـو، جلب امل�سالح ودرء املفا�سد، فيقول رحمه 
امل�سالح واأ�سبابها، والزجر عن  باكت�ساب  الأمر  القراآن  "ومعظم مقا�سد  اهلل: 

اكت�ساب املفا�سد واأ�سبابها")2(.
ومن املعا�سرين: ذهب ابن عا�سور رحمه اهلل، اإىل اأن املق�سد العام من   
الت�سريع هو: "حفظ نظام الأمة، وا�ستدامة �سالحه ب�سالح املهيمن عليه وهو 
نوع الإن�سان، وي�سمل �سالحه ب�سـالح عقلـه و�سالح عمله، و�سالح ما بني 

يديه من موجودات العامل الذي يعي�ض فيه")3(. 
اإحياء علوم الدين - اأبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطو�سي – 4-19 - النا�سر: دار املعرفة – بريوت.  )1(

قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام – 8/1.  )2(
مقا�سد ال�سريعة الإ�سلمية - �ص 273.  )3(
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بها  يت�سف  التي  ال�سالح  �سور  كل  ي�سمل  جن�ض  الن�سان  و�سالح   
واجلماعية  الفردية  الأحوال  �سالح  فهو  اأحواله  من  حال  كل  يف  الن�سان 

والعمرانية املرتابطة بعالقات التاأثري والتاأثر)1(. 
للت�سريع،  العام  املق�سد  اأن   - عا�سور  ابن   - يرى  اآخر  مو�سع  ويف   
يتمثل يف: حفظ النظام بجلب امل�سـلحة ودرء املف�سدة، واإقامة امل�ساواة بني 
النا�ض، وجعل ال�سريعة مهابًة، مطاعًة نافذًة وجعل الأمـة قويًة مرهوبة اجلانب 

مطمئنة البال)2(.
هـو  للت�سريع،  العام  املق�سد  اأن  فريى  اهلل،  رحمه  الفا�سي  عالل  واأما   
ب�سالح  �سالحها  وا�ستمرار  فيها،  التعاي�ض  نظام  وحفظ  الأر�ض،  عمارة 
وا�ستقامة، ومن �سالح يف  من عدل  به  كلفوا  مبا  وقيامهم  فيها،  امل�ستخلفني 
ملنافع  وتدبري  خلرياتها،  وا�ستنباط  الأر�ض،  يف  و�سالح  العمل،  وفى  الفعل 

اجلميع)3(.
وح�سرها الدكتور/ طه جابر العلواين يف ثالثة مقا�سد هي: مق�سد   

التوحيد، مق�سد التزكية، مق�سد العمران)4(.
وذهب عبد املجيد النجار كذلك اإىل عدها ثالثة مقا�سد هي: حتقيق   
ال�سرعية،  املقا�سد  �سائر  اإليه  تنتهي  الذي  املق�سد  وهو  الأر�ض،  يف  اخلالفة 

ومق�سد التي�سري ورفع احلرج، ومق�سد حفظ نظام الأمة)5(.
وذهب ال�سيخ عبد اهلل بن بيه اإىل اأنها خم�سة مقا�سد تنتهي اإليها اأ�س�ض   
ال�سريعة واأركان امللة، وهي: مق�سد العبادة، مق�سد البتالء، مق�سد العمارة، 

مق�سد ال�ستخالف، مق�سد العدل.
املدخل اإىل مقا�سد ال�سريعة – حرز الل – �ص69.  )1(

املرجع ال�سابق – �ص405.  )2(
مقا�سد ال�سريعة ومكارمها – �ص45 وما بعدها.  )3(

مقا�سد ال�سريعة – د/ طه جابر العلواين – �ص 135 وما بعدها .  )4(
مقا�سد ال�سريعة باأبعاد جديدة – د/ عبد املجيد النجار – �ص41- دار الغرب الإ�سلمي – الطبعة الأوىل2006م.  )5(
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حفظ  وهي  اخلم�ض،  الكليات  يف  العامل  يو�سف  ال�سيخ  وح�سرها   
الدين، وحفظ النف�ض، وحفظ الن�سل، وحفظ العقل، وحفظ املال)1(. 

للت�سريع،  العام  للمق�سد  تعريفات  من  اأعاله  ذكر  ما  على  وبناء    
ميكن ا�ستخال�ض عدد من الفروع والتف�سيالت التي تعد من الق�سايا الكلية 
والأهداف العامة التي راعتها ال�سريعة يف جميع اأو اأغلب اأبوابها، والتي ميكن 
عد كل واحد منها اأ�سا�ساً ميكن البناء عليه اأو مراعاته يف عملية تاأ�سيل العلوم 

وبناءها على منهج الإ�سالم حتقيقاً لهذه املقا�سد، ومن هذه املقا�سد اإجماًل:
ثانياً: وبيان ما يت�سمنه من قواعد اإجماًل:

ت�سحيح العقائد.  /1
بالعبادة )مق�سد خلق الإن�سان: عبادة  باإفراده  حتقيق العبودية هلل وذلك   /2

اهلل تعاىل، "العبادة، التوحيد"(.
حفظ ال�سروريات اخلم�ض )الدين، النف�ض، الن�سل، العقل، املال(  /3

اإعمار الأر�ض وا�سالحها وفقا ملنهج الإ�سالم، )مق�سد �سالح نظام الأمة   /4
ب�سالح الإن�سان املهيمن عليه(.

جلب امل�سالح ودرء املفا�سد.  /5
حتقيق العدالة وامل�ساواة بني النا�ض.   /6

متكني الأمة الإ�سالمية وا�ستخالفها يف الأر�ض. )مق�سد اخلالفة "حتقيق   /7
اخلالفة يف الأر�ض، مق�سد العمران، مق�سد ال�ستخالف"(.

هذه  ولأهمية  الإ�سالمية،  لل�سريعة  العالية  املقا�سد  من  ذلك  وغري   
البيان لأهميتها، وذلك يف املطلب  املقا�سد ميكن افراد بع�سا منها ب�سيء من 

التايل:

وذلك وا�سح من خلل الطلع على كتابه الذي خ�س�سه لذلك وهو املقا�سد العامة لل�سريعة الإ�سلمية.  )1(
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املطلب الثاين
بيان ما ت�سمنه املق�سد العام من اأ�س�س للتاأ�سيل

تعد  والتي  الإ�سالمية  لل�سريعة  العالية  املقا�سد  من  بع�ض  هنا  اتناول   
�سمن املق�سد العام للت�سريع، وكما ذكر اأن هذه املقا�سد ميكن اعتبارها اأ�س�ساً 

اإجرائية للبناء عليها و�سياقة العلوم وفقا لها.
الأ�سا�ض الأول: مق�سد خلق الإن�سان: عبادة اهلل تعاىل، )العبادة، التوحيد(:

وهذا  تعاىل،  اهلل  عبادة  هو  الن�سان  خلق  من  الأ�سا�ض  املق�سد  اإن   
املق�سد يقع من حيث ترتيبه يف املقا�سد العامة لل�سريعة الإ�سالمية، وهو اأهم 
إاِلَّ  وَاْلِنْسَ  الِْجنَّ  خََلْقتُ  }وَمَا  تعاىل:  قوله  ذلك  ودليل  واأعالها  املقا�سد  هذه 
تعاىل.  اهلل  الب�سر جميعا هو عبادة  فاملق�سد من خلق  ]الذاريات: 56[،  لِيَعْبُدُوِن{ 
}وَلََقدْ  تعاىل:  لقوله  املر�سلني  الر�سالت، ودعوة جميع  مق�سد جميع  وهو 

اُغوتَ{ ]النحل: 36[.  ُأمَّةٍ رَسُواًل َأِن اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجَْتنِبُوا الطَّ
ِّ
بَعَْثنَا فِي ُكل

ويدخل ففي هذا املعنى ما ذكره ال�ساطبي بقوله: "املق�سد ال�سرعي من   
و�سع ال�سريعة اإخراج املكلف عن داعية هواه، حتى يكون عبدا هلل اختيارا، 
كما هو عبد هلل ا�سطرارا")1(. ويعنى ذلك الرجوع اإىل اهلل تعاىل يف جميع 

الأحوال والنقياد اإىل اأحكامه على كل حال.
الأ�سا�ض الثاين: مق�سد اخلالفة )حتقيق اخلالفة يف الأر�س، مق�سد العمران، مق�سد ال�ستخالف(:

الإ�سالمية، وقد دل  ال�سريعة  املهمة يف  املقا�سد  املق�سد من  يعد هذا   
ي 

ِّ
عليه اأكرث من ن�ض يف القراآن من ذلك قوله تعاىل: }وَإِْذ َقاَل رَبُّكَ لِلْمَلَئَِكةِ إِن

جَاعٌِل فِي اْلَرِْض خَلِيَفًة{ ]البقرة: 30[، والآية وا�سحة يف بيان اأن املق�سد منها هو 
مقام من ا�ستخلفه  اأن يكون الإن�سان قائماً  اأي  مق�سد اخلالفة وال�ستخالف، 

يجري اأحكامه ومقا�سده جمراها.
املوافقات 587/2.  )1(
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الأ�سا�ض الثالث: مق�سد �سالح نظام الأمة ب�سالح الإن�سان املهيمن عليه:
مفاد هذا الأ�سا�ض، هو اأن املق�سد العام اجلامع لل�سريعة الإ�سالمية، هو    
فال�ست�سالح  امل�ستمر.  املنتظم  املتكامل،  العام  ال�سالح  اإىل حتقيق  الو�سول 
ونظامها  وَمرافقها  احلياة  لهذه  �سامل  ا�ست�سالح   - جهة  من   - هو  ال�سرعي 
ودول  جماعات،  و  اأمم  ت�سكل  من  ذلك  عن  ينبثق  مبا  العام،  الجتماعي 
اأ�سا�سا  الإن�سان  �سالح  من  يجعل   - اأخرى  جهة  من   - ولكنه  وح�سارات، 

ومنطلقا، ومق�سدا وو�سيلة، اأي: �سالح الإن�سان بداية وغاية)1(. 
للعنا�سر  املندمج  التح�سيل  يتلخ�ض يف  العام اجلامع،  املق�سد  وهذا   

التالية)2(: 
ال�سالح الفردي للنا�ض، كل واحد يف ذاته وباطنه وت�سرفه يف نف�سه.   -1

ال�سالح اجلماعي للنا�ض يف عالقاتهم ومعامالتهم ونظام تعاي�سهم.   -2
�سمان امتداد هذا ال�سالح وانتقاله للب�سرية، جيال بعد جيل.   -3

يقول ابن عا�سور: " فقد انتظم لنا الآن اأن املق�سد الأعظم من ال�سريعة،   
هو جلب ال�سالح ودرء الف�ساد، وذلك يح�سل باإ�سالح حال الإن�سان ودفع 
ـا كان هو املهيمن على العامل كان يف �سالحه �سالح العامل  لـمَّ فاإنه  ف�ساده؛ 
الذين  اأفراده  ب�سالح  الإن�سان  الإ�سالم عالج �سالح  نرى  واأحواِله. ولذلك 
هم اأجزاء نوعه، وب�سالح جمموعه وهو النوع كله. فابتداأ الدعوة باإ�سالح 
التفكري  اإىل  ي�سوقه  الذي  الإن�ساين  التفكري  مبداأ  اإ�سالح  هو  الذي  العتقاد 
احلق يف اأحوال هذا العامل. ثم عالج الإن�ساَن بتزكية نف�سه وت�سفية باطنه، لأن 
اإ�سالح  بعد ذلك  ثم عالج  ال�ساحلة...  الأعمال  اإىل  الإن�ساَن  الباطن حمرٌك 

العمل، وذلك بتفنن الت�سريعات كلها... ")3(.
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية 45/3.  )1(

املرجع ال�سابق – 454/3.  )2(
مقا�سد ال�سريعة الإ�سلمية – 197/3.  )3(
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فال�سالح املطلوب واملق�سود �سرعا لي�ض منح�سرا يف �سالح العقيدة   
الجتماعي،  النظام  �سالح  اأي�سا  هو  بل  والتزكية،  التعبد  اأعمال  و�سالح 

وحفظ �سالح البيئة واملحيط الطبيعي)1(.
عليه  �سعيب  نبيه  ل�سان  على  تعاىل  قوله  املق�سد  هذا  على  يدل  ومما   
 : عا�سور  ابن  قال   . ]هود-88[  اسَْتَطعْتُ{  مَا  اْلِصْلَحَ  إاِلَّ  ُأِريدُ  }إِنْ  ال�سالم: 
مبنتهى  الإ�سالح  باإرادة  الر�سول  ذلك  اأمر  اهلل  اأن  الآية  من هذه  اأي  "فَعِلْمنا 
ال�ستطاعة". ومعلوم اأن هذا هو �ساأن جميع املر�سلني. وقوله �سبحانه: }وََقاَل 
مُوسَى لَِخِيهِ هَارُونَ اخُْلْفنِي فِي َقوْمِي وََأصْلِحْ وَاَل َتتَِّبعْ سَِبيَل الْمُْفسِدِين{ ]الأعراف -142[. 
وقال اأي�ساً: }إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَ فِي اْلَرِْض وَجَعََل َأهَْلهَا شِيَعًا يَسَْتْضعِفُ َطائَِفًة مِنْهُمْ يَُذبِّحُ 

َّهُ َكانَ مِنَ الْمُْفسِدِين{ ]الق�ش�س -4[ .  َأبْنَاءَهُمْ وَيَسَْتحِْيي نِسَاءَهُمْ إِن
الأ�سا�ض الرابع: و�سع ال�رشائع اإمنا هو مل�سالح العباد:

معنى ال�سا�ض اأن هذه ال�سريعة املباركة وما يف ثناياها من اأحكام، اإمنا   
مق�سودها وم�سمونها نفع العباد، بتح�سيل امل�سالح لهم ودرء املفا�سد عنهم، 

لدنياهم واآخرتهم)2(. 
املفا�سد  بتح�سيلها وحفظها، وكذلك  ال�سريعة  التي جاءت  وامل�سالح   
التي جاءت بدرئها والوقاية منها، �ساملة لكل نفع ولكل �سرر، �سواء كان يف 
يا يف الأموال والأبدان وما يتبعها،  الدنيا اأو يف الآخرة، و�سواء كان ماديا ِح�سِّ
اأو كان معنويا نف�سيا، يف الأديان والأخالق وما يدخل فيها، و�سواء كان جليال 
عظيم ال�ساأن، اأو كان �سغريا قليل ال�ساأن. مبعنى اأن ال�سريعة جاءت باجتالب 
فهي  والتوازن)3(.  والعدل  والكمال  التمام  على  املفا�سد  واجتناب  امل�سالح 
-كما قال ابن القيم رحمه اهلل -" عدل كلها، ورحمة كلها، وم�سالح كلها، 

معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية 454/3.  )1(

معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية 326/3.  )2(
املرجع ال�سابق 326/3.  )3(
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وحكمة كلها... ")1(. فالأجل هذا اأر�سلت الر�سل واأنزلت الكتب وو�سعت 
ال�سرائع. 

على  -جممعون  الظاهرية  -با�ستثناء  املذاهب  جميع  من  والعلماء   
اأحكامها حكمَته  اإمنا و�سعت مل�سلحة العباد، واأن لكل حكم من  اأن ال�سريعة 
اأو جهلها من جهلها. بل حتى الأحكام التي ل  َعِلَمها َمْن علمها  وم�سلحته، 

يعلم اأحد ِحَكمها وم�ساحلها، فال �سك يف ت�سمنها ذلك)2(. 
وتف�سيال.  جملة  كلها،  ال�سريعة  على  معناها  ي�سري  القاعدة  هذه   
واأحكامها  ال�سريعة  ن�سو�ض  معظم  بل  كرثة.  تنح�سر  ل  اأدلتها  فاإن  ولذلك 
ناطقة بها ودالة على �سحتها. ومن ذلك اأن اهلل تعاىل حكيم باإجماع امل�سلمني. 
واحلكيم ل يفعل اإل مل�سلحة، فاإن من يفعل ل مل�سلحة يكون عابثا، والعبث 

على اهلل تعاىل حمال؛ للن�ض والإجماع واملعقول. 
َّمَا خََلْقنَاُكمْ عَبًَثا{ ]املوؤمنون - 115[، }رَبَّنَا  اأما الن�ض فقوله تعاىل: }َأ َفحَسِبُْتمْ َأن  

مَا خََلْقتَ هََذا بَاطِلً{ ]اآل عمران - 191[، }مَا خََلْقنَاهُمَا إاِلَّ بِالْحَقِّ{ ]الدخان - 39[ . 
واأما الإجماع فقد اأجمع امل�سلمون على اأنه تعاىل لي�ض بعابث.   

واأما املعقول فهو اأن العبث �سفه، وال�سفه �سفة نق�ض، والنق�ض على   
اهلل تعاىل حمال. 

فثبت اأنه ل بد من م�سلحة، وتلك امل�سلحة ميتنع عودها اإىل اهلل تعاىل   
كما بينا، فال بد من عودها اإىل العبد، فثبت اأنه تعاىل �سرع الأحكام مل�سالح 

العباد)3(.

اإعلم املوقعني عن رب العاملني - حممد بن اأبي بكر بن اأيوب بن �سعد �سم�ص الدين ابن قيم اجلوزية  - 11/3 - حتقيق: حممد عبد   )1(
ال�سلم اإبراهيم- النا�سر: دار الكتب العلمية – يريوت - الطبعة: الأوىل, 1411هـ - 1991م.

معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية 327/3.  )2(
)معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية 3/329(.  )3(
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ومنها اإن اهلل تعاىل يقول يف بعثه الر�سل، وهو الأ�سل: }رُسُلً مُبَشِِّرينَ   
وَمُنْذِِرينَ لَِئلَّ يَُكونَ لِلنَّاِس عََلى اللَّهِ حُجٌَّة بَعْدَ الرُّسُل{ ]الن�شاء -165[، }وَمَا َأرْسَلْنَاَك إاِلَّ 
َّذِي خََلقَ السَّمَاوَاتِ  رَحْمًَة لِلْعَالَمِنيَ{  ]الأنبياء - 107[، وقال يف اأ�سل اخللقة }وَهُوَ ال
 ،]7  - ]هود  عَمَلً{  َأحْسَنُ  َأيُُّكمْ  لِيَبُْلوَُكمْ  الْمَاءِ  عََلى  عَرْشُهُ  وََكانَ  َأيَّامٍ  سِتَّةِ  فِي  وَاْلَرْضَ 
َّذِي خََلقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ  }وَمَا خََلْقتُ الِْجنَّ وَاْلِنْسَ إاِلَّ لِيَعْبُدُوِن{ ]الذاريات - 56[، }ال
لِيَبُْلوَُكمْ َأيُُّكمْ َأحْسَنُ عَمَلً{ ]امللك - 2[ . فهذه بع�ض الأ�س�ض التي ميكن ا�ست�سحابها 

يف عملية تاأ�سيل العلوم.

اخلامتـــــة
احمد اهلل تعاىل اأن وفق واأعان على اكمال هذا البحث، واأ�ساله تعاىل   
القبول والتوفيق، واأذكر هنا اأهم ما توا�سلت اإليه من نتائج وتو�سيات للبحث 

وذلك على النحو التايل:
اأوًل: النتائج:

اأن مقا�سد ال�سريعة جزء اأ�سيل من علم اأ�سول الفقه.  /1
منهجية  وو�سع  �سياغة  يف  كبري  بقدر  ت�سهم  اأن  ال�سريعة  ملقا�سد  ميكن   /2

اإ�سالمية لتاأ�سيل العلوم.
منهجية  اأطراً  وتعددها  تنوعها  على  ال�سريعة  مقا�سد  اأق�سام  اعتبار  ميكن   /3

ت�ساهم يف تاأ�سيل العلوم.
تاأ�سيل  يف  ت�ساهم  اأن  ميكن  منهجية  اأ�س�ض  املقا�سدية  القواعد  تعترب   /4

العلوم.
ثانياً: التو�سيات:

�سرورة تو�سيع الدرا�سات حول مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية وذلك باإبراز   /1
دورها ومكانتها يف تاأ�سيل العلوم.
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تو�سيع الدرا�سات يف جمال القواعد املقا�سدية مبا ي�ساهم يف عملية تاأ�سيل   /2
العلوم و�سياغة املنهجية الإ�سالمية.

�سرورة ربط العلوم الجتماعية مبقا�سد ال�سريعة من ناحية عامة، واأق�سام   /3
املقا�سد من ناحية اأخ�ض.

امل�سادر واملراجع
القراآن الكرمي.  -1

2-  اإحياء علوم الدين - اأبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطو�سي - 
النا�سر: دار املعرفة – بريوت.

3-  اإعالم املوقعني عن رب العاملني -حممد بن اأبي بكر بن اأيوب بن �سعد 
اإبراهيم-  �سم�ض الدين ابن قيم اجلوزية -حتقيق: حممد عبد ال�سالم 
الأوىل، 1411هـ -  الطبعة:  – يريوت -  العلمية  الكتب  النا�سر: دار 

1991م.
-املدخل  – املنهج  املفهوم  الجتماعية،  للعلوم  الإ�سالمي  التاأ�سيل    -4
– التطبيقات – د/اإبراهيم عبد الرحمن رجب – 1416هـ، 1996م 

-دار عامل الكتب – الريا�ض – اململكة العربية ال�سعودية.
تاأ�سل  مركز  اإ�سدارات  –من  الع�سرة  املبادئ   – تعريفه  التاأ�سيل،    -5

العلوم بجامعة القران الكرمي وتاأ�سيل العلوم. 
�سمن  التاأ�سيل(  بعنوان)   ،)1( رقم  التاأ�سيل  اإ�سدارات  �سل�سلة    -6
اإ�سدرارات مركز تاأ�سيل العلوم بجامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم 

العلوم. وتاأ�سيل  الكرمي  القراآن  جامعة  – مطبعة  الأوىل  – الطبعة 
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بن حماد  اإ�سماعيل  ن�سر  اأبو  العربية -   اللغة و�سحاح  تاج  ال�سحاح   -7
العلم  دار   - عطار  الغفور  عبد  اأحمد  حتقيق:   - الفارابي  اجلوهري 

للماليني – بريوت -الطبعة: الرابعة 1407 هـ  - 1987م
8-  عالقة مقا�سد ال�سريعة بالعلوم – اأ.د/ عبداهلل حممد الأمني النعيم– 
تاأ�سيل  ادراة   – العلوم  لتاأ�سيل  مدخل  كتاب  �سمن  من�سور  بحث 

املعرفة – وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.
علي  بن  الرحمن  عبد  بن  العزيز  عبد  – د/  ال�سارع  مقا�سد  علم    -9

الربيعة-الطبعة الأوىل 1423هـ،2002م. 
10-  فقه املقا�سد – اأ.د/ عبد اهلل الزبري عبد الرحمن – مطابع ال�سودان 

للعملة – اخلرطوم – طبع �سنة 1452هـ، 2004م.
11-  قواعد الأحكام يف م�سالح الأنام - املوؤلف: اأبو حممد عز الدين عبد 
اأبي القا�سم بن احل�سن ال�سلمي الدم�سقي،  العزيز بن عبد ال�سالم بن 
طه  عليه:  وعلق  راجعه   - 660هـ(  )املتوفى:  العلماء  ب�سلطان  امللقب 

عبد الروؤوف �سعد -النا�سر: مكتبة الكليات الأزهرية – القاهرة.
– د/عبد  وحتليل(  ودرا�سة  عر�ض   ( ال�ساطبي  عند  املقا�سد  قواعد   -12
1421هـ،  الأوىل  الطبعة   – الفكر  –دار  الكيالين  اإبراهيم  الرحمن 

2000م. 
ل�سان العرب حممد بن مكرم بن على، اأبو الف�سل، جمال الدين ابن   -13
منظور الأن�ساري الرويفعى الإفريقي –دار �سادر – بريوت - الطبعة: 

الثالثة - 1414 هـ/353.
مكتبة   – اهلل  حرز  عبدالقادر  د/   – ال�سريعة  مقا�سد  اإىل  املدخل    -14

الر�سيد – الطبعة الأوىل 1426هـ، 2004م.
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15-  مذكرة يف مقا�سد ال�سريعة – عبدالرحمن بن علي اإ�سماعيل. 
16-  املعجم الو�سيط -جممع اللغة العربية بالقاهرة -)اإبراهيم م�سطفى / 

اأحمد الزيات / حامد عبد القادر / حممد النجار( - دار الدعوة.
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية – طبع على نفقة موؤ�س�سة زايد   -17

اآل نهيان – الطبعة الأوىل 1434هـ، 2013م.
مقا�سد ال�سريعة – د/ زيان اأحمد حميدان – موؤ�س�سة الر�سالة- الطبعة   -18

الأوىل 1429هـ- 2008م.
19-  مقا�سد ال�سريعة – د/ طه جابر العلواين – �ض 125 وما بعدها – دار 

الهالل – الطبعة الأوىل1421هـ، 2001م.
– د/ عبداهلل حممد الأمني النعيم، د/  20-  مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية 
جمال الدين عبد العزيز �سريف-  �سل�سلة الكتب املنهجية )1(، معهد 

اإ�سالم املعرفة – الطبعة الثانية 2007م.
– حتقيق/  عا�سور  بن  الطاهر  – حممد  الإ�سالمية  ال�سريعة  مقا�سد   -21
 – الإ�سالمية  الأوقاف وال�سوؤون  حممد احلبيب بن اخلوجة– وزارة 

قطر – الطبعة الثانية 1421هـ، 2001م.
– عالل الفا�سي– دار الغرب  22-  مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية ومكارمها 

الإ�سالمي – الطبعة اخلام�سة 1993م.
23-  مقا�سد ال�سريعة باأبعاد جديدة – د/ عبد املجيد النجار - دار الغرب 

الإ�سالمي – الطبعة الأوىل2006م.
حبيب  اإ�سماعيل  بكر  حممد  – د/  وتفعيال  تاأ�سال  ال�سريعة  مقا�سد    -24
الثانية  – ال�سنة  الإ�سالمي  العامل  – رابطة  حمكم  �سهري  – كتاب 

والع�سرون – العدد 213 – العام 1427هـ.
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25-  مقا�سد ال�سريعة وعالقتها بالأدلة ال�سرعية – د/ حممد �سعد بن اأحمد 
الأوىل  – الطبعة  والتوزيع  للن�سر  الهجرة  –دار  اليوبي  م�سعود  بن 

1418هـ، 1998م.
–مطابع  الدين  عز  زغيبة  بن   – الإ�سالمية  لل�سريعة  العامة  املقا�سد    -26
الأوىل  – الطبعة  – القاهرة  والتوزيع  والن�سر  للطباعة  ال�سفوة  دار 

1417هـ، 1997م.
27-  املقا�سد العامة لل�سريعة الإ�سالمية – د/ حامد يو�سف العامل– الدار 

العاملية للكتاب الإ�سالمي – الطبعة الأوىل 1413هـ، 1993م.
28-  املهذب يف علم اأ�سول الفقه املقارن )حتريٌر مل�ساِئِله ودرا�ستها درا�سًة 
نظريًَّة تطبيقيًَّة( د/ عبد الكرمي بن علي بن حممد النملة - دار الن�سر: 

مكتبة الر�سد – الريا�ض الطبعة الأوىل: 1420 هـ -1999م. 
ال�سهري  الغرناطي  اللخمي  اإبراهيم بن مو�سى بن حممد  املوافقات -    -29
بن ح�سن  م�سهور  عبيدة  اأبو  املحقق:   - )املتوفى: 790هـ(  بال�ساطبي 
اآل �سلمان - النا�سر: دار ابن عفان - الطبعة: الطبعة الأوىل 1417هـ/ 

1997م.
30-  ندوة التاأ�سيل الإ�سالمي للعلوم الجتماعية – جامعة الإمام حممد بن 

�سعود – املنعقدة بالريا�ض بتاريخ 1407/6/5،6هـ – الريا�ض.
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أحكــام الشَّعائــر التَّعبُّديَّــة املتعلِّقــة بنــوازل الوبـــاء
»جائحـــة فــــريوس كورونــــا املستجــد )كوفيــد -19( أمنوذجـــــاً«

د. عبداحلميد بن �ص�لح بن عبدالكرمي الكراين الغ�مدي)1(

م�ستخل�س البحث
مو�سوع البحث:

عائر الَتّعبُّديَّة املتعلِّقة بنوازل الوباء، جائحة  يتناول البحث اأحكام ال�سَّ  
فريو�ض كورونا امل�ستجد )كوفيد-19( اأمنوذجاً.

اأهداف البحث:
�سالة  اأحكام  وبيان  الَتّعبُّديَّة،  عائر  بال�سَّ التعريف  اإىل  البحث  يهدف   
ومنع  امل�ساجد،  اإغالق  حكم  وبيان  كورونا.  فريو�ض  انت�سار  حال  اجلماعة 

تاً حال انت�سار فريو�ض كورونا. العمرة والطواف موؤقَّ
منهج البحث:

املنهج ال�ستقرائي، واملنهج التحليلي.  
اأهم النتائج:

اأن فريو�ض كورونا من الأوبئة ولي�ض من الطاعون، ويجوز ترك �سالة   
تاً حال انت�سار فريو�ض كورونا. اجلماعة، واإغالق امل�ساجد، ومنع العمرة موؤقَّ

اأهم التو�سيات:
اتخاذ الإجراءات التي من �ساأنها حفظ النف�ض ورعايتها، ومنها اإغالق   
تاً، ملنع انت�سار فريو�ض كورونا. و�سرورة  امل�ساجد، ومنع العمرة واحلج موؤقَّ

تباعد ال�سفوف يف �سالة اجلماعة حال اخلوف من انت�سار فريو�ض كورونا.
الكلمات املفتاحية:

ال�سعائر، نوازل الوباء، فريو�ض، كورونا، كوفيد 2019م.  
.www.feqhweb.com – اأ�ستاذ الفقه امل�سارك باجلامعة ال�سعودية الإلكرتونية امل�سرف العام على ال�سبكة الفقهية  -1
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املقدمـــة
اآله و�سحبه ومن  اهلل، وعلى  حمداً هلل، و�سالًة و�سالماً على ر�سول   

ين واتَّبع هداه، اأما بعد:  واله، ومن تبعه باإح�سان اإىل يوم الدِّ
يف  موجودًة  تكن  مل  اأنواعاً  الأمرا�ض  من  الزمان  هذا  يف  ظهر  فقد   
املو�سوم  الفريو�ض  اآخرها  ومن  انت�سارها،  وكرُث  الأوبئة،  ت  وتف�سَّ ال�سابق، 
بـ"فريو�ض كورونا"، الذي انت�سر يف �ستى بقاع الأر�ض منت�سف العام الهجري 

احلايل 1441هـ املوافق 2020 للميالد.
وهذا الفريو�ض من الأمرا�ض الفتاكة، وهو من امل�سائل امل�ستجدة، التي   
تتحاج اإىل بيان الأحكام الفقهية املتعلقة به؛ ولذا جاء هذا البحث لأبني من 

خالله بع�ساً من الأحكام الفقهية املتعلقة بهذا الفريو�ض.
اأ�سباب اختيار املو�سوع واأهميته:

خطورة فريو�ض كورونا وانت�ساره ال�سريع بني الدول، وعموم البلوى به.  .1
ة بالأحكام ال�سرعية املتعلِّقة بهذا الفريو�ض. حاجة النا�ض املا�سَّ  .2

بيان بع�ض الأحكام الفقهية املتعلِّقة به.  .3
م�سكلة البحث:

ريع لفريو�ض كورونا، واتخاذ عدد من الدول جمموعة  بعد النت�سار ال�سَّ  
من الإجراءات للحدِّ من انت�ساره، والتي من �سمنها منع اإقامة ال�سعائر العامة، 

عائر ومنها: ظهرت بع�ض الأ�سئلة حول بع�ض الأحكام املتعلِّقة بهذه ال�سَّ
ما حكم منع امل�ساب بفريو�ض كورونا من اأداء ال�سلوات يف امل�سجد؟  -

ما حكم عدم ذهاب ال�سحيح للم�سجد خوَف الإ�سابة بفريو�ض كورونا؟  -
ما حكم لب�ض الكمامات والقفازات يف ال�سالة احرتازاً من الإ�سابة بفريو�ض   -

كورونا؟.
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الأحكام  وبيان  عليها،  الإجابة  اأحاول  �سوف  التي  الأ�سئلة،  من  ذلك  وغري 
ال�سرعية املتعلقة بها من خالل هذا البحث.

حدود البحث:
 احلدود الزمانية: بيان الأحكام الفقهية بناء على املعلومات املتوفرة عن فريو�ض 

كورونا اإىل �سهر رم�سان عام 1441هـ.
احلدود املو�سوعية: يتناول البحث هذه املو�سوعات:

1. فريو�ض كورونا بني الوباء والطاعون.
2. اأحكام ال�سعائر التعبدية حال انت�سار فريو�ض كورونا.

اأهداف البحث:
1. تعريف فريو�ض كورونا. 

2. بيان هل يدخل فريو�ض كورونا حتت الوباء اأم الطاعون؟
3. بيان اأحكام ال�سالة حال انت�سار فريو�ض كورونا.

4. بيان حكم اإغالق امل�ساجد حال انت�سار فريو�ض كورونا.
5. بيان اأحكام الأذان حال انت�سار فريو�ض كورونا.

6. بيان اأحكام العمرة وامل�سجد احلرام حال انت�سار فريو�ض كورونا.
الدرا�سات ال�سابقة:

الآن،  حتى  م�ستقل  علمي  ببحث  املو�سوع  هذا  اأفرد  من  اأجد  مل   
ولكن وجدت بع�ض البحوث التي تت�سارك مع البحث من عدة نواح، وهذه 

البحوث هي: 
اأوًل: نوازل الأوبئة للدكتور/ حممد علي بالعو:

تناول فيه الباحث بع�ض امل�سائل العقدية املتعلقة بفريو�ض كورونا، ثم   
تناول بع�ض م�سائل ال�سالة واحلج والزكاة، وقد ن�ض الباحث يف بداية بحثه 
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"مل يُ�سّمم هذا الكتاب بطريقة بحثية اأكادميية، واإمنا جاءت �سنعته  اأنه:  على 
الب�سرية"، وقد اجتهد يف نقل  به  للواقع، ومالئمة للظرف الذي متر  منا�سبة 
فتاوى بع�ض اجلهات بخ�سو�ض اإغالق امل�ساجد وتعليق اجلمعة واجلماعة، اأما 
وامل�سجد  والعمرة  وال�سالة  بالأذان  املتعلقة  الأحكام  فيه  تناولت  فقد  بحثي 
احلرام بطريقة علمية من خالل عر�ض امل�ساألة واخلالف فيها، واأدلة كل فريق، 

مع الرتجيح.
ثانياً: الأحكام الفقهية املتعلقة بالأوبئة التي ت�سيب الب�رشية، جمًعا ودرا�سة مقارنة، 

للدكتور/ حممد بن �سند ال�ساماين:
وهو بحث مقدم اإىل جملة جامعة طيبة �سنة 1440هـ، تناول فيه الباحث   
الباحث  ال�سالة واجلنائز واملواريث، ثم ختمه  بالأوبئة يف  املتعلقة  الأحكام 
ببيان كيفية التعامل مع الأوبئة بني الفقه والطب احلديث. ويالحظ من ذلك 

وجود فوارق بني بحثه وبحثي.
منهج البحث:

يعتمد البحث على املنهج ال�ستقرائي القائم على جمع املادة العلمية   
املتعلقة باملو�سوع من كتب الفقه، مع حتليلها.

اإجراءات البحث:
اأوًل: عزو الآيات القراآنية بذكر ا�سم ال�سورة، ورقم الآية، مع كتابتها بالر�سم 

العثماين.
يف  اأو  ال�سحيحني،  يف  احلديث  كان  فاإن  النبوية،  الأحاديث  تخريج  ثانًيا: 

جته من مظانه. اأحدهما اكتفيت بذلك، واإل خرَّ
ثالًثا: تخريج الآثار من امل�سادر الأ�سلية، واحلكم عليها ما اأمكن ذلك. 

رابًعا: العتماد على اأمهات امل�سادر واملراجع الأ�سيلة. 
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ا: يف امل�سائل الفقهية اتبعت الآتي: خام�سً
العلماء،  بها من  القائل  امل�ساألة، وبيان  الأقوال يف  اأقف عليه من  ما  ذكر   -1
ويكون عر�ض اخلالف بذكر املذاهب الفقهية، مع ذكر اأدلة كل قول وما 

يرد عليها من مناق�سة – قدر الإمكان -.
اأختم الأقوال بالقول الراجح؛ مع اأ�سباب ترجيحه، مالحظاً التدرج يف   -2

عر�ض الأقوال و�سوًل اإىل اأقواها.
توثيق الأقوال من كتب اأهل املذاهب الفقهية، امل�سهورة يف كل مذهب.  -3

خطة البحث:
وقد ق�ّسمته اإىل مقّدمة، ومتهيد، واأربعة مباحث، وخامتة:  

بجائحة  واملق�سود  والطاعون،  والوباء  التعبدية  ال�سعائر  حقيقة  يف  التمهيد: 
كورونا امل�ستجد، وفيه خم�سة مطالب:

املطلب الأول: تعريف ال�سعائر التعبدية وبيان اأنواعها.
اعون. املطلب الثاين: تعريف الوباء والطَّ

اعون. املطلب الثالث: الفرق بني الوباء والطَّ
املطلب الرابع: التعريف بجائحة فريو�ض كورونا امل�ستجد )كوفيد-19(.

املطلب اخلام�ض: كون فريو�ض كورونا طاعونًا اأو وباًء.
املبحث الأول: اأحكام الأذان حال انت�سار فريو�س كورونا، وفيه مطلبان:

بيوتكم«  اأو  الأذان: »�سلوا يف رحالكم  النداء يف  الأول: م�سروعية  املطلب 
لنت�سار فريو�ض كورونا.

املطلب الثاين: موطن قول املوؤذن: »�سلوا يف رحالكم اأو بيوتكم« من الأذان.
فريو�س  انت�سار  حال  واجلماعة  اجلمعة  واإقامة  ال�سالة  اأحكام  الثاين:  املبحث 

كورونا، وفيه اأربعة مطالب:
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املطلب الأول: حكم القنوت يف ال�سالة لرفع وباء فريو�ض كورونا.
املطلب الثاين: حكم ال�سالة يف الرحال لنت�سار فريو�ض كورونا.

لنت�سار  موؤقتاً  واجلماعة  اجلمعة  ومنع  امل�ساجد  اإغالق  الثالث: حكم  املطلب 
فريو�ض كورونا.

املطلب الرابع: حكم اإقامة �سالة اجلمعة يف البيوت حال تف�سي فريو�ض كورونا.
يف  واجلماعة  اجلمعة  باإقامة  الإذن  حال  الحرتازات  اأحكام  الثالث:  املبحث 

امل�ساجد مع انت�سار فريو�س كورونا، وفيه خم�سة مطالب:
�سالة  اأثناء  الواحد  ال�سف  يف  امل�سلني  بني  التباعد  حكم  الأول:  املطلب 

اجلماعة احرتازاً من انت�سار فريو�ض كورونا.
املطلب الثاين: حكم منع امل�ساب بفريو�ض كورونا من ال�سالة يف امل�سجد.

املطلب الثالث: حكم تخلُّف ال�سحيح عن اأداء �سالة اجلماعة بامل�سجد خوف 
الإ�سابة بفريو�ض كورونا.

املطلب الرابع: حكم لب�ض الكمامات يف ال�سالة.
املطلب اخلام�ض: حكم لب�ض القفازات اأثناء ال�سالة.

املبحث الرابع: اأحكام العمرة وامل�سجد احلرام حال انت�سار فريو�س كورونا، وفيه 
ثالثة مطالب:

املطلب الأول: حكم منع الطواف والعمرة موؤقتاً ب�سبب انت�سار فريو�ض كرونا.
املطلب الثاين: اإغالق امل�سجد احلرام موؤقتاً حال انت�سار فريو�ض كورونا.

املطلب الثالث: املنع من تقبيل احلجر الأ�سود، وا�ستالم الركن اليماين موؤقتاً 
اأثناء انت�سار فريو�ض كورونا.

اخلامتة: وت�ستمل على اأهم النتائج، والتو�سيات.
فهر�س امل�سادر واملراجع.
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التمهيــــد
يف حقيقة ال�سعائر التعبدية والوباء والطاعون، واملق�سود بجائحة كورونا امل�ستجد

املطلب الأول
تعريف ال�سعائر التعبدية وبيان اأنواعها

1/ تعريفها لغة:
ال�سعائر يف اللغة جمع �سعرية: وهي العالئم: وال�سعرية: العالمة، وهي   
كل ما جعل َعلماً لطاعة اهلل �سبحانه وتعاىل، و�سعائر اهلل معامل دينه الظاهرة 

ومتعبَّداته)1(.
2/ تعريفها ا�سطالحًا:

كالأذان،  ال�ستهار،  �سبيل  على  العبادات  من  يوؤدى  ما  كل  "هي   
واجلماعة، واجلمعة، و�سالة العيد، والأ�سحية، وقيل: هي ما جعل َعَلماً على 

طاعة اهللَّ تعاىل")2(.
3/ بيان اأنواع �سعائر الإ�سالم:

اليوم  ى يف  يوؤدَّ الذي  فمنها  متعددة ومتنوعة،  الإ�سالم  ال�سعائر يف   
مرًة  الأ�سبوع  يف  ى  يوؤدَّ ما  ومنها  لها،  والأذان  اخلم�ض  كال�سلوات  والليلة، 
واحدًة ك�سالة اجلمعة، ومنها ما يكون يف العام مرًة واحدًة كال�سيام، ومنها 
ما يكون مرتني يف العام كالعيدين، ومنها ما يكون يف العمر مرًة واحدة كاحلج 

والعمرة.

ينظر: ل�سان العرب, ابن منظور )414/4(.  )1(
رد املحتار على الدر املختار, ابن عابدين )21/1(.  )2(
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املطلب الثاين
اعون تعريف الوباء والطَّ

الفرع الأول: تعريف الطاعون:
للعلماء يف تعريف الطاعون طريقتان:  

الطريقة الأوىل: تعريف الطاعون باملر�ض العام املهلك، وبهذا ي�سمل كل مر�ض 
من  عدد  ذلك  اإىل  ذهب  وقد  العام،  للموت  يوؤدي  النت�سار  وا�سع  معٍد، 

عت عبارتهم يف ذلك: العلماء، وتنوَّ
فمنهم من عرَبّ عنه: باملر�ض العام، كما فعل: ابن الأثري، وابن منظور)1(.   

ومنهم من عرَبّ عنه بالوباء، كما فعل: الكرماين، والعيني)2(.
القاتلة،  املعدية  الأوبئة  من  خا�ض  بنوع  الطاعون  تعريف  الثانية:  الطريقة 
خلف  الأورام  هذه  تكون  الغالب  ويف  وتوهجها،  الغدد  انتفاخ  عنه  وينتج 
ذهب  وقد  جلدية،  وبثور  قروح  ويتبعها  الرخوة،  واللحوم  والآباط  الأذن 
اإىل ذلك ابن عبدالرب، والنووي، والقا�سي عيا�ض، وابن القيم، وابن حجر 

الع�سقالين)3(.
مع  اعون  الطَّ اأَنَّ  الهيتمي  حجر  وابن  الع�سقالين  حجر  ابن  ذكر  وقد   
اأَنَّه قد يُطلق على غريه من الأوبئة  اإِلَّ  كونه حقيقة خمت�سة باملر�ض املذكور، 

بطريق املجاز؛ ل�سرتاكهما يف عموم املر�ض به اأو كرثة املوت)4(.
بكترييا  ت�سّببه  "مر�ض  باأنه:  الطاعون  العاملية  ال�سحة  منظمة  وعّرفت   
لدغ  طريق  عن  اعون  الطَّ وينتقل  اعونية،  الطَّ الري�سنية  تُدعى  املن�ساأ،  حيوانية 
ينظر: النهاية يف غريب احلديث والأثر, ابن الأثري )127/3(؛ ل�سان العرب, ابن منظور. )267/13(؛ الكواكب الدراري �سرح   )1(

�سحيح البخاري, الكرماين )42/5, 69/9(؛ نظر: عمدة القاري �سرح �سحيح البخاري, بدر الدين العيني )171/5(.
ينظر: الكواكب الدراري �سرح �سحيح البخاري, الكرماين )42/5, 69/9(؛ عمدة القاري �سرح �سحيح البخاري, بدر الدين   )2(

العيني )171/5(.
ينظر: ال�ستذكار, ابن عبد الرب )68/3(؛ تهذيب الأ�سماء واللغات, النووي )187/3(؛ اإكمال املعلم, القا�سي عيا�ص )132/7(؛   )3(

الطب النبوي, ابن القيم )�ص31(؛ فتح الباري, ابن حجر )180/10(.
ينظر: فتح الباري )180/10( الفتاوى الفقهية الكربى, ابن حجر الهيتمي )27/4(.  )4(
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الرباغيث امل�سابة، اأو املالم�سة، اأو بالرذاذ اخلارج من اجلهاز التنف�سي للم�ساب 
بالطاعون الرئوي")1(.

الفرع الثاين: تعريف الوباء:
عّرف القدماء الوباء بتعريفات تختلف يف عبارتها، وتتفق يف م�سمونها،   

ومنها:
فه ابن النفي�ض بقوله: "الوباء ف�ساد يعر�ض جلوهر الهواء، لأ�سباب  عرَّ  

�سماوية اأو اأر�سية، كاملاء الآ�سن، واجليف الكثرية")2(.
ف اأي�ساً باأنه: "مر�ض الكثري من النَّا�ض يف جهة من الأر�ض، دون  وُعرِّ  
�سائر اجلهات، ويكون خمالًفا للمعتاد من الأمرا�ض يف الكرثة وغريها، ويكون 

نوًعا واحًدا")3(.
كبرًيا  ي�سيب عدًدا  "كل مر�ض  باأنه:  الطبية احلديثة  املو�سوعة  َفْتُه  وَعرَّ  
من النا�ض، يف منطقة واحدة، يف مدة ق�سرية من الزمن، فاإن اأ�ساب املر�ض 

عدًدا عظيًما من النا�ض يف منطقة جغرافية �سا�سعة، �ُسّمي وباء عاملًيا")4(.
املطلب الثالث

اعون الفرق بني الوباء والطَّ
عند النظر يف التعريفات ال�سابقة للوباء والطاعون، نلحظ اجتاهني يف   

تعريفهما:
ابن  قول  ظاهر  وهو  والوباء،  الطاعون  بني  التطابق  يرى  الأول:  الجتاه 
وباء،  اأنه  الطاعون  على  اأُطلق  ثَّم  ومن  الوباء،  عند  تكرث  "والطواعني  �سينا: 

وبالعك�ض")5(.
./http://www10.who.int/mediacentre/factsheets/fs267/ar .موقع منظمة ال�سحة العاملية  )1(

تاج العرو�ص, الزبيدي )487/1(.  )2(
�سرح خمت�سر خليل, اخلر�سي )155/4(.  )3(

املو�سوعة الطبية احلديثة )1894/13(.  )4(
الفتاوى الكربى, ابن حجر الهيتمي )12/4(.  )5(
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الجتاه الثاين: اأنهما متغايران، فبني الوباء والطاعون عموم وخ�سو�ض، فكل 
طاعوٍن َوبَاٌء، ولي�ض كل َوبَاٍء طاعونًا، فالطاعون نوع من اأنواع الوباء، وق�سم 

من اأق�سامه يجتمعان يف اأمور ويختلفان يف اأخرى.
املطلب الرابع

التعريف بجائحة فريو�س كورونا امل�ستجد )كوفيد-19(
ت�سبب  قد  التي  الفريو�سات  من  كبرية  ف�سيلة  هي  كورونا  فريو�سات   

املر�ض للحيوان والإن�سان. 
ياً اأن عدًدا من فريو�سات كورونا ت�سبب لدى الب�سر  ومن املعروف �سحِّ  
حالت عدوى اجلهاز التنف�سي، التي ترتاوح ِحّدتها من نزلت الربد ال�سائعة 
اإىل الأمرا�ض الأ�سد �سرًرا، مثل متالزمة ال�سرق الأو�سط التنف�سية، واملتالزمة 

التنف�سية احلادة الوخيمة )ال�سار�ض(. 
كورونا  فريو�ض  مر�ض  موؤخًرا  املُكت�سف  كورونا  فريو�ض  وي�سبِّب   
كوفيد-19، وهو مر�ض معٍد، ومل يكن هناك اأي علم بوجود هذا الفريو�ض 
ْين قبل اندلعه يف مدينة يوهان ال�سينية يف �سنة 1441هـ،  وهذا املر�ض املُ�سَتَجدَّ

دي�سمرب 2019م)1(.
املطلب اخلام�ض

كون فريو�س كورونا طاعوًنا اأو وباًء
بناًء على ما تقدم من الختالف يف تعريف الطاعون، يقع اخلالف يف   

ت�سنيف فريو�ض كورونا هل هو من الأوبئة اأم من الطاعون؟ 
من  فالأنه  الطاعون؛  حكم  يف  كورونا  فريو�ض  اأن  اإىل  ذهب  فمن   
العاملية  ال�سحة  منظمة  ذكرته  ملا  وبالنظر  النت�سار،  �سريعة  الفتاكة،  الأمرا�ض 
الثالث  النوع  من  يكون  اأن  ي�سبه  كورونا  فريو�ض  فاإن  الطاعون،  اأ�سكال  من 

./http://www10.who.int/mediacentre/factsheets/fs267/ar .موقع منظمة ال�سحة العاملية  )1(
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من اأنواع الطاعون األ وهو الطاعون الرئوي)1(. والأرجح عندي اأن فريو�ض 
كورونا من الأوبئة ولي�ض من الطاعون؛ وذلك لالآتي:

جاء و�سف الطاعون يف ال�سنة النبوية باأنه "غدة كغدة البعري"، وهذا ل   .1
ينطبق على فريو�ض كورونا.

ما �سبق بيانه من كالم اأهل العلم اأن الطاعون نوع خا�ض من اأنواع الأوبئة،   .2
ول تنطبق اأو�سافه على فريو�ض كورونا املعا�سر. 

ت�سنيف منظمة ال�سحة العاملية –وهي اأعلى منظمة لل�سحة على م�ستوى   .3
العامل- لفريو�ض كورونا على اأنه وباء ولي�ض طاعونًا)2(.

الآن،  �سنني وكذلك  عدة  قبل  النبوية  املدينة  اإىل  الفريو�ض  هذا  دخول   .4
هريرة  اأبي  فعن  املنورة،  املدينة  دخول  عدم  الطاعون  خ�سائ�ض  ومن 
»َعَلى  و�سلم(:  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  قال  قال:  عنه(،  اهلل  )ر�سي 

اُل«)3(. جَّ اُعوُن، َوَل الدَّ اأَْنَقاِب املَِديَنِة َماَلِئَكٌة َل يَْدُخُلَها الطَّ
ومع كون فريو�ض كورونا من الأوبئة، اإل اأنه ي�سرتك مع الطاعون يف   

بع�ض اخل�سائ�ض املر�سية، ومنها:
1. طريقة النت�سار:

ا، فله اخل�سائ�ض نف�سها من  فالطاعون معٍد، وفريو�ض كورونا معٍد اأي�سً  
كونه ينت�سر عن طريق ا�ستن�ساق الرذاذ الذي يخرج من امل�ساب باملر�ض.

./http://www10.who.int/mediacentre/factsheets/fs267/ar .موقع منظمة ال�سحة العاملية  )1(

./http://www10.who.int/mediacentre/factsheets/fs267/ar .موقع منظمة ال�سحة العاملية  )2(
اأخرجه البخاري يف �سحيحه, كتاب/ الفنت, باب/ ل يدخل الطاعون املدينة برقم1880 )22/3(, وم�سلم يف �سحيحه, كتاب/   )3(
احلج, باب/ باب �سيانة املدينة من دخول الطاعون, والدجال اإليها برقم 1379 )1005/2(. وقد ورد حديث يدل على اأن الطاعون 
ا, وهو: "املدينة ومكة حمفوفتان بامللئكة, على كل نقب منها ملك, ل يدخلها الدجال ول الطاعون". رواه  ل يدخل مكة اأي�سً
البخاري يف التاريخ الكبري )2099( من طريق فليح بن �سليمان عن عمر بن العلء عن اأبيه عن اأبي هريرة به. ومدار هذه الرواية 
على فليح بن �سليمان, وهو واإن اأخرج له ال�سيخان, فقد �سعّفه ابن معني, واأبو حامت, واأبو داود, والن�سائي, واأبو زرعة الرازي. 
اأن  "وقد ورد  التو�سيح )472/27(:  الرواية ول متابع له فيها؛ ولذلك قال ابن امللقن يف  فمثله ل ُيقبل تفرده, وقد تفرد بهذه 

ا, واإ�سناده �سعيف" ينظر: تهذيب الكمال, املزي )319/23(. الطاعون ل يدخل مكة اأي�سً
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2. �رشعة النت�سار:
ففريو�ض كورونا قد ينت�سر يف م�ساحة وا�سعة، يف مدة زمنية ق�سرية   

جًدا قد ل تتجاوز �ساعات قليلة.
3. عموم امل�ساب به:

فهو ي�سيب الكثري من النا�ض يف وقت واحد اإذا مل يُتدارك.  
4. قد يح�سل ب�سببه املوت الكثري )1(:

م فاإِنَّه واإن كان فريو�ض كرونا يُعدُّ من الأوبئة ول ي�سنَّف من  ومع ما تقدَّ  
اعون؛ عماًل بالقاعدة الفقهية: »ما  واعني اإِلَّ اأَنَّه ميكن اأن يكون يف حكم الطَّ الطَّ

يء ُيعطى حكمه«)2(؛ فيلحق احلكم مبا قاربه. قارب ال�سَّ

املبحث الأول
اأحكام الأذان حال انت�سار فريو�س كورونا

املطلب الأول
لُّْوا يف ِرَحاِلُكْم« اأو »بيوتكم« م�رشوعية النداء يف الأذان »�سَ

الأذان  يف  النداء  م�سروعية  يف  والأ�سل  كورونا  فريو�ض  لنت�سار   
»�سلوا يف رحالكم اأو بيوتكم«، ما رواه نافع، قال: اأذن ابن عمر يف ليلة باردة 
ْجنان)3(، ثم قال: �سلوا يف رحالكم، فاأخربنا اأن ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه  ب�سَ
َحاِل«  الرِّ يف  ْوا  لُّ �سَ »اأََل  اإثره:  على  يقول  ثم  يوؤذن،  موؤذنا  ياأمر  كان  و�سلم( 
اهلل  بلطف  موؤذن  احلديث  ال�سفر)4(. وهذا  املطرية يف  اأو  الباردة،  الليلة  يف 

ينظر: املو�سوعة العربية العاملية )108/23(.  )1(
ينظر: املنثور للزرك�سي )144/3(, الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي )182/1(.  )2(

ينظر: معامل مكة التاأريخية والأثرية )�ص159(, معجم املعامل اجلغرافية يف ال�سرية النبوية )�ص183(.  )3(
اأخرجه البخاري يف �سحيحه, كتاب باب الأذان للم�سافر اإذا كانوا جماعة, رقم 63)129/1(؛ وم�سلم كتاب باب ال�سلة يف الرحال   )4(

يف املطر, رقم697 )484/1(.
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عز وجل وتخفيفه عن عباده)1(. والرحال املنازل �سواء كانت من حجر ومدر 
وخ�سب، اأو �سعر و�سوف ووبر وغريها، واحدها رحل)2(.

املطلب الثاين
لُّْوا يف ِرَحاِلُكْم« اأو »بيوتكم« من الأذان موطن قول املوؤذن »�سَ

َحاِل« من الأذان:  ْوا يف الرِّ لُّ اختلف الفقهاء يف مو�سع قول املوؤذن: »�سَ  
هل تقال يف اأثناء الأذان، اأم بعد الفراغ منه؟

اهلل  عبد  بحديث  وا�ستدلوا  احليعلتني)3(،  بعد  الأذان  اأثناء  باأنها  فقيل   
بن احلارث، قال: خطبنا ابن عبا�ض يف يوم َرْدغ)4(، فلما بلغ املوؤذن حي على 
اإىل  بع�سهم  القوم  فنظر  َحاِل«،  الرِّ يف  اَلُة  »ال�سَّ ينادي:  اأن  فاأمره  ال�سالة، 

بع�ض، فقال: »فعل هذا من هو خري - منه واإنها عزمة«)5(.
قال ابن رجب: "وكذا فهمه ال�سافعي؛ فاإنه قال يف كتابه: اإذا كانت ليلة   
مطرية، اأو ذات ريح وظلمة ي�ستحب اأن يقول املوؤذن اإذا فرغ من اأذانه: »اأََل 

ْوا يف ِرَحاِلُكْم«، فاإن قاله يف اأثناء الأذان بعد احليعلة فال باأ�ض")6(. لُّ �سَ
وقيل: باأنها تقال بعد الفراغ من الأذان)7( ويظهر من خالل حديث جابر   
الذي اأخرجه البخاري وهو اأن ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم( كان ياأمر 
َحاِل« يف الليلة الباردة، اأو  ْوا يف الرِّ لُّ موؤذنا يوؤذن، ثم يقول على اإثره: »اأََل �سَ
املطرية يف ال�سفر، وكذلك يف حديث عن ابن عمر، اأنه نادى بال�سالة يف ليلة 
ْوا يف ِرَحاِلُكْم«)8(، ي�ستفاد  لُّ ذات برد وريح ومطر، فقال يف اآخر ندائه: »اأََل �سَ

الإف�ساح عن معاين ال�سحاح, اأبو املظفر )93/4(.  )1(
املنهاج �سرح �سحيح م�سلم بن احلجاج, النووي )207/5(.  )2(

املحلى, لبن حزم )195/2(.  )3(
اأخرجه م�سلم, باب �سلة امل�سافرين وق�سرها باب ال�سلة يف الرحال يف املطر, رقم )699(, )485/1(.  )4(

ْدغ: املاُء والطنُي, والوحُل ال�سديد. ينظر: ال�سحاح تاج اللغة و�سحاح العربية )1318/4(.. الرَّ  )5(
فتح الباري �سرح �سحيح البخاري, لبن رجب )304/5(.  )6(

املو�سوعة الكويتية )362/2(.  )7(
اأخرجه م�سلم, باب ال�سلة يف الرحال يف املطر, رقم )697(, )484/1(.  )8(
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النووي:"  قال  الأذان.  بعد فراغ  القول املذكور كان  اأن  من هذه الأحاديث 
لكن قوله بعده اأح�سن ليبقى نظم الأذان على و�سعه")1(.

باأن الأمر يف هذا وا�سع، فقد ثبت هذا وهذا يف  اأن يقال  اجح:  والرَّ  
ال�سنة، ول منافاة بني الأحاديث الواردة يف ذلك، فالكل �سحيح -اإن �ساء 

اهلل)2(. فيجوز بعد الأذان ويف اأثنائه؛ لثبوت ال�سنة)3(.

املبحث الثاين
اأحكام ال�سالة واإقامة اجلمعة واجلماعة حال انت�سار فريو�س كورونا

املطلب الأول
حكم القنوت يف ال�سالة لرفع وباء فريو�س كورونا

وباء  فيه  –ويدخل  الوباء  لرفع  القنوت  حكم  يف  الفقهاء  اختلف   
كورونا- على قولني:

القول الأول: ل يُ�سرع القنوت لرفع الوباء. وهذا مذهب احلنابلة)4(، وبع�ض 
ال�سافعية)5(.

اأدلتهم:
الدليل الأول: اأن الطاعون وقع يف زمن عمر )ر�سي اهلل عنه(، ومع ذلك مل 

يقنتوا لرفعه)6(.
املناق�سة:

اأوًل: ل يلزم من عدم النقل عن ال�سلف عدم الوقوع.
املنهاج �سرح �سحيح م�سلم بن احلجاج, النووي )207/5(.  )1(

د بن اإبراهيم املو�َسى )194/1(. ر, اأ. د. َعبد الل بن حممد الطّيار, اأ. د. عبد الل بن حمّمد املطلق, د. حممَّ الِفقُه املَي�سَّ  )2(
املنهاج �سرح �سحيح م�سلم بن احلجاج, النووي )207/5(.  )3(

ينظر: الفروع, لبن مفلح )2/ 367(؛ ك�ساف القناع, للبهوتي )1/ 421(؛ الإن�ساف, للمرداوي )2/ 175(.  )4(
ينظر: رو�سة الطالبني, للنووي )1/ 254(؛ نهاية املحتاج, �سهاب الدين الرملي )1/ 508(.  )5(

ينظر: الفروع )2/ 367(.  )6(
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ثانًيا: على الت�سليم بذلك؛ فرمبا تركوا القنوت اإيثاًرا لل�سهادة.
الدليل الثاين: اأن املوت بالطاعون �سهادة، فال يُ�ساأل رفعه)1(؛ لقول النبي )�سلى 
اِحُب  َهَداُء َخْم�َسٌة: املَْطُعوُن، َواملَْبُطوُن، َوالَغِريُق، َو�سَ اهلل عليه و�سلم(: »ال�سُّ

ِهيُد يِف �َسِبيِل اهلِل«)2(. الَهْدِم، َوال�سَّ
املناق�سة:

حت�سل  اأنه  مع  لها  فيُقنت  العدو،  لنازلة  بالقنوت  ُمنَتق�ض  ا�ستدللهم   
ال�سهادة ملن ُقتل منه، حيث ثبت �سوؤال العافية منها يف قوله )�سلى اهلل عليه 

َ الَعاِفيََة«)3(. ، َو�َسُلوا اهللَّ و�سلم(: »َل تََتَمنَّْوا ِلَقاَء الَعُدوِّ
قول  القنوت. وهو  لها  يُ�سرع  التي  الأ�سباب  من  الوباء  الثاين: حلول  القول 

احلنفية)4(، واملالكية)5(، واملعتمد عند ال�سافعية)6(.
اأدلتهم:

الدليل الأول: اأن النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم( دعا ب�سرف الوباء عن املدينة)7(، 
كما يف حديث اأم املوؤمنني عائ�سة -ر�سي اهلل عنها-، قالت: قدمنا املدينة وهي 
وبيئة، فا�ستكى اأبو بكر، وا�ستكى بالل، فلما راأى ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه 
 ، َة اأَْو اأَ�َسدَّ لَْيَنا امْلَِديَنَة َكَما َحبَّْبَت َمكَّ و�سلم( �سكوى اأ�سحابه، قال: »اللُهمَّ َحبِّْب اإِ

اَها اإِىَل اجْلُْحَفِة«)8(. ْل ُحمَّ َها، َوَحوِّ اِعَها َوُمدِّ ْحَها، َوبَاِرْك لََنا يِف �سَ حِّ َو�سَ

ينظر: املرجع ال�سابق )2/ 367(.  )1(
اأخرجه البخاري يف �سحيحه, كتاب/ اجلهاد وال�سري, باب/ ال�سهادة �سوى القتل برقم 2830 )4/ 24(, وم�سلم يف �سحيحه,   )2(

كتاب/ الإمارة, باب/ بيان ال�سهداء برقم 1914 )3/ 1521(.
اأخرجه البخاري يف �سحيحه, كتاب/ التمني, باب/ كراهية متني لقاء العدو برقم 7237 )9/ 84(, وم�سلم يف �سحيحه, كتاب/   )3(

اجلهاد وال�سري, باب/ كراهية متني لقاء العدو برقم 1742 )3/ 1362(.
ينظر: رد املحتار )2/ 11(؛ حا�سية الطحطاوي على مراقي الفلح )�ص377(.  )4(

ينظر: حا�سية الد�سوقي, لبن عرفة )1/ 308(.  )5(
ينظر: حتفة املحتاج, لبن امللقن )2/ 68(, نهاية املحتاج )1/ 508(.  )6(

ينظر: نهاية املحتاج )1/ 508(..  )7(
اأخرجه البخاري يف �سحيحه, كتاب/ املر�سى, باب/ من دعا برفع الوباء واحلمى برقم 5677 )7/ 122(, وم�سلم يف �سحيحه   )8(

واللفظ له, كتاب/ احلج, باب/ الرتغيب يف �سكنى املدينة برقم 1376 )2/ 1003(.
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من  كغريه  لرفعه  فيُقنت  النوازل،  اأ�سد  من  الطاعون  اأن  الثاين:  الدليل 
النوازل)1(.

ا والأوبئة عموًما  وقد ن�ض عدد من الفقهاء على اأن الطاعون خ�سو�سً  
من جملة النوازل التي يُ�سرع لها القنوت يف ال�سالة.

قال الطيبي: "اإذا نزلت نازلة، كعدو وقحط، اأو بالء وعط�ض و�سرر   
ظاهر يف امل�سلمني ونحو ذلك، قنتوا يف جميع ال�سلوات املكتوبة")2(.

وقال ابن حجر الهيتمي: ")ويقنت ندبًا( يف اعتدال الركعة الأخرية من   
�سائر املكتوبات للنازلة، اإذا نزلت بامل�سلمني اأو بع�سهم، اإن عاد نفعه عليهم، 
كالعامل، وال�سجاع، واخلوف من نحو عدو - ولو من امل�سلمني، والقحط، 

واجلراد، والوباء، والطاعون، ونحوها")3(.
" فاإن نزل نازلة بامل�سلمني، من خوف اأو قحط اأو  وقال الق�سطالين:   

وباء اأو جراد اأو نحوها، ا�ستحب القنوت يف �سائر املكتوبات")4(.
الرتجيح:

اجح عندي هو القول الثاين؛ لقوة اأدلته، و�سالمتها من املعار�سة.  الرَّ  
واإذا جاز القنوت لرفع الطاعون، فالقنوت لرفع وباء كورونا من باب   
وال�سلحاء  العلماء  يُفني  ولأنه  النت�سار؛  �سريع  الفتك،  �سديد  اإِنَّه  اإذ  اأوىل؛ 

نيا، ففي رفعه م�سلحة. حتى يختل نظام الدين والدُّ
املطلب الثاين

حكم ال�سالة يف الرحال لنت�سار فريو�س كورونا
قوله  كورونا،  انت�سار  ب�سبب  الرحال  يف  ال�سالة  حكم  يف  الأ�سل   
مَا اسَْتَطعُْتمْ{  اللَّهَ  }َفاتَُّقوا  ]البقرة:286[،  إاِلَّ وُسْعَهَا{  نَْفسًا  اللَّهُ  فُ 

ِّ
يَُكل }اَل  تعاىل: 

نظر: حا�سية الطحطاوي على مراقي الفلح )�ص377(.  )1(
الكا�سف عن حقائق ال�سنن, الطيبي )1230/4(.  )2(

املنهاج القومي, ابن حجر الهيتمي )�ص103(.  )3(
اإر�ساد ال�ساري �سرح �سحيح البخاري, الق�سطلين )234/2(.  )4(
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ابن عمر  البخاري وم�سلٌم من حديث  ما رواه  فمنها  ال�سنة:  ]التغابن:16[. ومن 

اإذا  املوؤذن  ياأمر  النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم(  قال: كان  -ر�سي اهلل عنهما- 
ْوا يف ِرَحاِلُكْم«، ويف رواية: كان  لُّ كانت ليلة ذات برد ومطر، يقول: »اأََل �سَ
ْوا  لُّ ياأمر مناديه يف الليلة املمطرة والليلة الباردة ذات الريح، اأن يقول: »اأََل �سَ
يف ِرَحاِلُكْم«، فمتى كان هناك م�سقة على العبد يف ح�سوره للجماعة، فاإنه 

ي�سقط عنه الواجب، فال تكليف اإل مبقدور)1(.
ومعروف اأن فريو�ض كورونا ي�سنف كمر�ض ُمعٍد �سريع النت�سار ورمبا   
الرحال،  لل�سالة يف  واملطر رخ�ض  الربد  �سدة  كانت  فاإذا  الوفاة،  اإىل  اأدى 
اأن يكون انت�سار فريو�ض كورونا �سببا لل�سالة يف الرحال ملا  فمن باب اأوىل 

ي�سببه انت�ساره من موٍت لكثري من النا�ض.
املطلب الثالث

حكم اإغالق امل�ساجد ومنع اجلمعة واجلماعة موؤقتًا لنت�سار فريو�س كورونا
اإ�سابات  وحدوث  العامل،  م�ستوى  على  كورونا  فريو�ض  انت�سار  مع   
ملنع  احرتازية  تدابري  الإ�سالمية  الدول  بع�ض  اتخذت  فقد  وكثرية،  عظيمة 
اأن  وجند  البيوت،  يف  ال�سالة  واأداء  امل�ساجد  اإغالق  ومنها  الوباء،  انت�سار 

الباحثني املعا�سرين اختلفوا حيال ذلك على قولني:
كورونا،  فريو�ض  انت�سار  ب�سبب  امل�ساجد  اإغالق  جواز  عدم  الأول:  القول 
بع�ض  ذلك  اإىل  وذهب  وغريه.  التعقيم  من  املطلوبة  الحتياطات  اأخذ  مع 

الباحثني)2(.

د بن اإبراهيم املو�َسى, )379/1(. ر, املوؤلف: اأ. د. َعبد الل بن حممد الطّيار, اأ. د. عبد الل بن حمّمد املطلق, د. حممَّ الِفقُه املَي�سَّ  )1(
منهم: ال�سيخ اأحمد الكوري  )2(

- https://arabic.cnn.com/middle-east/article/202014/03//kuwait-mosques-pray-mass-ban-
social-reactions.

- https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=208766980534569&id=117988.
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اأدلتهم:
مِّنْهُم  َطآئَِفٌة  َفلَْتُقمْ  الصَّلَةَ  لَهُمُ  َفَأَقمْتَ  فِيِهمْ  ُكنتَ  }وَإَِذا  تعاىل:  قوله  الأول:  الدليل 
مَّعَكَ وَلْيَْأخُُذواْ َأسْلِحََتهُمْ َفِإَذا سَجَدُواْ َفلْيَُكوُنواْ مِن وَرَآئُِكمْ وَلَْتْأتِ َطآئَِفٌة ُأخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ 

َفلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَْأخُُذواْ حِْذرَهُمْ وََأسْلِحََتهُمْ{ ]الن�شاء: 102[.
اهلل مل  �سبيل  القتال يف  عند  املحقق  العدو  من  اخلوف  وجه ال�ستدلل: يف 

ت�سقط اجلماعة، فكيف ت�سقط ب�سبب اخلوف املتوهم من املر�ض ؟!)1(.
املناق�سة: 

اأوًل: �سالة اخلوف اأثناء اجلهاد تكون جماعة عند عدم التحام اجلي�ض وهذا 
بل  التحام اجلي�ض فت�سعب ال�سالة جماعة وي�سلون فرادى،  اأما عند  ممكن، 
واإىل غري القبلة اإن ا�سطروا)2(، فلي�ض يف م�ساألة �سالة اخلوف دليل على عدم 
ال�سيف واملوت  فاإن اخلوف من  العك�ض،  بل قد يكون  تعطيل اجلماعة  جواز 

يجيز للمقاتلني ال�سالة فرادى، فيقا�ض عليه غريه.
ثانًيا: قولهم: "ب�سبب اخلوف املتوهم من املر�ض"، غري م�سلم به، فهذا املر�ض 

لي�ض متوهًما، بل الإ�سابة به مظنونة اأو مقطوع بها عند خمالطة امل�ساب.
الدليل الثاين: وقع الطاعون يف عهد عمر بن اخلطاب )ر�سي اهلل عنه(، وت�ساور 
يف اأمره مع املهاجرين ثم الأن�سار، ثم م�سلمة الفتح فهل عطلوا ب�سببه جمعة اأو 

جماعة ؟! )3(
املناق�سة:

اأنهم  عنهم  ينقل  مل  فكذلك  اجلماعة،  عّطلوا  اأنهم  عنهم  ينقل  مل  كما  اأوًل: 
اأقاموها.

ثانًيا: على فر�ض اأنهم مل يُعّطلوا اجلماعة، فقد يكون عدم تركهم للجماعة يف 
)1( https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=208766980534569&id=17988.

ينظر: بدائع ال�سنائع, الكا�ساين )242/1(, مغني املحتاج, ال�سربيني )301/1(, املغني )412/2(.  )2(
)3( https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=208766980534569&id=117988.
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طاعون عموا�ض، عزمية منهم )ر�سي اهلل عنهم(، والعزمية ل تنفي الرخ�سة، 
والأ�سل يف الأمور الإباحة حتى يرد املنع، و�سالة اجلماعة ترُتك لأقل من هذا 
للمر�ض، وح�سور الع�ساء، ومدافعة الأخبثني، واملطر ال�سديد خ�سية الوحل 

والدح�ض)1(.
القول الثاين: جواز اإغالق امل�ساجد وتعطيل اجلماعات واجلمعة يف امل�ساجد. 
وذهب اإىل ذلك هيئة كبار العلماء باململكة العربية ال�سعودية)2(، وهيئة كبار 

العلماء بجمهورية م�سر العربية)3(، وجمل�ض الإفتاء الإماراتي)4(.
اأدلتهم:

اأوًل: من القراآن: قوله تعاىل: }وَاَل ُتلُْقواْ بَِأيْدِيُكمْ إِلَى التَّهُْلَكةِ{  ]البقرة:195[، وقوله: 
}وَاَل َتْقُتُلواْ َأنُفسَُكمْ إِنَّ اللّهَ َكانَ بُِكمْ رَحِيمًا{ ]الن�شاء:29[)5( .

ثانًيا: من ال�سنة النبوية:
ورد عن النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم( اأنه قال: »َوِفرَّ ِمَن املَْجُذوِم َكَما تَِفرُّ   -
بالفرار  الأمر  ال�سريف  ُمعٍد، ويف احلديث  الأَ�َسِد«)6( واجلذام مر�ض  ِمَن 
منه كي ل تقع العدوى، ويف ذلك دللة على اإثبات التاأثري للعدوى -باإذن 

اهلل تعاىل، واحلث على البعد عن اأ�سبابها)7(.
اأحاديث وجوب الطاعة الكثرية لويل الأمر امل�سلم، الدالة على وجوب   -
الإمام  »ت�سرف   : اأَنَّ الفقهية  والقاعدة  بتعليماته،  والأخذ  اأوامره  امتثال 
القناع  ك�ساف   ,)235-234/1( املحتاج  مغني   ,)389/1( الد�سوقي  حا�سية   ,)374-373/1( عابدين  ابن  حا�سية  ينظر:   )1(

.)490/1(
)2( https://www.spa.gov.sa/2047028.
)3( / https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2525886901061396&id=212391923792

4833&__tn__=K-R.
)4( https://al-ain.com/article/uae-islam-corona-virus.
)5( https://al-ain.com/article/uae-islam-corona-virus.

اأخرجه البخاري يف �سحيحه, كتاب/ الطب, باب/ اجلذام برقم 5707 )126/7(.  )6(
)7( / https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2525886901061396&id=212391923792

4833&__tn__=K-R.
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اإىل  امل�سالح موكول  تقدير هذه  اأّن  اإل  بامل�سلحة«)1(،  منوٌط  عيَّة  الرَّ على 
الإمام واإىل اجلهات الولئية، فكما يقول ال�سرخ�سي: "اإْن اأمرهم ب�سيء ل 
يدرون اأينتفعون به اأم ل، فعليهم اأن يطيعوه؛ لأن فر�سية الطاعة ثابتة بن�ض 
مقطوع به. وما تردد لهم من الَراأي يف اأَنّ ما اأمر به منتفع اأو غري منتفع به 

ا للن�ض املقطوع")2(. ل ي�سلح معار�سً
ثالًثا: الإجماع: 

رر يزال« وجعلوا ذلك قاعدة كلية؛ ومما  اأجمع العلماء على اأََنّ »ال�سَّ  
يدخل �سمنها البعد عن مواطن الإ�سابة بالأوبئة املعدية؛ حفاًظا على النف�ض 

من الهالك، و�سالمة البدن من ال�سرر)3(.
رابًعا: القيا�س:

امل�سجد  باعتزال  موؤذية  رائحة  به  من  اأمر  احلنيف  ال�سرع  اأن  ثبت   
وخروجه منه، بل اإخراجه دفًعا لالأذى عن النا�ض؛ ففي �سحيح م�سلم اأن عمر 
بن اخلطاب 0ر�سي اهلل عنه(، خطب يوم اجلمعة، فكان مما قال: »ُثمَّ اإِنَُّكْم، اأَيَُّها 
َل َوالثُّوَم لََقْد َراأَْيُت  ، َهَذا اْلَب�سَ اإِلَّ َخِبيثََتنْيِ اأََراُهَما  تَاأُْكُلوَن �َسَجَرتنَْيِ َل  النَّا�ُض 
ُجِل يِف امْلَ�ْسِجِد،  َر�ُسوَل اهلِل )�سلى اهلل عليه و�سلم(، اإَِذا َوَجَد ِريَحُهَما ِمَن الرَّ

َكَلُهَما َفْليُِمْتُهَما َطْبًخا«)4(. ىَل اْلَبِقيِع، َفَمْن اأَ اأََمَر ِبِه َفاأُْخِرَج اإِ
باأذية  فكيف  الكريهة؛  بالرائحة  الأذية  ملجرد  الإخراج  هذا  كان  فاإذا   
الرب:  عبد  ابن  احلافظ  قال  ذلك  ويف  النا�ض؛  بحياة  تودي  قد  التي  العدوى 
"واإذا كانت العلة يف اإخراجه من امل�سجد اأنه يتاأذى به، ففي القيا�ض: اأن كل ما 
يتاأذى به جريانه يف امل�سجد باأن يكون ... ذا ريحة قبيحة ل�سوء �سناعته، اأو 

ينظر: املنثور للزرك�سي )309/1(؛ والأ�سباه والنظائر لل�سيوطي )�ص121(.  )1(
�سرح ال�سري الكبري, ال�سرخ�سي )165/1(.  )2(

)3( https://al-ain.com/article/uae-islam-corona-virus.
برقم 567  اأو نحوها  اأو كراًثا  ب�سًل  اأو  ثوًما  اأكل  نهي من  باب/  ال�سلة,  امل�ساجد وموا�سع  اأخرجه م�سلم يف �سحيحه, كتاب/   )4(

.)396/1(
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عاهة موؤذية كاجلذام و�سبهه، وكل ما يتاأذى به النا�ض، اإذا وجد يف اأحد جريان 
اإخراجه عن امل�سجد واإبعاده عنه، كان ذلك لهم، ما كانت  امل�سجد واأرادوا 

العلة موجودة فيه حتى تزول، فاإذا زالت ... كان له مراجعة امل�سجد")1(.
الرتجيح:

اجلمعة  وتعطيل  امل�ساجد  باإغالق  القائل  الثاين؛  القول  عندي  يرتجح   
واجلماعات؛ لقوة اأدلته، و�سالمتها من املعار�ض، وكذلك لأن �سحة الأبدان 
من اأعظم املقا�سد والأهداف يف ال�سريعة الإ�سالمية، اإ�سافة اإىل اأنه ل ميكن 
امل�ساجد واختالطها  اأثناء دخولها  امل�سابة بفريو�ض كورونا  اكت�ساف احلالت 
بالنا�ض، فال �سك اأن ال�سرر كبري يف ظل �سرعة انت�سار الفريو�ض، وكرثة وفياته 

واإ�ساباته، وعدم وجود عالج ناجع له اإىل الآن.
املطلب الرابع

حكم اإقامة �سالة اجلمعة يف البيوت حال تف�سي فريو�س كورونا
حال  البيوت  يف  اجلمعة  �سالة  اإقامة  حكم  حول  املعا�سرون  اختلف   

تف�سي وباء كورونا على قولني:
القول الأول: جواز �سالة اجلمعة يف البيوت حال تعليق اجلماعة يف امل�ساجد. 

وذهب اإليه جمل�ض الإفتاء ال�سوري)2(، وبع�ض املعا�سرين)3(.
اأدلتهم:

الدليل الأول: اأن اأ�سعد بن زرارة ر�سى اهلل عنه، قد �سلى اأول جمعة بامل�سلمني 
يف املدينة، ومن املوؤكد اأنها مل تكن يف م�سجِد)4(.

املناق�سة:
التمهيد )422/6(.  )1(

)2( http://sy-sic.com/?p=8164.
.https://www.youtube.com/watch?v=hu9KjNEQfQ8 وهي فتوى الدكتور/ الدودو ال�سنقيطي  )3(

.https://www.youtube.com/watch?v=hu9KjNEQfQ8 ينظر: �سحيح ابن خزمية )833/2(؛  )4(
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الأوىل بقائل ذلك اأن ينظر اإىل فعل النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم( يف   
باملوؤمنني؛ خوًفا  تعذر عليه �سالتها  اهلل عليه اجلمعة، وقد  فر�ض  اأن  بعد  مكة 
عليهم من اأهل مكة، لكنه مل يثبت عنه اأنه �سالها يف بيته مع اأقرب اأ�سحابه 

اإليه واأل�سقهم به.
الدليل الثاين: اأّن اأقل عدد ت�سح به اجلمعة هو ثالثة اأ�سخا�ض مع الإمام املعتمد 

عند احلنفية)1(.
املناق�سة:

احلنفية،  �سروط  بقية  بتحقيق  اإل  القول  هذا  على  التخريج  ي�سح  ل   
بارز  مكان  يف  باإقامتها  ال�ستهار  ي�ستلزم  عام)2(،  باإذن  توؤدى  اأن  ك�سرطهم 
معلوم لكل النا�ض مع فتح الأبواب للقادمني اإليه، وهو ما ل يتحقق يف البيوت 

بحال.
القول الثاين: عدم جواز �سالة اجلمعة يف البيوت، ول ي�سقط فر�ض اجلمعة 
الظهر  الأنف�ض، و�سالة  البيوت حفاًظا على  لزوم  �سرًعا هو  بها، والواجب 
بدل اجلمعة مهما طال الوقت؛ لأن الرخ�سة عند ال�ستثناء يبقى حكمها ما بقي 
�سببها. وذهب اإليه هيئة كبار العلماء باململكة العربية ال�سعودية)3(، وهيئة كبار 

العلماء بالأزهر ال�سريف)4(، وجمل�ض الإفتاء الأوربي)5(.
اأدلتهم:

يقت�سـي  فهذا  �سعرية  وكونها  اهلل،  �سعائر  من  �سعرية  اجلمعة  الأول:  الدليل 
اإظهارها والإعالم بها ليح�سـرها النا�ض، و�سالتها يف البيوت خمالف لذلك، 
لهذا �ُسرط لها الأداء يف مكان معلوم خم�س�ض ل�سالة جماعة امل�سلمني عند 

.https://www.youtube.com/watch?v=hu9KjNEQfQ8 ينظر: املب�سوط, ال�سرخ�سي )43/2(؛  )1(
ينظر: املب�سوط, ال�سرخ�سي )43/2(, خمت�سر اختلف العلماء, الطحاوي )330/1(.  )2(

)3( https://www.spa.gov.sa/2048662.
)4( https://www.youm7.com/story/20203/4/.

ينظر: البيان اخلتامي للدورة الطارئة الثلثني ملجل�ص الإفتاء الأوربي )�ص12(.  )5(
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اجتماع  اجلمعة وهو  مقا�سد  اأعظم  يحقق  وبه  امل�سجدية،  لها  ي�سرتط  من مل 
امل�سلمني)1(.

الدليل الثاين: ت�سحيح �سالة اجلمعة يف البيوت يقوم على تلفيق بني املذاهب 
الفقهية ل يتفق مع �سروط اأي مذهب و�سالة اجلمعة عليه، وينتهي اإىل �سورة 

تلفيقية مرفو�سة عند علماء الأ�سول)2(.
الدليل الثالث: موؤّدى القول ب�سالة اجلمعة يف البيوت، بطالن مق�سد ال�سعرية 
من اإظهار �سعرية اجلمعة يف امل�ساجد واجتماع النا�ض على ذلك، وال�ستجابة 

لنداء املوؤذن عند �سالة اجلمعة)3(.
الرتجيح:

الذي يرتجح عندي هو القول الثاين القائل بعدم جواز �سالة اجلمعة   
يف البيوت؛ لقوة اأدلته، و�سالمتها من املعار�سة، بالإ�سافة اإىل اأن القول بجواز 
الأحوال  يف  حتى  اأدائها  يف  النا�ض  تهاون  ذريعة  يفتح  البيوت  يف  �سالتها 

العادية، وهذا خالف مق�سد ال�سارع من تكليف النا�ض ب�سالة اجلمعة.
من  غريها  بخالف  اجلمعة  يف  واجلماعة  اجلامع  ا�سرتاط  "�سّر  املازري:  قال   
ُجهر  ولهذا  والإعالن.  والإ�سادة  املباهاة  بها  ُق�سد  �سالة  اأنها  ال�سلوات، 
تكمل  معنى  فكل  اخلطبة،  فيها  وُجعل  نهار،  �سالة  كانت  واإن  فيها،  بالقراءة 
املباهاة فيه ويزيد يف بهاء الإ�سالم كان اأوىل اأن يُ�سلك، والإخفاء وال�ستتار 

نقي�ض هذا الغر�ض الذي اأ�سار اإليه ال�سرع")4(.

ينظر: امل�سدر ال�سابق )�ص13(.  )1(

ينظر: امل�سدر ال�سابق )�ص13(.  )2(

ينظر: امل�سدر ال�سابق )�ص13(.  )3(
�سرح التلقني, املازري )98/1(.  )4(
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املبحث الثالث
اأحكام الحرتازات حال الإذن باإقامة اجلمعة واجلماعة يف امل�ساجد

مع انت�سار فريو�س كورونا
املطلب الأول

حكم التباعد بني امل�سلني يف ال�سف الواحد اأثناء �سالة اجلماعة
احرتازًا من انت�سار فريو�س كورونا

يظهر من خالل النظر يف اأدلة ال�سرع ومقا�سده، جواز �سالة اجلماعة   
انت�سار  من  خوفاً  ال�سف  يف  امل�سلني  بني  م�سافات  وجود  مع  امل�ساجد  يف 
العدوى بفريو�ض كورونا، فرتك الرتا�ض هنا لعذر، وله نظائر يف ال�سرع من 
ومن  منه،  اأ�سد  كونها  مع  للعذر  ترتك  التي  والأركان  وال�سروط  الواجبات 

ذلك)1(. 
اأوًل: اأن ال�سطفاف واجب عند الإمام ابن تيمية ول ت�سح ال�سالة اإل به، ومع 
ز �سالة املنفرد خلف ال�سف اإذا مل يجد مكاناً يف ال�سف، وجعل  ذلك جوَّ
هذا خرياً من تركه اجلماعة. فم�ساألتنا تقا�ض عليه، بل اأوىل؛ حيث يقول رحمه 
اهلل:" فلو مل يجد من ي�سافه ومل يجذب اأحداً ي�سلي معه �سلى وحده خلف 
تقف  فاإنها  ت�سافها  امراأة  جتد  مل  اإذا  املراأة  اأن  كما  اجلماعة  يدع  ومل  ال�سف 
وحدها خلف ال�سف باتفاق الأئمة. وهو اإمنا اأمر بامل�سافَّة مع الإمكان ل عند 

العجز عن امل�سافَّة")2(.
ت�سقط  فاإنها  واأركانها  ال�سالة و�سروطها  يقا�ض على جميع واجبات  اأنه  ثانيًا: 
بالعجز عنها، كالطهارة وا�ستقبال القبلة و�سرت العورة ... وغريها، وهذه كلها 
القيام  "واإذا كان  تيمية -رحمه اهلل-:  ابن  الإمام  يقول  الرتا�ض.  اأوجب من 

)1( https://islamqa.info/ar/answers.
جمموع الفتاوى )406/23(.  )2(
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والقراءة واإمتام الركوع وال�سجود والطهارة باملاء وغري ذلك ي�سقط بالعجز 
فكذلك ال�سطفاف وترك التقدم. وطرد هذا بقية م�سائل ال�سفوف كم�ساألة 

من �سلى ومل ير الإمام ول من وراءه مع �سماعه للتكبري وغري ذلك")1(.
التباعد يف ال�سالة  اإىل القول بجواز  ثالثًا: ذهب الإمام مالك -رحمه اهلل- 
لأهل اخليل فقال:" ول باأ�ض على اأهل اخليل اأن ي�سلوا باإمام متباعدين، حل�سانة 
الأمرا�ض؛  انت�سار  ملنع  التَّباعد  هذا  يكون  اأن  اأوىل  باب  ومن  خيلهم")2(. 
 : اأَنَّ الفقهيَّة  القاعدة  اإذ  عنها؛  املفا�سد  بدرء  للنفو�ض  حفًظا  الأوبئة؛  ي  وتف�سِّ
وم�سلحة،  مف�سدة  تعار�ست  فاإذا  امل�سالح؛  جلب  من  اأوىل  املفا�سد  "درء 

م دفع املف�سدة غالًبا")3(. قدِّ
مة عبدالرحمن بن نا�سر الرباك -حفظه اهلل-: عندما  �سئل ال�سيخ العالَّ رابعًا: 
انتقال  فوف خوًفا من  ال�سُّ بني  الفراَغ  نرتُك  اجلماعِة  البيِت �سالَة  ن�سلِّي يف 
و�سلَّى  هلل،  "احلمد  فاأجاب:  يجوز؟  هذا  فهل  "كورونا" بيننا،  وباء  عدوى 
اهلل و�سلَّم على نبينا حممد، اأما بعد: فتجوز املباعدة بني ال�سفوف يف �سالة 
اجلماعة ل�سبب يقت�سيه؛ لأن ات�سال ال�سفوف لي�ض بواجب، بل الواجب ت�سوية 
ا�ض اإذا كان يخ�سى منه انتقال العدوى يف  ا�ض فيها، لكن الرتَّ فوف والرتَّ ال�سُّ

مثل هذه الأحوال؛ فال حرج يف تركه اإْن �ساء اهلل. واهلل اأعلم")4(. 
املطلب الثاين

حكم منع امل�ساب بفريو�س كورونا من ال�سالة يف امل�سجد
ل �سك اأن فريو�ض كورونا ينتقل عن طريق الهواء واملخالطة واملالم�سة   
للمري�ض به، فاإذا كان الأمر كذلك، فما حكم منع امل�ساب بفريو�ض كورونا من 

جمموع الفتاوى )379/23(.  )1(
النوادر والزيادات على ما يف املدونة من غريها من الأمهات, للنفزي )295/1(.  )2(

الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي )�ص88(.  )3(
)4( https://islamqa.info/ar/answers.
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ال�سالة يف امل�سجد؟
ا ُمْعديًا من ال�سالة يف امل�سجد  اختلف الفقهاء يف منع املري�ض مر�سً  

على قولني:
الأول: ل مُينع امل�ساب من ح�سور �سالة اجلماعة واجلمعة والأعياد. وذهب 

اإليه الظاهرية)1(، وبع�ض املالكية)2(.
اأدلتهم:

الدليل الأول: ال�سنة بّيَنت الأعذار التي تبيح التخلف عن اجلماعة واجلمعة، 
ولو كان املجذوم ونحوه من اأ�سحاب املر�ض املعدي ممن يباح لهم التخلف 

عنها لبّينه اهلل ور�سوله )�سلى اهلل عليه و�سلم()3(.
املناق�سة:

اأن ال�سنة مل تبنيِّ ذلك، فقد ورد عن النبي )�سلى اهلل عليه  يُ�سّلم  ل   
و�سلم( اأنه قال: »َوِفرَّ ِمَن املَْجُذوِم َكَما تَِفرُّ ِمَن الأَ�َسِد«، فالنبي )�سلى اهلل عليه 
و�سلم( نهى عن خمالطة املري�ض مبر�ض ُمْعٍد لالأ�سحاء؛ لئال يوؤدي ذلك اإىل 
اإ�سابتهم، وح�سور املري�ض لأداء ال�سلوات جماعة مظنة لهذا الختالط. ول 

�سك اأَنَّ امل�ساب بفريو�ض كورونا يدخل يف ذلك من باب اأوىل.
الدليل الثاين: عن جابر ر�سى اهلل عنه، عن النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم( قال: 

اًل َفْليَْعَتِزْلَنا، اأَْو ِليَْعَتِزْل َم�ْسِجَدنَا، َوْليَْقُعْد يِف بَْيِتِه«)4(. »َمْن اأََكَل ُثوًما اأَْو بَ�سَ
والب�سل  الثوم  اآكل  نهى  عليه و�سلم(  اهلل  النبي )�سلى  اأن  ال�ستدلل:  وجه 
والكراث من اأن يقرب امل�سجد، ولو كان امل�ساب باجلذام ونحوه من الأمرا�ض 
لبّينه عليه ال�سالة وال�سالم، مع وجوده يف زمانه،  املعدية داخل يف ذلك، 

ينظر: املحلى, لبن حزم )203-202/4(.  )1(
ينظر: املعيار املعرب, الون�سري�سي )422/6(.  )2(

ينظر: املحلى )203-202/4(.  )3(
الدللة  بالدلئل, وكيف معنى  التي تعرف  الأحكام  وال�سنة, باب/  بالكتاب  البخاري يف �سحيحه, كتاب/ العت�سام  اأخرجه   )4(

وتف�سريها )110/9(.
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فلما مل يبّينه )�سلى اهلل عليه و�سلم( دلَّ على اأنه ل يُعذر به ول مُينع)1(.
املناق�سة:

اأن النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم( بنّي العلة من النهي عن قربان امل�سجد   
اآَدَم«)2(.  بَُنو  ِمْنُه  ى  يََتاأَذَّ مِمَّا  ى  تََتاأَذَّ امْلاََلِئَكَة  اأكل هذه الأطعمة بقوله: »َفاإِنَّ  حال 
ول �سك اأَنَّ امل�ساب باجلذام ونحوه من الأمرا�ض املعدية املوؤذية للنا�ض اأوىل 

بالنهي؛ اإذ اأذاه اأعظم ومتحقق)3(.
وكذلك يقا�ض عليه املري�ض امل�ساب بفريو�ض كورونا فهو اأوىل بالنهى؛   

بجامع الأذى املتحقق من نقل العدوى.
القول الثاين: يحرم على امل�ساب بالأمرا�ض املعدية دخول امل�سجد وح�سور 

ال�سالة. وهذا قول احلنفية)4(، واملالكية)5(، وال�سافعية)6(، واحلنابلة)7(.
اأدلتهم:

املجذوم،  من  بالفرار  الأمر  على  الدالة  ال�سحيحة  الأحاديث  الدليل الأول: 
والبعد عنه، ومنها: »َوِفرَّ ِمَن املَْجُذوِم َكَما تَِفرُّ ِمَن الأَ�َسِد«، وقوله )�سلى اهلل 

.)8(» حٍّ عليه و�سلم(: »َل يُوِرَدنَّ مُمِْر�ٌض َعَلى ُم�سِ
وجه ال�ستدلل:

دلت هذه الأحاديث على وجوب مباعدة املجذوم، وكل ذي مر�ض   
ُمعٍد، ويف ح�سوره لل�سالة مع اجلماعة خمالفة لها، فدلت على النهي عن 

ح�سوره لها، ومُينع من دخولها.
ينظر: املحلى )49-48/4(.  )1(

برقم 564  اأو نحوها  اأو كراًثا  ب�سًل  اأو  ثوًما  اأكل  نهي من  باب/  ال�سلة,  امل�ساجد وموا�سع  اأخرجه م�سلم يف �سحيحه, كتاب/   )2(
.)395/1(

ينظر: التمهيد, ابن عبد الرب )423/6(.  )3(
ينظر: عمدة القاري )267/21(, البحر الرائق, ابن جنيم )111/3(.  )4(

ينظر: البيان والتح�سيل )461/1(, حا�سية الد�سوقي )389/1(.  )5(

ينظر: املجموع )199/2(, مغني املحتاج, ال�سربيني )297/1(.  )6(
ينظر: املغني )341/9(.  )7(

اأخرجه البخاري يف �سحيحه, كتاب/ الطب, باب/ ل هامة برقم 5770 )138/7(, وم�سلم يف �سحيحه, كتاب/ ال�سلم, باب/   )8(
ل عدوى, ول طرية, ول هامة, ول �سفر, ول نوء, ول غول, ول يورد ممر�ص على م�سح برقم 2221 )1743/4(.
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اأن علة ح�سول  ويدخل يف ذلك املري�ض بفريو�ض كورونا، فال �سك   
العدوى جراء الختالط متحققة كما ذكر اأهل الخت�سا�ض من الأطباء.

الدليل الثاين: عن جابر )ر�سي اهلل عنه(، عن النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم( 
اًل َفْليَْعَتِزْلَنا، اأَْو ِليَْعَتِزْل َم�ْسِجَدنَا، َوْليَْقُعْد يِف بَْيِتِه«. قال: »َمْن اأََكَل ُثوًما اأَْو بَ�سَ

وجه ال�ستدلل: 
له  ما  اأكل  امل�سجد وح�سور اجلماعة ملن  النهي عن دخول  القيا�ض على   
رائحة كريهة، بجامع ح�سول الأذى من كل منهما، فقد ن�ض النبي )�سلى اهلل 
عليه و�سلم( على اأن العلة يف منع اآكل الثوم من دخول امل�سجد يف قوله: »َفاإِنَّ 
ى ِمْنُه بَُنو اآَدَم«، فوجب اأن يُعترب احلكم حيثما ُوجدت العلة،  ى مِمَّا يََتاأَذَّ امْلاََلِئَكَة تََتاأَذَّ
فكل ما يتاأذى منه امل�سلون وجب منعه من ال�سالة واإخراجه، وامل�ساب بفريو�ض 

كورونا ونحوه اأعظم واأكرث اأذى من اآكل الثوم والب�سل، فهو اأوىل باحلكم)1(.
َّذِينَ يُؤُْذونَ الْمُؤْمِنِنيَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَِغيِْر مَا اْكَتسَبُوا َفَقدِ  الدليل الثالث: قوله تعاىل: }وَال

احَْتمَُلوا بُهَْتانًا وَإِثْمًا مُِّبينًا{ ]الأحزاب: 58[.
وجه الدللة: حّرمت الآية اأذية املوؤمنني، ويدخل يف الأذية القول والفعل)2(، 
عظيًما  اأذى  لل�سلوات  املعدي  باملر�ض  امل�ساب  ح�سور  يف  اأن  �سك  ول 

للم�سلمني.
ويدخل يف ذلك امل�ساب بفريو�ض كورونا، ففي ح�سوره لل�سلوات   

�سرر واأذى لغريه.
الرتجيح:

الذي يرتجح عندي هو القول الثاين؛ القائل: باأَنَّه يحرم على امل�ساب   
بالأمرا�ض املعدية دخول امل�سجد وح�سور ال�سالة؛ فاحلكم متعلق بالعلة التي 

ينظر: البيان والتح�سيل )461/1(, التمهيد )423/6(, تف�سري القرطبي )267/12(, مغني املحتاج, ال�سربيني )236/1(.  )1(
ينظر: جمموع فتاوى ابن تيمية )302/27(.  )2(
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هي ح�سول الأذى للم�سلني من هذا املر�ض، وبناء عليه يحرم دخول امل�ساب 
بفريو�ض كورونا امل�سجد وح�سوره ال�سالة؛ لأن �سرره زائد عن �سرر اآكل 
الثوم والب�سل؛ ف�سرر املر�ض املعدي باٍق، وقد يوؤدي اإىل الهالك، بخالف 
�سرر الثوم والب�سل فيزول مبجرد اخلروج من امل�سجد، ومُينع من ذلك، ولو 

ح�سر فهو اآثم)1(.
وعلى اإمام امل�سلمني اأو من يقوم مقامه، منع امل�ساب بفريو�ض كورونا   
من ذلك؛ ملا �سبق من اأدلة؛ ولأن ال�سريعة جاءت بتحرمي اأذى امل�سلم والنهي 
عن الإ�سرار به، وملا تقرر من قواعد ال�سرع باأن تُقدم م�سلحة اجلماعة على 
ينت�سر  الذي  اأعظم خا�سة يف فريو�ض كورونا  هنا  الفرد، واملف�سدة  م�سلحة 

ب�سرعة، والنف�ض تنفر بطبيعتها من امل�ساب بذلك)2(.
قال ابن حجر الهيتمي: " �سبب املنع يف نحو املجذوم خ�سية �سرره،   
وحينئذ فيكون املنع واجًبا فيه ...؛ ملا يف ذلك من امل�سالح العامة، واأن املدار 

يف املنع على الختالط بالنا�ض")3(.
"و�سئُل �سيخ الإ�سالم ابن تيمية عن رجل مبتلى، �سكن يف دار بني قوم   
اأ�سحاء، فقال بع�سهم: ل ميكننا جماورتك ول ينبغي اأن جتاور الأ�سحاء، فهل 

يجوز اإخراجه؟ فاأجاب: نعم لهم اأن مينعوه من ال�سكن بني الأ�سحاء")4(.
املطلب الثالث

حكم تخلُّف ال�سحيح عن اأداء �سالة اجلماعة بامل�سجد
خوف الإ�سابة بفريو�س كورونا

الظن  على  يغلب  اأو  متحقًقا  كورونا  فريو�ض  من  اخلوف  كان  اإذا   
ح�سوله؛ فاإنه يبيح للم�سلم التخلف عن اجلمعة واجلماعة؛ وميكن ال�ستدلل 

ينظر: ك�ساف القناع )126/6(.  )1(
نظر: املفهم, القرطبي )624/5(.  )2(

الفتاوى الفقهية الكربى )212/1(.  )3(
جمموع فتاوى ابن تيمية )285-284/24(.  )4(
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على ذلك مبا يلي:
اأوًل: قوله تعاىل: }وَاَل ُتلُْقواْ بَِأيْدِيُكمْ إِلَى التَّهُْلَكةِ{]البقرة:195[، }وَاَل َتْقُتُلواْ َأنُفسَُكمْ 
اأ�سحاب  عن  البتعاد  عدم  اأن  �سك  ول  ]الن�شاء:29[،  رَحِيمًا{  بُِكمْ  َكانَ  اللّهَ  إِنَّ 
الأمرا�ض املعدية -ومنها امل�ساب بفريو�ض كورونا- خ�سية انتقاله اإىل الأ�سحاء 

بوا�سطة املالم�سة، اأو املخالطة، اأو ال�سم، هو من اإلقاء النف�ض اإىل التهلكة.
ثانًيا: عن ابن عبا�ض –ر�سي اهلل عنهما- اأن النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم( قال: 
اَلَة لَُه«، َقالُوا: َوَما اْلُعْذُر؟  »َمْن �َسِمَع امْلَُناِدَي َفَلْم مَيَْنْعُه ِمَن اتَِّباِعِه ُعْذٌر َفاَل �سَ

َقاَل: »َخْوٌف اأَْو َمَر�ٌض«)1(.
فالعذر  "من غري عذر"،  احلديث:  قوله يف  "واأما  الرب:  عبد  ابن  قال   
اأو  به  يتاأذى  مما  اجلمعة،  وبني  بينه  حائل  مانع  كل  وجملته:  فيه،  القول  يت�سع 
اجلائر  ال�سلطان  ذلك  فمن  منه،  لبد  ا  فر�سً بذلك  يُبطل  اأو  عدوانه،  يخاف 

يظلم، واملطر الوابل املت�سل، واملر�ض احلاب�ض، وما كان مثل ذلك")2(. 
اخلائف؛  واجلماعة-  -اجلمعة  تركهما  يف  "ويُعذر  قدامة:  ابن  وقال   
لقول النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم( "العذر خوف اأو مر�ض"، واخلوف ثالثة 

اأنواع؛ خوف على النف�ض، وخوف على املال، وخوف على الأهل")3(.
وجه ال�ستدلل:

انتقال  خ�سية  النف�ض  على  خوًفا  اجلماعة  �سالة  عن  التخلف  جواز   
املر�ض. 

اأنه قال ملوؤذنه يف يوم مطري:  ثالًثا: عن عبداهلل بن عبا�ض -ر�سي اهلل عنهما- 
وا  لُّ اَلِة، ُقْل: »�سَ ًدا َر�ُسوُل اهلِل، َفاَل تَُقْل َحيَّ َعَلى ال�سَّ مَّ »اإَِذا ُقْلَت اأَ�ْسَهُد اأَنَّ حُمَ
اأخرجه اأبو داود يف �سننه, كتاب/ ال�سلة, باب/ الت�سديد يف ترك اجلماعة برقم 551 )413/1(, واحلاكم يف امل�ستدرك برقم 896   )1(

)373/1(, والبيهقي يف ال�سنن الكربى واللفظ له برقم 5641 )263/3(, و�سححه احلاكم ووافقه الذهبي.
التمهيد )243/16(.  )2(

املغني )1/ 451(.  )3(
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يِف بُيُوِتُكْم«، َفَكاأَنَّ النَّا�َض ا�ْسَتْنَكُروا، َقاَل: َفَعَلُه َمْن ُهَو َخرْيٌ ِمنِّي -يَْعِني النَِّبيَّ 
)�سلى اهلل عليه و�سلم(-؛ اإِنَّ اجُلْمَعَة َعْزَمٌة، َواإِينِّ َكِرْهُت اأَْن اأُْحِرَجُكْم َفَتْم�ُسوَن 

َح�ِض«)1(. نِي َوالدَّ يِف الطِّ
وجه ال�ستدلل:

اأن ال�سارع احلكيم رّخ�ض يف التخلف عن اجلمعة ب�سبب املطر الذي   
يُتاأذى منه، فيقا�ض عليه كل ما يُلحق الأذى من الأوبئة كفريو�ض كوورنا وغريها، 

بجامع خوف ال�سرر على النف�ض.
يبل  مطر  اإليها  طريقه  يف  من  على  اجلمعة  جتب  "ول  قدامة:  ابن  قال   
الثياب، اأو وحل ي�سق امل�سي اإليها فيه ...؛ ولأنه عذر يف اجلماعة، فكان عذراً 

يف اجلمعة، كاملر�ض، وت�سقط اجلمعة بكل عذر يُ�سقط اجلماعة")2(.
املطلب الرابع

الة امات يف ال�سَّ حكم لب�س الكمَّ
جل واملراأة)3(؛ حلديث  الة للرَّ اتَّفق الفقهاء على كراهة التَّلثُّم يف ال�سَّ  
اأبي هريرة )ر�سي اهلل عنه(، اأَنَّ ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم(، نهى اأن 

الة)4(. جل فاه يف ال�سَّ ي الرَّ يغطِّ
امة  الكمَّ فاإذا احتاج الإن�سان لو�سع  باحلاجة؛  الكراهة مدفوعٌة  وهذه   
غريها  اأو  العدوى،  انتقال  اأو  كورونا،  فريو�ض  ب�سبب  الوباء  انت�سار  خوف 
الة  وال�سَّ ذلك،  له  وجاز  لب�سها؛  يف  كراهة  فال  لها،  اعية  الدَّ الأ�سباب  من 

�سحيحة. 
اأخرجه البخاري يف �سحيحه, كتاب/ اجلمعة, باب/ الرخ�سة اإن مل يح�سر اجلمعة يف املطر برقم 901 )6/2(, وم�سلم يف �سحيحه,   )1(

كتاب/ �سلة امل�سافرين وق�سرها, باب/ ال�سلة يف الرحال يف املطر برقم 699 )485/1(.
املغني )2/ 252(.  )2(

انظر: التاج والإكليل, املواق )185/2(, املجموع, النووي )179/3(, مغني املحتاج, ال�سربيني )400/1(, املغني, ابن قدامة   )3(
.)432/1(

اأخرجه اأبو داود يف �سننه, كتاب/ ال�سلة, باب/ ال�سدل يف ال�سلة برقم 643 )479/1(, وابن ماجه يف �سننه, كتاب/ ال�سلة,   )4(
باب/ ما يكره يف ال�سلة برقم 966 )112/2(, واحلاكم يف امل�ستدرك برقم 931 )384/1(, و�سححه الألباين يف �سحيح اأبي داود 

.)209/3(
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الة  ال�سَّ يف  وجهها  على  املراأة  اأن  تك�سف  اأَنَّ  على  "اأجمعوا  وقد   
ي  ويغطِّ والأنف،  باجلبهة  امل�سلِّي  مببا�سرة  يُِخلُّ  الوجه  �سرت  ولأَنَّ  والإحرام؛ 
حلاجة  كان  فاإن  عنه،  جل  الرَّ و�سلم(  عليه  اهلل  )�سلى  النَّبيُّ  نهى  وقد  الفم، 
لب�سه  اإىل  اإن دعت احلاجة  جل  الرَّ اأجانب، فال كراهة")1(؛ فكذلك  كح�سور 

ه الكراهة. امة زالت يف حقِّ الكمَّ
» ا�ْسُكُنوا  يِف  قال:  حني  و�سلم(  عليه  اهلل  )�سلى  اأمره  على  وقيا�ساً   
جال  للرِّ التَّ�سفيق  حركة  عن  و�سلم(  عليه  اهلل  )�سلى  نهيه  مع  اَلِة«)2(،   ال�سَّ
الة بقوله: »يَا اأَيَُّها الَنّا�ُض  َما  لَُكْم  ِحنَي  نَابَُكْم �َسْيٌء يِف  واإباحتها للنِّ�ساء يف ال�سَّ
اَلِتِه  �سَ �َسْيٌء يِف  نَابَُه  َمْن  ِللِنّ�َساِء،  ِفيُق  الَتّ�سْ َا  اإِمَنّ ِفيِق  الَتّ�سْ يِف  اأََخْذمُتْ  اَلِة،  ال�سَّ

َفْليَُقْل: �ُسْبَحاَن اهلِل«)3(.
الة،  ال�سَّ اأثناء  باأمره )�سلى اهلل عليه و�سلم( عن كراهة احلركة  فاأبان   
مع اإجازته احلركة بالتَّ�سفيق للنِّ�ساء؛ وهذا دليٌل على زوال كراهة احلركة يف 

اعية لها. الة مع وجود احلاجة الدَّ ال�سَّ
وعليه فيجوز فعل املكروه مل�سلحة راجحة؛ لأَنَّ احلاجة اإىل فعل املكروه ترفع 
اً اأو واجباً على  ه مباحاً اأو م�ستحبَّ �سفة الكراهة عنه؛ بل قد يكون الفعل يف حقِّ

ما تقت�سيه امل�سلحة املرتتِّبة على فعل املكروه)4(.
والقاعدة الفقهيَّة: اأَنَّ »الكراهة تزول باحلاجة«)5(؛ فكلُّ مكروه اقت�ست   

افعة حلكم الكراهة. احلاجة فعله؛ فاإِنَّه ي�سري غري مكروه؛ لعتبار احلاجة الرَّ
ة جتلب التَّي�سري«؛ اإذ  وهذه القاعدة فرٌع عن القاعدة الكربى: »امل�سقَّ  
اإىل احلرج  ي يف الغالب  يق املوؤدِّ "التَّو�سعة ورفع ال�سِّ اإىل  اإِنَّ احلاجة داعيٌة 

ك�ساف القناع, البهوتي )268/1(.  )1(
كون يف ال�سلة, ح)119(. اأخرجه م�سلم يف �سحيحه )322/1(, كتاب ال�سلة, باب ال�سُّ  )2(

اأخرجه البخاري يف �سحيحه )70/2(, كتاب ال�سلة,  باب الإ�سارة يف ال�سلة, ح)1234(.  )3(
ينظر: جمموع الفتاوى لبن تيمية )92/24(.  )4(

ينظر: جمموع الفتاوى لبن تيمية )203/21 , 610(.  )5(
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حقة بفوت املطلوب؛ فاإذا مل تُراَع دخل على املكلَّفني على اجلملة  ة الالَّ وامل�سقَّ
ة")1(. احلرج وامل�سقَّ

املطلب اخلام�ض
حكم لب�س القفازات اأثناء ال�سالة

للرجل  ال�سالة  اأثناء  القفازات  لب�ض  جواز  على  العلم  اأهل  اتفق   
واملراأة)2(، فمن باب اأوىل جوازها عند احلاجة يف حال فريو�ض كورونا وغريه؛ 

جتنًبا من انت�سار العدوى.
ومما يدل على اجلواز: عن ابن عبا�ض -ر�سي اهلل عنهما- قال: قال النبي   
اجَلْبَهِة،  َعَلى  اأَْعُظم:  �َسْبَعِة  َعَلى  �ْسُجَد  اأَ اأَْن  »اأُِمْرُت  و�سلم(:  عليه  اهلل  )�سلى 

.)3(» ْطَراِف الَقَدَمنْيِ ، َواأَ ْكَبَتنْيِ َواأَ�َساَر ِبيَِدِه َعَلى اأَْنِفِه َواليََدْيِن َوالرُّ
وجه ال�ستدلل:

اأن الركبتني مغطاتان، وكذا القدمني اإذا كان امل�سلي يلب�ض اجلوربني،   
فنقي�ض اليدين عليها.

نات الفقهاء بخ�سو�ض هذه امل�ساألة فال جند اإل  وحني البحث يف مدوَّ  
ما ذكره الفقهاء من م�ساألة تغطية اليدين واجلبهة حال ال�سجود، وخالفهم فيها 

على قولني م�سهورين، هما:
القول الأول: اأَنَّه ل يجب ك�سف اليدين ول ي�سرتط اأن تبا�سر اليد الأر�ض حال 
ال�سجود؛ فاإذا �سجد على كور العمامة اأو كمه اأو ذيله فال�سالة �سحيحة، وهذا 
حيح عند ال�سافعية، ورواية واحدة عند  هو مذهب اأبي حنيفة، ومالك، وال�سَّ

املوافقات لل�ساطبي )8/2(.  )1(
ينظر: املب�سوط )114/2(, مواهب اجلليل )122/2(, املجموع )425/3(, املغني )371/1(.  )2(

جدير بالذكر اأن هناك قول مرجوح يف املذهب ال�سافعي بعدم جواز لب�ص القفازات اأثناء ال�سلة. قال النووي يف املجموع )425/3(:   
"يف وجوب ك�سف اليدين قولن. ال�سحيح: اأنه ل يجب, وهو املن�سو�ص يف عامة كتب ال�سافعي كما ذكره امل�سنف؛ والثاين: يجب 

ك�سف اأدنى جزء من باطن كل كٍف".
اأخرجه البخاري يف �سحيحه, كتاب/ ال�سلة, باب/ ال�سجود على الأنف برقم 812 )162/1(, وم�سلم يف �سحيحه, كتاب/   )3(

ال�سلة, باب/ اأع�ساء ال�سجود, والنهي عن كف ال�سعر والثوب وعق�ص الراأ�ص يف ال�سلة برقم 490 )354/1(.
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احلنابلة)1(.
، وهو قول عند  باطن كل كفٍّ اأدنى جزء من  اأَنَّه يجب ك�سف  القول الثَّاين: 
حيح اأَنَّه ل يجب، وهو املن�سو�ض يف  فه النَّووي، وقال: "ال�سَّ افعيَّة؛ �سعَّ ال�سَّ

افعي")2(. ة كتب ال�سَّ عامَّ
لف واأئمتهم يف ال�سجود على الثوب  وقد رخ�ض جماعة من علماء ال�سَّ  
يف احلر والربد)3(؛ منهم: عطاء، وطاو�ض، والنخعى، وال�سعبى، والأوزاعى، 
ومالك، واإ�سحاق، واأ�سحاب الراأي. ورخ�ض يف ال�سجود على كور العمامة 
احل�سن، ومكحول، وعبدالرحمن بن يزيد. و�سجد �سريح على برن�سه، وقال 
اأبو اخلطاب: ل يجب مبا�سرة امل�سلى ب�سيء من اأع�ساء ال�سجود اإل اجلبهة)4(. 

ا هو يف اليدين ل اجلبهة التي ح�سل فيها اخلالف. وحديثنا اإِمنَّ
لِّي َمَع  وقد �سحَّ عن اأن�ض بن مالك )ر�سي اهلل عنه(، اأَنَّه قال: »ُكنَّا نُ�سَ  
ِة احَلرِّ يِف  اأََحُدنَا َطَرَف الثَّْوِب ِمْن �ِسدَّ ُع  النَِّبيِّ )�سلى اهلل عليه و�سلم(، َفيَ�سَ

ُجوِد«)5(. َمَكاِن ال�سُّ
ويروى عن ثابت بن ال�سامت )ر�سي اهلل عنه(، اأَنَّ َر�ُسوَل اهلِل )�سلى   
لِّي يِف َم�ْسِجِد بَِني َعْبِد اْلأَ�ْسَهِل َوَعَلْيِه ِك�َساٌء ُمْلَتفٌّ  اهلل عليه و�سلم(: »َقاَم يُ�سَ
ْيُت  ا«)6(، وعن عبداهلل بن اأبي اأوفى قال: »َراأَ ُع يََدُه َعَلْيِه؛ يَِقيِه بَْرَد احْلَ�سَ ِبِه يَ�سَ

َر�ُسوَل اهلِل )�سلى اهلل عليه و�سلم( �َسَجَد َعَلى َكْوِر اْلِعَماَمِة«)7(.

ينظر: املغني لبن قدامة )197/2(, املجموع )429/3(.  )1(
املجموع )429/3(. وينظر: املغني لبن قدامة )197/2(.  )2(

ينظر: م�سنف عبد الرزاق ال�سنعاين )399/1(, م�سنف ابن اأبي �سيبة )239/1(.  )3(
ينظر: املغني لبن قدامة )197/2(.  )4(

اأخرجه البخاري يف �سحيحه, كتاب/ ال�سلة, باب/ ال�سجود على الثوب يف �سدة احلر, برقم 385 )86/1(.  )5(
رقم 2675  احلديث  ثوبه,  �سجد عليهما يف  باب/ من  ال�سلة,  �سفة  اأبواب  الكربى, كتاب/ جماع  ال�سنن  يف  البيهقي  اأخرجه   )6(

.)155/2(
اأخرجه الطرباين يف املعجم الأو�سط, برقم 7184 )170/7(..  )7(
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وقال الإمام اأحمد -عن تغطية امل�سلى اجلبهة واليدين يف ال�سجود-:   
)ل يعجبني اإل يف احلر والربد(. وكذلك قال اإ�سحاق)1(.

فتغطيتها  الربد؛  اأو  لتوقِّي احلرِّ  �سائغة  اليدين  تغطية  واإذا كانت م�ساألة   
ي الأمرا�ض الفاتكة، وانت�سار  وقايًة ممَّا يغلب على الظنِّ من وقوع الهالك بتف�سِّ

الأوبئة القاتلة من باب اأوىل واأحرى.

املبحث الرابع
اأحكام العمرة وامل�سجد احلرام حال انت�سار فريو�س كورونا

املطلب الأول
حكم منع الطواف والعمرة موؤقتًا ب�سبب انت�سار فريو�س كرونا

العمرة �سنة موؤكدة عند احلنفية على املذهب)2( واملالكية على اأرجح   
فر�ض  العمرة  اأن  واحلنابلة)5(،  الأظهر)4(،  يف  ال�سافعية  وقال  القولني)3(، 
كاحلج، وقد ذكر الفقهاء جواز ترك العمرة واحلج عند خوف الطريق، بل اإن 
ال�ستطاعة )لأداء العمرة اأو احلج( لن تتحقق اإل مع الأمن والأمان، ولذلك 
فاإن الأمرا�ض الوبائية تعد من الأعذار املبيحة لرتك احلج والعمرة، ب�سرط اأن 
انت�ساره ب�سبب احلج  اأو  قائًما على غلبة الظن بوجود املر�ض،  يكون اخلوف 

والعمرة)6(. 
وكذلك فاإِنَّ منع العمرة ياأتي مت�سقاً مع قوله تعاىل: }وَاَل ُتلُْقواْ بَِأيْدِيُكمْ   
إِلَى التَّهُْلَكةِ{ ]البقرة: 195[. وقوله )�سلى اهلل عليه و�سلم(: »َوِفرَّ ِمَن املَْجُذوِم َكَما 

املغني لبن قدامة )199/2(.  )1(
ينظر: الدر املختار: لبن عابدين )206/2(؛ فتح القدير: لبن الهمام )306/2(.  )2(

ينظر: ال�سرح ال�سغري: لل�سيخ الدردير)4/2(؛ القوانني الفقهية: لبن جزي )�ص142(.  )3(
ينظر: مغني املحتاج )460/1(.  )4(

ينظر: املغني )22/3( وما بعدها.  )5(
ينظر: الفقه الإ�سلمي واأدلته, للزحيلي )2082/3(.  )6(
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ٌم على جلب امل�سلحة()1(؛ وبناء  تَِفرُّ ِمَن الأَ�َسِد«، وقاعدة: )درء املف�سدة مقدَّ
اإجراء من �ساأنه حفظ النف�ض ورعايتها من الهالك؛  عليه يعد جائز �سرعاً كل 
وذلك لأن احلفاظ على النف�ض الإن�سانية من املقا�سد ال�سرورية يف ال�سريعة 

ر. الإ�سالمية، كما هو متقرِّ
وملا كان يف الطواف للعمرة اجتماع للنا�ض من بلدان عدة، واجتماع   
تاً له اأثر  النا�ض له اأثر كبري يف انت�سار فريو�ض كرونا بينهم، فاإن منع العمرة موؤقَّ

كبري يف احلد من انت�سار هذا الفريو�ض القاتل.
وقد اأ�سدرت اململكة العربية ال�سعودية قراراً موفَّقاً مبنع العمرة موؤقتاً،   

وذلك يف اإطار الإجراءات الحرتازية ملنع انت�سار فريو�ض كورونا)2(.
املطلب الثاين

اإغالق امل�سجد احلرام موؤقتًا حال انت�سار فريو�س كورونا
ملنع  الحرتازية  الإجراءات  من  موؤقتاً،  احلرام  امل�سجد  اإغالق  يعترب   
تبيح  انت�سار فريو�ض كورونا، فاخلوف على النف�ض والأهل من العذار التي 
مت  وقد  احلرام،  امل�سجد  اإغالق  اأوىل  باب  ومن  واجلماعات،  اجلمعة  ترك 
اأبرهة هدم  اأراد  الفيل عندما  اأهل مكة يف عام  اإغالق امل�سجد احلرام وتركه 
منا�سك  واأداء  فيه  ال�سالة  امل�سجد احلرام وتوقفت  اأغلق  الكعبة)3(، وكذلك 
العمرة عندما هاجم احلجاج بن يو�سف مدينة مكة للق�ساء على عبد اهلل بن 
الكعبة  و�سرب  مكة  اجلي�ض  حا�سر  حيث  73هـ،  عام  يف  العوام،  بن  الزبري 
باملنجنيق فاحرتقت وتهدمت اأجزاء منها)4(. وغري ذلك من الأحداث الأخرى 

التي كانت �سبباً يف اإغالق امل�سجد احلرام.
ينظر: ك�ساف القناع للبهوتي )407/3(.  )1(

.www.moi.gov.sa  )2(
ينظر: تاريخ الطربي )132/2(.  )3(

ينظر: البداية والنهاية )275/8(.  )4(
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وياأتي هذا العام )1441( للهجرة النبويَّة وقد �سهد العامل انت�ساراً كبرياً   
لفريو�ض كورونا، مما اأ�ساب عدداً كبرياً من النا�ض، وت�سبب انت�سار الفريو�ض 
يف موت عدد كبري من النا�ض يف اأنحاء العامل، وقد اأكدت التقارير الطبية اأن 
الفريو�ض ينتقل عن طريق التجمعات؛ لذا كان قرار اململكة العربية ال�سعودية 
مقا�سد  تطبيق  فيها  روعي  التي  املهمة  القرارات  من  احلرام  امل�سجد  باإغالق 

ال�سرع؛ وذلك بحفظ النفو�ض والأموال.

املطلب الثالث
املنع من تقبيل احلجر الأ�سود، وا�ستالم الركن اليماين موؤقتًا

اأثناء انت�سار فريو�س كورونا
يعترب تقبيل احلجر الأ�سود يف الطواف، �سنة موؤكدة من �سنن الطواف؛   
والكتفاء  الرتك،  تعني  واإل  لأحد،  اإيذاء  اأو  مزاحمة  بدون  فعلها  تي�سر  اإن 

بالإ�سارة اإليه باليد، ول �سيما املراأة؛ لأنها عورة)1(.
هي  اليماين،  الركن  وا�ستالم  الأ�سود  احلجر  تقبيل  من  احلكمة  ولعل   
التِّباع املح�ُض لر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم( واإظهاُر العبودية هلل تعاىل 

والت�سليم لأمره وهو من تعظيم �سعائر اهلل)2(.
احلجر الأ�سود ونقل فريو�س كورونا:

ال�سحية  لل�سوؤون  العامة  املديرية  يف  الوقائي  الطب  مدير  اأطلق   
تقبيل احلجر  للحجاج من  الدكتور ح�سني حممد ح�سني، حتذيراً  بالق�سيم، 

الأ�سود وحتى مل�ض مقام ابراهيم، م�سرياً اإىل اأن ذلك يعترب ناقاًل للعدوى.
واأو�سح ح�سني، اأن وجود عدد كبري من احلجاج الذين يحاولون مل�ض   

ينظر: الإقناع يف م�سائل الإجماع, لبن القطان )273/1(؛ املو�سوعة الفقهية الكويتية )129/13(.  )1(
.www. Altreeq.com  )2(
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وتقبيل احلجر الأ�سود ومقام اإبراهيم �سيعمل على نقل العديد من الأمرا�ض ما 
بينهم؛ لذا من املهم الوقاية بظل وجود ماليني من احلجاج يف مكان واحد.

واأ�ساف ح�سني، اأن احلذر والوقاية مطلوبان، اإذ اإن اأي ج�سم يتم مل�سه   
اأو تقبيله يعد ناقاًل لالأمرا�ض)1(.

وبناء على ذلك مينع تقبيل احلجر الأ�سود وا�ستالم الركن اليماين ملنع   
العدوى وانت�سار فريو�ض كورونا.

اخلامتـــــة
اأوًل: النتائج:

يُعدُّ فريو�ض كورونا "كوفيد-19" من الفريو�سات املعدية التي ت�سيب   .1
�ض. خُّ الإن�سان؛ وعليه فهي �سبٌب من اأ�سباب الرتَّ

ي اإىل اإتالف النُّفو�ض غالباً؛ وما  اأن فريو�ض كورونا من الأوبئة التي توؤدِّ  .2
كان كذلك ترتَّب عليه احلكم؛ لأَنَّ الأحكام مبنيٌَّة على الأعمِّ الأغلب؛ 

وعلى املِظنَّة ل املِئنَّة.
يف  ورد  ما  على  الطاعون  من  ولي�ض  الأوبئة  من  كورونا  فريو�ض  اأن   .3
اعون يف حكمه؛  َل منزلة الطَّ ؛ ومع ذلك ميكن اأن ينزَّ التَّو�سيف النَّبويِّ
مبا  فيلحق  حكمه«؛  يُعطى  ال�سيء  قارب  »ما  الفقهية:  بالقاعدة  عماًل 

قاربه.
فريو�ض  انت�سار  حال  رحالكم«  يف  وا  »�سلُّ الأذان:  يف  يقال  اأن  يجوز   .4

كورونا؛ قيا�ساً على املطر؛ بل هو اأوىل.
م�سروعية القنوت يف ال�سلوات لرفع وباء فريو�ض كورونا؛ لأَنَّه داخٌل   .5

�سمن النوازل التي يُقنت فيها.
.www. Altreeq.com  )1(
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رر؛  لل�سَّ دفعاً  فريو�ض كورونا؛  انت�سار  اجلماعة حال  ترك �سالة  يجوز   .6
وحفاظاً على النَّف�ض.

مع  كورونا،  فريو�ض  انت�سار  حال  للم�ساجد  املوؤقَّت  الإغالق  يجوز   .7
احلفاظ على �سعرية الأذان؛ لكونها من �سعائر الإ�سالم الظاهرة.

اإقامة �سالة اجلمعة يف البيوت حال تف�سي فريو�ض كورونا حملُّ خالف   .8
بني اأهل العلم، والأقرب عدم م�سروعيَّة اإقامتها؛ لعدم موجبها.

يجوز مباعدة ال�سفوف يف ال�سالة حال انت�سار فريو�ض كورونا؛ تقدمياً   .9
ين: وهو ت�سوية ال�سفوف. ل حفظ الدِّ حلفظ النَّف�ض على مكمِّ

قيا�ساً  امل�سجد؛  ال�سالة يف  بفريو�ض كورونا من  امل�ساب  منع  وجوب   .10
على منع اآكل الثوم والب�سل؛ بل هو اأوىل.

جواز تخلُّف ال�سحيح عن اأداء �سالة اجلماعة بامل�سجد خوف الإ�سابة   .11
بفريو�ض كورونا؛ لورود اخلالف يف درجة احلكم؛ ولأَنَّ حفظ النَّف�ض 

ين. ل حفظ الدِّ ٌم على مكمِّ مقدَّ
اأَنَّها  الأطباء  اأخرب  اإذا  ال�سالة  يف  والقفازات  الكمامات  لب�ض  وجوب   .12

�سبٌب للحدِّ من انت�سار العدوى.
واملنع  احلرام  امل�سجد  واإغالق  واف  والطَّ للعمرة  املوؤقَّت  املنع  يجوز   .13
انت�سار فريو�ض  اليماين، حال  الركن  تقبيل احلجر الأ�سود وا�ستالم  من 

رر احلا�سل باملخالطة املوؤدية لنت�سار الفريو�ض. كورونا؛ دفعاً لل�سَّ
ثانياً: التو�سيات:

يو�سي الباحث باتخاذ الإجراءات التي من �ساأنها حفظ النَّف�ض ورعايتها،   .1
تاً، اأو باملنع املوؤقَّت للعمرة والطواف للحدِّ  �سواء باإغالق امل�ساجد موؤقَّ

من انت�سار فريو�ض كورونا.
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كافة  باتِّخاذ  امل�ساجد  على  امل�سرفة  الأوقاف  جهات  الباحث  يو�سي   .2
ق التَّباعد بني �سفوف امل�سلِّني للحدِّ من انت�سار الأوبئة  الو�سائل التي حتقِّ

املعدية حال نزولها؛ ومنها يف نازلتنا: فريو�ض كورونا.
جميع  من  كورونا  وباء  نازلة  بدرا�سة  الفقهية  املجامع  الباحث  يو�سي   .3
للعلماء  مرجعاً  لتكون  ب�ساأنها؛  جممعيَّة  بقرارات  واخلروج  اجلوانب، 
من  تقلِّل  مرجعيٍَّة  من  اجلماعي  لالجتهاد  ملا  ار�سني؛  والدَّ والباحثني 

احتمال اخلطاأ.
امل�سادر واملراجع

اأحمد بن حممد بن  البخاري، املوؤلف:  ال�ساري ل�سرح �سحيح  اإر�ساد   -1
اأبى بكر بن عبد امللك الق�سطالين القتيبي امل�سري، اأبو العبا�ض، �سهاب 
الدين )املتوفى: 923هـ(، النا�سر: املطبعة الكربى الأمريية، م�سر، الطبعة: 

ال�سابعة، 1323هـ.
ال�ستذكار، املوؤلف: اأبو عمر يو�سف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب   -2
بن عا�سم النمري القرطبي )املتوفى: 463هـ(، حتقيق: �سامل حممد عطا، 
الطبعة:  – بريوت،  العلمية  الكتب  دار  النا�سر:  معو�ض،  علي  حممد 

الأوىل، 1421 – 2000م.
الدين  جالل  بكر،  اأبي  بن  الرحمن  عبد  املوؤلف:  والنظائر،  الأ�سباه   -3
الطبعة:  العلمية،  الكتب  دار  النا�سر:  911هـ(،  )املتوفى:  ال�سيوطي 

الأوىل، 1411هـ - 1990م.
الإف�ساح عن معاين ال�سحاح، املوؤلف: يحيى بن )ُهَبرْيَة بن( حممد بن   -4
هبرية الذهلي ال�سيبايّن، اأبو املظفر، عون الدين )املتوفى: 560هـ(، املحقق: 

فوؤاد عبد املنعم اأحمد، النا�سر: دار الوطن،�سنة الن�سر: 1417هـ.
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امللك  عبد  بن  حممد  بن  علي  املوؤلف:  الإجماع،  م�سائل  يف  الإقناع   -5
628هـ(،  )املتوفى:  القطان  ابن  احل�سن  اأبو  الفا�سي،  احلمريي  الكتامي 
للطباعة  احلديثة  الفاروق  النا�سر:  ال�سعيدي،  فوزي  ح�سن  املحقق: 

والن�سر، الطبعة: الأوىل، 1424 هـ - 2004م.
بن  عيا�ض  بن  مو�سى  بن  عيا�ض  املوؤلف:  م�سلم،  بفوائد  املعلم  اإكمال   -6
املحقق:  544هـ(،  )املتوفى:  الف�سل  اأبو  ال�سبتي،  اليح�سبي  عمرون 
الدكتور يْحيَى اإِ�ْسَماِعيل، النا�سر: دار الوفاء للطباعة والن�سر والتوزيع، 

م�سر، الطبعة: الأوىل، 1419 هـ - 1998م.
الإن�ساف يف معرفة الراجح من اخلالف، املوؤلف: عالء الدين اأبو احل�سن   -7
علي بن �سليمان املرداوي الدم�سقي ال�ساحلي احلنبلي )املتوفى: 885هـ(، 

النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي، الطبعة: الثانية - بدون تاريخ.
بن  اإبراهيم  بن  الدين  زين  املوؤلف:  الدقائق،  كنز  �سرح  الرائق  البحر   -8
اآخره:  ويف  970هـ(،  )املتوفى:  امل�سري  جنيم  بابن  املعروف  حممد، 
تكملة البحر الرائق ملحمد بن ح�سني بن علي الطوري احلنفي القادري 
)ت بعد 1138 هـ(، وباحلا�سية: منحة اخلالق لبن عابدين، النا�سر: دار 

الكتاب الإ�سالمي، الطبعة: الثانية - بدون تاريخ.
بن  بكر  اأبو  الدين،  عالء  املوؤلف:  ال�سرائع،  ترتيب  يف  ال�سنائع  بدائع   -9
دار  النا�سر:  587هـ(،  )املتوفى:  احلنفي  الكا�ساين  اأحمد  بن  م�سعود 

الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 1406هـ -1986م.
امل�ستخرجة،  مل�سائل  والتعليل  والتوجيه  وال�سرح  والتح�سيل  البيان   -10
املوؤلف: اأبو الوليد حممد بن اأحمد بن ر�سد القرطبي )املتوفى: 520هـ(، 
حققه: د حممد حجي واآخرون، النا�سر: دار الغرب الإ�سالمي، بريوت 

1988م.  - هـ   1408 الثانية،  الطبعة:  – لبنان، 
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تاج العرو�ض من جواهر القامو�ض، املوؤلف: حمّمد بن حمّمد بن عبد   -11
)املتوفى:  بيدي  الزَّ مبرت�سى،  امللّقب  الفي�ض،  اأبو  احل�سيني،  الرّزاق 

1205هـ(، املحقق: جمموعة من املحققني، النا�سر: دار الهداية، بدون.
اأبي  بن  يو�سف  بن  حممد  املوؤلف:  خليل،  ملخت�سر  والإكليل  التاج   -12
املالكي  املواق  اهلل  عبد  اأبو  الغرناطي،  العبدري  يو�سف  بن  القا�سم 
الأوىل،  الطبعة:  العلمية،  الكتب  دار  النا�سر:  897هـ(،  )املتوفى: 

1416هـ1994م.
حتفة املحتاج اإىل اأدلة املنهاج )على ترتيب املنهاج للنووي(، املوؤلف:   -13
ال�سافعي  اأحمد  بن  علي  بن  عمر  حف�ض  اأبو  الدين  �سراج  امللقن  ابن 
اللحياين،  �سعاف  بن  اهلل  عبد  املحقق:  804هـ(،  )املتوفى:  امل�سري 

النا�سر: دار حراء - مكة املكرمة، الطبعة: الأوىل، 1406ه.
التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين والأ�سانيد، املوؤلف: اأبو عمر يو�سف بن   -14
)املتوفى:  القرطبي  النمري  عا�سم  بن  الرب  عبد  بن  حممد  بن  اهلل  عبد 
463هـ(، حتقيق: م�سطفى بن اأحمد العلوي، حممد عبد الكبري البكري، 
عام  املغرب،   – الإ�سالمية  وال�سوؤون  الأوقاف  عموم  وزارة  النا�سر: 

الن�سر: 1387هـ.
بن  يحيى  الدين  حميي  زكريا  اأبو  املوؤلف:  واللغات،  الأ�سماء  تهذيب   -15
والتعليق  وت�سحيحه  بن�سره  عنيت  676هـ(،  )املتوفى:  النووي  �سرف 
املنريية،  الطباعة  اإدارة  مب�ساعدة  العلماء  �سركة  اأ�سوله:  ومقابلة  عليه 

يطلب من: دار الكتب العلمية، بريوت – لبنان.
اأمور ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه  املخت�سر من  ال�سحيح  امل�سند  اجلامع   -16
و�سلم( و�سننه واأيامه = �سحيح البخاري، املوؤلف: حممد بن اإ�سماعيل 
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النا�سر،  نا�سر  بن  زهري  حممد  املحقق:  اجلعفي،  البخاري  عبداهلل  اأبو 
ترقيم  ترقيم  باإ�سافة  ال�سلطانية  عن  )م�سورة  النجاة  طوق  دار  النا�سر: 

حممد فوؤاد عبد الباقي(، الطبعة: الأوىل، 1422هـ.
اجلامع لأحكام القراآن = تف�سري القرطبي، املوؤلف: اأبو عبد اهلل حممد بن   -17
اأحمد بن اأبي بكر بن فرح الأن�ساري اخلزرجي �سم�ض الدين القرطبي 
النا�سر:  اأطفي�ض،  واإبراهيم  الربدوين  اأحمد  حتقيق:  671هـ(،  )املتوفى: 

دار الكتب امل�سرية – القاهرة، الطبعة: الثانية، 1384هـ - 1964م.
حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري، املوؤلف: حممد بن اأحمد بن عرفة   -18
الد�سوقي املالكي )املتوفى: 1230هـ(، النا�سر: دار الفكر، الطبعة: بدون 

طبعة وبدون تاريخ.
املوؤلف:  الإي�ساح،  نور  �سرح  الفالح  مراقي  على  الطحطاوي  حا�سية   -19
هـ،   1231 تويف   - احلنفي  الطحطاوي  اإ�سماعيل  بن  حممد  بن  اأحمد 
املحقق: حممد عبد العزيز اخلالدي، النا�سر: دار الكتب العلمية بريوت 

1997م.  - 1418هـ  الأوىل  الطبعة  الطبعة:  – لبنان، 
رد املحتار على الدر املختار، املوؤلف: ابن عابدين، حممد اأمني بن عمر   -20
النا�سر:  الدم�سقي احلنفي )املتوفى: 1252هـ(،  العزيز عابدين  بن عبد 

دار الفكر-بريوت، الطبعة: الثانية، 1412هـ - 1992م.
اأبو زكريا حميي الدين يحيى  رو�سة الطالبني وعمدة املفتني، املوؤلف:   -21
بن �سرف النووي )املتوفى: 676هـ(، حتقيق: زهري ال�ساوي�ض، النا�سر: 
املكتب الإ�سالمي، بريوت-دم�سق- عمان، الطبعة: الثالثة، 1412هـ / 

1991م.
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�سنن ابن ماجه، املوؤلف: ابن ماجة اأبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني،   -22
وماجة ا�سم اأبيه يزيد )املتوفى: 273هـ(، حتقيق: حممد فوؤاد عبد الباقي، 

النا�سر: دار اإحياء الكتب العربية - في�سل عي�سى البابي احللبي.
بن  اإ�سحاق  بن  الأ�سعث  بن  �سليمان  اأبو داود  املوؤلف:  اأبي داود،  �سنن   -23
275هـ(،  )املتوفى:  ِج�ْستاين  ال�سِّ الأزدي،  عمرو  بن  �سداد  بن  ب�سري 
الع�سرية،  املكتبة  النا�سر:  احلميد،  عبد  الدين  حميي  حممد  املحقق: 

�سيدا – بريوت.
مو�سى  بن  علي  بن  احل�سني  بن  اأحمد  املوؤلف:  الكربى،  ال�سنن   -24
اخُل�ْسَرْوِجردي اخلرا�ساين، اأبو بكر البيهقي )املتوفى: 458هـ(، املحقق: 
حممد عبد القادر عطا، النا�سر: دار الكتب العلمية، بريوت – لبنات، 

الطبعة: الثالثة، 1424 هـ - 2003م.
التَِّميمي  عمر  بن  علي  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو  املوؤلف:  التلقني،  �سرح   -25
د  حممَّ ال�سيخ  �سماحة  املحقق:  536هـ(،  )املتوفى:  املالكي  املازري 
املختار ال�ّسالمي، النا�سر: دار الغرب الإ�سالمي، الطبعة: الطبعة الأوىل، 

2008م.
�سرح ال�سري الكبري، املوؤلف: حممد بن اأحمد بن اأبي �سهل �سم�ض الأئمة   -26
لالإعالنات،  ال�سرقية  ال�سركة  النا�سر:  483هـ(،  )املتوفى:  ال�سرخ�سي 

الطبعة: بدون طبعة، تاريخ الن�سر: 1971م.
حقائق  عن  )الكا�سف  بـ  امل�سمى  امل�سابيح  م�سكاة  على  الطيبي  �سرح   -27
)743هـ(،  الطيبي  اهلل  عبد  بن  احل�سني  الدين  �سرف  املوؤلف:  ال�سنن(، 
الباز  م�سطفى  نزار  مكتبة  النا�سر:  هنداوي،  احلميد  عبد  د.  املحقق: 

)مكة املكرمة - الريا�ض(، الطبعة: الأوىل، 1417 هـ - 1997م.
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اخلر�سي  اهلل  عبد  بن  حممد  املوؤلف:  للخر�سي،  خليل  خمت�سر  �سرح   -28
 – الفكر للطباعة  النا�سر: دار  اأبو عبد اهلل )املتوفى: 1101هـ(،  املالكي 

بريوت، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
الطبعة:  – الكويت،  الإ�سالمية  وال�سئون  الأوقاف  وزارة  عن:  �سادر   -29

)من 1404 - 1427 هـ(.
بن  اإ�سماعيل  ن�سر  اأبو  املوؤلف:  العربية،  و�سحاح  اللغة  تاج  ال�سحاح   -30
حماد اجلوهري الفارابي )املتوفى: 393هـ(، حتقيق: اأحمد عبد الغفور 
عطار، النا�سر: دار العلم للماليني – بريوت، الطبعة: الرابعة 1407 هـ  - 

1987م.
بن  الدين،  نا�سر  حممد  الرحمن  عبد  اأبو  املوؤلف:  داود،  اأبي  �سحيح   -31
احلاج نوح بن جناتي بن اآدم، الأ�سقودري الألباين )املتوفى: 1420هـ(، 
الأوىل،  الطبعة:  الكويت،  والتوزيع،  للن�سر  غرا�ض  موؤ�س�سة  النا�سر: 

1423 هـ -2002م.
الطب النبوي )جزء من كتاب زاد املعاد لبن القيم(، املوؤلف: حممد   -32
بن اأبي بكر بن اأيوب بن �سعد �سم�ض الدين ابن قيم اجلوزية )املتوفى: 

751هـ(، النا�سر: دار الهالل – بريوت: ط بدون.
اأبو حممد حممود بن  عمدة القاري �سرح �سحيح البخاري، املوؤلف:   -33
اأحمد بن مو�سى بن اأحمد بن ح�سني الغيتابى احلنفى بدر الدين العينى 

)املتوفى: 855هـ(، النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي – بريوت.
الفتاوى الفقهية الكربى، املوؤلف: اأحمد بن حممد بن علي بن حجر الهيتمي   -34
ال�سعدي الأن�ساري، �سهاب الدين �سيخ الإ�سالم، اأبو العبا�ض )املتوفى: 
974هـ(، جمعها: تلميذ ابن حجر الهيتمي، ال�سيخ عبد القادر بن اأحمد بن 

علي الفاكهي املكي )التوفى 982 هـ(، النا�سر: املكتبة الإ�سالمية.
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فتح الباري �سرح �سحيح البخاري، املوؤلف: اأحمد بن علي بن حجر اأبو   -35
الف�سل الع�سقالين ال�سافعي، النا�سر: دار املعرفة - بريوت، 1379ه، رقم 
كتبه واأبوابه واأحاديثه: حممد فوؤاد عبد الباقي، قام باإخراجه و�سححه 
واأ�سرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب، عليه تعليقات العالمة: عبد 

العزيز بن عبد اهلل بن باز.
فتح الباري �سرح �سحيح البخاري، املوؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن   -36
اأحمد بن رجب بن احل�سن، ال�َسالمي، البغدادي، ثم الدم�سقي، احلنبلي 
)املتوفى: 795هـ(، حتقيق: جمموعة من الباحثني، النا�سر: مكتبة الغرباء 
الأثرية - املدينة النبوية، احلقوق: مكتب حتقيق دار احلرمني – القاهرة، 

الطبعة: الأوىل، 1417 هـ - 1996م.
الفروع ومعه ت�سحيح الفروع لعالء الدين علي بن �سليمان املرداوي،   -37
املوؤلف: حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج، اأبو عبد اهلل، �سم�ض الدين 
املقد�سي الرامينى ثم ال�ساحلي احلنبلي )املتوفى: 763هـ(، املحقق: عبد 
الطبعة: الأوىل  الر�سالة،  النا�سر: موؤ�س�سة  اهلل بن عبد املح�سن الرتكي، 

1424 هـ - 2003مـ.
الفقه الإ�سالمي واأدلته، املوؤلف: اأ. د. وهبة بن م�سطفى الزحيلي، اأ�ستاذ   -38
ال�سريعة،  الإ�سالمي واأ�سوله بجامعة دم�سق -كلية  الفقه  ورئي�ض ق�سم 

النا�سر: دار الفكر - �سوريَّة – دم�سق.
املوؤلف: من�سور بن يون�ض بن �سالح  القناع عن منت الإقناع،  ك�ساف   -39
1051هـ(،  )املتوفى:  احلنبلى  البهوتى  اإدري�ض  بن  ح�سن  ابن  الدين 

النا�سر: دار الكتب العلمية.
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بن  حممد  املوؤلف:  البخاري،  �سحيح  �سرح  يف  الدراري  الكواكب   -40
الكرماين )املتوفى: 786هـ(،  الدين  يو�سف بن علي بن �سعيد، �سم�ض 
النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت-لبنان، طبعة اأوىل: 1356هـ 

،1937م، طبعة ثانية: 1401هـ، 1981م.
جمال  الف�سل،  اأبو  على،  بن  مكرم  بن  حممد  املوؤلف:  العرب،  ل�سان   -41
711هـ(،  )املتوفى:  الإفريقى  الرويفعى  الأن�ساري  منظور  ابن  الدين 

النا�سر: دار �سادر – بريوت، الطبعة: الثالثة – 1414هـ.
املب�سوط، املوؤلف: حممد بن اأحمد بن اأبي �سهل �سم�ض الأئمة ال�سرخ�سي   -42
)املتوفى: 483هـ(، النا�سر: دار املعرفة – بريوت، الطبعة: بدون طبعة، 

تاريخ الن�سر: 1414هـ -1993م.
جمموع الفتاوى، املوؤلف: تقي الدين اأبو العبا�ض اأحمد بن عبد احلليم   -43
حممد  بن  الرحمن  عبد  املحقق:  728هـ(،  )املتوفى:  احلراين  تيمية  بن 
بن قا�سم، النا�سر: جممع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف، املدينة 

النبوية، اململكة العربية ال�سعودية، عام الن�سر: 1416هـ/1995م.
املجموع �سرح املهذب ))مع تكملة ال�سبكي واملطيعي((، املوؤلف: اأبو   -44
زكريا حميي الدين يحيى بن �سرف النووي )املتوفى: 676هـ(، النا�سر: 

دار الفكر، بدون.
حزم  بن  �سعيد  بن  اأحمد  بن  علي  حممد  اأبو  املوؤلف:  بالآثار،  املحلى   -45
 – الفكر  النا�سر: دار  الظاهري )املتوفى: 456هـ(،  القرطبي  الأندل�سي 

بريوت، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
خمت�سر اختالف العلماء، املوؤلف: اأبو جعفر اأحمد بن حممد بن �سالمة   -46
بالطحاوي  املعروف  امل�سري  الأزدي احلجري  �سلمة  بن  امللك  بن عبد 
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)املتوفى: 321هـ(، املحقق: د. عبد اهلل نذير اأحمد، النا�سر: دار الب�سائر 
الإ�سالمية – بريوت، الطبعة: الثانية، 1417هـ.

بن  حممد  احلاكم  اهلل  عبد  اأبو  املوؤلف:  ال�سحيحني،  على  امل�ستدرك   -47
الطهماين  ال�سبي  احلكم  بن  نُعيم  بن  حمدويه  بن  حممد  بن  اهلل  عبد 
م�سطفى  حتقيق:  405هـ(،  )املتوفى:  البيع  بابن  املعروف  الني�سابوري 
عبد القادر عطا، النا�سر: دار الكتب العلمية – بريوت، الطبعة: الأوىل، 

1411 – 1990م.
امل�سند ال�سحيح املخت�سر بنقل العدل عن العدل اإىل ر�سول اهلل )�سلى   -48
الق�سريي  احل�سن  اأبو  احلجاج  بن  م�سلم  املوؤلف:  و�سلم(،  عليه  اهلل 
الني�سابوري )املتوفى: 261هـ(، املحقق: حممد فوؤاد عبد الباقي، النا�سر: 

دار اإحياء الرتاث العربي – بريوت.
معامل مكة التاأريخية والأثرية، املوؤلف: عاتق بن غيث بن زوير بن زاير بن   -49
حمود بن عطية بن �سالح البالدي احلربي )املتوفى: 1431هـ(، النا�سر: 

دار مكة للن�سر والتوزيع، الطبعة: الأوىل، 1400 هـ - 1980 م.
املوؤلف: عاتق بن غيث بن  النبوية،  ال�سرية  معجم املعامل اجلغرافية يف   -50
)املتوفى:  احلربي  البالدي  �سالح  بن  بن عطية  بن حمود  زاير  بن  زوير 
الطبعة:  املكرمة،  مكة  والتوزيع،  للن�سر  مكة  دار  النا�سر:  1431هـ(، 

الأوىل، 1402 هـ - 1982م.
والندل�ض  اإفريقية  اأهل  فتاوى  عن  املغرب  واجلامع  املعرب  املعيار   -51
– بريوت،  الفكر  دار  النا�سر:  الون�سري�سي،  بن يحي  اأحمد  واملغرب، 

الطبعة الأوىل 1402هـ.
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مغني املحتاج اإىل معرفة معاين األفاظ املنهاج، املوؤلف: �سم�ض الدين،   -52
حممد بن اأحمد اخلطيب ال�سربيني ال�سافعي )املتوفى: 977هـ(، النا�سر: 

دار الكتب العلمية، الطبعة: الأوىل، 1415هـ -1994م.
املغني لبن قدامة، املوؤلف: اأبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن اأحمد بن   -53
حممد بن قدامة اجلماعيلي املقد�سي ثم الدم�سقي احلنبلي، ال�سهري بابن 
قدامة املقد�سي )املتوفى: 620هـ(، النا�سر: مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون 

طبعة، تاريخ الن�سر: 1388هـ -1968م.
املفهم �سرح �سحيح م�سلم، املوؤلف: اأحمد بن عمر القرطبي، النا�سر دار   -54

الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة الأوىل 1415ه.
املنثور يف القواعد الفقهية، املوؤلف: اأبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن   -55
عبد اهلل بن بهادر الزرك�سي )املتوفى: 794هـ(، النا�سر: وزارة الأوقاف 

الكويتية، الطبعة: الثانية، 1405هـ - 1985م.
الهيتمي  حجر  بن  علي  بن  حممد  بن  اأحمد  املوؤلف:  القومي،  املنهاج   -56
ال�سعدي الأن�ساري، �سهاب الدين �سيخ الإ�سالم، اأبو العبا�ض )املتوفى: 
974هـ(، النا�سر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأوىل 1420هـ-2000م

املنهاج �سرح �سحيح م�سلم بن احلجاج، املوؤلف: اأبو زكريا حميي الدين   -57
يحيى بن �سرف النووي )املتوفى: 676هـ(، النا�سر: دار اإحياء الرتاث 

العربي – بريوت، الطبعة: الثانية، 1392ه.
مواهب اجلليل يف �سرح خمت�سر خليل، املوؤلف: �سم�ض الدين اأبو عبد   -58
املعروف  املغربي،  الطرابل�سي  الرحمن  عبد  بن  حممد  بن  حممد  اهلل 
عيني املالكي )املتوفى: 954هـ(، النا�سر: دار الفكر، الطبعة:  باحلطاب الرُّ

الثالثة، 1412هـ -1992م.
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وال�سئون  الأوقاف  وزارة  عن:  �سادر  الكويتية،  الفقهية  املو�سوعة   -59
الإ�سالمية – الكويت، الطبعة: )من 1404 - 1427 هـ(

اأبي  اإىل �سرح املنهاج، املوؤلف: �سم�ض الدين حممد بن  نهاية املحتاج   -60
1004هـ(،  )املتوفى:  الرملي  الدين  �سهاب  حمزة  بن  اأحمد  العبا�ض 

النا�سر: دار الفكر، بريوت، الطبعة: ط اأخرية - 1404هـ/1984م.
ال�سعادات  اأبو  الدين  املوؤلف: جمد  النهاية يف غريب احلديث والأثر،   -61
املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي ال�سيباين اجلزري 
ابن الأثري )املتوفى: 606هـ(، النا�سر: املكتبة العلمية، بريوت، 1399هـ، 

1979م، حتقيق: طاهر اأحمد الزاوى - حممود حممد الطناحي.
النوادر والزيادات على ما يف املدونة من غريها من الأمهات، املوؤلف:   -62
القريواين،  النفزي،  الرحمن  عبد  زيد(  )اأبي  بن  اهلل  عبد  حممد  اأبو 
دار  النا�سر:  الباحثني،  املالكي )املتوفى: 386هـ(، حتقيق: جمموعة من 

الغرب الإ�سالمي، بريوت، الطبعة: الأوىل، 1999م.
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االجتاه التعليمي يف كتاب احملحَُرَّر يف النحو للَهْرِمي )ت 702هـ( 
د. حممد �ص�لح حممد عبداهلل)1( د. �صعيد بن حممد علي اآل مو�صى)2(

امل�ستخل�س
�سعوبات  من  الآن  واإىل  النحو  ن�ساأة  منذ  املتعلمني  من  كثري  ي�سكو   
العلمية  املادة  اإىل طريقة عر�ض  تعود  ال�سعوبات  تعلمه، وكثري من هذه  يف 
التي يوؤلف لها  العمرية  النحوية، وقلة مراعاتها للمتعلم واملرحلة  يف الكتب 
القدمية  النحوية  املوؤلفات  بع�ض  حاولت  وقد  الأمور.  من  وغريها  الكتاب، 
للمتعلم،  فهمها  وتذليل  العلمية  املادة  ت�سهيل  بغر�ض  اجلوانب  هذه  مراعاة 
ويتناول  النحو.  يف  ر  املَُحرَّ كتابه  يف  الَهْرِمي  فعله  ما  املحاولت  تلك  ومن 
ر للَهْرِمي، وهو اأحد كبار نحاة  هذا البحث الجتاه التعليمي يف كتاب املَُحرَّ
اليمن يف القرن ال�سابع الهجري، واملحاولت التي بذلها لتخلي�ض النحو من 
كثري من الأمور التي �سّعبت على الدار�ض فهمه، وال�سمات التي جعلت منه 
كتابا تعليميا فريداً منا�سباً ملرحلة عمرية معينة من الطالب، وبيان مدى مراعاة 
الَهْرِمي خل�سائ�ض املتعلم العقلية والنف�سية وفق ما ينادي به علم النف�ض، ومنه 
علم نف�ض النمو، وعلم املناهج وطرق التدري�ض والو�سائل الرتبوية والتعليمية 
تناوله  للكتاب، ومن حيث  العام اخلارجي والداخلي  الهيكل  بناء  من حيث 

للمادة العلمية كما �سيت�سح من خالل عر�ض وحتليل حمتوى الكتاب.

مقدمــــة
يدر�ض علم النف�ض، ومنه علم نف�ض النمو، وكذا علم املناهج وطرق   
للفرد  والنف�سية  العقلية  اخل�سائ�ض  والتعليمية  الرتبوية  والو�سائل  التدري�ض 

اأ�ستاذ النحو وال�سرف امل�سارك -ق�سم اللغة العربية - كلية العلوم الإن�سانية - جامعة امللك خالد - اأبها.  -1
اأ�ستاذ اللغويات امل�سارك - ق�سم اللغة العربية - كلية العلوم الإن�سانية - جامعة امللك خالد - اأبها.  -2
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مرحلة،  كل  بخ�سائ�ض  الكافية  املعرفة  بهدف  املختلفة،  منوه  مراحل  يف 
حتديد  وكذا  وم�سمونا،  �سكال  و�سياغتها  الدرا�سية  املناهج  و�سع  وبالتايل 
الطرق والو�سائل املنا�سبة لتدري�سها مبا ينا�سب كل مرحلة، ومبا يحقق الكفاءة 
العالية يف تو�سيلها اإىل املتعلم واإفادته منها، فلكل مرحلة �سماتها املختلفة مما 
يتطلب مناهج وطرقا وو�سائال لتدري�سها تكاد تكون خمتلفة عن بع�سها، فال 
ينبغي و�سع مناهج وا�ستخدام طرق يف التدري�ض ل تنا�سب املرحلة العمرية 
التعليمية  املناهج  تقييم  تدر�ض. و�سار  التي  العلمية  املادة  اأو طبيعة  للمتعلم، 
والطرق والو�سائل امل�ستخدمة يف تدري�سها مبنيا على ذلك. وقد كان الَهْرِمي 
وهو يوؤلف كتابه املحرر يف النحو مراعيا لهذه الأمور، وكان على دراية كبرية 

بخ�سائ�ض املتعلم نتيجة ممار�سته ملهنة التدري�ض.    
اأهداف البحث:

األف مل�ستوى معني من  تعليمي فريد  ر واأهميته ككتاب  املَُحرَّ بيان مكانة    -1
املتعلمني.

ر كتابا تعليميا مل�ستوى  2-  تو�سيح اخل�سائ�ض وال�سمات التي جعلت من املَُحرَّ
معني من الطالب.

ر. بيان اأثر ا�ستغال الهرمي بالتعليم يف تاأليفه لكتابه املَُحرَّ  -3
املتعلم  بطبيعة  التعليمي، ومدى خربته  التاأليف  الهرمي يف  براعة  اإظهار   -4

والو�سائل والطرق التي تقرب املادة العلمية اإىل ذهنه.
م�سكلة البحث:

فيه  بذل  تعليمي  كتاب  ر  املَُحرَّ كتاب  اأن  يف  البحث  م�سكلة  تتجلى   
موؤلفه جهدا كبريا، و�ساغ فيه خال�سة جتربته يف التعليم ليخرج الكتاب منا�سبا 
ملرحلة عمرية من املتعلمني، مراعيا فيه ما ينادي به علماء الرتبية وعلم النف�ض 

من مراعاة ال�سمات العقلية وال�سلوكية للمتعلم.
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اأهمية البحث:
ق�سية  تتناول  التي  الدرا�سات  اإحدى  بو�سفه  اأهميته  البحث  يكت�سب   
النف�سية  و�سماته  املتعلم  الطالب  لطبيعة  الهرمي  مراعاة  مدى  وهي  مهمة، 
النف�ض  علماء  به  ينادي  ما  وفق  النحو  يف  املحرر  لكتابه  تاأليفه  عند  والعقلية 

والرتبية.
منهج البحث:

طبيعة  لأن  له  عمدة  التحليلي  الو�سفي  املنهج  البحث  هذا  �سيتخذ   
البحث تتطلب ذلك.

الدرا�سات ال�سابقة:
كتاب  تناول خ�سائ�ض  م�ستقل  بحث  اطالعي،  يوجد، يف حدود  ل   
ر يف النحو التعليمية، واإن وجدت اإ�سارات متناثرة اإىل هذا الأمر يف  املَُحرَّ

مقدمة حتقيق الكتاب.
هيكل البحث:

يتكون البحث من مقدمة، فاأهداف البحث وم�سكلته واأهميته ومنهجه،   
التاأليف  من  الأ�سا�سي  الغر�ض  عن  فيه  حتدثت  فتمهيد  ال�سابقة،  فالدرا�سات 
النحوي يف اليمن يف القرن ال�سابع الهجري وهو الغر�ض التعليمي، ومدى 
مقدمتهم  موؤلفاتهم، ويف  لذلك يف  ال�سنة  نحاة  اليمن وبخا�سة  نحاة  مراعاة 
ر يف النحو، مع التعريف بالَهْرِمي والبيئة التي عا�ض فيها،  الهرمي يف كتابه املَُحرَّ
وا�ستغاله بالتدري�ض والتاأليف التعليمي، يلي ذلك مبحثان: تناولت يف الأول 
الهيكل العام اخلارجي والداخلي للمحرر، ومدى منا�سبته للغر�ض التعليمي، 
وتناولت يف الثاين عر�ض املادة العلمية يف املحرر ومنا�سبتها للغر�ض التعليمي، 

ثم خامتة ت�سم اأهم نتائج البحث وتو�سياته، فقائمة بامل�سادر واملراجع.
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متهيـــد
كتاب  من  بدءا  تعليمي،  لغر�ض  الباحثون،  يرى  كما  النحو،  و�سع   
لتاأليف  الهجري ظهر اجتاه جديد  الرابع  القرن  بعده، ويف  األف  �سيبويه وما 
كتب تعليمية يف النحو، ومن اأبرز الكتب التي متثل هذا الجتاه كتاب اجلمل 
�سهل  باأ�سلوب  وال�سرف  النحو  اأبواب  �سم  الذي  )ت337هـ(  للزجاجي 
القرن  يف  وزادت  التعليمي،  الطابع  ذات  الكتب  ظهور  تواىل  ثم  موجز، 

اخلام�ض الهجري والقرون التالية زيادة ملحوظة.
كما ظهرت حماولت اأخرى لو�سع منظومات تعليمية تلخ�ض النحو   
لكي يحفظها التالميذ، واأ�سهر هذه املنظومات األفية ابن مالك )ت 672هـ(. 
وتناف�ض النحاة يف كل بلد، وبخا�سة يف القرون املتاأخرة، يف ت�سهيل النحو 
التاأليف يف  وابتكار اأح�سن ال�سبل التي تعني الطالب على فهمه، وهكذا بداأ 

النحو العلمي يرتاجع اأمام التاأليف النحوي التعليمي.
وقد �سار نحاة اليمن، وبخا�سة خالل القرنني ال�سابع والثامن الهجريني   
يف هذا الجتاه، بل اإن اأهم ما مييز هذه الفرتة يف اليمن هو الهتمام الكبري 
والِهَجر  والأْرِبَطة  والزوايا  للمدار�ض  بناء  من  بذلك  يرتبط  وما  بالتعليم، 
العلمية يف كل منطقة، وبخا�سة يف مناطق حكم الدولة الر�سولية التي عا�ض 
العلوم  ت�سهيل  نحو  واجتاه  مدر�سني،  توفري  من  ذلك  يتبع  وما  الَهْرِمي،  فيها 
التي  وبخا�سة   ، الفرتة  لهذه  اأرخت  التي  الكتب  يطالع  ومن  وتي�سريها. 
تناولت اجلانب التعليمي ، يجد مئات املدار�ض التي ظهرت يف مناطق نفوذ 
الر�سوليني خالل هذه الفرتة، اإ�سافة اإىل ع�سرات الِهَجر العلمية يف املناطق 
الزيدية)1(، لذلك اأطلق على هذه الفرتة يف اليمن »الع�سر الذهبي للمدار�ض 
اأنظر من هذه الكتب : ِهَجُر العلم ومعاقله يف اليمن, لإ�سماعيل بن علي الأكوع, دار الفكر املعا�سر, بريوت, ط / 1, 1416   )1(
هـ, 1995 م , والتعليم يف عهد بني ر�سول خلل القرنني ال�سابع والثامن الهجريني, لفاروق اأحمد حيدر جماهد, ر�سالة دكتوراه, 
كلية الرتبية, جامعة عني �سم�ص, 1991م, واملدار�ص الإ�سلمية يف اليمن, لإ�سماعيل بن علي الأكوع, موؤ�س�سة الر�سالة, بريوت, 

ومكتبة اجليل اجلديد, �سنعاء, ط / 2, 1986م.
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الإ�سالمية«)1(.
وهذا الواقع جعل اأغلب العلماء، ومنهم النحاة، ي�ستغلون بالتدري�ض،   
وميتهنون هذه املهنة، ووجد التخ�س�ض الدقيق يف تدري�ض املواد، فال نكاد 
مدر�سة  يف  بالتدري�ض  ي�ستغل  كان  اأنه  لنا  ويُذكر  اإل  منهم  لأحد  ترجمة  نقراأ 
كذا، اأو اأنه كان يدر�ض مادة كذا، وكثريا ما تردد كتب الرتاجم عند حديثها 
عن نحاة اليمن اأن فالنا تخ�س�ض يف )تدري�ض النحو( مبدر�سة كذ)2(، مما يعني 
الهتمام اخلا�ض بتدري�ض النحو يف اليمن، واأنه كان يدر�ض كمادة م�ستقلة، 

وله مدر�سوه املتخ�س�سون)3(. 
التعليم  بطرائق  خا�سة  خربة  اليمن  نحاة  التدري�ض  مهنة  اأك�سبت  لقد   
هة �سكال وم�سمونا  واأ�ساليبه ظهرت جلية يف معظم موؤلفاتهم، فجاءت موجَّ
ب�سكل كبري لهذا الغر�ض، ومراعية له، وبخا�سة لدى نحاة الر�سوليني، الذين 
ر، ذات  جاءت اأغلب موؤلفاتهم، وبخا�سة النحوية منها، كما �سنى يف املَُحرَّ

طابع تعليمي تطبيقي بَْحت.
على  الر�سوليني  نحاة  به  امتاز  عاما  منهجا  ال�سهولة  انتهاج  اأ�سبح  كما   
الفكرية  املدر�سة  لطبيعة  �سدى  وذلك  َزِبيد،  نحاة  ومنهم  مذاهبهم،  اختالف 
والفقهية التي ن�ساوا فيها، وهي التي تنفر من علوم املنطق والفل�سفة وعلم الكالم، 
وقد ظهر ب�سكل عام يف موؤلفاتهم، �سكال وم�سمونا، مقارنة بال�سيعة الزيدية الذين 
ات�سمت بع�ض موؤلفاتهم بقلة ال�سهولة، نتيجة لفكرهم وعقليتهم املتمكنة من املنطق 
والفل�سفة وعلم الكالم، فهم �سيعة معتزلة، واملعتزلة، كما نعلم، فرقة تعلي من 
�ساأن العقل واملنطق مقارنة بال�سنة ممن �سكنوا الأماكن ال�ساحلية يف اليمن، غربا 

التعليم يف اليمن يف عهد بني ر�سول خلل القرنني ال�سابع والثامن الهجريني, مرجع �سابق / 100.  )1(
ال�سلوك يف طبقات العلماء وامللوك, لبهاء الدين حممد اجلندي, حتقيق: حممد بن علي الأكوع, وزارة الإعلم والثقافة, �سنعاء,   )2(

اليمن, ط/ 1, 1989م 2/ 54.
ال�سوء اللمع لأهل القرن التا�سع, ل�سم�ص الدين حممد بن عبد الرحمن ال�سخاوي, من�سورات دار احلياة, بريوت, 1/ 787, 2/   )3(
207. وبغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة, جللل الدين ال�سيوطي, حتقيق: حممد اأبو الف�سل اإبراهيم, مطبعة عي�سى البابي 

احللبي, ط/ 1 , 1384هـ, 1965م, 256-29/1- 273.
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وجنوبا و�سرقا، وهم، غالبا، اأ�ساعرة يف مذهبهم الكالمي.
َزِبْيد عامة، واأغلبهم مدر�سون، يف موؤلفتهم النحوية،  لقد مال نحاة   
وجاءت  لطالبه،  املعلومات  بتب�سيط  يهتم  فاملعلم  والتي�سري،  الت�سهيل  اإىل 
ومنها  املتعلم،  نحو  والجتاه  بالتي�سري  موحية  النحوية  كتبهم  بع�ض  عناوين 
ر يف النحو( للَهْرِمي، ون�ّض بع�سهم �سراحة يف بع�ض كتبهم النحوية  )املَُحرَّ
على الهدف التعليمي لهذه الكتب، وعلى ما ي�سري اإىل اأن الغر�ض من تاأليفها 

هو رغبة املوؤلف يف تي�سري النحو على الطالب)1(.
اإىل  ن�سبه  702هـ(،  )ت  الَهْرِمي  اإ�سماعيل  بن  عي�سى  بن  عمر  ويعد   
العتيق،  باأبي بكر، واأبي  َزِبْيد، ويكنى  اأ�سفل وادي  )الَهْرَمة(، وهي قرية يف 
َزِبْيد  نحاة  اأبرز  من  بالنحوي)2(  امل�سهور  بال�سراج  وعرف  اخلطاب،  واأبي 
كان  فقد  الهجريني،  الثامن  القرن  وبداية  ال�سابع  القرن  نهاية  خالل  واليمن 
»اأحد  كان  زمانه؛ حيث  معلمي  اأبرز  ومن  اأهل ع�سره«)3(،  »اإمام  النحو  يف 
بالتدري�ض  ا�ستغل  كما  ْمعي«)4(،  ال�سَّ اأ�ستاذه  بعد  احلنفي  املذهب  مدر�سي 
باملدر�سة املن�سورية بَزِبْيد)5( حتى اأن الأ�سرف الر�سويل امللك عمر بن يو�سف 
فدر�سهم  لأبنائه،  موؤدبا  ا�ستخل�سه  694هـ(  )ت  ر�سول  بن  علي  بن  عمر  بن 
تلميذه  يقول  – كما  ت�سنيفه  يف  التعليم   يف  جتربته  خال�سة  و�ساغ  النحو، 
اجَلَنِدي - »للملك الأ�سرف ولأولده عدة م�سنفات يف النحو«)6(، اإل اأنه مل 
املحرر يف النحو, لعمر بن عي�سى بن اإ�سماعيل الهرمي, حتقيق: من�سور علي عبد ال�سميع, دار ال�سلم للطباعة والن�سر, ط/ 1,   )1(

1426هـ, 2005م , 1/ 116.
املرجع �سابق, 2/ 382.   )2(

الكبري ب�سنعاء, املكتبة  اليمن, لأبي احل�سن علي بن احل�سن اخلزرجي, خمطوط باجلامع  اأكابر  الفاخر احل�سن يف طبقات  العقد   )3(
الغربية, تاريخ وتراجم, رقم ) 2587 (, ورقة 62 / ب.

ال�سلوك, مرجع �سابق 2/ 54. وال�سمعي هو الإمام البارع اأبو عبد الل حممد بن احل�سن ال�سمعي, كان فقيهًا فا�سًل عارفًا متفننًا   )4(
غلب عليه فن النحو, وله فيه م�سنفات كثرية مفيدة, وله م�سنف يف العرو�ص, وتفقه بِه جماعة ... در�ص يف املدر�سة املن�سورية 

بَزِبْيد, تويف يف �سنة 677 هـ.
ال�سلوك, مرجع �سابق 2/ 54.  )5(

املرجع ال�سابق 2/ 383.  )6(
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ر يف النحو(، الذي �سنفه للملك الأ�سرف واأبنائه الذين  يبق منها اإل )املَُحرَّ
كلمة  وهي  )ولأولده(،  كلمة  حتت  خطا  ن�سع  اأن  ولنا  لهم)1(،  مدر�سا  كان 
تاأليف الَهْرِمي  نقلها تلميذه اجَلَنِدي وتدل دللة وا�سحة على امل�ستهدف من 

للمحرر.
ر يف النحو للَهْرِمي، بال مبالغة، من اأف�سل ما اأُلِّف من الكتب  يعد املَُحرَّ  
التعليمية يف النحو، كما يَُعد منوذجا فريدا للكتب التعليمية يف القرن ال�سابع 
يف  ل  القرن،  هذا  خالل  األفت  التي  التعليمية  الكتب  خرية  ومن  الهجري، 
اليمن فح�سب، بل ويف غريها من الأقطار، على حد علمي، مبا انتهج موؤلفه 
تاأليفه، ومبا تفرد به من طرق واأ�ساليب تعليمية  من اأ�سلوب تعليمي متميز يف 
تنم عن خربة باملتعلم، فهو كتاب تعليمي من الدرجة الأوىل، حاول فيه حترير 
النحو وتخلي�سه مما دخله من التعقيد والغمو�ض، فظهر مي�سرا يف مو�سوعه 
واأ�سلوبه ولغته، وراعى فيه موؤلفه النهَج التعليمي والبعَد الرتبوي؛ اإذ مل يكِن 
ر ما ي�سي اأن �ساحبه  الهدُف التعليمّي غائبا عن ذهنه، ولعل يف ت�سميته باملَُحرَّ
را من كل ما يعوق التعليم من م�ساعب وم�سكالت،  قد اأراد له اأن يكون حَمرَّ

فهو ثمرة لتجربة عملية يف ممار�سة التعليم.
عمرية  ملرحلة  الَهْرِمي  األفه  مطول  تعليمي  كتاب  يبدو،  كما  ر،  واملَُحرَّ  
معينة هم طالب امل�ستوى املتقدم، فهو، �سرٌح لكتابه امل�سمى )الت�سريح يف 
اأو من  املبتدئني  تعليمياً للطالب  النحو()2(، الذي يعد، كما يبدو، خمت�سراً 
فوقهم، مما دفع ال�َسْرِجي )ت802 هـ( وهو من اأ�سهر نحاة َزِبْيد اإىل اخت�سار 

ر بعد مائة عام تقريباً)3(. املَُحرَّ

ر يف النحو, مرجع �سابق 1/ 194. املَُحرَّ  )1(
املرجع �سابق 1 / 25.  )2(
املرجع �سابق 1/ 97.  )3(
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املبحث الأول
الهيكل العام واخلا�س للمحرر ومنا�سبته للغر�س التعليمي

من اأبرز �سمات الكتب اجليدة اأن ي�سع موؤلفوها خطة مف�سلة ملو�سوعاتها   
ومباحثها، وهو ما تراعيه الكتب احلديثة. وهذه اخلطة مبثابة اخلارطة الذهنية 
التي ي�سري عليها كل من املوؤلف والقارئ على ال�سواء، وهو ما ينادي به علماء 
الطالب  يربط  حتى  التعليمية  الكتب  يف  التدري�ض  وطرق  واملناهج  الرتبية 
الكتاب، وما  منها يف  ال�سابَق والالحَق  ببع�ض، ويعرف  بع�سها  املو�سوعات 
اأو اأجمل، واأين توقف يف درا�سته، وهذا ما راعاه الهرمي  تفرع عن بع�سها 

ر. يف املَُحرَّ
فمن ناحية ال�سكل العام للمحرر، ا�ستهله الهرمي بو�سع فهر�ض مف�سل   
واأبواب  مقالت  اإىل  الكتاب  ق�سم  للكتاب؛ حيث  العام  الهيكل  فيه  يو�سح 
اأق�سام و�سروب واأنواع بطريقة جديدة مل جندها يف  وف�سول، واأحيانا اإىل 
املقالت  وق�سم هذه  مقالت،  ع�سر  اىل  الكتاب  فق�سم  الكتب)1(،  من  غريه 
اإىل اأبواب بلغت قرابة مائة وخم�سني بابا، وهذه الأبواب بدورها مق�سمة اإىل 

ف�سول، واأحيانا اإىل اأق�سام و�سروب واأنواع.
وهو  الفهر�ض،  هذا  مثل  و�سع  من  اأول  علمي،  حد  على  والهرمي،   
وما  در�ض  ما  ملعرفة  تعلمه  مراحل  يف  اإليه  الطالب  يرجع  هام  تعليمي  ملحظ 
�سيدر�ض، ومدى ما قطع من �سوط وما تبقى من موا�سيع، فهذا الفهر�ض مبثابة 
اخلارطة الذهنية التعليمية التى يهتدي بها املدر�ض والطالب على ال�سواء، وهو 
بيان للهيكل العام واخلا�ض للكتاب، والفهار�ض تو�سع عادة يف بداية الكتاب، 

كما فعل الَهْرِمي، اأو يف نهايته.
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يف  غريه  عن  اختلف  واإن  بها،  غالبا  يتفرد  فلم  الكتاب  مقالت  اأما   
هـ(   469 )ت  باب�ساذ  ابن  راأ�سهم  وعلى  النحاة  بع�ض  فيها  تابع  بل  الت�سمية، 
يف مقدمته، والزخم�سري )ت 538 هـ(  يف مف�سله؛ اإذ مل يختلف كثريا يف 
تق�سيم مقالت الكتاب عن غريه، ولكنه يختلف عن غريه يف تق�سيمه لأبواب 

وف�سول الكتاب.
الكبري  اجلهد  يدرك  العام  الكتاب  لهيكل  الَهْرِمي  بناء  يتاأمل  والذي   
تعار�ض  اأو  تناق�ض  يحدث  اأن  من  وحر�سا  وتنظيما  ا�ستق�ساء  بذله،  الذي 
التاأليف  اأن اخلطوة الأوىل يف  الكتاب، ولعله بذلك يدرك  بني مو�سوعات 
يفهمها  املتعلم  مما يجعل  النحو،  العلمية على هذا  املادة  تاأتي  اأن  للمتعلم هو 

ب�سهولة وي�سر.
لقد ظهر الكتاب يف هيكله العام مرتبا ترتيبا منطقيا ومبنيا بناء معماريا   
من اأوله اإىل اآخره، دون اإخالل بهذا املنهج، اأو خروج عنه، بحيث ل تقابل 
املتعلم يف كل باب اإل املو�سوعات التي يحتاجها اأول باأول، كما اأظهر املوؤلف 
قدرة عالية يف التبويب والتق�سيم والتنظيم للمادة العلمية مبا ينا�سب املتعلم 

مع التزام التب�سيط كما �سيت�سح.
ر والكتب ال�سابقة اإل اأن من  ورغم التقارب يف الهيكل العام بني املَُحرَّ  
ر يجد جدة يف الرتتيب، ويف اخرتاع اأبواب جديدة اأو تفريعها  يطالع املَُحرَّ
عن غريها، ويف دمج مو�سوعات مع بع�سها، ويف جمع مباحث متفرقة يف 
بع�ض  يف  وكانت  والت�ساق،  ترابط  وبينها  واحد،  ن�سيج  لأنها  واحد  مكان 
الكتب مفرقة، كجمعه للمبنيات كلها من الأ�سماء والأفعال واحلروف يف باب 
واحد؛ هو املقالة الثامنة من الكتاب، متفردا يف ذلك عن ال�سابقني واملعا�سرين 
له)1(، وكاأنه بجمعها يف مكان واحد يريد اأن يجعل املتعلم يح�سرها يف ذهنه، 
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ويحفظها ومييزها عن املعربات، فال ت�سغله عنها؛ لأنها كلمات ل تظهر عليها 
عالمات اإعراب، واإمنا تبنى على حركات مالزمة لها، وهذه الجتهادات اأقرب 
ما تكون اإىل طبيعة الت�سنيف التعليمي، ونحن نعلم مدى اخللط وال�سطراب 
الذي يعانيه املتعلم بني املعرب واملبني باعتبارهما طريف نقي�ض اإن جاز التعبري، 

وهو يف كثري من املوا�سع يربر لذلك بتعاليل مقنعة تعليمياً ومنطقياً)1(.
التنازع  اإىل باب  ت�سهيل الأمر على املتعلم جنده مثال ينظر  ومن باب   
الباب  حا�سل  يف  يقول  اإذ  املن�سوبات؛  مقالة  �سمن  يدخل  مفعول  باعتباره 
»واأن الفعلني كليهما يقعان على مفعول واحد«)2(. وهو بهذا رمبا يرى اأن ل 
حاجة ل�سغل الطالب بنظرية التنازع واخلالف فيها، ومع التنازع و�سع باب 
ال�ستغال اأي�ساً يف باب املن�سوبات، وهذا اأقرب اإىل طبيعة الغر�ض التعليمي، 
وكان ف�سلهما عن مو�سعهما رمبا جمهداً لذهن الطالب الذي قد يت�ساءل عن 

�سبب ف�سلهما اأو اإفرادهما.    
اأما عن تكرار بع�ض املو�سوعات اأو الف�سول يف موا�سع خمتلفة من   
الكتاب فالأن طبيعة التاأليف النحوي اأحيانا تقت�سي ذكر املو�سوع الواحد يف 

اأكرث من مو�سع.
ر، وما فعله ال�سيوطى يف  واذا قارنا مثال بني �سنيع الهرمي يف املَُحرَّ  
الهمع، فاإننا جند عمل الهرمي اأكرث دقة ومنا�سبة للغر�ض التعليمي، فقد جمع 
ال�سيوطي بني العوامل واملعمولت، وذكر التنازع وال�ستغال، وذكر معهما 

الفعل بالنظر اإىل لزومه وتعديه، ل بكونه معمول لعوامل تدخل عليه.
اأما الهرمي فقد بداأ بالأ�سماء وما يتعلق بها من مرفوعات ومن�سوبات   
وجمرورات، ثم ذكر الأفعال وتق�سيماتها الزمنية والعوامل التي تدخل عليها، 
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وبداأ باجلوازم لخت�سا�سها بالأفعال، ثم ذكر النوا�سب لها لعدم اخت�سا�ض 
الأفعال وحدها بالن�سب، ثم تناول الأفعال من حيث التعدي واللزوم وغريه، 
بينما جند ال�سيوطي يذكر املرفوعات من الأفعال بعد املرفوعات من الأ�سماء، 
املجزومات  ويلحق  الأفعال،  من  باملن�سوبات  الأ�سماء  من  املن�سوبات  ويتبع 

باملجرورات)1(.
يف  املتفرق  جمع  للمحرر  العام  الهيكل  بناء  يف  الهرمي  راعى  ومما   
مبحث واحد، خمالفا على �سبيل املثال ابن باب�ساذ يف مقدمته التى يبدو اأن 
يجعل  جنده  املثال  �سبيل  فعلى  لكتابه،  تق�سيمه  يف  كثريا  بها  اهتدى  الهرمي 
الف�سل الثاين ف�سال للفعل، والف�سل ال�سابع ف�سال للجزم، مع ارتباط هذين 
الف�سلني ببع�سهما، وبينهما، كما نالحظ، ف�سول كثرية، وهو كما يبدو ملحظ 

تعليمي.
الأبواب  هذه  عناوين  من  بكثري  الهرمي  عناية  يطالعنا  ما  اأهم  ومن   
عناوين  اأحيانا  و�سع  فقد  التعليمي،  الغر�ض  توائم  حتى  وغريها  والف�سول 
جامعة ودقيقة يف دللتها و�سمولها مل�سمونها وكاأنها خال�سة مركزة ملا �سي�سرح، 
ومن ذلك العنوان التايل )يف اخلم�سة الأ�سماء املعتلة امل�سافة()2(، فهذا العنوان 
يدل على الأمور التالية: عدد الأ�سماء، و�سروط اإعرابها بعالمات فرعية وهي: 
اأن تكون منتهية بحروف علة، احرتازا من عدم انتهائها بهذه احلروف، وان 
تكون م�سافة. ومن تلك العناوين )يف ل التي تن�سب النكرة بغري تنوين وترفع 
ول  اخلرب،  وتن�سب  ال�سم  فرتفع  لي�ض،  عمل  تعمل  التي  ل  و )يف  اخلرب()3( 
تعمل اإل يف النكرة()4(، وهكذا �سار امل�سمون ملخ�ساً يف العنوان، بينما جند 
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مقت�سبة هكذا )الأ�سماء  النحو  املو�سوعات يف كثري من كتب  عناوين هذه 
اخلم�سة( ونحو ذلك.

كما جند الهرمي يكرر بع�ض عناوين الأبواب والف�سول اأكرث من مرة،   
وهذا تنظيم للمادة وتبويب لها، وعر�ض لها وفق ما تندرج حتته داخل اإطار 
ل  وهذا  فيه.  تعر�ض  الذي  املو�سوع  يف  جزئياتها  خ�سو�سية  ووفق  كلي، 
يتناول  املثال جنده  �سبيل  فعلى  التكامل،  من  نوع  بل  تكرارا   نظري  يعد يف 
ثم  املن�سوبات،  مقالة  ثم  املرفوعات،  مقالة  ثم  الأ�سماء،  مقالة  يف  الظروف 
مقالة املبنيات. ومثل ذلك كثري يف كتابه، وقد يبدو مثل هذا ال�سنيع تكرارا 
اأن هذا منا�سب للغر�ض التعليمي، فهو يذكر  خمال مبنهج الكتاب، والظاهر 
اأنه يق�سم مادته وينظمها ويبوبها ول يجمعها يف باب واحد واإمنا يذكرها مراعيا 
نوعيتها، فعند حديثه عن امل�سادر يقول: »واعلم اأنا قد بوبنا له يف هذا الكتاب 
لكونه مفعول  املن�سوبات  ال�سمية، وباب يف  الباب بحق  اأبواب: هذا  ثالثة 
مطلقا، والباب الثالث يف عمل امل�سادر لأنه ا�سم يعمل عمل الفعل، فذكرناه 

مع الأ�سماء العوامل عمل الفعل يف اآخر املن�سوبات«)1(.  
وف�سول  لأبواب  عر�سه  به  ونق�سد  للمحرر،  الداخلي  الهيكل  اأما   
واأق�سام الكتاب، فهو، غالباً، من اإبداعه، ومل يتابع فيه اأحدا من النحاة، على 
حد علمي، فاإذا كان قد تابع غريه يف بناء الهيكل العام للكتاب، فاإنه مل يتابع 
غريه يف الرتتيب الداخلي لكتابه، وقد ات�سم منهجه هذا باأمور لها ارتباط وثيق 
بالغر�ض التعليمي، كما �سيت�سح. كما اأنه مل يخل بهذا املنهج، اأو يخرج عنه، 

غالبا، حتى ل تتغري الطريقة يف التناول والطرح في�سطرب فهم املتعلم.
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املبحث الثاين
عر�س املادة العلمية يف املحرر ومنا�سبتها للغر�س التعليمي

اإن من اأهم الأمور العلمية التي ينبغي اأن تراعي املتعلم يف الكتب املوؤلفة   
وبجوانب  باملتعلم  متمر�سا  خبريا  حتتاج  التي  العلمية  املادة  عر�ض  طريقة  له 
املحرر،  بدرجة كبرية يف  مراعاته  الهرمي  ما حاول  التعليمية، وهذا  العملية 

وظهرت مراعاته للمتعلم يف �سور خمتلفة عند عر�سه ملحتوى الكتاب.
فعند ما يبداأ الهرمي احلديث عن املو�سوع اأو الفكرة جنده يذكر يف   
البداية التعريف اأو احلد جممال، ثم ي�سرح ذلك كلمة كلمة، مو�سحا ما يحرتز 
منه يف هذا التعريف، اأو ما يخرج عن هذا التعريف. وممثال له غالبا، باأمثلة من 
اإن�سائه، ثم ي�ستخل�ُض يف النهاية النتيجَة ويرّكزها يف عبارة ملخ�سة موجزة 
�سّماها )حا�سل الباب()1(، وهذا احلا�سل ميثل النتيجة، ول يكون بال�سرورة 
اإيجازا واخت�سارا ملا تقدمه، فقد ي�سيف فيه جديدا، اأو ي�ستدرك، اأو ي�سحح، 

ونحو ذلك)2(.
عن  بها  تفرد  الطالِب  ذهِن  يف  املعلوماِت  ز  تُركِّ تعليمية  طريقة  وهذه   
�سمن  ومعتمدة  اطالعي،  حدود  يف  عا�سرته،  اأو  �سبقته  التي  املوؤلفات  بقية 
طرق التدري�ض الفعالة يف التعليم، و�سكل من اأ�سكال �سياغة املناهج احلديثة 
امل�ستخَدمة كثريا يف التدري�ض يف اأيامنا هذه وي�سمى بالأ�سلوب ال�ستقرائي اأو 

الأ�سلوب ال�ستنتاجي  ويكون بو�سع القاعدة، ثم طرح الأمثلة املنا�سبة لها.
وقد ن�ساأل: ما دام يجمل الكالم يف بداية املو�سوع ثم يف�سله، فلماذا   
يعود يف نهاية املو�سوع وي�سع خال�سة له، اأو ما �سماه )حا�سل الباب(. وقد 

ل تختلف هذه اخلال�سة اأو هذا احلا�سل عما اأجمله يف البداية ؟
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واجلواب: اأن هذا اأي�سا اأ�سلوب تعليمي تعرفه طرق التدري�ض احلديثة،   
ثم اإن اخلال�سة اخلامتة للمو�سوع ل تكون دائما بال�سرورة هي ما اأجمله يف 
البداية؛ اإذ قد حتتوي اأحيانا على اأمور مل تذكر يف ما اأجمل يف البداية، مع 
مالحظة اأن الَهْرِمي مل يهتم، من بني نحاة ال�سنة الذين و�سلتنا بع�ض كتبهم 
النحوية، كثريا باحلدود ومناق�ستها وفح�سها، وما ذكر منها جاء منا�سبا للغر�ض 
التعليمي الذي األف له الكتاب. ولذلك جاءت حدوده �سهلة ال�سياغة، قريبة 
الإ�سهاب يف  ابتعد عن  الطرق. وقد  اأق�سر  املتعلم من  الفهم، تخاطب عقل 
مناق�سة احلدود اأو ذكر اخلالف فيها)1(، كما اأخذ اأكرث حدوده عن مقدمة ابن 

باب�ساذ ، اأو جمل الزجاجي، وهما كتابان تعليميان.
ومن مراعاة الَهْرِمي للغر�ض التعليمي طريقة عر�سه وتناوله لل�سواهد   
ال�سعرية مبا يوافق الغر�ض التعليمي، فلم تلق �سواهده ال�سعرية العناية نف�سها 
حيث  فمن  جوانب،  عدة  من  النحوية  املتون  من  كثري  �سواهد  لقيتها  التي 
اأح�سيتها، من جمموع )329(  كما  بيتا،  �سوى )31(  منها  ين�سب  ن�سبتها مل 
ر، وهذا ينا�سب طالب امل�ستوى التعليمي الذي األف  �ساهد �سعري يف املَُحرَّ
لهم الكتاب، فال ين�سغلون بقائل البيت، اأو اخلالف يف من قاله، والَهْرِمي كما 

يبدو ل يريد لهم ذلك.
�سواء  ال�ست�سهاد  وجه  ثم  ال�ساهد  مو�سع  يذكر  ما  كثرياً  جنده  كما   
ودرجة  لل�ساهد  الإعرابي  الوجه  وبيان  ذلك،  ونحو  �سرفيا  اأو  نحويا  اأكان 

ال�ساهد)2(.
بذلك  �سياأتي، وهو  ما  اأو  �سبق  ما  اإىل  الهرمي  اإحالت  كما جند كرثة   
يريد اأن يلم املتعلم باملادة العلمية، واأن يجمع �ستاتها وجوانبها يف ذهنه، واأن 
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اأنه  بد  اإذ ل  املت�سابهة واملتقاربة)1(؛  العنا�سر  بني  املوازنة واملالءمة  يتمكن من 
اأو  املتقاربة  الأمور  بني  خلطا  التدري�ض،  يف  خربته  بحكم  طالبه،  من  لحظ 

املت�سابهة، فو�سح ما بينها من تقارب اأو ت�سابه. 
الكرثة  التدري�ض  يف  عليها  الرتكيز  ينبغي  التي  الأمور  اأهم  من  اإن   
التمثيل  وزيادة  متثيل  دون  واملعلومات  القواعد  ف�سرد  التمثيل،  والتنوع يف 
وتنوع فيه مبا ير�سخ املعلومات والقواعد يف الذهن. وهذا ما جنده بو�سوح 
ر، فال يذكر جزئية اإل وميثل لها ويكرث من التمثيل بغر�ض تر�سيخها يف  يف املَُحرَّ

الذهن.   
ومن ال�سمات التعليمية التي اهتم بها الَهْرِمي يف عر�سه لكتابه، والتي   
تنادي بها طرق التدري�ض احلديثة، ربط الأمثلة ببيئة الطالب املتعلم اجلغرافية 
اأورد  فقد  املتعلم،  يعاي�سها  التي  البيئة  من  التمثيل  اأي  والجتماعية وغريها؛ 
القبائل  اأو  الأماكن  ببع�ض  به  مثَّل  ما  �سمن  من  َفَمثَّل  اليمنية،  بيئته  من  اأمثلة 
الأمكنة  من  ُذّكر  ما  ر  يُذكَّ »واإمنا   : كقوله  )َزِبْيد()3(  و  )تَِعّز()2(،  مثل  اليمنية 
البقعة،  ؛ على معنى  تَِعزُّ : هذه  تقول  فلذلك  املو�سع،  اأو  املكان  به  اأريد  اإذا 
؛ على معنى املكان. وهذه َزِبْيد، وهذا َزِبْيد؛ على هذا القيا�ض«)4(.  وهذا تَِعزُّ
املَُهاِجمة)5(،   : قولك  يف  الن�سب  ملعنى  املربوطة،  التاء  اأي  »وتكون؛  وقوله: 
رة)6(؛ لأن هذه التاء يف اجلمع عو�ض عن ياء الن�سب التي تظهر يف  واملَقا�سِ

املرجع �سابق 2/ 689.  )1(
َتِعّز : مدينة يف اجلنوب الغربي من اليمن, تبعد عن �سنعاء جـنوبا حـوايل ثلثمائة كيلو مرتا.  )2(

اأُن�سئت �سنة 204 هـ, وتبعد عن �سنعاء بحوايل 233 كيلو مرتا باجتاه  اأوله وك�سِر ثانيه, مدينة  َزِبْيد: على وزن ) َفِعيل ( بفتح   )3(
اجلنوب الغربي على �سهل تهامة.

ر يف النحو, مرجع �سابق 1/ 379, 380. املَُحرَّ  )4(
ن�سبة اإىل املَْهَجم وهي مدينة باليمن. انظر : العقود اللوؤلوؤية يف تاريخ الدولة الر�سولية, لل�سيخ علي بن ح�سن اخلزرجي, عني   )5(
بت�سحيحه حممد ب�سيوين ع�سل, دار �سادر, بريوت, 1329هـ, 1911م,  1/ 62, 82, وُمعجم املـدن والقبائل اليمنيـة, اإعـداد: 

اإبراهيم اأحمد املقحفي, دار الكلمة, �سنعاء, 1985 / 421.
املقا�سرة قبائل باليمن. اأنظر :  العقود اللوؤلوؤية, مرجع �سابق, 102/2, 158.  )6(
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رّي«)1(، وغري ذلك من الأمثلة)2(، وهذه  الواحد من قولك : مْهَجِمّي، ومْق�سِ
د بها الَهْرِمي اأي�سا عن بقية نحاة اليمن خالل هذه الفرتة يف حدود  طريقة تفرَّ

اطالعي.
ومن عناية الَهْرِمي بالغر�ض التعليمي اهتمامه بنوع من الأمثلة امل�سنوعة   
غري ال�سحيحة لغويا، وهو ما �سماه بع�ُض الباحثني بقيا�ض التمارين غري العملية 
يوجد  التي  الأبحاث  »تلك  به  واملق�سود  والتمرن،  التعليم  بها  يق�سد  التي 
تدل  فهي  مفيدا،  �سيئا  للغة  تقدم  ول  وال�سرف  النحو  كتب  يف  منها  الكثري 
على الرباعة الذهنية اأكرث مما تخدم اللغة«)3(. وهذا النوُع من القيا�ض ي�ستعمله 
النحاة للتدريب على تطبيِق القواعد النحوية، فالغر�ض منه التعليم العملي ل 
غري، واإمنا �ُسّميت غري عملية؛ لأنها �سور غري �سحيحة وغري م�ستخدمة وغري 
موافقة لل�سماع والقيا�ض فهي ل جتوز، ولأن الكلمات والرتاكيب )املقي�سة( 
لي�ض الغر�ُض منها اإدخالها يف اللغة، والتحدُث بها، واإمنا الغر�ُض منها جمرُد 

التدريِب والتمرين، فهي ل تقّدم للغة �سيئاً جديداً.
الفرتا�ض،  بقيا�ض  التمارين  من  النوَع  هذا  الباحثني  اأحُد  ى  �سمَّ وقد   
ثم  العرِب،  عند  ا�ستعماله  يَِرد  مل  �سيء  افرتا�ُض  به  »ويُق�سُد   : بقوله  وعّرفه 
التما�ُض حكٍم له قيا�سا على ما ورد عندهم من اأ�سباهه«)4(. وي�سبُه هذا ما نراه 
النا�ض،  األ�سنة  اأخطاء على  �ساع من  ما  لت�سحيح  ّدت  تَ�سَ من كتب ومقالت 
وخا�سة الكتاب واملثقفني والإعالميني، من اأخطاء نحوية ولغوية، وقد راأينا 
بع�ض الباحثني اأو الكتاب يختارون لهذا النوع من الكتابة عنوانا اأ�سبح دارجا 

و�سائعا وهو : ُقْل ول تَُقل، اأو نحو ذلك.
ر  1/ 429, 452, 3/ 1173, 1274. ر يف النحو, مرجع �سابق 1/ 369, 370. وانظر اأي�سا املَُحرَّ املَُحرَّ  )1(

املرجع �سابق 1/ 429, 452, 3/ 1173, 1274.  )2(
اأ�سول النحو العربي, للدكتور حممد عـيد, عـامل الكتاب, القاهرة, ط / 5,  2006 م / 81.  )3(

اأ�سول النحو عند ابن مالك, خلالد �سعد �سعبان, مكتبة الآداب, القاهرة, ط/ 1, 1427هـ, 2006م / 156.  )4(
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لقد اأورد الَهْرِمي كثريا من ال�سور والرتاكيب اللغوية غري ال�سحيحة   
يف واقع اللغة لبيان خطئها وخروجها عن واقع اللغة وقوانينها، وقام بت�سويبها 
وذكر �سبب رف�سها، وهو بذلك يعني القت�سار على ال�ستعمالت الواردة 
غري  اأو  ال�سحيحة  غري  ال�سور  هذه  اأما  عنها،  اخلروج  دون  العرب،  عند 
امل�ستخدمة وغري املوافقة لل�سماع، فقد اأوردها على �سبيل التدريِب والتمريِن 
للمتعلم؛ لأن كتابه يف الأ�سا�ض كتاٌب تعليمي، ومن ذلك قوله : »ولو قلَت يف 
)�سحراء( و )حمراء( : �سحراين، وحمراين؛ مل يجز؛ لأن ذلك مل ي�سمع 
عن العرب«)1(. وقد تنوعت عنده عبارات املعار�سة لل�سور غري ال�سحيحة، 
فنجده يقول بعد ذكر ال�سورة غري ال�سحيحة مثال )وهذا خطاأ( ونحو ذلك 

من العبارات)2(، و�ساعت عنده بكرثة عبارة )قل ... ول تقل ...()3(.
�سحيحة  غـري  �سورة  ثالثمائة  من  اأكرث  ر(  )املَُحرَّ حمقُق  ح�سر  وقد   
)مترين غري عملي( يف الكتاب)4(، وهو قدر كبري يدل على الهتمام الزائد 

بهذا النوع من الأمثلة التعليمية.
العتماد  ر  املَُحرَّ يف  الَهْرِمي  عليها  اعتمد  التي  التعليمية  الطرق  ومن   
كثريا على الأمثلة الذاتية ال�سهلة الب�سيطة الق�سرية الوا�سحة الواقعية والبعيدة 
عن التكلف التي تنا�سب الطالب والتي تعتمد، غالبا، على مقدرِتهم الذاتية يف 
ر؛ اإذ كان يكتفي يف التدليل للقاعدة  �سياغِتها واإن�ساِئها، وهي كثريٌة يف املَُحرَّ
بال�ساهد النحوي املعروف بني النحاة، ثم يتحول اإىل الأمثلة الذاتية للتدريب 
عن  بعيدة  ب�سيطة  وا�سحة  �سهلة  جمملها  يف  الأمثلة  هذه  وكانت  والتمثيل، 

التعقيد وغري متكلفة.
ر يف النحو, مرجع �سابق 1 / 333. املَُحرَّ  )1(

ر يف النحو, مرجع �سابق 1 / 140 وما بعدها. املَُحرَّ  )2(

ر يف النحو, مرجع �سابق 1 / 140 وما بعدها. املَُحرَّ  )3(
املرجع ال�سابق  1 / 140 – 158.  )4(
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ومن الأ�ساليب التعليمية التي اعتمد عليها كثري من النحاة يف كتبهم   
عن  التطبيقي  الإعراب  على  املتعلم  تدريُب  التعليمي  الطابع  ذات  النحوية 
اأن القت�سار عل امل�سائل  باإعراِب الأمثلة وال�سواهد)1(، ذلك  طريق الهتماِم 
من  ينفُر  املتعلم  جتعل  جامدة  قواعد  يف  النحوية  الأحكام  و�سياغة  النظرية 
نه من القاعدة، وجتعُله قادرا  درا�سة النحو، فاملتعلُم يحتاُج اإىل مترينات متكِّ
على تطبيقها، وهذه الطريقة من اأهم و�سائل التطبيق يف النحو، وهي و�سيلة ل 
تفارُق تدري�ض النحو يف اأيامنا هذه، بل لعلها اأهم طرق تعليم النحو امل�ستخدمة 

حالياً.
يف  الطالب  اإ�سراك  وال�سلوكيون  الرتبويون  به  ينادي  ما  اأهم  من  اإن   
العملية  يف  م�سارك  بل  فقط،  متلق  عن�سر  جمرد  ي�سري  فال  التعليمة  العملية 
التعليمية عن طريق احلوار واملناق�سة والتفاعل بكل الو�سائل ويف �ستى املراحل، 
وقد كان الهرمي مدركا لهذا اجلانب، فكان يعر�ض كثريا من اأفكاره م�ستخدما 
اأ�سلوب احلوار والنقا�ض والأخذ والرد، م�سركا للطالب يف التفكري ومناق�سة 
الكتاب)2(.  يف  كثري  وهذا  املت�سابهة،  الأ�سياء  بني  مفرقا  النحوية،  امل�سائل 
ولذلك جند عبارة )فاإن قيل كذا قيل كذا(، وهي عبارة ترتدد كثريا يف املحرر 

يف احلوار والنقا�ض)3(.
اأماكنها  ولذلك جنده يثري كثريا الت�ساوؤلت التي حتتاج اإىل اإجابة يف   
املنا�سبة، وهو نوع من اإثارة اهتمام املتعلم وحفزه على التفاعل؛ فقد ينتج عن 
عر�سه لبع�ض املوا�سيع اإ�سكالت اأو ت�ساوؤلت، فنجده يتخيل ما قد يطرح من 
ت�ساوؤلت واعرتا�سات، فيجيب عنها وميثل لها دفعا لل�سرر قبل وقوعه، وهي 
اأي�سا طريقة فعالة يف التدري�ض وي�ستخدمها كثريا املدر�سون، ومن ذلك قوله: 

ر يف النحو, مرجع �سابق 2/ 626, 725. املَُحرَّ  )1(
املرجع �سابق 1/ 206, 207.  )2(
املرجع �سابق 1/ 182, 183.  )3(
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»فاإن قيل فما تقول يف قولهم:... قيل:...«)1(. وهذه طريق فعالة يف التدري�ض 
با�ستجواب  املعلم  يقوم  حيث  ال�ستجوابي  الأ�سلوب  الرتبويون  ي�سميها 

الطالب فيما در�ض، ومن خالل نقا�ض واأخذ ورد تثبت املعلومات.   
ومن مراعاة الَهْرِمي للجانب التعليمي يف الكتاب ندرة اهتمامه بالعلة   
ر؛ اإذ يكتفى باحلد الأدنى من العلل والتعليل، وجمملها علل  والتعليل يف املَُحرَّ
تعليمية، وقلما تعدى ذلك اإىل العلل القيا�سية، اأو ما �سماه ابن م�ساء بالعلل 
الثواين، اأما العلل اجلدلية، اأو ما ي�سمى بالعلل الثوالث، فال نكاد جند لها اأثراً 
ر، فنجده، مثال، يهرب من العلل اجلدلية، ويردد عبارات مثل قوله:  يف املَُحرَّ
»ول يعلل مثل هذا، فلو قيل : مل كانت )ليت( للتمني، و )هل( لال�ستفهام؟ 
قل  كما  الوا�سع«)2(.  من  و�سع  هذا  لأن  تعليل؛  ول  جواب  لذلك  يكن  مل 
ذكره لعلل النحاة، ومل يحاول مناق�سة ما اأورد منها على ندرته، اأو العرتا�ض 
عليها، اأو ا�ستدراكها، ومل يب�سط اختالف النحاة يف التعليل للحكم الواحد، 
ومن اأ�سباب ذلك قلة ولعه باملنطق والفل�سفة، فرمبا مل ي�ساأ اأن يرهق ذهن املتعلم 

بذلك.
ولأن للعامل واملعمول دورا يف الإعراب جنده حا�سرا يف الكتاب ويف   
تق�سيماته املختلفة وتنظيم مادته يف �سورة تعليمية، فنجده يجعل للمرفوعات 
مقالة، وكذا للمن�سوبات واملجرورات واملجزومات، وجنده يجملها يف بداية 
الكتاب لريكزها يف ذهن الطالب فيقول: »والعوامل اأربعة: عامل املرفوعات، 
املفعول  يف  يعمل  كالفعل  الن�سب  وعامل  للفاعل...  الرافع  هو  كالفعل 
اإليها.  به...«)3(، وبعد اإجماله لها جنده يذكرها يف ثنايا الكتاب وفق احلاجة 
كما جنده كاإجراء تعليمي يتدرج يف ذكرها مما ي�سهل فهم املتعلم لها، فنجده 

املرجع �سابق 2 / 548.  )1(
املرجع �سابق 3/ 1109.  )2(

ر يف النحو, مرجع �سابق 1/ 258. املَُحرَّ  )3(
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مثال يذكر مثال يظهر فيه اأثر العامل، ثم يذكر نوعا من املبنيات ل يظهر فيه اأثر 
العامل حتى يظهر للمتعلم الفرق، فب�سدها تتبني الأ�سياء، وقد يلحق بها ما ل 
تظهر عالمات الإعراب عليه مما يكون الإعراب فيه تقديريا ت�سهيال على املتعلم 

الذي يجد عادة يف هذا النوع من الإعراب �سعوبة)1(.
ويف عر�سه لآراء وخالفات املدار�ض النحوية جنده يقدمها يف �سورة   
ب�سيطة مبا ينا�سب الطالب دون عناية غالبا مبناق�ستها حتى ل ي�سغل مثل ذلك 

املتعلم عن القواعد الأ�سا�سية.   
نتائج البحث:

خرج البحث مبجموعة من النتائج من اأهمها:
لكتابه  تاأليفه  بارز يف  اأثر  باملتعلم  بالتعليم ومعرفته  الهرمي  كان ل�ستغال   -1

املحرر يف النحو.
القرن  التي ظهرت يف  التعليمية  الكتب  اأهم  من  النحو  املحرر يف  يعد   -2

ال�سابع الهجري يف اليمن ويف غريها من الأقطار.
و�سرح  للمحرر  والداخلي  اخلارجي  للهيكل  بنائه  يف  الهرمي  راعى   -3
مو�سوعات الكتاب املنهج الرتبوي والبعد التعليمي وخ�سائ�ض املتعلم 

التي ينادي بها علماء النف�ض والرتبية عند و�سع املناهج التعليمية.
ابتعد الهرمي عن اأغلب ما ل يفيد الطالب املتعلم كالإغراق يف م�سائل   -4

العلة والتعليل واخلالفات النحوية ونحو ذلك.
كانت اأمثلة املحرر �سهلة ب�سيطة متنوعة من بيئة الطالب بعيدة عن التعقيد   -5

والتكلف.  
تو�سيات البحث:

كما خرج البحث مبجموعة من التو�سيات من اأهمها:
ر يف النحو, مرجع �سابق 1/ 326, 329. املَُحرَّ  )1(
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اأهمية اإدخال املحرر �سمن مقررات النحو يف املراحل التعليمية املتقدمة   -1
ومنها املراحل اجلامعية. 

بطرق  وا�ستبدالها  احلالية  وال�سرف  النحو  تدري�ض  طرق  مراجعة  اأهمية   -2
اأكرث منا�سبة لفهم املتعلم، ومن هذه الطرق و�سع القاعدة ثم التمثيل لها 
باأمثلة �سهلة قريبة اإىل الفهم، مع الرتكيز على الأخطاء ال�سائعة التي قد 

يقع فيها املتعلم كما فعل الهرمي يف املحرر.
النحوية،  الكتب  من  النحو  طالب  ينا�سب  فيما  النظر  اإعادة  �سرورة   -3
خ�سائ�ض  تراعي  التي  النحوية  الكتب  اختيار  اإىل  التعليم  يف  والجتاه 

املتعلم واملرحلة التي مير بها.

قائمة امل�سادر واملراجع
القراآن الكرمي.  -1

اأ�سول النحو العربي ، للدكتور حممد عيد ، عامل الكتاب ، القاهرة ،   -2
ط/5 ، 2006 م .

 ، الآداب  مكتبة   ، �سعبان  �سعد  خلالد   ، مالك  ابن  عند  النحو  اأ�سول   -3
القـاهرة ، ط / 1 ، 1427 هـ ، 2006 م .

والثامن  ال�سابع  القرنني  خالل  ر�سول  بني  عهد  يف  اليمن  يف  التعليم   -4
الهجريني ، لفاروق اأحمد حيدر جماهد ، ر�سالة دكتوراه ، كلية الرتبية، 

جامعة عني �سم�ض ، 1992 م.
 . ال�سيوطي  الدين  جلالل   ، والنحاة  اللغويني  طبقات  يف  الوعاة  بغية   -5
حتقيق : حممد اأبو الف�سل اإبراهيم ، مطبعة عي�سى البابي احللبي ، ط / 

1 ، 1384 هـ ، 1965 م .
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 . اجلندي  حممد  الدين  لبهاء   ، وامللوك  العلماء  طبقات  يف  ال�سلوك   -6
 ، ، �سنعاء  والثقافة  الإعالم  ، وزارة  الأكوع  بن علي  : حممد  حتقيق 

ط/ 2 ، 1416 هـ ، 1995 م .
ال�سوء الالمع لأهل القرن التا�سع ، ل�سم�ض الدين حممد بن عبد الرحمن   -7

ال�سخاوي ، من�سورات دار مكتبة احلياة ، بريوت .
العقد الفاخر احل�سن يف طبقات اأكابر اأهل اليمن ، لأبي احل�سن علي بن   -8
احل�سن اخلزرجي ، خمطوط ، املكتبة الغربية باجلـامع الكبري ب�سنعاء ، 

رقم ) 2587 ( تاريخ وتراجم .
احل�سن  بن  علي  لل�سيخ   ، الر�سولية  الدولة  تاريخ  يف  اللوؤلوؤية  العقود   -9
دار   ، ع�سل  ب�سيوين  حممد   : وتنقيحه  بت�سحيحه  عني   . اخلزرجي 

�سـادر، بريوت ، 1329 هـ ، 1911 م .
ر يف النحو ، لعمر بن عي�سى بن اإ�سماعيل الهرمي . حتقيق : من�سور  املحرَّ  -10
علي عبد ال�سميع ، دار ال�سالم للطباعة والن�سر ، ط / 1 ، 1426 هـ ، 

2005 م .
مـوؤ�س�سة   ، الأكوع  بن علي  لإ�سماعيل   ، اليمن  الإ�سالمية يف  املدار�ض   -11
الر�سالة ، بريوت ، ومكتبة اجليل اجلديد ، �سنعاء ، ط / 2 ، 1986 م.

 ، املقحفي  اأحمد  اإبراهيم   : اإعداد   ، اليمنية  والقبائل  البلدان  معجم   -12
من�سورات دار الكلمة ، �سنعاء ، 1988 م .

ِهَجُر العلم ومعاقله يف اليمن ، لإ�سماعيل بن علي الأكوع ، دار الفكر   -13
املعا�سر ، بريوت ، ط / 1 ، 1416 هـ ، 1995 م .
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إثبات الدعاوى القضائية بالبصمة الوراثية )DNA( »دعاوى القتل والنسب منوذجاً«
د. بدرالدين عبداهلل اأبكر)1(

امل�ستخل�س
 D.N.A الوراثية  بالب�سمة  والن�سب  القتل  دعاوى  اإثبات  البحث  تناول   
حيث تعر�ست هذه الدرا�سة للمفهوم ال�سطالحي والقانوين للب�سمة الوراثية 
بالإ�سافة لأهمية الب�سمة الوراثية وما تتميز به من خ�سائ�ض ومميزات عن �سائر 
بالب�سمة  القتل  اإثبات  اأحكام  على  الدرا�سة  كما ركزت  الأخرى،  الإثبات  اأدلة 
الب�سمة  على  بناًء  الق�سا�ض  اإقامة  اإمكانية  حول  الفقهاء  واختالفات  الوراثية 
الوراثية وموقف القانون يف ذلك، كما ركزت الدرا�سة اأي�ساً على اأحكام اإثبات 
الن�سب بالب�سمة الوراثية وال�سوابط ال�سرعية والعلمية لالأخذ بالب�سمة الوراثية، 

من اإعطاء مناذج لالأنظمة الق�سائية التي اأخذت بالب�سمة الوراثية يف اأحكامها.
اأهداف البحث:

يهدف البحث اإىل:
    معرفة ال�سوابط ال�سرعية والعلمية ل�ستخدام الب�سمة الوراثية يف اإثبات 
يف  والعلماء  الفقهاء  اآراء  على  ال�سوء  ت�سليط  مع  والن�سب،  القتل  دعاوى 

ذلك.
نتائج البحث:

اأهم نتائج البحث: 
تعدالب�سمة الوراثية يف بع�ض النظم القانونية هي اأ�سا�ض الف�سل الدقيق   -1
يف ق�سايا ال�سرقة والقتل والغت�ساب وكذلك يف ق�سايا الن�سب العائلي 

والإرث.
اأ�ستاذ القانون امل�سارك - كلية ال�سريعة والقانون - جامعة غرب كردفان - ال�سودان.  -1

د. 
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الب�سمة الوراثية من اأ�سهل و�سائل الإثبات توافراً على م�سرح اجلرمية فقط   -2
حتتاج لتقنيات حديثة وتدريب عايل امل�ستوى.

تو�سيات البحث:
اأهم التو�سيات:

�سرورة م�سايرة التطور العلمي وذلك بالعمل بالب�سمة الوراثية كو�سيلة   -1
اإثبات مهمة يف املجال اجلنائي واإثبات الن�سب.

على امل�سرع ال�سوداين والنظام الق�سائي ال�سوداين م�سايرة الأنظمة التي   -2
اأخذت بالب�سمة الوراثية كو�سيلة لالإثبات خا�سة واأن هذه التقنية وهذه 

الو�سيلة قد اأثبتت جناحاً كبرياً يف الإثبات.

مقدمــــة
مما ل �سك فيه اأن الب�سمة الوراثية من الو�سائل احلديثة والتي ظهرت   
مبكان  الأهمية  من  م�سائل  يف  ا�ستخدمت  وقد  والتقني  العلمي  التطور  مع 
كالتعرف على القاتل بتعلق بع�ض الأ�سياء على ج�سده كالدم وال�سعر والعرق 
وغري ذلك �ساعدت الب�سمة الوراثية كثرياً يف اإثبات ن�سب جمهويل الأبوين، 
وقد اأخذت بالب�سمة الوراثية يف الإثبات كثري من الأنظمة الق�سائية، مما حدا 
واإثبات  القتل  اإثبات جرائم  الوراثية ودورها يف  الب�سمة  تناول مو�سوع  بنا 
الن�سب باعتبار اأن هذه الدعاوى من اأكرث الدعاوى التي متكن ا�ستخدام الب�سمة 
الوراثية يف اإثباتها، فكان لبد من تلم�ض جوانب ذلك بالتف�سيل والدرا�سة مع 
ال�سريعة الإ�سالمية والفقه الإ�سالمي ملعرفة  الوراثية يف قالب  الب�سمة  و�سع 

مدى جوازها واإمكانية ا�ستخدامها كو�سيلة لالإثبات.
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اأهميـة البحث:
الو�سائل احلديثة  الوراثية من  الب�سمة  اأن  باعتبار  البحث  اأهمية  تكمن   
الن�سب  واإثبات  القتل  جرائم  اإثبات  يف  الأنظمة  من  كثري  بها  اأخذت  والتي 
ملجهويل الأبوين وكذلك ن�سبة لتوافر و�سيلة الب�سمة الوراثية يف دعاوى القتل 
بوجودها مب�سرح اجلرمية من متعلقات اجلاين وبوجودها كذلك يف ال�سخ�ض 

املراد اإثبات ن�سبه لذا تعترب من اأ�سهل و�سائل الإثبات توافراً وتواجداً.
�سبب اختيار املو�سوع:

ن�سبة ل�سهولة احل�سول على قرينة اإثبات الب�سمة الوراثية �سواء اأكان   
يف م�سرح جرمية القتل بالب�سمة اأو بالدم اأو بال�سعر اأو غريها واأي�ساً �سهولتها 
يف اإثبات الن�سب باأخذ عينة من ال�سخ�ض امل�ستهدف ومطابقة ذلك مع اأبيه اأو 
جده اأو اأحد اأ�سوله اأو اأقاربه بعك�ض و�سائل الإثبات الأخرى والتي حتتاج اإىل 

كثري عناء للح�سول عليها كالإقرار وال�سهادة وغريها. 
اأهداف البحث: 

بيان مفهوم الب�سمة الوراثية يف اللغة وال�سطالح والقانون.  /1
معرفة ال�سوابط ال�سرعية والعلمية ل�ستخدام الب�سمة الوراثية يف اإثبات   /2

دعاوى القتل والن�سب.
الأخذ  اأحكام  على  الإ�سالمية  ال�سريعة  فقهاء  اآراء  على  ال�سوء  ت�سليط   /3

بالب�سمة الوراثية يف الإثبات.
م�سكلة البحث:

تكمن م�سكلة البحث يف معرفة دور الب�سمة الوراثية يف اإثبات دعاوى   
القتل ودعوى الن�سب ومعرفة مدى جواز ذلك عند الفقهاء مع الرتكيز على 
ال�سوابط العلمية وال�سرعية يف ذلك، حتى يكون ذلك مبثابة ت�سجيع لالأنظمة 
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الق�سائية التي ل تاأخذ بالب�سمة الوراثية، وحتى ل ي�سيع دم هدراً علماً باأنه قد 
ل توجد الو�سائل التقليدية لالإثبات خا�سة يف جرمية القتل، ولكن متعلقات 
اجلرمية يرتكها اجلاين يف غالب الأحوال من غري اإرادة منه على م�سرح اجلرمية 

هي التي تدل عليه.
منهج البحث:

ما ي�سلح لهذه الدرا�سة املنهج التحليلي ال�ستقرائي وذلك بالتتبع ملا   
ُكتب يف الب�سمة الوراثية ثم حتليل ذلك وذلك بالآتي:

عزو الآيات اإىل �سورها مع بيان ا�سم ال�سورة ورقم الآية.  -1
الرجوع اإىل امل�سادر الأ�سلية يف هذا املو�سوع مع عدم اإهمال املعا�سر   -2

منها.
الرجوع اإىل ال�سوابق الق�سائية وال�ستدلل بها كلما اأمكن ذلك.  -3

ا�ستخال�ض اأهم النتائج والتو�سيات.  -4
بيانات  بكتابة  واملراجع  امل�سادر  فهار�ض  يف  واملراجع  امل�سادر  تدوين   -5

املراجع كاملة. 
اأ�سئلة البحث:

اللغة  يف  والن�سب  القتل  مفهوم  وما  الوراثية  الب�سمة  مفهوم  ما   -1
وال�سطالح؟

ما التكييف الفقهي والقانوين للب�سمة الوراثية؟.  -2
ما ال�سوابط ال�سرعية والعملية لالأخذ بالب�سمة الوراثية.  -3

ما م�سـادر الب�سمة الوراثية؟  -4
ما احلكم ال�سرعي لالأخذ بالب�سمة الوراثية يف اإثبات الن�سب والقتل؟  -5
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هيكل البحث:
يحتوي البحث على خم�سة مباحث على النحو التايل:

املبحث الأول: مفهوم الب�سمة الوراثية يف اللغة وال�سطالح والقانون.
املبحث الثاين: خ�سائ�س الب�سمة الوراثية واأهميتها.
املبحث الثالث: �سوابط ا�ستخدام الب�سمة الوراثية.

املبحث الرابع: اأحكام اإثبات جرمية القتل بالب�سمة الوراثية.
املبحث اخلام�ض: اأحكام اإثبات الن�سب بالب�سمة الوراثية.

املبحث الأول
مفهوم الب�سمة الوراثية يف اللغة وال�سطالح والقانون

اأ�سبعه  بطرف  ختم  اأي  ب�سماً:  يب�سم  ب�سم  من  اللغة:  يف  الب�سمة   
العامة  كالم  من  وهو  العالمة  لغة  والب�سمة  بالأ�سبع)1(  اخلتم  اأثر  والب�سمة 

والب�سم هو ما بني طرف اخلن�سر اإىل طرف البن�سر)2(. 
اأما الوراثة لغة: من م�سدر ورث اأو اإرث ويُقال ورث فالن املال اأي   
�سار اإليه بعد موته، والإرث والوراثة ما يخلفه امليت لورثته واملرياث واجلمع 
اللغة:  الوراثية يف  الب�سمة  تعريف  تركة امليت)3(. وعليه ميكن  مواريث وهو 
اإىل  الأ�سول  من  اأو  الأبناء  اإىل  الآباء  من  ينتقل  الذي  الأثر  اأو  العالمة  باأنها 

الفروع وفق قوانني حمددة ميكن تعلمها)4(.
التي تدل على  البينة اجلينية  الب�سمة الوراثية يف ال�سطالح: هي  اأما   
هوية كل اإن�سان بعينه وميكن اأخذها من اأي خلية ب�سرية من الدم اأو اللعاب اأو 

اإبراهيم م�سطفى – اأحمد ح�سن الزيات – املعجم الو�سيط, القاهرة, دار الدعوة, �ص60.  )1(
ابن منظور, ل�سان العرب, ج3, بريوت, دار اإحياء الرتاث العربي, ط3, �ص423.  )2(

د.�سعدي اأبوجيب, القامو�ص الفقهي, �سوريا, دار الفكر, ط1 1998م, �ص377.  )3(
د.�سعدالدين هليل, الب�سمة الوراثية وعلئقها ال�سرعية, الكويت, ط1 2001م, �ص25.  )4(
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املني اأو البول اأو غري ذلك.
الفروع  اإل  الأ�سول  من  تنتقل  التي  الوراثية  ال�سفات  باأنها  وعرفت   
حام�ض  من  جزء  حتليل  طريق  عن  فرد  كل  �سخ�سية  حتديد  �ساأنه  من  والذي 

الدنا )DNA( الذي حتتوي عليه خاليا ج�سده)1(.
وهي �سورة لرتكيب املادة احلاملة للعوامل الوراثية، اأي هي �سورة   

احلم�ض النووي )DNA( الذي يحتوي على ال�سفات الوراثية لالإن�سـان)2(.
من  عدد  تخ�سي�ض  من  الرغم  على  القانون:  يف  الب�سمة  تعريف  اأما   
الت�سريعات الو�سعية على الب�سمة الوراثية يف قوانينها الداخلية واإقرار العمل 
بها يف املحاكم كدليل نفي اأو اإثبات يف املجالت املدنية واجلنائية اإل اأنها مل 
املهمة)3(  بتلك  للقيام  للفقه  الأمر  تاركة  مفهومها  حتديد  اأو  لتعريفها  تتعر�ض 
وقد عّرفها الفقه يف م�سر باأنها: )املادة احلاملة للعوامل الوراثية واجليِّنات يف 

الكائنات احلية()4(.
الوراثية  الب�سمة  اعترب  1994م  ل�سنة  ال�سوداين  الإثبات  قانون  واأما   
من  )تعترب  على:   )50( املادة  ن�ست  حيث  لتع�سيد  حتتاج  التي  القرائن  من 
القرائن وجود الأدلة املادية كالأثر واخلط والب�سمة ونحوها()5(  ولكل اإن�سان 
يف  �سخ�سني  بني  تتطابق  اأن  ميكن  ل  الب�سمات  هذه  واأن  به  خا�سة  ب�سمات 
واحدة  القانونية  الناحية  من  الب�سمة  وتعترب  والتف�سيالت)6(.  اجلزئيات  كل 
من القرائن الق�سائية امل�ستحدثة ول خالف اأن لهذه القرائن قيمة كبرية تزيد 
ويقوم  عقيدته،  تكوين  يف  القا�سي  عليها  ي�ستند  التي  الأخرى  الإثبات  اأدلة 

د.اأ�سرف علي الرازق, موقع الب�سمة الوراثية من و�سائل الإثبات, القاهرة, دار النه�سة العربية 2006م, �ص22-18.  )1(
د.خليفة علي الكعبي, الب�سمة الوراثية واأثرها يف الأحكام الفقهية, الإ�سكندرية, دار اجلامعة, ط1 2004م,�ص29.  )2(

د.ح�سن حممود عبدالدائم, الب�سمة والوراثية ومدى حجيتها يف الإثبات الإ�سكندرية, دار الفكر اجلامعي, ط2, 2011م, �ص92.  )3(
د.رم�سي�ص بهنام, البولي�ص العلمي وفن التحقيق, الإ�سكندرية, من�ساأة املعارف, ط1, 1996م, �ص150.  )4(

املادة )50( من قانون الإثبات 1994م.  )5(
د.بدرية عبداملنعم ح�سونة, �سرح قانون الإثبات الإ�سلمي ال�سوداين وتطبيقاته الق�سائية, الريا�ص2000م, �ص146.  )6(
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خبري الب�سمات باإجراء الفحو�سات املخربية وذلك با�ستخدام اأجهزة التكبري 
وامليكرو�سكوبات واأجهزة الأ�سعة يف عملية فح�ض الب�سمة ومقارنتها)1(. 

املبحث الثاين
خ�سائ�س الب�سمة الوراثية

اأوًل: خ�سائ�س الب�سمة الوراثية:
تتمتع مبجموعة من  الوراثية  الب�سمة  اأن  الطبية  البحوث  اأظهرت  لقد   
اأهم  من  الأخرى،  الأدلة  مع  باملقارنة  متميزة  جتعلها  التي  واملزايا  اخل�سائ�ض 

هذه اخل�سائ�ض ما يلي:
تختلف الب�سمة الوراثية من �سخ�ض لآخر ول يوجد �سخ�سان على وجه   -1
اأ�سلها  املتطابقة والتي  التوائم  ما عدا  الب�سمة  يت�سابهان يف هذه  الأر�ض 
ب�سمات  يف  يختلفان  اأنهما  مع  واحد  منوي  وحيوان  واحدة  بوي�سة 
الأ�سابع، وقد اأكدت الأبحاث العلمية اأن املولودات البيولوجية امل�سادة 
يف الدم ل ميكن اأن تظهر عند الطفل ما مل تكن موجودة عند اأبويه، واأن 
بن�سبة  قاطع  ونفي  اإثبات  دليل  يُعد  الوراثية(  )الب�سمة  النووي  احلم�ض 
مائة باملائة اإذا مت حتليل احلم�ض بطريقة �سليمة واأن احتمال ت�سابه الب�سر يف 
احلم�ض النووي )الب�سمة الوراثية( غري وارد بعك�ض خ�سائ�ض الدم والتي 

تعترب و�سيلة نفي فقط لحتمال الت�سابه بني الب�سر يف هذه الف�سائل.
تتميز الب�سمة الوراثية بتعدد وتنوع م�سادرها، مما يجعل من املمكن عمل   -2
اأن�سجة،  اآدمية �سائلة )دم، لعاب، مني،  اأي خملفات  الب�سمة من  هذه 
اآثار لب�سمات  حلم، عظم، �سعر( وهذه اخلا�سية تغني عند عدم وجود 

الأ�سابع للمجرمني يف م�سرح اجلرمية.
د.علي حامد العجريف, اإجراءات جمع الأدلة ودورها يف ك�سف اجلرمية, الريا�ص, مطابع دار الثقافة العربية 1412هـ, �ص98.  )1(
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الدم  كريات  ماعدا  اجل�سم  خاليا  كل  يف  موجودة  الوراثية  الب�سمة   -3
الثبات  بخا�سية  العمر وتظل حمتفظة  بطول  تتبدل  اأو  تتغري  احُلمراء ول 
عند اختالطها مبواد بيولوجية لأكرث من �سخ�ض، وتت�سم الب�سمة الوراثية 
بتواجدها يف جميع خاليا ج�سم الإن�سان منذ حلظة الإخ�ساب الأوىل، 

وتظل ثابتة دون تغيري اأو تبديل طوال حياته بل وبعد مماته)1(.
تتميز الب�سمة الوراثية مبقاومتها عوامل التحلل والتعفن والعوامل املناخية   -4
اأنه  حتى  طويلة،  لفرتات  وجفاف  ورطوبة  وبرودة  حرارة  من  الأخرى 

ميكن احل�سول على الب�سمة الوراثية من الآثار القدمية واحلديثة.
من املميزات اأن ب�سمة احلم�ض النووي تظهر على �سكل خطوط عري�سة   -5
ت�سهل قراءتها والتعرف عليها وحفظها وتخزينها يف احلا�سب الآيل حلني 

احلاجة اإليها. 
التي قيدن �سد  األف اجلرائم  الوراثية اكت�ساف  الب�سمة  ا�ستخدام  يتيح   -6

جمهول وت�سهم ب�سكل فّعال يف م�ساعدة �سحايا اجلرمية)2(.
ثانياً: اأهمية الب�سمة الوراثية:

للب�سمة الوراثية اأهمية وا�سعة يف العديد من املجالت منها:  
هي اأ�سا�ض الف�سل الدقيق يف جرائم ال�سرقة والقتل والغت�ساب اإذ مُيكن   -1
ا�ستخدام اأي �سيء متخلف عن املجرم يف مكان اجلرمية كجزء من جلده 
اأو كلحمه اأو دمه اأو عرقه اأو �سعره اأو لعابه اأو منيه وهذه الأ�سياء حتتوي 
مرَّ عليها  ا�ستخال�سه منها ولو  الدنا )DNA( والذي ميكن  على حم�ض 

وقت طويل. 

د.ح�سن حممود عبدالدائم, الب�سمة الوراثية ومدى حجيتها يف الإثبات, مرجع �سابق, �ص 101.  )1(
املرجع ال�سابق, �ص111.  )2(
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هي اأدق القرائن يف ق�سايا الن�سب العائلي والبنوة وق�سايا الإرث وتوزيع   -2
الرتكات والأمالك.

حتديد  خاللها  من  ميكن  الوراثية  فالب�سمة  احليوانات  �ساللت  حتديد   -3
�ساللت اخليول  التي لها تاريخ عرقي )�ساليل( بحفظ احليوانات النادرة 

يف العامل.
املواليد  جلميع  الدنا  حم�ض  بت�سنيف  الأمريكية  املتحدة  الوليات  تقوم   -4
مما ي�سهل تعيني هوية )�سخ�سه( من يخطف متهم وي�سهل بذلك العثور 

عليه. 
ي�ستخدم يف ت�سخي�ض بع�ض الأمرا�ض الوراثية التي ت�سيب الأجنة مثل   -5
ال�سخ�ض  املزروع وج�سم  الع�سو  التجان�ض بني  الأنيميا وكذلك �سمان 

امل�ستقبل لهذا الع�سو)1(.

املبحث الثالث
�سوابط ا�ستخدام الب�سمة الوراثية وم�سـادرها 

 اأوًل: ال�سوابط ال�رشعية والعملية ل�ستخدام الب�سمة الوراثية:
بو�سع  يقوموا  اأن  من  للفقهاء  لبد  كان  العهد  حديثة  الب�سمة  اأن  مبا   
ال�سروط العامة وذلك من الناحيتني ال�سرعية والعملية نظراً لقوة العالقة التي 
اأحكامهم  اإ�سدار  ال�سرع  لأهل  يت�سنى  حتى  والطب،  ال�سرع  اأهل  بني  تربط 
بالب�سمة  للعمل  ال�سرعية  فال�سوابط  الطب.  اأهل  اأقوال  على  بناًء  ال�سرعية 

الوراثية هي: 
من  الثابتة  ال�سرعية  الن�سو�ض  هدف  الوراثية  الب�سمة  نتائج  تخالف  األ   -1
الكتاب وال�سنة حتى ل يوؤدي ذلك اإىل اإهمال الن�سو�ض ال�سرعية املقطوع 

د.كارم ال�سيد غنيم, ال�ستن�ساخ والإجناب بني جتريب العلماء وت�سريع ال�سماء, دار الفكر العربي القاهرة, ط1, 1998م, �ص119.  )1(
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ب�سحتها وجلب املفا�سد ومن ثم ل يجوز ا�ستخدامها يف الت�سكيك يف 
�سحة الأن�سـاب امل�ستقرة الثابتة وزعزعة الثقة بني الزوجني. 

يجب األ تخالف حتاليل الب�سمة الوراثية العقل واملنطق واحل�ض والواقع   -2
بل يجب اأن توافق العقل واملنطق فال ميكن اأن تثبت الب�سمة ن�سب من ل 

يولد ملثله ل�سغر �سنه اأو لكونه مقطوع الذكر.
اأن تكون اأوامر التحاليل البيولوجية للب�سمة الوراثية بناًء على اأوامر من   -3
الق�ساء اأومن له �سلطة ويل الأمر حتى يُقفل باب التالعب واتباع الأهواء 

الظنية عند �سعاف النفو�ض.
اأن ت�ستعمل التحاليل الفنية للب�سمة الوراثية يف احلالت التي يجوز فيها   -4
التاأكد من اإثبات الن�سب وكاختالط املواليد واجلثث املتفحمة اإذا دعت 

ال�سرورة لذلك)1(.
ا�ستخدام  لأن  ثابت  ن�سب  من  التاأكد  الوراثية يف  الب�سمة  ت�ستخدم  األ   -5
النا�ض  اأن�ساب  يف  الت�سكيك  اإىل  يوؤدي  هذا  مثل  يف  الوراثية  الب�سمة 

وين�سر �سوء الظن بني الأزواج.
ل ت�ستخدم الب�سمة الوراثية بدياًل عن الإقرار والقرينة لأن هذه الطرق   -6
اأو  اإل عند عدم الدليل الأقوى  اأقوى يف تقدير امل�سرع فال يلجاأ لغريها 

تعار�ض الأدلة)2(.
والعلمية  العملية  الناحية  من  الوراثية  الب�سمة  ا�ستخدام  �سروط  واأما   

تتمثل يف:
تابعة للدولة وحتت رقابتها، حتى ل  الفنية  اأن تكون املختربات واملعامل   -1
يتم التالعب فيها مبجرد امل�سالح ال�سخ�سية وبالتايل يكون الن�سب عر�سة 

لل�سياع.
د.خليفة الكعبي, الب�سمة الوراثية واأثرها يف الأحكام الفقهية, مرجع �سابق, �ص 33.  )1(

د.حممد راأفت عثمان, الب�سمة الوراثية ودورها يف اإثبات الن�سب, ج2, �ص616.  )2(
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اأن تكون هذه املختربات والأجهزة مزودة باأح�سن الأجهزة والتقنيات.  -2
يت�سفون  ممن  وفنيني  خرباء  من  املختربات  هذه  يف  العاملون  يكون  اأن   -3
ب�سفات الأمانة واخللق احل�سن والعدل وكل ما يتطلبه ال�سرع يف �سبيل 

درء املفا�سد وجلب امل�سالح.
وامل�ستوى  العالية  اخلربة  اأ�سحاب  من  الب�سمة  يف  العاملون  يكون  اأن   -4
الرفيع وممن ي�سهد لهم بالتقدم العلمي والتقني حتى ل يوؤدي اإىل تدهور 

النتائج الفنية.
اأن يكون اخلبري م�سلماً لأن قوله يت�سمن خرباً ورواية)1(.  -5

ثانياً: م�سادر ا�ستخدام الب�سمة الوراثية:
ميكن  حيث  الإن�ساين  اجل�سم  يف  الوراثية  الب�سمة  م�سادر  تتعدد   
اجل�سم  على خاليا  التي حتتوي  الأجزاء  من  الوراثية  الب�سمة  على  احل�سول 
العلماء  حدد  وقد   D.N.A النووي  احلم�ض  فيها  يتواجد  والتي  الإن�ساين 
الب�سمة  منها على  الإن�ساين والتي ميكن احل�سول  موا�سع اخلاليا يف اجل�سم 

الوراثية .. وهي:
اأوًل: الدم:

�سرايني  من  الدموية  العروق  يف  يجري  الذي  الأحمر  ال�سائل  هو   
واأوردة و�سعريات دموية ويجري يف عروق كل من الفقاريات احلية مبا يف 
البي�ساء.  والكريات  احلمراء  والكريات  البالزما  من  ويتكون  الإن�سان.  ذلك 
اجلاين  هوية  لتحديد  الدم  اختبارات  كانت  الوراثية  الب�سمة  اكت�ساف  بعد 
D.N.A يف خاليا الدم وهذه حتدد هوية  بدرا�سة جزئيات احلم�ض النووي 

املجرم بن�سبة مائة باملائة)2(.
د.خليفة الكعبي, الب�سمة الوراثية واأثرها يف الأحكام الفقهية, مرجع �سابق, �ص 35.  )1(

د.مديحة فوؤاد احل�سري, اأحمد ب�سيوين اأبوالرو�ص, الطب ال�سرعي والبحث اجلنائي, الإ�سكندرية, دار املطبوعات اجلامعية,ط1   )2(
1989م, �ص 230.
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ثانياً: ال�سعــر:
للب�سر  اخلالق  جعلها  فطرية  زينة  وهو  اخليط  ت�سبه  دقيقة  زوائد  هو   
ولغريهم من احليوانات، فاإذا �سقطت اأي �سعرة من املجرم يف مكان اجلرمية، 

وتوجد الب�سمة الوراثية D.N.A يف ج�سم ال�سعرة اأو ب�سيلتها. 
ثالثاً: املنـــي:

هو ال�سائل الذي تفرزه الغدد التنا�سلية عند الرجل واملراأة بعد  البلوغ   
ويتواجد احلم�ض النووي D.N.A يف روؤو�ض احليوانات املنوية وميكن العثور 
التي  الداخلية  املالب�ض  من  عليها  احل�سول  يتم  كما  اجلرمية  م�سرح  يف  عليها 
والفوط  واملناديل  والو�سائد  املفار�ض  اأو  البطانيات  اأو  ترتديها  ال�سحية  كانت 

ومثيالتها)1(.
رابعاً: البـول:

الدم  من  الكليتان  وت�ستخل�سه  للج�سم  ال�سائلة  الف�سالت  اأحد  هو   
وتفرزانه اإىل خـارج البدن، وقد اأكدت الدرا�سات العلمية اأن البول يحتوي 

.D.N.A على خاليا اإبثيلية، والتي تعترب امل�سـادر الهامة للحم�ض النووي
خام�ساً: العـرق:

ر�سح ينتج عن ج�سم الكائن عند تعري�سه لظروف خا�سة ويتكون يف   
جممله من املـاء، ومن بع�ض املواد املذابة التي تفرزها غدد اجللد وتنت�سر على 
�سطح اجل�سم باأكمله، وتوجد اآثار العرق يف املالب�ض التي كان يرتديها املتهم 
وعلى الأ�سطح  املالم�سة لالأ�سابع والكفني ومن جميع الأ�سياء التي مل�سها املتهم 

كاملفاتيح والتلفون والأكواب)2(.
عبدالل عبدالغني, درر الب�سمة الوراثية يف مكافحة اجلرمية, ج3, �ص1231,1232.  )1(

د.وجدي عبدالفتاح �سواحل, ثورة الهند�سة الوراثية, بدون نا�سر, �ص122.  )2(
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�ساد�ساً: اللعــاب:
هو الريق الذي ي�سيل من الفم وتفرزه �ستة غدد لعابية ملحقة بتجويف   
الفم وقد اأثبتت الدرا�سات اإمكانية احل�سول على الب�سمة الوراثية وا�ستخدامها 
من اللعاب والب�ساق ومن خالل بقايا الطعام املعثور عليه يف مكان احلادث اأو 
املنطقة التي قام مرتكب اجلرمية بلعقها وكذلك بقايا الب�ساق واملخاط والعثور 

عليه يف م�سرح اجلرمية)1(.
�سابعاً: اجللـــد:

من  هاماً  م�سدراً  ويعترب  الب�سري،  اجل�سم  يغطي  الذي  الع�سو  هو   
م�سادر ا�ستخال�ض الب�سمة الوراثية، واأن العثور على جزء ب�سيط من اأن�سجة 
جلد اجلاين يف م�سرح اجلرمية ميكن حتليله وا�ستخال�ض الب�سمة الوراثية منه.

ثامناً: الأظافـــر:
الظفر هو ع�سو ملحق باجللد مثل ال�سعر وهو مركب من مادة قراتينية   
اأظافر  تخلق  واأن  وت�سندها  الأ�سابع  اأطراف  حتمي  الأ�سابع،وقد  زينة  وهي 

اجلاين مهما كان ي�سرياً ميكن حتليله وا�ستخال�ض الب�سمة الوراثية منه)2(.
تا�سعاً: الأ�ســـنان:

وال�سفلي  العلوي  الفكني  يف  وتوجد  العظم  ت�سبه  �سلبة  اأج�سام  هي   
اأجزاء اجل�سم ووظيفتها  اأ�سلب  الإن�سان والعديد من احليوانات، وتُعد  عند 
الرئي�سة م�سغ الطعام مبثابة اخلطوة الأوىل يف ه�سم الطعام وتوؤدي دوراً مهماً 
وجمال  العام  املظهر  يف  تاأثري  ولها  �سحيحاً  نطقاً  احلروف  ونطق  الكالم  يف 
ا�ستخال�ض احلم�ض  اإمكانية  احلديثة  العلمية  الدرا�سات  اأظهرت  الوجه، وقد 

النووي D.N.A من الأ�سنان. 
د.عبدالل عبدالغني, دور الب�سمة الوراثية يف مكافحة اجلرمية,مرجع �سابق, �ص232.  )1(

د.رم�سي�ص بهنام, البولي�ص العلمي, مرجع �سابق, �ص151.  )2(
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عا�سراً: العظـــام:
ذلك  يف  مبا  الفقارية  احليوانات  اأج�سام  هياكل  تكون  �سلبة  مادة  هي   
يرجع  التي  العظام  عينات  من  النووي  احلم�ض  ا�ستخال�ض  وميكن  الإن�سان 
عمرها اإىل األف ال�سنني، كما ميكن ذلك من خالل النخاع وجماجم الراأ�ض 

وحتديد هوية اأ�سحابها)1(.
 

املبحث الرابع
اأحكام اإثبات جرمية القتل بالب�سمة الوراثية

الوراثية هي  الب�سمة  تقنية  فنها  ت�ستخدم  التي  املجالت  اأهم  لعل من   
اجلرمية  م�سرح  للجاين على  اآثـار  اأي  اإذا وجدت  القتل  بجرائم  اخلا�سة  تلك 
وبعد اكت�ساف الب�سمة الوراثية فاإن موت ال�سخ�ض اأو تال�سي مالحمه مل يعد 
اأن التقنيات امل�ستخدمة يف هذا املجال  اإذ  اإ�سكالية حول حتديد هويته  يطرح 
تتمكن من الو�سول اإىل �ساحب اجلثة من خالل فح�ض عينة �سئيلة جداً حتى 
ولو مرَّ على وفاة �ساحبها زمن طويل اأو كانت م�سوهة، فقد يرتكب اجلاين 

فعلته ثم يتمكن من الفرار دون اأن يلحظه اأحد)2(.
اأ�سهر  الوراثية، ولعل  الب�سمة  تقنية  املتقدمة  الدول  غالبية  وت�ستخدم   
الق�سايا التي ا�ستخدمت فيها الب�سمة الوراثية يف جمال جرائم القتل، هي قيام 
اأحد املجرمني بولية )فرجينيا( بطعن اأحد الأطفال وجده اأحد الأ�سخا�ض، 
وفرَّ هارباً وبعد جهود م�سنية تو�سلت ال�سرطة اإىل ال�سيارة التي ا�ستخدمها 
املجرم يف الهرب من م�سرح اجلرمية وا�ستطاعت ال�سرطة احل�سول على بقع 
واإجراء  الآيل  احلا�سب  على  للمجرم  الوراثية  الب�سمة  وبو�سع  للمجرم  دم 

د.اإبراهيم �سـادق اجلندي, الطب ال�سرعي يف التحقيقات, بدون نا�سر, �ص 229.  )1(
د.حممد بلحاح عمر, التقنيات احلديثة وطرق الإثبات يف القانون املدين التون�سي, املعهد الأعلى للق�ساء بتون�ص, ط1 1997م, �ص 116.  )2(
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تو�سل  )فرجينيا(  بولية  النووي  للحام�ض  البيانات  قواعد  مع  مطابقة  عملية 
رجال ال�سرطة اإىل حتديد �سخ�ض املجرم خالل �ساعات قليلة)1( ونظراً لالأهمية 
البالغة للب�سمة الوراثية وكفاءتها العالية يف حتديد هوية اجلناة ومكافحة اجلرمية 
فقد اأن�ساأت الوليات املتحدة وبريطانيا وبع�ض الدول الأوربية ملفات وطنية 
اآلية للب�سمات الوراثية لالأفراد املحكوم عليهم ببع�ض اجلرائم، وهو عبارة عن 
تلك  بتبادل  ت�سمح  بكيفية  بالب�سمات  املتعلقة  للمعلومات  �سبكة نظام متكامل 
الب�سمات بني املختربات اجلنائية يف كافة الوليات املتحدة الأمر الذي ي�ساعد 

يف التعرف على املجرمني)2(.
اإثبات الق�سا�س مبوجب قرينة الب�سمة الوراثية:

اإدانة  يجوز  ل  اأنه  اإىل  واحلنابلة  وال�سافعية  واملالكية  الأحناف  ذهب   
املتهم وتوقيع العقاب عليه يف جرائم )الق�سا�ض والقتل( مبوجب القرائن اأو 
الب�سمات الوراثية وا�ستدلوا على ذلك من ال�سنة ما رواه �سهل بن حثمة قال: 
انطلق عبداهلل بن �سهل وحمي�سة بن م�سعود اإىل خيرب فتفرقا فاأتى حمي�سة اإىل 
عبداهلل بن اأبي �سهل وهو يت�سحط يف دمه قتياًل فدفنه ثم قدم املدينة فانطلق 
)�سلى  النبي  اإىل  م�سعود  اأبناء  وحوي�سة  وحمي�سة  �سهل  ابن  عبدالرحمن 
اأحدث  وهو  كرب(  )كرب،  فقال  يتكلم،  عبدالرحمن  فذهب  و�سلم(  عليه  اهلل 
القوم، فتكلما، قال )�سلى اهلل عليه و�سلم( )اأحتلفون وت�ستحقون قاتلكم اأو 
�ساحبكم( فقالوا نحلف ومل ن�سهد ومل نر قال: فنرْبئكم يهود بخم�سني مييناً( 

فقالوا كيف ناأخذ اأميان من كفار فعقله( اأي اأعطى دينه)3(.
واأفاد احلديث باأن دعوى القتل ل تثبت اإل ب�ساهدين اأو بالق�سامة اإذا مل   
يوجد ال�ساهدان وهذا ينفي اأن القرينة اأو الب�سمة الوراثية و�سيلة اإثبات فيها.

عبدالل عبدالغني, دور الب�سمة الوراثية يف مكافحة اجلرمية,مرجع �سابق, �ص1257.  )1(
املرجع نف�سه, �ص 1280.  )2(

الإمام م�سلم, �سحيح م�سلم �سرح النووي, ج5, طبعة دار احلديث القاهرة, �ص497.  )3(



جملة ت�أ�صيل العلوم {430}

الق�سا�ض  موجب  اإثبات  جواز  اإىل  املالكي  فرحون  ابن  ذهب  وقد   
الق�سامة)1(  اإىل  احتياج  بدون  قوية  كانت  اإذا  الوراثية(  )الب�سمة  بالقرائن 
اهلل  ر�سي  عوف  بن  عبدالرحمن  رواه  الذي  باحلديث  ال�سنة  يف  وا�ستدلوا 
عنه اأن ابني عفراء تداعيا قتل اأبي جهل يوم بدر فقال ر�سول اهلل )�سلى اهلل 
عليه و�سلم(: )هل م�سحتما �سيفيكما فقال: ل فقال)اأرياين �سيفكيما( فلما نظر 
اإليهما قال: )هذا قتله وق�سى له ب�سلبه()2( فاإن احلديث يدل على الأخذ باأثر 
تعتمد يف حتاليلها  الوراثية  الب�سمات  ال�سيفني وملا كانت  الدم املوجود على 
الق�ساء  جواز  على  يدل  احلديث  فاإن  وغريه  كالدم  البيولوجية  الآثار  على 

مبوجب نتائج الب�سمات يف جرائم القتل.
موقف قانون الإثبات ال�سوداين من الب�سمة الوراثية:

قرينة  تعترب  اجلنائي  املجال  يف  الوراثية  الب�سمة  تكييف  عن  باحلديث   
ويكون  اأخرى،  قرائن  تدعمها  مل  ما  ا�ستقالل  على  حكم  بها  يُقام  ول  قوية 
اإجراء الب�سمة الوراثية يف هذه اجلرائم بالن�سبة للمجال اجلنائي اإجراًء فورياً 
تتخذه ال�سلطات املخت�سة رجال الأمن اأو النيابة العامة- ب�سكل �سريع حتى ل 
ت�سيع معامل اجلرمية وتندثر اآثارها نهائياً دون �سرط الإذن من الق�ساء طاملا اأن 
هناك م�سلحة عامة)3( اإذاً هذا هو موقف القانون اجلنائي ال�سوداين من العمل 
بالب�سمة الوراثية فتعترب قرينة لبد من تع�سيد بقرائن اأخرى ترقى لالإثبات فوق 
مرحلة ال�سك املعقول- فيجب تطوير العمل اجلنائي والتقني لالأخذ بالب�سمة 
الوراثية لأن غالبية الدول املتقدمة تاأخذ بها وقد اأثبتت جناحاً كبرياً يف ك�سف 

معامل اجلرمية ومعرفة املجرمني.
ابن فرحون املالكي, تب�سرة احلكام يف اأ�سول الأق�سية والأحكام, ج1, مكتبة الكليات الأزهرية, القاهرة ,�ص392.  )1(

الإ�سلمية,  لل�سوؤون  الأعلى  املجل�ص  طبعة  �سلبه,  له  قتيًل  قتل  ومن  باب  ج3,  البخاري,  �سحيح  البخاري,  الإمام   )2(
ط1386هـ,�ص1144.

د.بدرية عبداملنعم ح�سونة, �سرح قانون الإثبات ل�سنة 1994م, اخلرطوم مطبعة جي تاون, الطبعة الثامنة, 2004م, �ص204.  )3(
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املبحث اخلام�ض
اإثبات الن�سب بالب�سمة الوراثية

الإ�سالم  اهتم  ولذا  الإن�سانية  الروابط  اأ�سمى  من  الن�سب  رابطة  تُعد   
تعاىل:  قال  اإليهم  وين�سبوهم  اأبناءهم  يدعوا  اأن  الآباء  فنهى  بالغاً  اهتماماً  بها 
يَهْدِي  الْحَقَّ وَهُوَ  يَُقوُل  بَِأْفوَاهُِكمْ وَاللَّهُ  َقوُْلُكمْ  َذلُِكمْ  َأبْنَاءَُكمْ  َأدْعِيَاءَُكمْ  }...وَمَا جَعََل 
بَائِِهمْ هُوَ َأْقسَُط عِنْدَ اللَّهِ...{ ]الأحزاب: 5[، كما نهى تعاىل عن  السَِّبيَل • ادْعُوهُمْ لَِ
اإنكار ن�سب الأولد الذين منهم يقول الر�سول )�سلى اهلل عليه و�سلم(: )اأميا 
رجل جحد ولده وهو ينظر اإليه اأي يعلم اأنه ابنه- احتجب اهلل منه وف�سحه 
على روؤو�ض اخلالئق()1( ولزمن طويل كل حتليل وفح�ض الدم يوؤدي اإىل نفي 
الن�سب ول يوؤدي اإىل اإثباته)2(. وتكون اأهميته يف الطرف الذي يريد التو�سل 
اإىل دليل نفي قاطع، فهذا الفح�ض ميكن اأن يفيد يف خ�سو�ض دعواه، واليوم 
وبعد اكت�ساف الب�سمة الوراثية اأ�سبح الأمر ل يقت�سر على نفي الن�سب فقط 
بل يتعدى ذلك اإىل اإثبات الن�سب وبال جمال لل�سك ، حيث اأن املادة الوراثية  
للطفل تتكون من الأبوين منا�سفة فالعدد ال�سبغي والكروموزومات املوجودة 
يف كل خلية يف الطفل هي �ستة واأربعون، ثالثة وع�سرون متوارثة من نطفة 

الأب وثالثة وع�سرون متوارثة من بوي�سة الأم)3(.     
ولإثبات اأو نفي بنوة طفل اإىل اأب اأو اإىل اأم معينة يتم باأخذ عينات من   
كل الأب والأم والطفل وبعد احل�سول على D.N.A  من هذه العينات يتم 
للطفل   D.N.A الكهربائي ومبقارنة  الف�سل  D.N.A على لوحة  تقطيع جزئي 
فاإن  الطفل  لهذا  اأباً  املزعومني  الأبوين  اأحد  كان  فاإذا  املزعومني  الأبوين  مع 
الن�سب  اإثبات  يتم  لالأب وبهذا   D.N.A مع  �سيتطابق  للطفل   D.N.A ن�سف 

حممدين عبدالل الدارمي,�سنن الدارمي, ج2, دار اإحياء ال�سنة املحمدية, 153.  )1(
ال�سيخ اأحمد اإبراهيم, طرق الإثبات ال�سرعية, ط1, 1984م, �ص473.  )2(

د.مو�سى اخللف, الع�سر اجلينومي,مطبوعات عامل املعرفة, ط1, 2003م, �ص133.  )3(
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بوجه علمي دقيق وبال اأدنى �سك، وعندما يتفق ن�سف D.N.A للطفل مع ال
D.N.A لالأم فاإنها ت�سبح اأماً لهذا الطفل اأما عندما يختلف ال D.N.A للطفل 
مع الD.N.A لالأبوين فاإنهم بالقطع لي�سوا اآباء لهذا الطفل، وبهذا ميكن نفي 

الطفل لهذين الأبوين)1(.
وعليه هنالك من العلماء املعا�سرين)2( ما يوؤيد الأخذ بالب�سمة الوراثية   

يف اإثبات الن�سب م�ستدلني بالآتي:
ل  اهلل  اإن  اهلل  ر�سول  يا  قالت:  الأن�سارية  �سليم  اأم  عن  عائ�سة  حديث  اأوًل: 
ي�ستحي من احلق فهل على املراأة غ�سل اإذا احتلمت فقال النبي )�سلى اهلل عليه 
املراأة؟: فقال )تربت  اأوحتتلم  اأم �سليم:  املاء( فقالت  اإذا راأت  و�سلم(: )نعم 

يداك( )فيم ي�سبهها ولدها()3(.
واأن اإخبار النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم(  باأن املني يوجب ال�سبه يلزم   
فيه ال�سبه مناط �سرعي يف اإثبات الن�سب واإل ملا كان لالإخبار فائدة يعتد بها، 
بهما،  �سبهه  اإظهار  �سبباً يف  منهما اجلنني  يتكون  اللذين  الأبوين  ماء  وملا كان 
فوجب اأن يكون ال�سبه دلياًل لإثبات ن�سبه منهما اإحلاق للولد باأبيه احلقيقي)4(. 

وهذا هو معتمد ودليل الب�سمة الوراثية.
قال  الفرا�ض كما  بقرينة  الن�سب  باإثبات  الأخذ  الدالة على  الأدلة  ثانيًا: عموم 
النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم(: )الولد للفرا�ض وللعاهر احلجر()5( ول �سك اأن 

الب�سمة الوراثية من القرائن القوية فتدخل يف ذلك العموم.
د.ع�سام اأحمد البهجي, تعوي�ص الأ�سرار الناجتة عن تطبيقات الهند�سة الوراثية,بدون ن�سر, �ص48.  )1(

د.وهبة الزحيلي, الب�سمة الوراثية ودورها يف الإثبات, بحث مقدم اإىل موؤمتر الهند�سة الوراثية, جامعة الأمارات العربية املتحدة   )2(
2002م, �ص513.

�سحيح البخاري, ج1, كتاب العلم, باب احلياء, حديث رقم 130, �ص 60.  )3(
حممد بن علي بن حممد ال�سوكاين, نيل الأوطار من اأحاديث �سيد الأخيار, ج7, دار الكتب العلمية بريوت, لبنان, �ص82.  )4(

�سحيح م�سلم, ج10, كتاب الر�ساع, باب الولد للفرا�ص وتوخي ال�سبهات, حديث رقم 1457, �ص36.  )5(
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متناهية  دقة  فيه  اأ�سا�ض علمي حم�سو�ض  قائمة على  الوراثية  الب�سمة  اإن  ثالثًا: 
والفرا�سة  الجتهاد  على  تقوم  التي  القيافة  بخالف  جداً  م�ستبعد  فيه  واخلطاأ 

وهي مبينة على غلبة الظن واخلطاأ فيها وارد.
باأي  لإثباته  ي�سعى  للمكلف  ال�سرعية  احلقوق  من  حقاً  يُعد  الن�سب  اإن  رابعًا: 
البينة والإقرار  منها  والتي  الإ�سالمية  ال�سريعة  الإثبات يف  و�سيلة من و�سائل 
والفرا�ض، والب�سمة الوراثية قرينة �سبه قاطعة لالإثبات مع احتمال اخلطاأ فيها 

نادر جداً فيلزم الأخذ بها يف اإثبات الن�سب. 
خام�سًا: اإن الأمة ومنها فقهاوؤها قد قبلوا يف اإثبات ال�سخ�سية و�سائل م�ستحدثة 
اأثبتت جدواها علمياً كالأخذ بنتيجة فح�ض ب�سمة الأ�سابع، والتوقيع اخلطي، 
وكذلك ال�سور ال�سخ�سية، تكتفي بها جميع اجلهات الر�سمية لإثبات ال�سخ�سية 
ومل ن�سمع اأن اأحداً من اأهل العلم والفقه اأنكر العمل ب�سيء من هذه الو�سائل 
الثالث بل ا�ستخدموها يف اأنف�سهم، كما ا�ستخدمها غريهم وهذا اإجماع علمي 
له اأثره يف اإثبات الأحكام، وكذلك الب�سمة الوراثية ينبغي يف اإثبات الأبوة 

بالن�سبة ملجهويل الأبوين)1(.
الأنظمة الق�سائية التي اأخذت بالب�سمة الوراثية: 

الوراثية ومنها  بالب�سمة  اأخذ  الق�سائية من  الأنظمة  اأن هنالك من  جند   
على �سبيل املثال ل احل�سر:

1/ الق�ساء الغربي:
تلقى الق�ساء الغربي يف اأمريكا واأوربا الب�سمة الوراثية ب�سدر رحب   
الق�ساء  واعتمدها  الأمريكي  الق�ساء  يف  قبوًل  الوراثية  الب�سمة  لقت  حيث 
الن�سب  بتنازع  اخلا�سة  الق�سائية  املنازعات  يف  لالإثبات  كو�سيلة  الفرن�سي 
د.حممد راأفت عثمان, الب�سمة الوراثية ودورها يف اإثبات الن�سب, بحث من�سور مبجلة املجل�ص الأعلى لل�سوؤون الإ�سلمية – م�سر,   )1(

العدد112, 2004م, �ص614.
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واإثبات البنوة ثم تزايد عدد الدول التي اأخذت بالب�سمة الوراثية كقرينة يف 
الإثبات كربيطانيا والأرجنتني ومعظم الدول الأوربية. 

خلية  اأو  عينة  اأخذ  يجيزان  فاإنهما  والأملاين:  الدمناركي  الت�سريع  واأن   
لأجراء الب�سمة الوراثية يف حالة وجود دلئل قوية به على ارتكابه جرمية يُعاقب 
عليها باحلب�ض مدة ت�سل اإىل 18 �سهراً اأو اأكرث بناًء على قرار من القا�سي حيث 
يتم الفح�ض البيولوجي مبعرفة الطبيب ال�سرعي ول حتتاج هذه التحاليل اإىل 
ر�سا املتهم، اأما القانون الهولندي فقد و�سع عدة �سروط و�سمانات لإجراء 

حتليل الب�سمة الوراثية وذلك �سماناً حلق املتهم و�سري العدالة اجلنائية)1(.  
2/ الق�ساء امل�سـري:

لإجراء  م�سر  يف  والبيولوجي  ال�سرعي  للطب  معمل  اإن�سـاء  مت  فقد   
اختبارات احلام�ض النووي يف اجلرائم املختلفة وقام هذه املعمل حتى الآن 

بك�سف العديد من الق�سايا اخلا�سة باإثبات الن�سب.
وهذا قد ذهب امل�سرع امل�سري يف تنظيمه لالأحوال ال�سخ�سية واإجراءات   
لقوانني  طبقاً  الأحكام  ت�سدر  اأن  اإىل  ال�سخ�سية  الأحوال  م�سائل  يف  التقا�سي 

الأحوال ال�سخ�سية والوقف املعمول بها ويعمل فيما مل يرد ب�ساأنه ن�ض.
وجند اأن الق�ساء امل�سري اعتمد على م�ساألة القرائن والأدلة الفنية ومن ثم   
جعل اأمرها مرتوكاً لقناعة القا�سي ويقينه الوجداين من حيث القبول والرف�ض.

3/ الق�ساء الأماراتي:
حيث ا�ستقبلت دولة الأمارات نباأ الب�سمة الوراثية حيث مت اإن�ساء اأول   
خمترب جنائي يف اأمارة دبي حيث بداأت خمتربات الدولة يف ال�سروع بالعمل 

يف الب�سمة الوراثية واإجراء التحاليل املخربية)2(.
املرجع نف�سه, �ص 570.  )1(

املرجع ال�سابق, �ص 560.  )2(
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وقد اأ�سدرت حمكمة التمييز باأمارة دبي قاعدة قانونية ومبداأ قانونياً   
ثابتاً مت ن�سره حيث قالت: اإن نتيجة حتليل الدم لي�ست من البيانات املعتربة �سرعاً 
لإثبات الن�سب ول يعدو هذا التقرير اإما يكون جمرد قرينة يخ�سع تقديرها اإىل 
حمكمة املو�سوع ول ترتتب على حمكمة ال�ستئناف يف عدم اأخذها بنتيجة 

املخترب اجلنائي يف اإثبات ن�سب امل�سارع عليه يف الطاعن بعد حتليل الدم.
هو  من  فيه  يعلم  مل  الذي  الن�سب  هو  املجهول:  الفرا�ض  ن�سب  واأما   
اأو كوارث،  اأو فقدان  اأو علة ك�سياع  الن�سب وذلك بوجود �سبب  �ساحب 
الفرا�ض  النفي كما يف ن�سب  بالإثبات ولي�ض  اأغلبيته  الن�سب يف  ويتميز هذا 
اإثبات  دعوى  هي  الن�سب  هذا  يف  الق�ساء  اأمام  املرفوعة  فالدعوى  املعلوم 
الت�سابه،  باإحلاق هذا  الن�سب املجهول يطالب  املتنازعني على  ن�سب لبد كال 

وغالباً ما يكون ن�سب ولد)1(.

اخلامتــــة
اأف�سل  بن عبداهلل عليه  نبينا حممد  احلمُد هلل وال�سالة وال�سالم على   

ال�سالة وعلى اآله و�سحبه و�سلم ... وبعد:
باأن  باأنني قد تطرقت يف هذه الدرا�سة ملو�سوع جدير  فيه  مما ل �سك   
يكون جماًل للبحث ل�سيما واأنه من املو�سوعات احلديثة والتي اأفرزها التطور 
اإثبات  األ وهو مو�سوع الب�سمة الوراثية ودورها يف  العلمي والتكنولوجي 
دعاوى القتل والن�سب، حيث كان لبد من ت�سليط ال�سوء على معرفة ماهية 
الب�سمة الوراثية و�سوابط ا�ستخدامها يف الإثبات واآراء الفقهاء واأدلتهم على 

ذلك. فكان مو�سوعاً ي�ستحق التاأمل فيه والبحث والغو�ض يف مفرداته.

د.بدرية عبداملنعم ح�سونة, �سرح قانون الإثبات ل�سنة 1994م, مرجع �سابق, �ص204.  )1(
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النتائــــج:
جرائم  اإثبات  جمال  يف  الهامة  العلمية  املخرتعات  من  الوراثية  الب�سمة   /1

القتل والن�سب.
يف الدول املتقدمة الب�سمة الوراثية هي اأ�سا�ض الف�سل الدقيق يف ق�سايا   /2
ال�سرقة والقتل والغت�ساب وكذلك يف ق�سايا الن�سب العائلي والإرث.
للب�سمة الوراثية م�سادر متعددة اأهم ما مييزها لو مرت عليها مئات ال�سنني   /3

تظل الب�سمة الوراثية بها وميكن الرجوع لها يف الإثبات.
بعد اكت�ساف الب�سمة الوراثية فاإن موت اأي �سخ�ض اأو تال�سي مالحمه مل   /4
يعد يطرح اإ�سكالية حتى حتديد هويته ميكن بالب�سمة الوراثية معرفة ذلك.

اجلرمية  م�سرح  على  تواجداً  الإثبات  و�سائل  اأ�سهل  من  الوراثية  الب�سمة   /5
فقط حتتاج لتقنيات حديثة وتدريب عايل امل�ستوى.

التو�سيــــات:
�سرورة م�سايرة التطور العلمي وذلك بالعمل بالب�سمة الوراثية كو�سيلة   /1

اإثبات مهمة يف املجال اجلنائي واإثبات الن�سب.
مراعاة ال�سوابط ال�سرعية والعلمية للعمل بالب�سمة الوراثية.  /2

من  متكن  والتي  احلديثة  التقنية  والأجهزة  املوؤهل  الب�سري  الكادر  توفري   /3
العمل بالب�سمة الوراثية.

امل�سرع ال�سوداين والق�ساء ال�سوداين ب�سرورة العمل بالب�سمة الوراثية   /4
حتى ي�ساعد ذلك يف تدعيم العدالة وحتى ل ي�سيع دم هدر.

عملت  التي  الأنظمة  م�سايرة  ال�سوداين  والق�ساء  ال�سوداين  امل�سرع   /5
اأثبتت  قد  الو�سيلة  هذه  واأن  خا�سة  لالإثبات  كو�سيلة  الوراثية  بالب�سمة 

جناحاً كبرياً يف الإثبات. 
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امل�سـادر واملراجع
القراآن الكرمي.  /1

�سحيح البخاري، طبعة جمل�ض ال�سوؤون الإ�سالمية، ط1386هـ.  /2
�سحيح م�سلم، ط دار احلديث، القاهـرة.  /3

�سنن الدارمي، ط دار اإحياء ال�سنة املحمدية.  /4
نيل الأوطار لل�سوكاين، ار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.  /5

املالكي،  فرحون  ابن  والأحكام،  الأق�سية  اأ�سول  يف  احلكام  تب�سرة   /6
مكتبة الكليات الأزهرية، القاهـرة، ط1 1986م.

ل�سان العرب، حممد بن مكرم بن علي جمال الدين بن منظور، ط3،   /7
دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت.

املعجم الو�سيط، اإبراهيم م�سطفى- اأحمد الزيات، دار الدعوة القاهرة.  /8

القامو�ض الفقهي، �سعدي اأبوجيب، دار الفكر، �سوريا، ط1 1998م.  /9
الكويت  هاليل،  د.�سعدالدين  ال�سرعية،  وعالئقها  الوراثية  الب�سمة   /10

ط1 2001م.
موقع الب�سمة الوراثية من و�سائل الإثبات ،د.اأ�سرف عبدالرازق، دار   /11

النه�سة العربية، القاهرة2006م.
الب�سمة الوراثية واأثرها يف الأحكام الفقهية، د.خليفة علي الكعبي،   /12

الإ�سكندرية، دار اجلامعة، ط1 2004م 
حممد  د.ح�سن  الإثبات،  يف  حجيتها  ومدى  الوراثية  الب�سمة   /13

عبدالدائم، دار الفكر اجلامعي، الإ�سكندرية، ط2 2011م.
املعارف  من�ساأة  بهنام،  د.رم�سي�ض  التحقيق،  وقت  العلمي  البولي�ض   /14

الإ�سكندرية، ط1 1996م.
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حامد  د.علي  اجلرمية،  ك�سف  يف  ودورها  الأدلة  جمع  اإجراءات   /15
العجريف، مطابع دار الثقافة العربية، الريا�ض، ط 1412هـ.

د.كارم  ال�سماء،  وت�سريع  العلماء  جتريب  بني  والإجناب  ال�ستن�ساخ   /16
ال�سيد غنيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ط1 1998م.

ال�سرعي  الطب  اأبوالرو�ض،  ب�سيوين  اأحمد  احل�سري  فوؤاد  د.مديحة   /17
ط1  الإ�سكندرية،  اجلامعية،  املطبوعات  دار  اجلنائي،  والبحث 

1989م. 
دور الب�سمة الوراثية يف مكافحة اجلرمية، د. عبداهلل عبدالغني، بدون   /18

نا�سر.
ثورة الهند�سة الوراثية، د.وجدي عبدالفتاح �سواحل، بدون نا�سر.  /19

اجلندي،  �سادق  د.اإبراهيم  اجلنائية،  التحقيقات  يف  ال�سرعي  الطب   /20
بدون نا�سر.

التقنيات احلديثة وطرق الإثبات يف القانون املدين التون�سي، تون�ض،   /21
ط1 1997م.

طرق الإثبات ال�سرعية، ال�سيخ اأحمد اإبراهيم، ط1 1984م.  /22
ط1،  املعرفة،  عامل  مطبوعات  اخللف،  د.مو�سى  اجلينومي،  الع�سر    /23

2003م.
د.ع�سام  الوراثية،  الهند�سة  تطبيقات  عن  الناجتة  الأ�سرار  تعوي�ض   /24

اأحمد البهجي، بدون نا�سر.
الب�سمة الوراثية ودورها يف الإثبات، بحث مقدم اإىل موؤمتر الهند�سة   /25
الأمارات  جامعة  الزحيلي،  د.وهبة  والقانون،  ال�سريعة  بني  الوراثية 

العربية املتحدة 2002م.
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اإثبات الن�سب، د.حممد راأفت عثمان،  الب�سمة الوراثية ودورها يف   /26
م�سر،  الإ�سالمية،  لل�سوؤون  الأعلى  املجل�ض  مبجلة  من�سور  بحث 

العدد112، 2004م، �ض613م.
�سرح قانون الإثبات ل�سنة 1994م، د.بدرية عبداملنعم ح�سونة، مطبعة   /27

جي تاون ط8، 2004م.
قانون الإثبات ل�سنة 1994م.  /28
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احلشرات النافعة ودورها يف حفظ التوازن البيئي »رؤية قرآنية«
د. عبدالنعم الطيب حميدة علي)1( 

ملخ�س البحث
يهدف هذا البحث ملعرفة احل�سرات النافعة ودورها يف حفظ التوازن   
البيئي )روؤية قراآنية( والإ�ستفادة من احل�سرات النافعة ومن منتجاتها الكيميائية 
والطبية واحل�سرات لي�ست كلها �سارة بل هنالك النافع منها. اإ�ستخدم الباحث 
املنهج الو�سفي وتو�سل اإيل بع�ض النتائج منها: احل�سرات التي تعي�ض يف الرتبة 

تزيد من خ�سوبة الرتبة. 
الإن�سان  توؤثر على  التي  ال�سارة  الآفات  احل�سرات على  بع�ض  تق�سي   
واحليوان والنبات. ت�ستخدم بع�ض احل�سرات يف التجارب العلمية التي ترمي 

اإىل التعرف على بع�ض احلقائق البيولوجية الهامة.

مقدمــــة
احل�سرات لي�ست جميعها �سارة، بل هناك اأنواع منها ذات نفع عظيم   
وكبري، مثل تلك التي ي�ستغلها الإن�سان لإنتاج مواد ت�سلح لأغرا�ض جتارية اأو 
من  غريها  على  تتطفل  اأو  )مفرت�سة(،  لتفرت�ض  تعي�ض  ح�سرات  وهناك  طبية. 
خ�سوبتها  من  ويزيد  الرتبة  يف  يعي�ض  وبع�سها  )متطفلة(  ال�سارة  احل�سرات 
ولبع�ض  مرغوباً.  اأمراً  ن�ساطها  ي�سبح  وبذلك  فيها،  الأنفاق  بحفر  وتهويتها 
كملقحات  ن�ساطها،  يرتبط  حيث  الزراعي  املجال  يف  هامة  مكانة  احل�سرات 
الرتبة  تقطن  ما  احل�سرات  ومن  الثمار.  اإنتاج  وزيادة  بتح�سني  لالأزهار، 
من  عليها  ما  كن�ض  اأو  خوا�سها،  حت�سني  على  ق�سد،  دون  فتعمل،  الزراعية 

اأ�ستاذ م�ساعد - ق�سم الأحياء  - كلية العلوم والأداب - جامعة امللك خالد - اململكة العربية ال�سعودية.  -1

د. 
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خملفات )املرتممة علي املواد الع�سوية(. من ثم، ت�سبح هذه احل�سرات نافعة، 
واإن كانت تعمل اأحياناً كاآفات يخ�سى �سررها. وقدر ورد ذكر عدد كثري منها 
َكمََثِل  َأوْلِيَاء  اللَّهِ  مِن دُوِن  اتََّخُذوا  َّذِينَ  ال العنكبوت: }مََثُل  الكرمي  مثل  القراآن  يف 
العنكبوت:   [ يَعَْلمُونَ{  َكاُنوا  لَوْ  الْعَنَكبُوتِ  لَبَيْتُ  الْبُيُوتِ  َأوْهَنَ  وَإِنَّ  بَيْتًا  اتََّخَذتْ  الْعَنَكبُوتِ 
41[، النمل: }حَتَّى إَِذا َأَتوْا عََلى وَادِي النَّمِْل َقالَتْ نَمَْلٌة يَا َأيُّهَا النَّمُْل ادْخُُلوا مَسَاكِنَُكمْ اَل 

يَحْطِمَنَُّكمْ سَُليْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ اَل يَشْعُرُونَ{ ]النمل: 18 [، الفرا�ض: }يَوْمَ يَُكونُ النَّاسُ 
َكالَْفرَاِش الْمَبُْثوثِ{ ]القارعة: 4[، وغريها من احل�سرات على �سبيل املثال.

وي�ستفاد منها اأي�ساً يف  ك�سف  احلقائق العلمية الهامة، مثل التجارب   
التي جترى، اأحياناً، على احل�سرات لإمكانية ا�ستغاللها، بب�ساطة، داخل معامل 
كالر�سامني،  للفنانني  ملهماً  احل�سرات  بع�ض  تزال،  ول  وكانت،  الأبحاث. 

وال�سعراء وغريهم. 
م�سكلة البحث:

مت �سياغة امل�سكلة يف عدة ت�ساوؤلت:
- ما هي اأنواع احل�سرات  النافعة.

- ما هو الدور البيئي الذي تقوم به احل�سرات النافعة.
- ما هو دور احل�سرات يف جمال البحث العلمي.

اأهداف البحث:
- معرفة احل�سرات النافعة.

- معرفة الدور البيئي الذي تقوم به احل�سرات النافعة.
- معرفة منتجات احل�سرات النافعة.

اأهمية البحث:
تكمن اأهمية البحث يف معرفة احل�سرات النافعة والدور البيئي الذي   



{443}العــدد الث�مـــن ع�صـــر - رجــــب 1441هـ / مــــ�ر�س  2020م

تقوم بهي ************
منهج البحث:

اإ�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي  
هيكل البحث:

يتكون البحث من اأربع مباحث تناول الباحث:  
املبحث الأول:

- ت�سنيف احل�سرات.
- �سفات احل�سرات.

املبحث الثاين:
- احل�سرات النافعة.

- منتجات احل�سرات النافعة.
- احل�سرات الطبية.

املبحث الثالث:
- ملقحات الأزهار.

- احل�سرات التي تعي�ض يف الرتبة.
املبحث الرابع:

- البيئة.
- احل�سرات والبحث العلمي.

- احل�سرات والفن.
 اخلامتة والنتائج والتو�سيات.
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املبحث الأول
الت�سنيف وال�سفات للح�رشات

احل�رشات :
ت�سم هذه الطائفة العديد من الرتب التي ت�سنف تبعاً لإ �سلوب التكوين   
اجليني اأو التحول يف البي�سة اإيل الطور اليافع، واأي�ساً تبعاً لغياب اأو وجود 

الأجنحة وطريقة تكوينها )حممود واآخرون،2006م(.
.ما  على  منها  اكت�ساف  مت  وقد  البيئات،  جميع  يف  احل�سرات  توجد    
من  املعروفة  الكائنات  عدد  ن�سف  على  يزيد  ما  وهي   . نوع   950،000 يربو 
النباتات واحليوانات وهي 1،82 مليون نوع . ويتوقع اأن يكون عدد احل�سرات 
على الكرة الأر�سية يرتاوح بني 2 ــ 80 مليون نوع . تبلغ كثافتها العددية تقريبا 
عدة ماليني من احل�سرات يف الفدان الواحد. تعي�ض يف املاء والهواء والرتبة. 
اأحوا�ض  البرتول يف  يرقة ذباب  تعي�ض  بيئات عجيبة فمثاًل  ويعي�ض بع�سها يف 
باآبار الزيت يف كلفورنيا، كما تتكاثر بع�ض يرقات الذباب  البرتول التي حتيط 
الأخرى يف البحرية املاحلة العظمى،  كما وجدت اأنواع قليلة من الذباب تتكاثر 
 )2015 .)يا�شر  الطب  كلية  يف  اجلثث  فيها  حتفظ  التي  امللح  حملول  اأحوا�ض  يف 

ويعي�ض قليل من احل�سرات يف الينابيع احلارة التي ت�سل حرارتها 5120 ف .
بينها اجلراد:  الكرمي من  القران  وقد ورد ذكر عدد من احل�سرات يف   
7[، وكذلك   ]القمر:  مُّنَتشِرٌ{  َّهُمْ جَرَادٌ  َكَأن اْلَجْدَاثِ  مِنَ  يَْخرُجُونَ  َأبْصَارُهُمْ  }خُشَّعًا 

الفرا�ض،النمل وغريها من احل�سرات على �سبيل املثال ل احل�سر.
تعريف احل�رشة :

مناطق  ثالث  من  ج�سمه  يرتكب  الأرجل،  ملف�سليات  يتبع  حيوان   
من  واحد  وزوج  العيون  حتمل  التي  الراأ�ض  هي  الأمامية  اأو  الأوىل   املنطقة 
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قرون ال�ست�سعار وثالثة اأزواج من الزوائد الفموية املمثلة بالفكني العلويني 
ال�سدر  هي  و�سطية  منطقة  الراأ�ض  يلي  ال�سفلى،   وال�سفة  ال�سفليني  والفكني 
املف�سلية،  الأرجل  من  منها زوجاً  يتكون من ثالث حلقات يحمل كل  الذي 
الأجنحة  يف  زوج  والثالثة  الثانية  ال�سدريتني  احللقتني  من  بكل  يت�سل  وقد 
اخللفية  املنطقة  تتكون  الرقبة  هي  �سيقة  غ�سائية  بال�سدر حلقة  الراأ�ض  وي�سل 
يف اجل�سم وهي البطن التي تتكون اإحدى ع�سر حلقة كلها عدمية الأراجل ، 
مف�سلية  زوائد  والعا�سرة  والتا�سعة  الثامنة  البطنية  باحللقات  يت�سل  حني  يف 
معدة لأداء وظائف تنا�سلية اأو لو�سع البي�ض، ويعترب اجلدار اخلارجي جل�سم 
ويحفظ  الداخلية  اأح�ساءها  ويحمي  يدعمها  الذي  ال�سلب  هيكلها  احل�سرة 

�سكلها العام.)فوؤاد 2007م(.
ت�سنيف احل�رشات:

على  م�سي  فيما  احل�سرات  ت�سيف  يف  التق�سيم  علماء  اأعتمد  قد   
ال�سفات املورفولوجية للح�سرات كاأ�سا�ض للت�سنيف ولقد اأثبت العلماء باأننا 
بحاجة ما�سة لبع�ض ال�سفات املورفوجلية حتى ميكن ت�سنيف بع�ض احل�سرات 
وخا�سة يف الأنواع قريبة الت�سابه فا ل�سفة املركبة من عديد من ال�سفات اأدق 
عند الت�سنيف من ال�سفة املفردة، وان تعدد ال�سفات التق�سيمية يعطي لختيار 

الأهم ثم املهم. )عمار و ح�شام الدين 2013(.
النباتات واحليوانات  اإيل مملكتني هما  ثم ت�سنف مملكة الكائنات احلية   
الع�سوية يف  املواد  باأنها كائنات متحركة غالبا وت�سغل  تتميز مملكة احليوانات 
التق�سيم الذي  اأن نظام  تق�سيم احليوانات بطرق خمتلفة، غري  غذائها وميكن 
يتبعه علماء احليوان هو ذلك النظام الذي يعتمد اأ�سال على ال�سفات الرتكيبية 
فتو�سع احليوانات التي ت�سرتك يف تراكيب خا�سة يف جمموعة واحدة، فحني 
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تو�سع احليوانات التي لها تراكيب اأخرى يف جمموعة ثانية وهكذا،على هذا 
الأ�سا�ض تق�سم اململكة احليوانية اإيل ما يقرب من اثنتي ع�سرة �سعبة، لكل منهما 
اإ�سم خا�ض، وت�سرتك اأفرادها يف �سفات تركيبية معينة ، وت�سمل ال�سفات التي 
ت�ستعمل يف التميز على عدد اخلاليا . والتماثل و�سكل اجل�سم  وطبيعة الزوائد  
وترتيب الأع�ساء الداخلية. من �سمن هذه ال�سعب �سعبة مف�سليات الأرجل 
والتي ت�سمل الق�سريات، ذوات الألف رجل، والعناكب، ذوات املائة رجل 

واحل�سرات . )يا�شر 2015(.
�سفات �سعبة املف�سليات التي �سعبها احل�رشات :

اجل�سم معقل و تتجمع العقل عادة يف منطقتني اأو ثالث مناطق.  -1
الأرجل  مبف�سلية  ال�سعبة  هذه  �سميت  وقد  مزدوجة.  مع�سلة  زوائد  لها   -2
تبعا" لهذه ال�سفة .فكلمة Arthro  معناها مف�سل ، وكلمة Poda  معناها 

اأقدام اأو زوائد.
ذات متاثل جانبي.  -3

لها هيكل خارجي ، ي�سقط ويتجدد من وقت لآخر اأثناء منو احليوان.   -4
قناة اله�سم اأنبوبية ، تبداأ بفتحة الفم وتنتهي بفتحة ال�سرج.  -5

عبارة عن  الوحيد  الدموي  الوعاء  املفتوح،  النوع  الدوري يف  اجلهاز   -6
تركيب اأنبوبي عادة يقع اأعلى القناة اله�سمية وله فتحة جانبية يف منطقة 

البطن  جتويف اجل�سم جتويف دموي وال�سيلوم خمتزل.
اأعلى  املخ وتقع  اأمامية وهي  الع�سبي على عقدة ع�سبية  ي�ستمل اجلهاز   - 7
القناة اله�سمية وعلى مقرنني ع�سبيني ميتدان من املخ نحو اجلهة البطنية 

وحول القناة اله�سمية وعلى حبل ع�سبي بطني ذي عقد ع�سبية.
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عدا  فيما  مليحي،  باأنابيب  تعرف  اأنابيب  بوا�سطة  الإخراج  يحدث   - 8
)الق�سريات وبع�ض احليوانات الأخرى( .

التنف�ض بوا�سطة الق�سبات الهوائية والفتحات التنف�سية فيما عدا )بع�ض   -9
الق�سريات والعنكبيات( )يا�شر2015(.

طائفة احل�رشات :
تتميز بال�سفات التالية. 

اجل�سم مكون من ثالث مناطق . الراأ�ض، ال�سدر والبطن.  -1
لها زوج من قرون الإ�ست�سعار.   -2

لها ثالثة اأزواج من الأرجل.   -3
لها زوج اأو زوجان من الأجنحة يف الأنواع املجنحة.  -4

عوامل اإنت�سار احل�رشات :
�سنة  مليون   300 من  يقرب   ما  الأر�ض  على  احل�سرات  عا�ست  لقد   
يقابلها اأقل من مليون �سنة لالإن�سان وقد تطورت هذه الفرتة يف عدة اإجتاهات  

من تالئم املعي�سة يف خمتلف اأنواع البيئات تقريباً
ومن العوامل التي �ساعدت على انت�سارها :

1. احلجم :
معظم احل�سرات �سغرية ن�سبياً ، اإذ يقل ثالث اأربعها عن 6،0 �سم من الطول    
و مكنها �سغر حجمها من املعي�سة يف الأماكن التي ل تتي�سر للحيوانات الأكرب منها 

، واحتياجها لقدر ب�سيط من الغذاء لكي تعي�ض. )فوائد خليل واآخرون 1989(.
2. القدرات التنا�سلية:

غالباً ما تكون كبرية جداً ول يت�سور معظم النا�ض كم هي عالية. تتوقف   
قدرة احليوان على بناء كثافة عددية بالتكاثر على ثالثة خوا�ض هي :
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عدد البي�ض الذي تبي�سه كل اأنثى )يختلف يف احل�سرات من عدد قليل اإيل   -
عدة الألف(.

طول مدة اجليل )تختلف من اأيام معدودات اإيل ب�سع �سنني(.  -
ن�سبة الإناث يف كل جيل التي �سوف تنتج اجليل الثالث )بع�ض احل�سرات   -
لي�ض لها ذكور( مثال" ذباب الدرو�سفيال تتكاثر ب�سرعة وقد تنتج يف اأح�سن 
يفق�ض  بي�سة  يقرب 100  ما  اأنثى  ال�سنة وت�سع كل  الظروف 25 جيل يف 
ما يقرب من ن�سفها اإناث والن�سف الأخر ذكور والآن نفرت�ض اأن بداأت 
بزوج من هذا الذباب و�سمحت له بالتكاثر يف ان�سب الظروف ملدة عام 
اأن متوت و  قبل  بي�سة  الأ�سلية و�سعت 100  الأنثى  اأن  ، ويفر�ض  واحد 
يفر�ض اأن كل بي�سة تفق�ض وان كل �سغري ينمو حتى ي�سبح يافعا" ويتكاثر 
ثانية . اإن عدد الذباب الذي ينتج يف اجليل اخلام�ض والع�سرين هو عدد 
كل  ت�سغل  بحيث  بع�ض  مع  بع�سه  اجليل  هذا  ذباب  �سغط  فعند   خيايل 
1000 ذبابة 2.5 �سم لتكوين كرة من الذباب يبلغ قطرها 96 مليون ميل اأو 

كرة ممتدة من الأر�ض اإيل ال�سم�ض. 
3. وجود الهيكل اخلارجي :

وهي تراكيب خا�سة حتمي ج�سم احل�سرة من الأخطار اخلارجية. حبلها   
الع�سبي بطول اجل�سم  كما يقع القلب اأعلى القناة اله�سمية ولي�ض لها رئات 
واإمنا تتنف�ض خالل ثقوب دقيقة  توجد يف جدار اجل�سم . يتوزع الهواء الذي 

يدخل اجل�سم مبا�سرة .
4. وجود الأجنحة الفعالة :

فيها  جتد  جديدة  مناطق  اإيل  والهجرة  ال�سريعة  احلركة  يف  ت�ساعدها   
الغذاء واملاأوى.
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5. التحول :
من الب�سيط اإيل كامل) بي�ض، يرقة، عذراء ثم ح�سرة كاملة( اأو حتول   
ناق�ض ) بي�ض، حورية ثم ح�سرة كاملة( هذا التحول ي�ساعد احل�سرة يف بيئات 
خمتلفة، مت�سي يرقة الذباب املنزيل حياتها يف الروث و الغازورات الأخرى، 
يف حني تبقى العذراء �ساكنة ل تتحرك ول تتغذى بعد ذلك مت�سي احل�سرة 
يف  احل�سرة  ي�ساعد  وهذا  ال�سكرية  املواد  اأو  الطعام  بقايا  تناول  يف  الكاملة 

مواجهة الظروف غري املنا�سبة . )د. فوائد خليل واآخرون 1989(.
6. التكيف الرتكيبي  للح�رشات :

هي تلك الرتاكيب التي تت�سابه بها مع اأ�سياء اأخرى اأو حتاكيها. الكثري   
يتلون بطريقة ما بحيث يختلط متام بالو�سط الذي يعي�ض فيه مثل التي تتلون 
باألوان الأ�سجار لذلك يتلون كثري من اخلناف�ض  والبق والذباب باألوان الأزهار 

التي تزورها .
حتاكي بع�ض احل�سرات ح�سرة اأخرى لها اآله ل�سع اأو جهاز دفاعي فعال   

اأخر قد يتكون هذا الت�سبيه يف احلجم وال�سكل وال�سلوك واللون اأي�سا".
7. للح�رشات اأحيانًا مميزات ف�سيولوجية غري عادية :

فقد يتجمد بع�سها يف الربودة يف درجة 20 حتت ال�سفر ومع ذلك   
تظل حية  وميكن لبع�سها العي�ض يف �سغط جوي متطرف ثم تعر�ض فجاءه 

ل�سغط جوي عادي دون اأي تاأثري.
8. ذات ذكاء عايل اأحيانًا يفوق ذكاء الإن�سان يف ت�رشفه:

تظهر بع�ض احل�سرات بعد نظر عجيب بالن�سبة لو�سع البي�ض فيما يخت�ض   
بالإحتياجات امل�ستقبلية لل�سغار. وللكثري من احل�سرات نظم اجتماعية يغلب 
الإجتماعية  احل�سرات  من  الكثري  ا�ستطاع  فقد  اأحكاماً  الإن�سان  نظم  تفوق  اأن 
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الغذاء  اأن معظمها قد حلت م�سكلة تخزين  التحكم يف غريزة اجلن�ض، كما 
اأن  ميكنه  الإن�سان  اأن  الواقع  ويف  كاملة.  ب�سفة  بعد  الإن�سان  يحلها  مل  التي 

يتعلم كثري عن النظم الإجتماعية بدرا�سة النخل والنمل الأبي�ض . 
9. تغذية احل�رشات:

تتغذى احل�سرات على اأنواع متعددة جداً من الأغذية ل نهاية لها  فالآفات   
منها تتغذى على النباتات، ويف الواقع اأن لكل نبات نوع معني من احل�سرات 
تتغذى عليه، والآلف من احل�سرات اآكلة اللحوم تتغذى باحليوانات الفقارية 
ما�سة  اأو  طفيليات  والبع�ض  مفرت�سات،  منها  والبع�ض  الأخرى،  واحل�سرات 
وامل�سنوعات  املخزونة  والأطعمة  املتحلل  باخل�سب  يتغذى  والبع�ض  الدماء، 

املختلفة.

املبحث الثاين
منتجات احل�رشات النافعة واأنواعها

احل�رشات النافعة:
هي التي تقوم بادوار ذات نفع عظيم وكبري، كتلك التي ي�ستغلها الإن�سان   
لتفرت�ض  تعي�ض  ح�سرات  وهناك  طبية.  اأو  جتارية  لأغرا�ض  ت�سلح  مواد  لإنتاج 
)مفرت�سة(، اأو تتطفل على غريها من احل�سرات ال�سارة، وبذلك ي�سبح ن�ساطها 
يرتبط  حيث  الزراعي  املجال  يف  هامة  مكانة  احل�سرات  ولبع�ض  مرغوباً.  اأمراً 
ن�ساطها، كملقحات لالأزهار، بتح�سني وزيادة اإنتاج الثمار. ومن احل�سرات ما 
ما  كن�ض  اأو  على حت�سني خوا�سها،  ق�سد،  دون  فتعمل،  الزراعية  الرتبة  تقطن 
عليها من خملفات )املرتممة علي املواد الع�سوية(. من ثم، ت�سبح هذه احل�سرات 

نافعة، واإن كانت تعمل اأحياناً كاآفات يخ�سى �سررها، )علي و حممد 1991(.
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منتجات احل�رشات: 
لالإن�سان،  بالن�سبة  احل�سرات  من  نافعة  منتجات  على  احل�سول  ميكن   
مثل  الع�سل وال�سمع  الذي نح�سل عليه من نحل الع�سل، ويعترب النحل اأكرث 
قيمة من الع�سل، حيث حتتاج �سغالة النحل اإىل 20 رطاًل من الع�سل، كغذاء 
لها، كي تتمكن من اإفراز رطل واحد من ال�سمع ولل�سمع م�سادر متعددة يف 
الطبيعة، اإذ تفرزه بع�ض الكائنات احلية كبع�ض اأنواع احل�سرات والنبات، اأو 

قد يتم احل�سول عليه �سناعياً من بع�ض املعادن. 
اإذ يح�سل الإن�سان على اأنواع خمتلفة من ال�سمع مثل  ال�سمع ال�سيني   
من الإفرازات ال�سمعية للح�سرة وال�سمع الياباين من النبات، و�سمع الربافني من 
املعادن، ول�سموع احل�سرات اأهمية كبرية لدى الإن�سان، اإذ ي�ستغلها يف خمتلف 
و�سابون  الر�سا�ض،  واأقالم  والورني�ض  البويات،  �سناعة  مثل  ال�سناعات 
احلالقة، وغري ذلك. وهناك مواد اأخرى غري ال�سمع تفرزها احل�سرات وي�ستغلها 
الأجنحة  مادة �سمغية تدخل يف  املتجان�ض  البق  يفرز نوع  اإذ  الإن�سان جتارياً. 
�سناعة �سمغ اللك ذي القيمة التجارية العالية. كما ت�ستطيع �سغالة نحل الع�سل  
اأن حتول رحيق الأزهار الذي تتناوله لعقاً اإىل ع�سل داخل حو�سلتها، ثم ترجعه 
يف العيون الثالثية لأقرا�سها ال�سمعية التي ت�سكنها. يجمع الإن�سان هذا الع�سل 
اآلياً بو�سيلة الطرد املركزي، حيث ي�ستعمل كغذاء ويف �سناعة احللوى، ومادة 
اأج�سام  م�سحوق  من  عليها  احل�سول  يتم  جميلة،  حمراء  �سبغة  الكو�سينيل 
بالد  يف  املنت�سرة  الربية  الكمرثى  اأ�سجار  على  تعي�ض  التي  الق�سرية  احل�سرة 
املك�سيك، وبريو واجلزائر واإ�سبانيا وجزر الكناري وميكن احل�سول على رطل 
واحد من هذه ال�سبغة بتجفيف �سبعني األف ح�سرة حيث ت�ستعمل كمالئات يف 

�سناعة اأحمر ال�سفاه، ويف تلوين بع�ض الفطائر وامل�سروبات والأدوية.
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احلرير اأحد املنتجات الهامة التي تنتجها احل�سرات اإذ تغزله عدد كبري   
والعناكب.  الأخرى  الرتب  من  وغريها  الأجنحة  حر�سفية  رتبة  يرقات  من 
التي  الهامة  الأغرا�ض  من  عديد  يف  احلريري  اإفرازها  احل�سرات  وت�ستخدم 
تتطلبها اأثناء دورة حياتها، واأهم هذه الأغرا�ض هو بناء ال�سرانق التي تتحول 
داخلها الريقات العذارى، ول ي�ستغل �سناعياً اإل حرير دودة القز لأن له قيمة 
جتارية عالية يف �سناعة املن�سوجات احلريرية. ويجري حالياً حماولة ل�ستغالل 
�سناعة  يف  وذلك  اخلروع  دودة  مثل   Saturniidae عائلة  يرقات  حرير 
من�سوجات حريرية تقل قيمتها جتارياً عن تلك التي ت�سنع من حرير دودة القز 
ال�سابق ذكرها. وتتاأثر �سناعة احلرير الطبيعي حالياً، حيث ت�ساهي مادة الرايون  
وهي خيوط تنتج الآن �سناعياً، اخليوط احلريرية كمادة الرايون اأقل ثمناً واأمنت 
خيطاً. )غفوري و عزالدين2004(. ميكن احل�سول على مادة التانني  اأو حم�ض التانيك 
من الأورام النباتية التي ت�سنعها بع�ض احل�سرات. ولهذا احلم�ض اأهمية كبرية 
تانات  احل�سري  املبيد  �سناعة  يف  ي�ستغل  حيث  القت�ساديني  احل�سريني  لدى 
النيكوتني وينتج الورم الواحد الذي ت�سنعه زنابري عائلة Cynipidae  حواىل 
65%  من وزنه حم�ض التانيك الذي ي�ستعمل يف �سناعة اأح�سن الأحبار ثبوتاُ 
يف الكتابة، ح�سرات هذه العائلة حتدث اأوراماً على نبات البلوط املنت�سريف 
يف  الأخرى  النباتية  الأورام  بع�ض  وت�ستغل  اآ�سية.  وغرب  ال�سرقية  اأوروبا 
اأوراماً  احل�سرات  من  نوع  يحدث  اإذ  لالإن�سان،  غذاء  اأو  الأدوية،  �سناعة 
ت�ستغل، جتارياً،  الأدنى( حيث  ال�سرق  بالد  )املنت�سر يف  ال�سالفيا  نبات  على 
حتت اإ�سم اأورام احلكيم  ي�ساف اإىل هذه الأورام الع�سل وال�سكر، وي�ستغل 
كغذاء �سهي ذي رائحة عطرية وطعم مقبول. نالحظ مما �سبق املنتجات الكبرية 
ال�سمع، حم�ض  الع�سل،  مثل  النافعة  باإنتاجها احل�سرات  تقوم  التي  والعظيمة 

التانيك، واإفراز احلرير وغريها من منتجات احل�سرات النافعة. 
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احل�رشات الطبية:
بع�ض احل�سرات  ت�ستهر مبحتوياتها التي ت�ستغل طبياً. اإذ ت�ستخل�ض مادة   
اأنواع  اأكرث  ومن   Meloidae لعائلة  التابعة  اخلناف�ض  اأج�سام  من  الكانثارادين 
هذه اخلناف�ض اإفرازاً لهذه املادة نوع يعي�ض يف الهند الذي يفرز كمية من املادة 
احلارقة ت�ساعف الكمية التي تفرزها بقية الأنواع جمتمعة. تدخل هذه املادة يف 
كثري من الأغرا�ض الطبية حيث ت�ستغل كعالج داخلي لبع�ض اأمرا�ض اجلهاز 
البويل التنا�سلي. كما ا�ستخدمت هذه املادة اأي�ساً يف غ�سل ال�سعر، ولكن تبني 
مادة  النحل، كحولياً،  من  وي�ستخل�ض  اأ�سرر عديدة.  املادة  لهذه  اأن  اأخرياً 
تدخل يف عالج الدفرتيا واحلمى القرمزية، كما اإ�ستخدمت فيما م�سى يرقات 
ذباب اللحم يف اإزالة الأن�سجة املتحللة والبكرتيا من اجلروح. ا�ستبدلت هذه 
الريقات احلية حالياً مبادة تركيبية م�ستقة من اليوريا يعتقد اأنها اأح�سن تاأثرياً يف 
هذا املجال. كما ت�سد غدتا احلرير لريقة دودة القز، ثم جتفف بطرق خا�سة، 
وبذلك ميكن احل�سول على خيوط ت�ستعمل يف اجلراحة. وقد اإ�ستبدلت هذه 
اخليوط، حالياً، باألياف �سناعية تعترب اأح�سن جودة، واأرخ�ض ثمناً، وي�ستغل 
ثمناً، وي�ستغل، حالياً،  واأرخ�ض  اأح�سن جودة،  تعترب  باألياف �سناعية  حالياً، 
الغذاء امللكي، الذي تفرزه من روؤو�سها �سغالت نحل الع�سل احلديثة ال�سن، 
يف اأغرا�ض عالجية هامة بعد اأن اإت�سحت قيمته العالية كغذاء متكامل للنحل، 
من  يعاين  ملن  احلقن،  طريق  عن  اأو  بالع�سل  خملوطاً  اإما  الإفرا،  هذا  يقدم 
من�سطة  اأنها  يعتقد  مواد  لحتوائه  ال�سيخوخة  اأو  التغذية،  �سوء  اأو  الإجهاد، 

لغدد الإن�سان. )غفوري و عزالدين  2004(.
احل�رشات املتطفلة:

التطفل هو عالقة بني كائنني اأحدهما اأ�سغر يف  احلجم ي�سمي الطفيل   
والأخر اأكرب حجماً ي�سمى العائل يعي�ض الطفيل على اأو داخل العائل   وي�سبب 
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له املر�ض  وذلك خالل طور على الأقل من حياة الطفيل. والفرتا�ض هو عالقة 
اأو  واحداً  املفرت�ض فرداً  الذي يطلق عليه  الأخر،  اأحدهما  يهاجم  بني كائنني  
عديٌد من اأفراد يطلق عليه ال�سحية بغر�ض التغذية عليه، وهنا يق�سي املفرت�ض 
مع كل فرد من �سحاياه فرتة حمدودة  من الوقت تقل عن فرتة تغذيته خالل 
طور من حياته. يت�سح مما �سبق اأن عن�سر املالزمة بن املعا�سرين، الطفيل وعائلة 
من ناحية واملفرت�ض و�سحيته من ناحية اأخرى، قد اأ�سبح اأطول مدى يف عادة 
التطفل عنه يف عادة الفرتا�ض، مما يدل على اأن الطفيل اأكرث ارتقاء يف �سل�سلة 
ثمة  اإذ يوجد  التايل.  نبع من  الأول قد  املفرت�ض، واأن  الن�سوء )التطور( من 
عالقة قريبة بني عادات الرتمم والتطفل والفرتا�ض، واأن هذه العادات الثالث 
اأ�سل الطفيل،  اأن  قد ت�سكل خطوات يف �سل�سلة التخ�س�ض الغذائي، يعتقد 
ثم  حية،  اأن�سجة حيوانية غري  على  يرتمم  كان  املعي�سة   كائن حر  املفرت�ض،  اأو 
اإكت�سب مع الوقت قدرة تذوق اأن�سجة حيوانية حية مما دفعه اإىل مهاجمة نوع 
بني  ذلك  اأثناء  مالزمة  هناك  تكن  مل  عليه،  التغذية  بغر�ض  اأكرث  احليوان  من 
الكائن املهاجم و�سحيته، ومن ثم كان مفرت�ساً اإمتد فيما بعد نطاق هذه املالزمة 
ملدة طور على الأقل من حياة الكائن املهاجم، وحينئذ اأ�سبح طفياًل، يو�سح 
هذا العتقاد ذباب اللحم لأنها ت�سم اأنواعاً مرتممة على بقايا نباتية اأو حيوانية، 
احل�سرات  اأن  يعتقد  كما  حية،  ونباتية  حيوانية  كائنات  على  تتغذى  واأخرى 
املفرت�سة والطفيلية قد ن�ساأت اأي�ساً من اأ�سالف كانت تتغذى على النبات احلي، 
ثم اإكت�سبت مع الوقت قدرة احليوان احلي للتغذية عليه. يدعم هذا العتقاد 
تتغذى  التاكينا،  كذبابة  والطفيليات  ال�سرف�ض،  كذباب  املفرت�سات  بع�ض  اأن 
من  غذاءها  وتتناول  )الريقة(  الكامل  غري  طورها  اأثناء  احلي  احليوان  على 
النبات احلي )رحيق الأزهار( اأثناء طور احل�سرة الكاملة، وقد يتناول الطور 
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الواحد كال من النوعني من الغذاء، مثل حوريات ترب�ض القطن التي تتغذى 
على الع�سري اخللوي لأوراق النباتية، كما تفرت�ض ب�سراهة العنكبوت الأحمر 

الذي ي�سيب هذه الأوراق. )غفوري و عزالدين  2004(.
احل�رشات املفرت�سة:

و�سط  بيئة  يف  اأو  بجوار  عادة  بي�سها،  املفرت�سة  احل�سرة  اأنثى  ت�سع   
عديدة  اأفراداً  تهاجم  اأو حورية  يرقة  البي�ض  ال�سحية يخرج من هذا  انت�سار 
من ال�سحايا التي تنتمي اإىل نوع واحد، اأو اأكرث لتتغذى عليها حتى يكتمل منو 
هذه ال�سغار، وقد ي�ستمر الإفرتا�ض اأثناء طور احل�سرة الكاملة. وتظهر بع�ض 
التحورات غالباً باأجزاء الفم والأرجل الأمامية. اإذ ي�سبح خرطوم اأجزاء الفم 
املفرت�سة  احل�سرات  يف  مثيله  من  اأطول  املفرت�سة  احل�سرات  يف  املا�سة  الثاقبة 
العلوية يف  الفكوك  النبات. وت�سبح  بثقب واإمت�سا�ض ع�سارة  تتغذى  التي 
احل�سرات املفرت�سة القار�سة ممتدة اإىل الأمام وحادة وتفتقر دائماً اإىل ال�سطح 
الطاحن، وقد تتحور اأجزاء الفم احياناً لإقتنا�ض ال�سحية، واأو�سح مثل لذلك 
ما ذكر يف اأجزاء فم يرقة اأ�سد النمل وحورية الرعا�ض، وقد يتواءم تركيب اأو 
مو�سع الأرجل لغر�ض اإقتنا�ض وحمل الفري�سة طوال فرتة التغذية. اإذ تتحور 
الأرجل لغر�ض اقتنا�ض وحمل الفري�سة طوال فرتة التغذية. اإذ تتحور الأرجل 
اإىل  الأرجل  تنمو هذه  للقن�ض، حيث  املفرت�سة  الأمامية يف غالبية احل�سرات 
ذروة قوتها. ويقرتب مو�سع الأرجل ال�ستة يف احل�سرات الكاملة للرعا�سات 
جتاه مقدمة ال�سدر لتكون اأقرب ما تكون لأجزاء الفم، وهذا ميكنها من توجيه 
الفري�سة التي حتملها بهذه الأرجل، جتاه هذه الأجزاء. وتنت�سر املفرت�سات يف 
غالبية رتب احل�سرات، وفيما يلي اأهم جمموعاتها مرتبطة بهذه الرتب: )غفوري 
و عزالدين 2004( عائلة فر�ض النبي Mantidae العائلة الوحيدة يف رتبة احل�سرات 
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�سبكية الأجنحة التي ت�سم اأنواعاً مفرت�سة، مثل فر�ض النبي الكبري ذي البقعتني  
وعدمي البقع تتغذى هذه املفرت�سات على كميات كبرية من ال�سحايا التي تنتمي 
اإىل اأنواع احل�سرات الأر�سية وال�سحايل. ت�سع هذه احل�سرات البي�ض  غالباً 
باأغ�سان  البي�ض  اأكيا�ض  تل�سق  حيث  كالإ�سفنج  اإفرازية  مبادة  تغلفها  كتل  يف 

النبات والأع�ساب.
العجوز  اإبرة  املفرت�سة، مثل  الأنواع  الأجنحة بع�ض  ت�سم رتبة جلدية   
الكبرية التي تعي�ض يف اأنفاق حتت الرتبة و الحجار حيث تتغذى على كثري 
من احل�سرات الأر�سية وديدان الأر�ض كما تت�سلق النبات، اأحيانا لتفرت�ض ما 

عليها من ح�سرات مثل عذارى ثاقبات الذرة. )علي و حممد 1991(.
اأثناء  الذباب  تقتن�ض  اأن  الرعا�سات  من  الكاملة  احل�سرات  ت�ستطيع   
من  عديد  لإقتنا�ض  متحورة  �سفلى  �سفة  املائية  الرعا�ض  وحلوريات  طريانها 

احل�سرات املائية والديدان، والأ�سماك ال�سغرية.
تنتمي هذه  الأجنحة حيث  املفرت�سة يف رتبة هدبية  الأنواع  يقل عدد   
الرتب�ض  يهاجم  الأنبوبي   الذئب  ذي  الرتب�ض  رتبة  حتت  اإىل  غالباً  الأنواع 

املفرت�ض عادة، مثل النوع، املن واحللم وبي�ض احل�سرات.
يوجد عدد كبري من احل�سرات املفرت�سة يف رتبة ن�سفية الأجنحة، وكلها   
تتبع املجموعة غري املتجان�سة الأجنحة تنق�سم هذه املفرت�سات اإىل جمموعتني: 
املجموعة  ت�سم  اأر�سية.  اأنواعها  كل  واأخرى  املائية،  املفرت�سات  ت�سم  واحدة 
الربك،  تعي�ض يف  التي  الكبرية  النيلية  كالبقة  املفرت�سات حجماً،  اأكرب  الأوىل 
وامل�ستنقعات والقنوات، ويف مزارع الأرز الغزيرة املياه، حيث تفرت�ض كل 
املفرت�سات  وتتواجد  مهاجمتها.  من  ال�سفادع  ت�سلم  ل  كما  املائية،  احل�سرات 
التي   notonoectidae و   corixidae و   Nepidae عائالت  يف  اأي�ساً،  املائية 
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املفرت�سات  غالبية  وتنتمي  البعو�ض.  وعذارى  يرقات  تفرت�ض  اأنواعاً  ت�سم 
و  Reduviidae termatophylidae عائالت  اإىل  الأجنحة  الن�سفية  الأر�سية 

تهاجم  لأنها  هامة  املفرت�سات  هذه  وتعترب   pentatomidae و   anthocoridae

اإذن  والنبات.  واحليوان  الإن�سان  علي  توؤثر  التي  احل�سرية  الآفات  من  عديداً 
ينتمي اإىل العائلة الأخرية عدد من الأنواع، اأهمها النوعان. التي تفرت�ض املن، 

والرتب�ض، وبي�ض احل�سرات، والريقات احلديثة الفق�ض واحللم.
اأكرثها  مفرت�سة   )Neuroptera( الأجنحة  معرق  رتبة  يرقات  غالبية   
ال�سغرية.  الأخرى  واحل�سرات  املن  تفرت�ض  )التي  النمل  اأ�سد  يرقات  ن�ساطاً 
ويرقات �سد النمل)Myrmeiiontidae( التي تت�سيد ح�سرات النمل بوا�سطة 

م�سائد قمعية ت�سنعها هذه الريقات يف الرمال. )�شاميان، )1988م(.
ت�سلك  الأجنحة.  غمدية  رتبة  يف  املفرت�سة  الأنواع  من  عديد  يوجد   
الكاملة.  الريقة واحل�سرة  اأثناء طوري  الإفرتا�ض  املفرت�سات عادة  جميع هذه 
تعي�ض خناف�ض عائلة التي يطلق عليها اخلناف�ض النمرية   حيث تبني يرقاتها اأنفاقاً 
عمودية، بينما ت�سبح احل�سرة الكاملة هوائية حيث ي�سعب اإ�سطيادها. يتميز 
كال الطورين برا�ض كبرية ن�سبياً وبفكوك علوية ممتدة وحادة، كما مييز الريقة 
اخلام�سة،  البطنية  احللقة  برتجة  مرتفع  �سنم  على  يتواجدان  حادان  خطافان 
وجميع خناف�ض عائلة Dytiscidae مائية، ومنها خنف�ساء ال�سيب�سرتالتي تفرت�ض 
علويني طويلني  بفكني  العائلة  يرقات هذه  تتميز  املائية.  والديدان  احل�سرات 
قناة عن طريقها متت�ض  اإىل  توؤدي  فتحة  منهما طرف مدبب ذو  لكل  ملقطني 
ذات  الأخريتني  العائلتني  مفرت�سات  وتعترب  ال�سحية.  ج�سم  �سوائل  الريقة 
اأهمية اإقت�سادية �سئيلة ن�سبياً، من ناحية ال�سبط البيولوجي لالآفات، لإفرتا�سها 
�سحايا غري ذات اأهمية اإقت�سادية. وتتواجد ح�سرات عائلة اخلناف�ض الأر�سية 
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Carabidae  حتت الأحجار غالباً. ومييز هذه املجموعة األوانها ال�سوداء والبنية 

واأرجلها الرفيعة، مثل خنف�ساء الكالو�سوما التي تتغذى لياًل على يرقات دودة 
ورق القطن ومثيالتها، التي ت�سري على الأر�ض )علي و حممد1991(.

ويعترب ذباب ال�سرف�ض  اأقوى مفرت�سات رتبة ذات اجلناحني . ي�سع هذا   
الذباب بي�سه بالقرب من جمموعة املن، حيث تفق�ض من هذا البي�ض يرقات 

تلتهم اأعدادا كبرية من املن يومياً.
حتتوي رتبة غ�سائية الأجنحة على عديد من الأنواع املفرت�سة، يقتن�ض   
بع�ض الزنابري الإنفرادية والإجتماعية احل�سرات والعناكب. ينتمي اإىل الزنابري 
البانية  الطني  وزنابري  النحيل(  اخل�سر  )ذات  احلافرة  الطني  زنابري  الإنفرادية 
حيث  الرتبة  من  اأو  يف  ت�سنعها  اأع�سا�ض  يف  وتختزنها  احل�سرات  جتمع  التي 
ت�ستعمل م�سدراً للغذاء، ويتبع جمموعة الزنابري الإجتماعية اأنواع من عائلة 
ما  على  ح�سنتها  تعي�ض  حيث  الورق  من  اأع�سا�ساً  ت�سنع  التي   ،Vespidae

تقتن�سه هذه الزنابري من ح�سرات حية.
احل�رشات الطفيلية:

تنق�سم الطفيليات احل�سرية اإىل جمموعتني، جمموعة تهاجم الفقاريات،   
القمل  الأوىل  املجموعة  اإىل  ينتمي  واأقربائها،  تتطفل على احل�سرات  واأخرى 
والرباغيث.  والنغف،  الربغ�ض،  اأنواع  وبع�ض  القار�ض  والقمل  احلقيقي، 
وتنتمي طفيليات احل�سرات اإىل جمموعات خمتلفة، حيث تنق�سم الطفيليات  
الداخلية  الطفيليات  عليها  فيطلق  العائل،  داخل  تعي�ض  طفيليات  ق�سمني  اإيل 
تنق�سم  كما  اخلارجية.  الطفيليات  فت�سمى  اخلارج  من  عليه  تتطفل  واأخرى 
الطفيليات من حيث عدد العوائل التي تتطفل عليها حتت الظروف الطبيعية، 
اإىل طفيليات وحيدة العائل  وهي التي تخت�ض بتطفلها على نوع واحد من 
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العوائل، وطفيليات حمدودة العائل حيث تهاجم عدداً حمدوداً من الأنواع 
املتقاربة تق�سيمياً، وثالثة عديدة العوائل تتطفل على اأنواع عديدة من الكائنات، 
ينتمي اإىل املجموعة الأوىل القمل القار�ض الذي يتطفل على الطيور، واإىل 
اأنواع  من  عدد  بي�ض  على  يتطفل  الذي  طفيلرتترايكوقراما   الثالثة  املجموعة 

احل�سرات احلر�سفية الأجنحة.
اأثناء  فقط  تطفل  حيث  الأجنحة،  داخلية  الطفيلية  احل�سرات  جميع   
الطور الريقي على اأي طور من اأطوار احل�سرات كالبي�سة اأو الريقة اأو العذراء 
اللوز  دودة  بي�ض  على  ترايكوقراما  طفيل  يرقة  تتطفل  الكاملة.  احل�سرة  اأو 
احلر�سفية  احل�سرات  من  وغريها  الذرة،  وثاقبات  البلح   وديدان  القرنفلية، 
الأجنحة، حيث يتم منو جميع الأطوار غري الكاملة للطفيل داخل بي�سة العائل. 

)الزجنا 2001(.

عالقة احل�رشة بنقل الأمرا�س:
ت�سيب  التي  الأمرا�ض،  اأنواع  من  نوع  لأي  ناقلة  احل�سرات  تعد  ل   
ثبت  فقد  الأمرا�ض.  لبع�ض  ميكانيكي  كناقل  تعمل  قد  ولكنها  عامة،  الإن�سان 
للحمى  امل�سبب  الطفيلي  نقل  ميكنه  الفرا�ض  بق  اأن  املعمل  يف  بالتجربة  علمياً 
الراجعة  وطفيليات الرتيبانو�سوما واأنواعا معينة من الفريو�سات.)البنهاوي 2006(.

املبحث الثالث
ملقحات الأزهار والتي تعي�س يف الرتبة

احل�رشات ملقحات الأزهار: 
و�سط  يف  التاأثري  عامل  ي�ستند  حيث  احل�سرات  بع�ض  الأزهار  جتذب   
�سورة على لون الزهرة، اأو رائحتها، اأو تركيبها، اأو ترتبط جميع هذه العوامل 
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يف اإحداث هذا التاأثري. وغالبا ما يتحور تركيب الزهرة بحيث ت�ستقبل نوعاً 
من احل�سرات ذات الأل�سنة اأو اأنابيب الإمت�سا�ض الطويلة فقط، ك�سغالة نحل 
الع�سل اأو الفرا�سات على التوايل. حينئذ قد يكون تركيب الزهرة يف �سورة 
عندها ل ت�ستطيع احل�سرات اأن حت�سل على هذا الرحيق دون اأن يعلق بها بع�ض 
حبوب اللقاح، اأو اأن ي�سمح هذا الرتكيب ب�سقوط حبوب اللقاح على ميا�سم 
الزهرة، وذلك من على ح�سرة علقت بها هذه احلبوب من زهرة اأخرى تنتمي 

اإىل نف�ض نوع النبات امل�ستقبل حلبوب اللقاح. )غفوري و عزالدين  2004(.
للح�سرات ملقحات الأزهار تراكيب تتواءم مع هذه الوظيفة، تتمثل   
الرجل  �ساق  على  املتواجدة  اللقاح  حبوب  �سلة  يف  الرتاكيب  هذه  اأهم 
اخللفية ل�سغالة نحل الع�سل. وال�سعريات الكثيفة املتو�سعة على جدار ج�سم 
النحل، وخرطوم اأجزاء الفم يف بع�ض احل�سرات احلر�سفية الأجنحة. ويوؤدي 
على  ذلك  يعمل  حيث  البذور،  وتكوين  الإخ�ساب  على  اخللطي  التلقيح 
حت�سني الإنتاج النباتي كماً ونوعاً. ومن الأمثلة البارزة يف هذا ال�سدد زنبور 
يتوقف  حيث  الأزمرييل،  التني  لأ�سجار  كملقح  يعمل  الذي  البال�ستوفاج 
النبات  هذا  اأزهار  التلقيح.  هذا  على  الأ�سجار  هذه  ثمار  وجودة  تكوين 
النكهة واحلجم  ثمارها  تكت�سب  اللقاح( ول  منتجة حلبوب  اإناث )غري  كلها 
من  الزنبور  هذا  ينقلها  لقاح  حبوب  بوا�سطة  اخللطي  بالتلقيح  اإل  املتكاملني 
اأزهار التني الربي، ي�سكن الزنبور امللقح اأوراماً ي�سنعها عند قواعد الأزهار 
الأخرية حيث تلت�سق حبوب اللقاح باأج�سام اإناثه، وعند زيارة هذه الإناث 
لزهار التني الأزمرييل، نقل اإليها هذه احلبوب فيتم تلقيحها الذي يوؤدي اإىل 

ن�سج وجودة الثمار. )�شاميان  1988(.
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احل�رشات  التي تعي�س يف الرتبة )حتت الأر�س(:
اأو جانباً  تق�سي حياتها  التي  تلك  الرتبة هي  تعي�ض يف  التي  احل�سرات   
من هذه احلياة، حتت �سطح الرتبة الزراعية، متجولة بني حبيباتها حيث تفتت 
احلبيبات الكبرية اأحياناً وترفعها اإىل اأعلى �سطح الرتبة، اأو تبني اأنفاقا حتت هذا 
ال�سطح مما يعمل على تخلخل الرتبة، وتفككها، في�سهل تهويتها  وحرثها و�سرف 
ما حتتويه من مياه، كما تزداد ن�سبة املواد الع�سوية يف الرتبة التي ت�سكنها هذه 
احل�سرات نتيجة لرتاكم املواد الع�سوية الناجتة من الرباز، اأو عند حتلل اأج�سام 
ما ينفق منها، وتختلف ح�سرات حتت الأر�ض قلياًل من حيث الو�سط الذي 
الأر�سية، كريقات  احل�سرات  عليه، وذلك عن  تتغذى  الذي  والغذاء  ت�سكنه 
غذائها  على  حت�سل  حيث  الرتبة  �سطح  من  بالقرب  تعي�ض  التي  النمل   اأ�سد 
)غفوري و عزالدين2004( هذه احل�سرات تلعب دور كبري يف  من عند هذا ال�سطح. 
خ�سوبة الرتبة عن طريق حفر الأنفاق يف الرتبة ونقل حبيبات الرتبة من مكان 

اإيل مكان اآخر. 
هذا  يف  الأر�ض  حتت  ح�سرات  تق�سيه  الذي  الزمني  املدى  يختلف   
الو�سط باإختالف اأنواعها، اإذ متكث غالبية هذه احل�سرات اأ�سفل �سطح الرتبة، 
اأو احل�سرة الكاملة، اأو  اأو احلورية  اأو الريقة  اإما يف طور البي�سة  حيث تكون 
خالل اأكرث من طور من هذه الأطوار. ومن اأمثلة هذه احل�سرات ما ينتمي منها 
اإىل رتب القمل املا�ض، القمل القار�ض، وخافية الأجنحة، و�سعراء الأجنحة، 
وذباب الأحجار، وتق�سي ح�سرات اأخرى مثل بع�ض اخلناف�ض، فرتة طورها 
بع�ض ح�سرات  وتعي�ض  ال�سطح.  اأ�سفل  اأو  الرتبة  �سطح  اإما على  فقط  الكامل 
رتبي ذوات الذنب القافز وذوات الذنب ال�سعري على �سطح الأتربة حيث 
تختبئ اأ�سفل الأوراق املت�ساقطة و الأنقا�ض النباتية، بينما تق�سي ح�سرات عائلة 
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ت�سنعها  �سغرية  جتاويف  داخل  وذلك  بالرتبة،  حياتها  كل  الأر�سية  اخلناف�ض 
لل�سكنى ول يغادرها بتاتاً. ومن اأمثلة احل�سرات التي يدوم �سكنها بالرتبة اأنواع 
اإبرة العجوز والنمل احلقيقي، والنمل الأبي�ض، والزنابري الإجتماعية. وعائلة 

احلفار.
معي�ستها  حيث  من  الثاقبة  زميالتها  مع  الأر�ض  حتت  ح�سرات  تت�سابه   
البعيدة عن ال�سوء، حيث الرطوبة العالية ودرجة احلرارة الثابتة، اإىل حد ما، 

والإختباء بعيداً عن الأعداء الطبيعية.
اأمثلة لبع�س احل�رشات التي تعي�س يف الرتبة:

باأعداد هائلة  الرتبة  النباتات و�سيقانها الأر�سية تزخر  بالإ�سافة جلذور   
من خمتلف اأنواع الكائنات احلية . 

اإىل  منها  القراد  اإىل  اقرب  مف�سليات  )وهي  جداً  ال�سغرية  العناكب   -
املجردة(  بالعني  فح�ست  اإذا  متحركة  �سغرية  كنقطة  وتظهر  العناكب، 
وت�سمى تعريبا احللم  وتعي�ض هذه املف�سليات ال�سغرية بني حبيبات الرتبة 

فهي كائنات هوائية.
احليوانات احلافرة وخمتلف الأنواع من احل�سرات، وذوات املائة رجل وذوات   -
الألف رجل والعناكب والعقارب الكاذبة، هذا بالإ�سافة اإىل احليوانات الأكرب 
حجماً من القوار�ض احلفارة والأرنب. يتلخ�ض دور هذه الكائنات احلية يف 
الرتبة قلبها وحرثها وحت�سني تهويتها فالأنفاق التي حتفر بالرتبة تهويها، وكذلك 
ت�سهل �سرف املاء بعد نزول مطر غزير. بع�ض من م�سببات الأمرا�ض للنبات 
مثل البكرتيا والفطريات وديدان النيماتودا تتخذ من الرتبة معرباً ت�سل به اإىل 
النبات وت�سيبه م�سببه له اأمرا�سا وكذلك تفعل بع�ض الآفات من املف�سليات 

التي تتغذى على جذور النباتات )برنامج التعليم العايل  2003(.
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جمموعات احل�رشات التي تعي�س حتت الأر�س:
1.  ت�سع غالبية احل�سرات بي�سها يف الرتبة كاجلراد، والنطاط واإبرة العجوز 
يق�سي هذا  بينما  ال�ستاء،  بالرتبة خالل فرتة  البي�سة  ي�ستدمي �سكون  وقد 
الطور فرتة ق�سرية بالرتبة اأثناء ال�سيف، ويف كال احلالتني، ت�سبح البي�سة 

غالباً يف ماأمن من الأعداء الطبيعية.
2.  تعي�ض معظم يرقات غمدية الأجنحة، وذات اجلناحني يف الرتبة. تنتمي 
الأر�سية   اإىل عائالت اخلناف�ض  الأجنحة  الرتبة من رتبة غمدية  ح�سرات 
واجلعال، واخلناف�ض احلارقة  وخناف�ض فرقع لوز وال�سو�ض، وتعترب عائلة 
اخلناف�ض النمرية  اأ�سهر غمدية الأجنحة �سكنى للرتبة حيث تعي�ض يرقاتها 

يف اأنفاق عمودية على ال�سطح لتفرت�ض احل�سرات املارة عليها.
وتعي�ض اخلناف�ض الأر�سية  اأ�سفل احلجارة واملرتاكمات، وتبحث يرقات   
اخلناف�ض احلارقة يف الرتبة عن بي�ض اجلراد والنطاط ويرقات النحل الربي، 
بينما تتغذى يرقات اجلعال  وفرقع اللوز على املواد النباتية اأ�سفل �سطح 
الرتبة، ترتبط عادة �سكنى الرتبة يف رتبة ذات اجلناحني بريقات عائالت 
ال�سنقب  وذباب  العادي  والذباب  الراق�ض  والذباب  ال�سارق  الذباب 
على  اإما  العائالت  هذه  يرقات  تتغذى  الرهو.  وذباب  مار�ض   وذباب 
غذاء نباتي مثل ذباب الرهو، اأو على املواد الع�سوية املتحللة مثل الذباب 

العادي، اأو تفرت�ض ح�سرات الرتبة مثل يرقات الذباب �سبيه النحل.
3.  توجد يرقات رتبة حر�سفية الأجنحة نادراً يف الرتبة، اإذ تتجه الريقة نحو 
هذه  من  وي�ستثنى  ق�سري،  بوقت  عذراء  اإىل  حتولها  قبل  الو�سط  هذا 
القاعدة عديدة من اأنواع هذه الرتبة التي تقر�ض يرقاتها اجلذور، وغريها 
من الأجزاء النباتية القريبة من �سطح الرتبة، مثل الديدان القار�سة ت�سكن 



جملة ت�أ�صيل العلوم {464}

هذه الريقات اأ�سفل �سطح الرتبة، عادة حيث تبيت بياتاً �ستوياً خالل هذا 
الطور اأي�ساً.

4.  تعي�ض بع�ض اأنواع رتبة الذباب العقربي يف الرتبة، حيث ت�سلك يرقاتها 
الأنفاق  مداخل  بروؤو�سها  ت�سد  اإذ  النمرية،  اخلناف�ض  يرقات  عادات 
النفق  داخل  اإىل  وترتاجع  �سحاياها،  انتظار  يف  ت�سنعها  التي  العمودية 
اأثناء الإغالق. وتوجد معظم يرقات هذه الرتبة عند �سطح الرتبة واأ�سفل 

الأحجار.
5.  نادراً ما توجد يرقات غ�سائية الأجنحة يف الرتبة، باإ�ستثناء يرقات بع�ض 
ي�سكن  وقد  والإنفرادية  والجتماعية  واملفرت�سة  الطفيلية،  الزنابري  اأنواع 

طور العذراء الرتبة اأي�ساً.
6.  عدد احلوريات التي تقطن الرتبة قليل ن�سبياً، ومن هذه احلوريات حوريات 
املن واحل�سرات الق�سرية التي تهاجم جذور النبات. كما حتفر حوريات 
ذباب مايو و الرعا�سات يف الطني املرتاكم يف قاع الربك وامل�ستنقعات. 
وعلى العك�ض من ذلك، يكرث وجود العذارى بالرتبة، وتلك ظاهرة تنت�سر 

يف غالبية رتب احل�سرات ذات ال�سكل الكامل. 
يتوقف العمق الذي حتفر اإليه ح�سرات حتت الأر�ض على نوع احل�سرة،   
هذا  يكون  اإذ  احلفر،  اأثناءه  يتم  الذي  املو�سمي  والف�سل  الرتبة،  ونوع 
العمق قريباً من �سطح الرتبة، اإىل مدى 4 بو�سات اأثناء ال�سيف، واأعمق 
من ذلك اأثناء ف�سل ال�ستاء، وتوجد يرقات اخلنف�ساء اليابانية حتت �سطح 
على  ت�سبح  اخلريف  ف�سل  حلول  وعند  ال�سيف،  اثناء  مبا�سرة  الرتبة 
عمق 6-12 بو�سة من هذا ال�سطح، حيث تظل هكذا طوال فرتة ال�ستاء، 
بينما  واحدة.  بو�سة  عمق  اإىل  الرتبة  الأر�سية  اخلناف�ض  بع�ض  وتخرتق 
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يحفر النوع قاتل ال�سيكاد اإىل عمق 13 بو�سة، ويزداد هذا العمق كثرياً 
اإىل 58- 72 بو�سة يف حالة بع�ض اخلناف�ض. وقد اإت�سح اأن لكل نوع من 

احل�سرات حتت الأر�ض نفقاً مميزاً له.
يكون  فقد  الأر�ض،  حتت  احل�سرات  تعي�ض  اأجلها  من  اأغرا�ض  هناك   
اأو لتهيئ احل�سرة مكاناً تختزن فيه ما جتمعه من غذاء  ذلك بحثاً عن الغذاء، 
اأو حيث جتد احل�سرة يف هذا الو�سط املكان الأمني بعيداً عن الأعداء، ففي 
تقطنها،  التي  للح�سرات  م�سدراً  ت�سكل  الغذاء  من  خمتلفة  اأنواع  الأر�ض 
احلية،  احليوانات  من  وغريها  واحل�سرات  احلي،  النبات  و�سيقان  جذور  مثل 
تعترب  النباتية وغريها، لذلك  املتحللة، واملرتاكمات  النباتية واحليوانية  واملواد 
بع�ض ح�سرات حتت الرتبة اآفات خطرية، وجتد الزنابري الإنفرادية والإجتماعية 
والنمل يف الرتبة املكان امل�ستقر لتخزين ما جمعته من غذاء، وذلك يف خاليا 
من الطني ت�سنعها لهذا الغر�ض، حيث تقدم الغذاء املختزن ل�سغارها، كما 
النمل  واأ�سد  النمرية  اخلناف�ض  يرقات  مثل  املفرت�سة  الريقات  ت�سنع عديداً من 
م�سائد يف الرتبة، على هيئة اأنفاق اأو اأقناع، تت�ساقط بداخلها �سحاياها. )هاول 

واآخرون 1999(.

ت�سنع زنابري الطني احلافرة اأع�سا�سها يف الرتبة حيث ت�ستعمل فكوكها   
يف رفع احلبيبات والعوار�ض لبناء هذه الأع�سا�ض . ولريقات ح�سرات الرتبة 
وخا�سة تلك تتجول ب�سرعة عند ال�سطح بحثاً عن الفري�سة مثل يرقات اخلناف�ض 
الأر�سية، اأرجل جيدة النمو. وتتميز يرقات عائلة فرقع لوز ب�سكلها ال�سلكي، 
الذي يعو�ض ق�سر اأرجلها مما يجعلها متر ب�سهولة بني حبيبات الرتبة، وعندما 
الذباب  اأنواع  بع�ض  الأرجل، كما يف  الرتبة عدمية  ت�سكن  التي  الريقة  ت�سبح 
يكون هذا دافعاً لالأنثى باأن ت�سع بي�سها على مقربة من غذاء الريقة، وجلدار 
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على  وخا�سة  وقوية  ق�سرية  اأ�سواك  الأر�ض  حتت  ح�سرات  عذارى  ج�سم 
ال�سطح الظهري، مما ي�ساعد العذراء يف اأن تاأخذ طريقها جتاه �سطح الرتبة حيث 
وتعزى  لالإنطالق.  مكان  اأقرب  منها( يف  تفق�ض  )التي  كاملة  احل�سرة  ت�سبح 
لياًل  لالأنثى  الذكر  مناداة  اإىل  القيط  �سرا�سري  يف  ال�سوت  اإحداث  ظاهرة 

ليتالقيا، حيث ل ي�ستطيع اأحد اجلن�سني روؤية الآخر لإختبائهما بالرتبة.
احل�رشات املرتممة:

احل�سرات املرتممة هي التي تتغذى على املواد الع�سوية الناجتة من حتلل   
املواد احليوانية اأو النباتية، اأو على خملفات احليوان احلي. وا�ستناداً اإىل نوع 
نباتية،  ومرتممات  حيوانية  مرتممات  اإىل  احل�سرات  هذه  تق�سيم  ميكن  غذائها 
املرتممة  احل�سرات  اأنواع  بع�ض  وتعترب  كالرباز.  احليوان  خملفات  ومرتمات 
نافعة لإ�ستهالكها مواد قد تكون �سبباً يف اإنت�سار الأمرا�ض، وحتويلها اإىل مواد 
ع�سوية تزيد من خ�سوبة الأر�ض. غري اأن هناك البع�ض الآخر ال�سار، الذي 
يعتمد يف غذائه على مواد نباتية اأو حيوانية ذات قيمة اإقت�سادية هامة، كالدقيق 

واجلنب واجللود.
الرتمم،  وعادة  تتوائم  ولكنها  احل�سرات  يف  خا�سة  حتورات  توجد  ل   
غري اأن القناة اله�سمية للح�سرات املرتممة غالباً ما ت�سبح طويلة لأن الغذاء من 
الف�سالت فقري اإىل حد ما من حيث القيمة الغذائية. وتنت�سر هذه احل�سرات 
اأ�سا�سياً، يف الرتب الأولية كذوات الذنب ال�سعري، كما تعترب عائلة ال�سرا�سري 
الرتمم  الأجنحة من احل�سرات املرتممة ول توجد عادة  الغمدية  الدنيا  والأمناط 
عادة يف رتبتي غ�سائية الأجنحة )با�ستثناء النمل احلقيقي( وحر�سفية الأجنحة. 
واحل�سرة املرتممة ذات اأجزاء فم قار�سة على الأقل يف الطور الذي ي�سلك عادة 
الرتمم كريقات الرباغيث.  ولول هذه احل�سرات املرتممة لرتاكمت بقايا النباتات 



{467}العــدد الث�مـــن ع�صـــر - رجــــب 1441هـ / مــــ�ر�س  2020م

واحليوانات على �سطح الرتبة مما يوؤثر �سلباً على حياة الإن�سان والكائنات احلية 
الآخرى )علي و حممد 1991(.

املرتممات احليوانية:
بينما  امليتة،  احل�سرات  على  احل�سرات  هذه  اأنواع  من  القليل  يتغذى   
يتغذى اأغلبها على حيوانات ميتة اأرقى مرتبة من احل�سرات. من اأمثلة الأنواع 
الأوىل يرقات اخلناف�ض املائية من عائلة  التي ترمم على ما ينفق من احل�سرات 
الغارقة يف املياه، وخناف�ض اأخرى التي تتغذى على احل�سرات امليتة يف اأع�سا�ض 
الطيور، واأخرى تتغذى على احل�سرات اجلافة )املحنطة( وتنق�سم الأنواع التي 

تتغذى على احليوانات امليتة اإىل ثالث جمموعات:
جمموعة تتغذى على احليوان حديث املوت.   )1(

جمموعة تتغذى على اجلثث املتحللة.   )2(
جمموعة تتغذى على مواد حيوانية كال�سعر والري�ض والبي�ض. اإذ يهاجم   )3(
لتتغذى  الكائنات احلية الأخرى  الطفيلية واملفرت�سة  الكائنات  الكثري من 

عليها فتقتلها.
وكغذاء  البي�ض  لو�سع  كمكان  حمببة  القتل  احلديثة  ال�سحايا  وتعترب   
اأي�ساً اإىل احل�سرات املرتممة مثل بع�ض اأنواع ذباب اللحم والذباب العادي ومتر 
اأثناء حتللها بثالث مراحل: هي مرحلة التخمر الأول ثم مرحلة التخمر  اجلثة 
الن�سادري واأخرياً مرحلة الإ�سالة وتختلف احل�سرات املرتممة التي تهاجم اجلثث 
وفق مرحلة التحلل التي متر بها هذه اجلثث فعلى �سبيل املثال تنجذب بع�ض 
احل�سرات بالرائحة اإىل اجلثة التي يف املرحلة الأوىل من التحلل مثل احل�سرات 
اأثناء مرحلة التحلل الن�سادري،  اإليها  احلر�سفية الأجنحة ثم ينجذب الذباب 

واأخرياً تهاجمها عند الغ�سالة خناف�ض الأرملة واجليفة )عمار وح�شام الدين2013(.
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املبحث الرابع
البيئة و دور احل�رشات يف البحث العلمي والفن

البيئـــة:
ق�سية البيئة من الق�سايا املهمة يف حياة النا�ض لأن الإن�سان يعي�ض فيها   
فبالتايل يجب الإهتمام بها،  خالل ال�سبعينات انتقلت من م�سكلة تتعاطف معها 
جمموعات �سيقة من العلماء واخلرباء اإىل م�سكلة �سيا�سية عامة تتطلب معرفة 
اأ�سا�سيني من قبل الدولة والقطاع اخلا�ض واملجتمع املدين واجلمهور  وحتركاً 
لأهدافها يف  ت�سعى  ال�سنني  الب�سرية لآلف  لقد ظلت  اأ�سمل.  ب�سورة  العام 
التنمية والتو�سع من دون املبالة باخلطر الذي اأوجدته على التوازن الطبيعي 
للتقدم كانت معارك �سد  الإن�سان  ، معظم معارك  الواقع  ففي  ؛  العامل  يف 
وبني  بينها  التوازن  حدود  تخطت   اأو  الواقع  يف  الب�سرية  و�سلت   ، البيئة 
حميطها الطبيعي. وكان ثمن النجاح ال�سناعي تلوث الهواء واملاء والأر�ض 
وا�ستنـزاف املوارد الطبيعية وانقرا�ض املئات من الف�سائل الأخرى ف�ساًل عن 

الختالل اخلطري يف توازن نظام الكوكب البيئي. )عادل 2009(.
تعريف البيئـــة:

 ، نزلته  اأي  منزًل  تبواأت  ويقال   ، ]بواأ[  الفعل  من  م�ستقة  البيئة  كلمة   
بدرا�سة   يخت�ض  الذي  العلم  ، هو  فيه  له  هياأته ومكنت  منزل  الرجل  وبواأت 

الكائن احلي يف مكان اإقامته اأو منزله.
التعاريف الواردة عن البيئة :

مقومات  على  منه  الإن�سان، ويح�سل  فيه  يعي�ض  الذي  الإطار  البيئة هي   .1
حياته من غذاء وك�ساء ودواء وماأوى، وميار�ض فيه عالقاته مع اأقرانه من 

بني الب�سر.
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هي كل ما هو خارج عن كيان الإن�سان، وكل ما يحيط به من موجودات،   .2
التي ي�سكن  يتنف�سه، واملاء الذي ي�سربه، والأر�ض  الهواء الذي  فت�سمل 
عليها ويزرعها، وما يحيط به -من كائنات اأو جمادات. وباخت�سار هي 

الإطار الذي ميار�ض فيه حياته واأن�سطته املختلفة.
هي كل ما يحيط بالكائن احلي ويوؤثر يف بقائه وتكاثره وكثافته وتوزيعه.   .3

)حممد 2011(.

فِي  وَبَوََّأُكمْ  عَادٍ  بَعْدِ  مِن  إِْذ جَعََلُكمْ خَُلَفاء  }وَاْذُكرُواْ   : الكرمي  القراآن  وفى   
فِي  َتعَْثوْا  اللّهِ وَاَل  آالء  َفاْذُكرُواْ  بُيُوتًا  الِْجبَاَل  َتتَّخُِذونَ مِن سُهُولِهَا ُقصُورًا وََتنْحُِتونَ  اَلرِْض 
نِّا لِيُوسُفَ فِي اَلرِْض يََتبَوَُّأ مِنْهَا حَيْثُ  اَلرِْض مُْفسِدِينَ{ ]الأعراف: 74[.  }وََكَذلِكَ مَكَّ

َّشَاء وَاَل ُنضِيعُ َأجْرَ الْمُحْسِنِنيَ{ ]يو�شف: 56[. يَشَاءُ ُنصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن ن
كذلك ميكن النظر اإىل البيئة من خالل الن�ساطات الب�سرية املختلفة، كاأن   
نقول، البيئة الزراعية، ال�سناعية، الثقافية، ال�سحية، الإجتماعية، ال�سيا�سية، 

الروحية .
من املعلوم اإن الدين الإ�سالمي مل يرتك اإي �ساردة اأو واردة اإل تطرق   
�سلب  كانت  التي  العلوم  هذه  بني  ومن   ، لها  الالزمة  احللول  وو�سع  اإليها 
مقومات الدين الإ�سالمي احلنيف هو علم البيئة وما حفل به الق�س�ض القراآين 
باأنباء هذه الأمم التي ابتعدت عن منهج اهلل واأقامت ح�سارتها اأ�س�ض مادية بحتة 
فاإن  نف�سه  الوقت  وفى  والزوال،  الفناء  اإيل  ماآلها   فكان  الأر�ض  اف�سدت   ،
الإن�سان  بني  يكون  اأن  ينبغى  الذي  للتفاعل  متكامال   منظورا  يقدم  الإ�سالم 
ول  ف�ساد  غري  من  ر�سيداً  ا�ستغالًل  ا�ستغاللها  من  الإن�سان  ميكن  مبا  والبيئة، 
له  اهلل  �سخرها  التي  البيئة  انتفاعه مبكونات هذه  ا�ستمرار  ي�سمن  اإف�ساد حتى 

َّا ُكلَّ شَيْءٍ خََلْقنَاهُ بَِقدٍَر{ ]القمر: 49[. }إِن



جملة ت�أ�صيل العلوم {470}

ووجه الر�سول الكرمي اإىل �سرورة الرفق باحليوان ، حتى اأنه نهى عن   
قتل ع�سفور دون حاجة ، وبني اأن امراأة  دخلت النار يف هرة حب�ستها ومل 

تدعها تاأكل من خ�سا�ض الأر�ض.
وعلى نهجه �سار ال�سلف ال�سالح ، فهذا اخلليفة الأموى عمر بن عبد   
اأحد  اأن راأى  بعد  البعري،  اأن يحملها  التي يجب  الأثقال  العزيز يحدد حجم 

الرعية يثقل على بعريه .
وقد جعل امل�سلمون اأوقافاً خم�س�سة لإطعام احليوانات ال�سالة وعالجها   

و�سراء احلبوب الغذائية للطيور ، وهم بذلك �سباقون يف هذا املجال.
اإ�ستغالل  علي  واأبدا  دائما  يعمل  الع�سور  مر  ومنذ  الإن�سان  يزال  ل   
موارد الطبيعة يف حياته اليومية ولبناء تقدمه وح�سارته، اإل اأن ا�ستغالله لهذه 
اأدى اإيل الأ�سرار  اأغلبها بطرق ع�سوائية وخاطئة الأمر الذي  املوارد تتم يف 
بالبيئة واإختالل توازنها بحيث اأ�سبحت �سعيفة ه�سة ل ت�ستطيع الوفاء مبتطلباته. 
وعلى هذا الأ�سا�ض، فاإن النهو�ض بالبيئة من جديد ل يكون فقط بالق�ساء على 
هذه  اإ�ستخدام  وحت�سني  مواردها  تنمية  علي  العمل  واإمنا  التلوث،  م�سادر 

املوارد. )حممد 2011(.
بداأ يظهر تاأثري الإن�سان على البيئة والتوازن البيئي منذ بدئه يف ا�ستخدام   
الأدوات يف اإ�ستغالل الأرا�سي واملوارد الطبيعية، وبدئه يف اإ�ستخدام النار 
ال�سغط  ازداد  الأر�ض  �سكان  عدد  تزايد  ومع  لل�سيد.  الأ�سلحة  وتطوير 
والتنوع  الأخرى  احلية  الكائنات  يهدد  بداأ  حتى  البيئي  والتوازن  البيئة  على 

احليوي.  
اأغلبية �سطح الأر�ض يقع حتت �سيطرة واإدارة الإن�سان، والإن�سان   اإن   
هو دائما يف حاجة اإىل امل�سكن واملاأكل وامل�سرب وامللب�ض والعالج وهي اأمور 
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�سرورية ول بد من حتقيقها وتلبيتها، ولكن لي�ض على ح�ساب البيئة والتنوع 
احليوي. اإن مبداأ حماية التنوع احليوي يجب اأن يقوم على اأ�سا�ض خلق توازن 
البيئي والتنوع  التوازن  املجتمعات والأفراد وبني  احتياجات ومتطلبات  بني 
احليوي دون الإخالل باأي من هذه العنا�سر ومن هذا املنطلق يجب اأن تبداأ 

عملية املحافظة على البيئة والتنوع احليوي.
يعتمد بقاء التنوع احليوي ب�سكل رئي�سي على ا�ستمرارية وبقاء امل�سادر   
اإىل  الطبيعية املتجددة والغري متجددة  ا�ستنزاف امل�سادر  اأدى  األطبيعية وقد 

الإخالل بالتنوع احليوي على الأر�ض.
اأهمية اإتزان النظام البيئي:

البيئية  الأنظمة  ملجموعة  �سرورياً  واأ�سبح  مهم  البيئي  النظام  اتزان   
املوجودة على �سطح الكرة الأر�سية ل�ستمرارية احلياة واإدامتها، اأتزان النظام 
البيئي هو التوازن يف جممل الدورات الغذائية الأ�سا�سية وامل�سالك املتداخلة 
للطاقة داخل النظام البيئي، )عبد القادر عابد و غازي 2004(. وهذا الأمر 
شَيْءٍ  ُكلَّ  َّا  }إِن اإتزان  يف  البيئي  النظام  عمل  نواحي  جميع  تكون  اأن  يتطلب 
خََلْقنَاهُ بَِقدٍَر{ ]القمر: 49[. اإذا ل بد اأن يكون هناك توازن بني الإنتاج والإ�ستهالك 
النظام  م�ستويات  جميع  يف  التزان  ويوجد  البيئي.  النظام  داخل  والتحلل 
العمليات  يف  انتظام  هنالك  فنجد  الفرد  داخل  الإتزان  اأخذنا  فلو  احليوي. 
التنف�ض، الإخراج،  تنظيم  تتم داخل اجل�سم، وذلك عن طريق  التي  الأي�سية 
التي  الكبرية  البيئية   الأدوار  وهذه  العمليات.  من  وغريها  القلب  دقات 
التوازن  تلعب دور كبري يف حفظ  بها احل�سرات  تقوم  �سابقا والتي  اأوردناها 

البيئي.  )عبد املنعم 2016(.
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احل�رشات والبحث العلمي:
ت�ستخدم بع�ض احل�سرات يف التجارب العلمية التي ترمي اإىل التعرف   
املجال  هذا  احل�سرات يف  واإخت�ست  الهامة،  البيولوجية  احلقائق  بع�ض  على 
لإمكانية تربيتها ب�سهولة داخل معامل البحوث دون نفقات كبرية خا�سة واأنها 
من الكائنات ال�سريعة التكاثر اأو�سح مثال لذلك ذبابة اخلل  تلك احل�سرة التي 
اأدت لالإن�سانية خدمة علمية فائقة كحيوان جتارب عن طريقه اإ�ستك�سفت غالبية 
احلرث،  بع�ض  ا�ستخدمت  كما   . اخللية  الوراثة  وعلم  بعلم  املرتبطة  احلقائق 
ويرقات  الغذائية،  املواد  بع�ض  قيمة  لتقدير  املخزونة،  احلبوب  كح�سرات 
اأهم  يرتبط  احل�سرية،  باملبيدات  املتعلقة  الدرا�سات  يف  والذباب  البعو�ض 
واخل�سر،  الفاكهة  على  املبيدات  لهذه  املتبقي  الأثر  مبعرفة  الدرا�سات  هذه 
تال�سياً ملا قد ينجم عن اإ�ستخدامها من اأ�سرار على �سحة الإن�سان واحليوان، 
الظروف  مع  وتفاعلها  للكائنات،  اجلغرايف  التوزيع  درا�سات  تقدمت  كما 
البيئية املحيطة بها، عن طريق البحوث احل�سرية الإيكولوجية. كما اأن درا�سة 
ال�سلوك، وعلم النف�ض، وا�ستجابة الكائنات احلية للموؤثرات اخلارجية وكذا 
درا�سة علم الإجتماع قد اإرتكزت كثرياً على اأبحاث اأجريت يف هذا ال�سبيل 
النمل  بدرا�سة  املرتبطة  املذهلة  احلقائق  العلم  ينكر  ول  ذاتها  احل�سرات  على 
والنحل من الناحية البيئية وال�سلوكية. وت�ستخدم بع�ض املتاحف خناف�ض عائلة 
Dermestidae كما ذكر اآنفاً، يف تنظيف الهيكل العظمي للفقاريات حتى ميكن 

درا�سته. )هيكمان و اآخرون 1989(.
احل�رشات كمادة للفن:

تقدم األوان واأ�سكال بع�ض احل�سرات، مثل اأبي دقيقات واجلعال مادة   
فنية ت�ستغل بوا�سطة الر�سامني وغريهم من الذين ينق�سون الر�سوم على ال�سواين 
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اأنواع احللي، كما  والدبابي�ض، واخلوامت، واملالب�ض، والعقود، وغري ذلك من 
اإ�ستغلت بع�ض اأجزاء من احل�سرات، جلمال األوانها وخطوطها يف �سناعة بع�ض 
لإلهام  م�سدراً  تزال  ول  كانت  احل�سرات،  حجم  �سغر  من  وبالرغم  احللي، 
ال�سعراء والفال�سفة حيث مل تخل مادتهم من ذكر بع�ض احل�سرات، حتى اأن 
الفلوكلور ال�سعبي ل يخل يف اأي بلد من البالد من ذكر البع�ض منها، كما مل تخل 
الكتب ال�سماوية من ذكرها، فقد ورد ذكر النمل والنحل يف القراآن والإجنيل، 
كما كانت اجلعال من املقد�سات لدى امل�سريني القدماء يتفاءلون بها، ويتخذونها 
�سعاراً لآلهتهم وي�سورونها دائماً على توابيت موتاهم واأمكن العثور على عملة 
اإغريقية منقو�ض عليها نحلة الع�سل، ويرجع �سكها اإىل حوايل 400-336 �سنة 
قبل امليالد. واأ�سوات احل�سرات حمببة لدى بع�ض النا�ض، وخا�سة املو�سيقيني 
ولي�ض اأدل على ذلك من ا�ستغالل بع�ض كبار املو�سيقيني العامليني لالأ�سوات 
املو�سيقية لهذه الكائنات. يظهر ذلك جلياً يف املقطوعة املو�سيقية الرائعة عن 
النحل  لينقول�سرمي�سكيكور�سا كوف، وفيها كان �سوت  الطنان  النحل  طريان 
م�سدراً لإلهامه. كما ا�ستلهم جوزيف ا�سرتو�ض، من طريان الرعا�ض وحركات 

املتعرجة وال�سريعة، مقطوعته ال�سهرية Dragonhly )فوؤاد 2007(.
احل�سرات  به  تقوم  الذي  الكبري  البيئي   الدور  �سبق ذكره نالحظ   مما   
املنتجات  وبع�ض  والكيمائية  الطبية  املنتجات  بع�ض  ا�ستخال�ض  مثل  النافعة  
املتطفلة  احل�سرات  به  تقوم  الذي  الكبري  البيئي  والدور  الأدوية  مثل  الطبية 
واملرتممة يف حفظ التوازن البيئي وخ�سوبة الرتبة وحتلل املواد الع�سوية )بقايا 
النباتات واحليوانات بعد موتها( وي�ساهم هذا التحلل اأي�ساً يف خ�سوبة الرتبة  
والق�ساء على بع�ض الآفات املمر�سة التي ت�سبب اأمرا�ض لالإن�سان واحليوان .



جملة ت�أ�صيل العلوم {474}

اخلامتة والنتائج والتو�سيات
اخلامتــــة:

بحمد اهلل مت هذا البحث املتوا�سع ن�سال اأن يحد القبول واأن ي�ستفيد   
منه النا�ض.

النتائــــج:
ت�ستخدم يف عالج  التي  الطبية من احل�سرات  مت ا�ستخال�ض بع�ض املواد   -

بع�ض الأمرا�ض مثل الدفرتيا وغريها من الأمرا�ض.
من  والبكرتيا  املتحللة  الأن�سجة  اإزالة  يف  النافعة  احل�سرات  اإ�ستخدم   -

اجلروح.
احل�سرات التي تعي�ض يف الرتبة تزيد من خ�سوبة الرتبة   -

الإن�سان  على  توؤثر  التي  ال�سارة  الآفات  على  احل�سرات  بع�ض  تق�سي   -
واحليوان والنبات

 .Meloidae ت�ستخل�ض مادة الكانثارادين من اأج�سام اخلناف�ض التابعة لعائلة  -
كعالج  ت�ستغل  حيث  الطبية  الأغرا�ض  من  كثري  يف  املادة  هذه  ت�ستخدم 
داخلي لبع�ض اأمرا�ض اجلهاز البويل التنا�سلي كما ا�ستخدمت هذه املادة 

اأي�ساً يف غ�سل ال�سعر.
التعرف  اإىل  ترمي  التي  العلمية  التجارب  يف  احل�سرات  بع�ض  ت�ستخدم   -
على بع�ض احلقائق البيولوجية الهامة، واإخت�ست احل�سرات يف هذا املجال 
خا�سة  كبرية  نفقات  دون  البحوث  معامل  داخل  ب�سهولة  تربيتها  لإمكانية 

واأنها من الكائنات ال�سريعة التكاثر.
للح�سرات دور كبري يف خ�سوبة الرتبة وحفظ التوازن البيئي.  -
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التو�سيـــات:
باحل�سرات  ت�سر  التي  احل�سرية  املبيدات  اإ�ستخدام  يف  الإفراط  عدم   -

النافعة.
تربية واإ�ستخدام احل�سرات النافعة يف الق�ساء على الآفات ال�سارة بالنبات   -

واحليوان والإن�سان.
املحافظة علي منتجات احل�سرات وال�ستفادة من هذه املنتجات.  -

يجب املحافظة على بيئة �سليمة لكفالة حياة الكائنات احلية.  -
اإجراء البحوث والدرا�سات ملعرفة املنتجات احل�سرية و الإ�ستفادة منها.  -

قائمة امل�سادر و املراجع
اأوًل : امل�سادر :

- القراآن الكرمي.
ثانيًا : املراجع:

احل�سرات  اإبراهيم)2004م(.  ح�سن  عزالدين  خ�سر-  با�ض  غفوري   .1
النافعة الطبعة الأوىل املكتبة القبطية.  

علي املر�سي حممد حممد ال�ساذيل)1991(. اأ�سا�سيات علم احل�سرات   .2
دار القاهرة للن�سر ط2، 

يا�سر عفيفي ال�سيد)2015م(، علم احل�سرات العام دار امل�سرية الطبعة   .3
الثانية.

4.  فوؤاد توفيق )2007م( علم احل�سرات العام دار الزهراء الريا�ض الطبعة 
ال�ساد�سة.
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ريت�سارد ج. الزجنا- ترجمة د. اأحمد لطفي عبد ال�سالم )2001م(.،   .5
اأ�سا�سيات علم احل�سرات املكتبة الكادميية الطبعة الأوىل.

د. ف. �ساميان، ترجمة اأ.د اأحمد لطفي، اأ.د على )1988م(. احل�سرات   .6
الرتكيب والوظيفة جمعة. الدار العربية للن�سر والتوزيع.

هيكمان  �ض، ي، روبرت، ل، �ض هيكمان، ف. م )1989م( الأ�سا�سيات   .7
املتكاملة لعلم احليوان، ترجمة د. ما هي ح�سني خليفة واآخرون، الطبعة 

الأويل الدار العربية للن�سر والتوزيع
لطفي  اأحمد  اأ.د  ترجمة  ر،  بول  دوين-  ت-  جون  ديلي.  ف.  هاول   .8
يف  مقدمة  جنيدي.  حممد  غويني  د.  مراجعة  ال�سالم)1999(.  عبد 

بيولوجية احل�سرات وتنوعها،  دار ماكجدوهيل للن�سر الطبعة الثانية. 
العظيم  عبد  د.  دميان،  �سنودة  اأميل  د.  البنهاوي،  اأحمد  حممود   .9
الفتاح  عبد  حممدفتح  د.  ر�سدي،  اأمني  حممد  د.  �سلبي،  اهلل  عبد 

�سعود)2006م(. علم احليوان الطبعة العا�سرة دار املعارف.
العايل  التعليم   ،)2013( اهلل  عبد  الدين  ح�سام  عمر،  حممود  عمار   .10
الفنية  املعاهد  موؤ�س�سة  احل�سرات  وتق�سيم  ت�سنيف  العلمي،  والبحث 

الطبعة الأوىل.
الرتبية البيئية عن البيئة العاملية برنامج التعليم البيئي )2003م( جامعة بري   .11

زيت مركز العلوم ال�سحة الطبعةالثالثة.
عادل ال�سيخ ح�سني)2009م(. البيئية م�سكالت وحلول الطبعة العربية   .12

الطبعة الأوىل0
دار  الثالثة  الطبعة  البيئة  علم  مقدمة  عمر)2011م(.  ا�سماعيل  حممد   .13

الكتب العلمية للن�سر والتوزيع القاهرة.
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البيئة   علم  اأ�سا�سيات  )2004م(  �سفاريني  غازي  و  عابد  القادر  عبد   .14
اجلامعة الردنية الطبعة الثانية 2004م .

على  واأثره  احليوي  التنوع  )2016م(  على  حميدة  الطيب  عبداملنعم   .15
القران  جامعة  جملة   - بحثية  ورقية   - تاأ�سيلية«  »روؤية  البيئي  التوازن 
 - على  حميدة  الطيب  املنعم  عبد  د.  تاليف  العلوم-  وتاأ�سيل  الكرمي 

العدد الثاين - م �سركة مطابع ال�سودان للعملة العدد الثالث.
اجلامعات  لطلبة  العام  احليوان  علم  واآخرون )1989م(-  فوائد خليل   .16

واملعاهد العليا الطبعة الأوىل.


