
جملة تأصيل العلوم

ت�صدر يف مركز ت�أ�صيل العلوم
بج�معة القراآن الكرمي وت�أ�صيل العلوم - ال�صودان

ال�صنة احل�دية ع�صرة - العدد الت��صع ع�صر )اأ(
حمرم 1442هـ
�صبتمرب 2020م



قال تعالى :   

{مَّا َفرَّْطنَا فِي الكَِتاِب مِن شَيْءٍ

ُثمَّ إِلَى رَبِِّهمْ يُحْشَرُونَ}

الأنع�م : 38



{ج}العـدد الت��صـع ع�صـر )اأ( - حمرم 1442هـ / �صبتمرب  2020م

جملة تأصيل العلوم
امل�صرف الع�م

اأ.د. اأبكر عبدالبنات اآدم اإبراهيم
رئي�س هيئة التحرير 

د. برير �سعدالدين ال�سيخ ال�سماين
               مدير التحرير                                                                       اأمني التحرير

       د. حممد عبدالله الزبري حممد                                                  اأ. حممد عبداحلميد بابكر اأحمد
التدقيق اللغوي

د. عبدالرحمن اأبوعاقلة النعمة الأمني
هيئة التحرير

6/ د. فتح الرحمن عدلن مو�سى اأحمد 1/ اأ.د. حممد الفاحت زين العابدين اأحمد  
7/ د. �سديق زين العابدين النور 2/ د. معت�سم عبدالكرمي املطري   

8/ د. حامد اإبراهيم علي 3/ د. الهندي اأحمد ال�سريف خمتار  
9/ د. يعقوب اإبراهيم احلاج حممد 4/ د. لوؤي عبدالوهاب العو�ض ال�سقري  

10/ د. اأبوبكر ح�سن الطيب 5/ د. عائ�ض علي عودة اأبوعازرة   
11/ د. مزمل ح�سن يو�سف

الهيئة الإ�صت�ص�رية
7/ اأ.د. عبدالله الزبري عبدالرحمن 1/ اأ.د. علي العو�ض عبدالله   

8/ اأ.د. علي الطاهر �سرف الدين 2/ اأ.د. حممد ح�سب الله حممد علي  
9/ اأ.د. حممد احل�سن اإبراهيم برمية 3/ اأ.د. اإبراهيم اأحمد عمر   
10/ اأ.د. عبدالله حممد الأمني النعيم 4/ اأ.د. يو�سف اخلليفة اأبوبكر   

11/ اأ.د. الزبري ب�سري طه 5/ اأ.د. اإ�سماعيل ح�سن ح�سني   
12/ د. رحاب عبدالرحمن ال�سريف اأحمد 6/ اأ.د. اأحمد خالد بابكر   



جملة ت�أ�صيل العلوم {د}

فهر�سة املكتبة الوطنية - ال�سودان
جملة مركز تاأ�سيل العلوم

ISSN : 1858 - 6961 :ردمد
جمهورية ال�سودان - ولية اجلزيرة - ود مدين

املرا�سالت باإ�سم ال�سيد رئي�ض حترير جملة تاأ�سيل العلوم
مركز تاأ�سيل العلوم - ود مدين - ال�سودان

فاك�ض : 0511832715 تلفونات : 00249111191670 - 00249118009937

الت�صميم والإخراج الفني
حمي الدين علي ف�سل الله اأحمد

0922619996  - تلفونات : 0111123923 
E-mail:mohie62@gmail.com

الط�بعون
مطابع الفرقان - اخلرطوم

0122141712  - تلفونات : 0122631834 



{ه}العـدد الت��صـع ع�صـر )اأ( - حمرم 1442هـ / �صبتمرب  2020م

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

جمالت املعرفة املختلفة.
اأن يخدم البحث ق�سايا التاأ�سيل العلمي وفقًا للمنهجية الإ�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.

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

يقّدم الباحث ملخ�سًا لبحثه، على اأن ل 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 الأويل 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[
الأقل 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  ول  بحتة،  فنية  لعتبارات  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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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 ،،،

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

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

حماور املجلة، والتي جاءت على النحو الآتي:
جاء املو�سوع الأول يحمل عنوان: التوجيه ال�شريف للقراءات الواردة   
يف اأ�شماء الله احل�شنى مع ذكر دالالتها وهداياتها، للدكتور/ عبدالرحيم 
بن عبدالرحمن اإيدي، تناول البحث التوجيه ال�سريف للقراءات الواردة يف اأ�سماء 
الله احل�سنى، كما اأو�سى بالبحث يف التوجيه ال�سريف للقراءات الواردة يف اأفعال 

الله تعاىل.
اأما املو�سوع الثاين فقد جاء حتت عنوان: القراءات ال�شاذة يف تف�شري   
ويهدف  املالكي،  عو�ض  بن  �شعيد  بن  نواف  للدكتور/  املحيط(،  )البحر 
البحث اإىل: التعرف على منهج الإمام اأبي حيان الأندل�سي من خالل عر�سه للقراءات 
ال�ساذة الواردة يف حيز الدرا�سة، واإبراز اأهمية القراءات القراآنية ال�ساذة يف تف�سريه 

البحر املحيط.
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وجاء املو�سوع الثالث بعنوان: الكلمات املطردة يف فر�ض �شورة البقرة   
الدرا�سة  تهدف  الريح ح�شني،  عبدالله  للدكتور/ خالد  ال�شاطبية،  يف منت 
جلمع الكلمات التي ورد دليل �سحتها يف فر�ض �سورة البقرة وهي واردة  يف جميع 
�سور القراآن ، واأي�سًا تعترب �سورة البقرة هي اأول فر�ض احلروف وهي اأطول فر�ض 

، وفيها اأكرث الكلمات املطردة.
واملو�سوع الرابع جاء بعنوان: لفظ "جـربيـل" يف �شوء علوم القراءات،   
القراء  تعمق  البحث  يبني  املر�شاحي،  اأحمد  بن  اأحمد  بن  خليل  للدكتور/ 
والباحثون يف التاأمل والنظر يف كتاب الله وجدوا العجب العجاب يف مباين كلمات 
القراآن ومعانيه، ول غرو فهو تنزيل من حكيم حميد ومن لدن عليم خبري، ولذلك 

حتدى الله بحروفه ومبعانيه الإن�ض واجلن.
يف  واأخالقهم  املنافقني  �شفات  بعنوان:  فهو  اخلام�ض  املو�سوع  اأما   
معي�ض  بن  نواف  للدكتور/  مو�شوعية«،  »درا�شة  املنافقون  �شرة  �شوء 
من  �سورة  ودرا�سة  للنفاق  املو�سوعي  للتف�سري  اأهمية  البحث  يعك�ض  احلارثي، 
ب�ستار  ا�سترتوا  النا�ض  من  طائفة  فعل  عن  الأ�ستار  ك�سفت  العظيمة  القراآن  �سور 
�سرًا وجهارًا، خطرهم  بحربه وحماربته  �سعارًا، وتدثروا  ا�سمه  فاتخذوا  الإ�سالم 
عظيم، و�سرهم م�ستطري، اأو�سافهم معروفة، واأعمالهم يف حرب الإ�سالم وامل�سلمني 

م�سهودة.
التكاليف  على  واأثرها  اال�شتطاعة  اأحكام  بعنوان:  ال�ساد�ض  املو�سوع  وجاء 
ال�شرعية »درا�شة اأ�شولية تطبيقية يف باب العبادات«، للدكتور/ �شديق 
زين العابدين النور اأبكر، تناول البحث ماهية ال�ستطاعة واأحكامها واأثرها على 

التكاليف ال�سرعية يف اأبواب ال�سالة والطهارة واحلج.
مناق�شة  يف  تاأ�شيلية  معامل  عنوان:  حمل  قد  ال�سابع  واملو�سوع   
ال�شبهات اال�شت�شراقية حول القراءات القراآنية، للدكتور/ حبيب الله بن 
لمي، البحث يلقي ال�سوء على املعامل التاأ�سيلية يف مناق�سة ال�سبهات  �شالح ال�شُّ
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واأ�س�ض  وا�سحة  معامل  تقدمي  اإىل  ويهدف  القراآنية،  القراءات  حول  ال�ست�سراقية 
مهمة توؤ�سل ملناق�سة ال�سبهات ال�ست�سراقية القدمية واحلديثة مع ما احتف بذلك من 

بيان موقف امل�ست�سرقني من القراءات وعلومها.
وجاء املو�سوع الثامن بعنوان: مبادئ املحافظة على املجتمع امل�شلم »درا�شة 
عبدالله  عبداللطيف  للدكتور/  احلجرات«،  �شورة  �شوء  يف  مو�شوعية 
على  للوقوف  احلجرات؛  �سورة  يف  بالبحث  الدرا�سة  هذه  تعنى  حممد،  احل�شن 
من  كيانه  على  للحفاظ  الإ�سالمي،  للمجتمع  الكرمي  القراآن  ر�سمها  التي  املباديء 
الفنت الداخلية، والتدخالت اخلارجية؛ ليكون جمتمعًا ح�سينًا من الداخل واخلارج، 

متما�سك البنيان.
وقد جاء املو�سوع التا�سع معنونًا بـ: رعاية املقا�شد الكلية يف فتاوى   
»درا�شة  الرباين  الفتح  كتاب  يف  امل�شطرة  ور�شائله  ال�شوكاين  االإمام 
الله  فهد عبد  الهبيط والدكتور/  اأحمد حممد هادي  للدكتور/  حتليلية«، 
هاجر، البحث ي�سلط ال�سوء على اجلانب املقا�سدي يف فتاوى ال�سوكاين. وذلك يف 
جانب رعاية املقا�سد الكلية عند ال�سوكاين تنظريًا وتطبيًقا، حيث يرى ال�سوكاين اأن 

ن�سو�ض ال�سرع اأول دلئل امل�سلحة املعربة عن مقا�سد ال�سريعة.
الـِفـْطِر  َزَكاِة  فـي  ِر�َشاَلٌة  عنوان:  حتت  جاء  فقد  العا�سر  املو�سوع  اأما   
-775( اليماين  الوزير  املرت�شى  بن  علي  بن  اإبراهيم  بن  حممد  لالإمام 
عريف  840هـ(، للدكتور/ هويدا بنت بخيت حميد اللهيبي، يهدف البحث للتَّ
د  يد حممَّ ين ال�سَّ �سالة، التي عنوانها: »ر�سالة يف زكاة الفطر؛ لالإمام عّزالدِّ بهذه الرِّ
بن اإبراهيم بن علي بن املرت�سى الوزير اليماين:775-840هـ«. ويظهر من خاللها 
، واحلديثيِّ روايًة ودرايًة؛ كما ُتْظِهر اأثر  ت�سلُّع الإمام ابن الوزير يف اجلانب الفقهيِّ

، وبلوغه رتبة الجتهاد الذي ارتقى اإليه. ره الفقهِيّ حترُّ
يف  واأثره  االأ�شهم  ملكية  عدم  بعنوان:  ع�سر  احلادي  املو�سوع  وجاء   
الفقه االإ�شالمي، للدكتور/ �شالح بن علي بن حممد ال�شعود، ُيبني البحث 



جملة ت�أ�صيل العلوم {ي}

معاين عدم ملكية الأ�سهم يف العقود امل�ستقبلية عمومًا ويف حال الت�سفية بالت�سوية 
النقدية، وعدم ملكية الأ�سهم يف عقود اخليارات، وعدم ملكية الأ�سهم يف عمليات 
البيع على املك�سوف، وعدم ملكية الأ�سهم يف مرابحة الأ�سهم. وهذه ال�سور اخلم�ض 
ال�سابقة تخالف �سروط البيع يف الفقه الإ�سالمي؛ حيث اإنها ت�سرتك يف بيع الإن�سان 
ما ل ميلك، وهو ما جاء عنه النهي يف حديث عبدالله بن عمرو بن العا�ض وحكيم ابن 

حزام )ر�سي الله عنهم(.
منع  يف  العامة  املقا�شد  اأثر  بعنوان:  ع�سر  الثاين  املو�سوع  وجاء   
"كوفيد- امل�شتجد  كورونا  فريو�ض  )جائحة  العامة  عن  االإ�شالم  �شعائر 
البحث  يهدف  اجلابري،  عابد  فهد  بنت  اأريج  للدكتور/  اأمنوذجًا(،   "19
اإىل التعريف بال�سعائر العامة، وبيان اأثر منع ال�سعائر العامة يف احلد من انت�سار 
فريو�ض كورونااأ وكانت اأهم النتائج هي اأنَّ منع ال�سعائر العامة له اأثر كبري يف احلد 
من انت�سار فريو�ض كورونا، واأنَّ حفظ النف�ض يتحقق مبنع ال�سعائر العامة يف حال 

كانت هذه ال�سعائر �سببًا لنت�سار الفريو�ض.

والله من وراء الق�سد،،،
رئي�ض هيئة التحرير
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التوجيه الصريف للقراءات الواردة يف أمساء اهلل احلسنى مع ذكر دالالتها وهداياتها
د. عبد الرحيم بن عبدالرحمن اإيدي)1(

ملخ�ش البحث
اأعظم  ومن  وتهذيبها،  النفو�ض  يف  عظيماً  اأثراً  اهلل  ملعرفة  اأنَّ  �سك  ال   
لذا كتبت  العليا،  اأ�سماوؤه احل�سنى و�سفاته  ربه:  بها  العبد  يعرف  التي  االأمور 
هذا البحث الذي عنونته بالتوجيه ال�سريف للقراءات الواردة يف اأ�سماء اهلل. 

فيها  وردت  التي  احل�سنى  اهلل  اأ�سماء  بيان  اإىل  البحث  هذا  ويهدف   
عدة قراءات، مما يرجع توجيهه اإىل علم ال�سرف خا�سة، مع عزوها لناقليها 
وتوجيهها وبيان مقت�سيات هذه االأ�سماء احل�سنى وما لها من اأثر يف النفو�ض، 

مع اإظهار اأثر العلم بها يف معرفة  اهلل تعاىل وتعظيمه.
كما اأنني اتخذت املنهج اال�ستقرائي للموا�سع جميعها التي وردت فيها   
قراءات يف اأ�سماء اهلل احل�سنى يف القراآن الكرمي، وتبني من خالل البحث اأن 
اأ�سماء اهلل احل�سنى التي وردت فيها قراءات، اإما اأن يكون توجيهها �سرفياً فقط، 
اأو نحوياً فقط اأو اأن يكون �سرفياً ونحوياً، وقد اقت�سرت يف هذا البحث على 

القراءات التي يعود التوجيه فيها اإىل علم ال�سرف. 
التوجيه ال�سريف للقراءات الواردة يف  تناول  اإنَّ البحث قد  وحيث   
للقراءات  ال�سريف  التوجيه  يف  بالبحث  اأو�سي  فاإين  احل�سنى،  اهلل  اأ�سماء 

الواردة يف اأفعال اهلل -تعاىل-. 
واأ�ساأل اهلل -تعاىل- اأن ينفعنا مبا نقول ون�سمع، و�سلى اهلل على نبينا   

حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني. 
الأ�ستاذ امل�ساعد بق�سم القراءات  بجامعة اأم القرى مبكة, اململكة العربية ال�سعودية.  -1
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حدود البحث:
اختالف القراءات يف اأ�سماء اهلل احل�سنى يف القراءات الع�سر واالأربع   

الزائدة عليها.
اأهداف البحث: 

ة قراءات، مع عزوها لناقليها  بيان اأ�سماء اهلل احل�سنى التي وردت فيها ِعدَّ  .1
وتوجيهها.

بيان مقت�سيات هذه االأ�سماء احل�سنى وما لها من اأثر يف النفو�ض.  .2
اإظهار اأثر علم القراءات وتوجيهها يف معرفة اأ�سماء اهلل تعاىل وتعظيمه.  .3

اأنواع اختالف القراءات  وقد جعلت البحث م�ستماًل على متهيد يف   
يف اأ�سماء اهلل احل�سنى، وبعده ت�سعة مباحث على النحو التايل: 

املبحث االأول: القراءات الواردة يف قول اهلل تعاىل: }مَلِكِ يَوِْم الدِّيِْن{ ]الفاحتة:4[.
املبحث الثاين: القراءات الواردة يف قول اهلل تعاىل: }احليُّ الَقيُّومُ{ ]البقرة:255[ 

و]اآل عمران:2[.
املَتعَاِل{  }الكبريُ  تعاىل:  اهلل  قول  يف  الواردة  القراءات  الثالث:  املبحث 

]الرعد:9[.

مَوَاتِ{  السَّ }خالِقُ  تعاىل:  اهلل  قول  يف  الواردة  القراءات  الرابع:  املبحث 
]إبراهيم:19[، }خََلقَ ُكَلّ دَابَّةٍ{ ]النور:45[.

املبحث اخلام�ش: القراءات الواردة يف قول اهلل تعاىل: }إنَّ رَبَّكَ هُوَ اخَللَُّق{ 
]احلجر: 86[، وقول اهلل تعاىل: }وَهُوَ اخللَُّق{ ]يس:81[.

الَغيِْب{  }عَالِمُ  تعاىل:  اهلل  قول  يف  الواردة  القراءات  ال�ساد�ش:  املبحث 
]سبأ:3[.
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املبحث ال�سابع: القراءات الواردة يف قول اهلل تعاىل: }ويف السماءِ رَاِزُقُكم{ 
]الذاريات:22[.

املبحث الثامن: قوله: تعاىل: }البارئُ املصَوِّرُ{ ]احلشر:24[.
املبحث التا�سع: القراءات الواردة يف قول اهلل تعاىل: }والوَتِْر{ ]الفجر:3[.

ثم اخلامتة وفيها اأهم النتائج والتو�سيات.
واهلل تعاىل اأ�ساأل اأن يبارك فيه واأن ينفعنا مبا نقول ون�سمع، و�سلى اهلل   

على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.

مقدمـــــــــة
اآله  اهلل وعلى  ر�سول  على  الم  وال�سَّ الة  وال�سَّ العاملني  احلمد هلل ربِّ   

و�سحبه اأجمعني.
فاإن معرفة اأ�سماء اهلل احل�سنى ومعانيها، من االأمور العظيمة املعينة على   
تعظيم اهلل تعاىل، وهي اأي�ساً من االأمور املو�سلة للجنة، كما قال النبي �سلى 
ِ ِت�ْسَعٌة َوِت�ْسُعوَن ا�ْسًما، ِمائٌَة اإِالَّ َواِحًدا، ال يَْحَفُظَها اأََحٌد اإِالَّ  اهلل عليه و�سلم: )هلِلَّ

َدَخَل اجَلنََّة، َوُهَو َوْتٌر يُِحبُّ الَوْتَر( متفق عليه.
ومن الكلمات التي جاءت يف اختالف القراءات: اأ�سماء اهلل احل�سنى،   
حيث اخُتِلف يف قراءة موا�سع منها، وهو اختالف تنوع ال ت�ساد، وقد اأردت 
بهذا البحث: اإفراد هذه املوا�سع بيانًا ملعانيها وعزًوا وتوجيًها لها، وبيانًا الأثر 

هذه املعاين على النفو�ض، وما تهدي اإليه.
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متهيــــــــد
تعددت االآيات التي فيها اختالف يف اأ�سماء اهلل احل�سنى، كما تعددت   

ا اأنواع االختالف الواردة يف قراءاتها. اأي�سً
وبا�ستقراء املوا�سع التي جاءت فيها االختالفات الِقرائية يف اأ�سماء اهلل   

احل�سنى، جند اأنها تنق�سم اإىل ثالثة اأق�سام:
الق�سم االأول: املوا�سع التي ورد فيها اختالف نحوي فقط:

ومن اأمثلته: قوله اهلل تعاىل: }هُنَالِكَ الْوَاليَُة لِلَّهِ الْحَقِّ{ ]الكهف: 44[، حيث   
( قراءتان: االأوىل باجلر واالأخرى بالرفع. جاء يف ا�سم اهلل )احلقِّ

الق�سم الثاين: املوا�سع التي ورد فيها اختالف �رصيف فقط:
ومن اأمثلته: قوله اهلل تعاىل: }إِنَّ رَبَّكَ هُوَ اخَللَُّق{ ]احلجر: 86[، و�سياأتي   

بيانها يف املبحث اخلام�ض من هذا البحث اإن �ساء اهلل.
الق�سم الثالث: املوا�سع التي ورد فيها اختالف نحوي �رصيف:

 ،]19 ]اإبراهيم:  وَاْلرْضَ{  مَوَاتِ  السَّ }خََلقَ  تعاىل:  اهلل  قوله  اأمثلته:  ومن   
اإن �ساء  بيان اختالف القراء فيها يف املبحث الرابع من هذا البحث  و�سياأتي 

اهلل.
وقد اقت�سرت يف هذ البحث على ذكر الق�سمني الثاين والثالث فقط.   
احل�سنى  اهلل  اأ�سماء  يف  القرائي  االختالف  موا�سع  نق�سم  اأن  ا  اأي�سً ميكن  كما 
باعتبار اآخر، وذلك بالنظر اإىل جمموع القراءات الواردة يف كل مو�سع على 

ِحدة، وذلك بالنظر اإىل كل قراءة، وهي بهذا االعتبار تنق�سم ق�سمني:
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الق�سم االأول: الذي ي�ستفاد فيه من كل قراءة ا�سم من اأ�سماء اهلل احل�سنى:
فتتعدد فيه االأ�سماء بتعدد القراءات، ومن اأمثلته: قوله اهلل تعاىل: }إِنَّ   
رَبَّكَ هُوَ اخَللَُّق{ ]احلجر: 86[، حيث ي�ستفاد من القراءتني يف هذه االآية ا�سمان 

ق. من اأ�سماء اهلل احل�سنى، االأول: اخلالق، والثاين: اخلاَلاّ
الق�سم الثاين: الذي ي�ستفاد فيه ا�سم من بع�ش القراءات دون بع�ش:

ومن اأمثلته: قوله اهلل تعاىل: }املصوِّر{ ]احل�شر: 24[، حيث اإنَّ القراءة   
بك�سر الواو تفيد ا�سًما من اأ�سماء اهلل احل�سنى، اأما القراءة بفتح الواو فال تفيد 
هذا  من  الثامن  املبحث  يف  ذلك  بيان  و�سياأتي   ، احل�سنى  اهلل  اأ�سما  من  ا�سًما 

البحث اإن �ساء اهلل.
واالآن اأ�سرع يف املق�سود، بذكر املباحث الت�سعة، وباهلل اأ�ستعني.  

املبحث االأول
القراءات الواردة يف قول اهلل تعاىل: }ملك يوم الدين{ ]الفاحتة:4[.

الع�سر يف قوله: )َمِلِك(  وردت قراءتان متواترتان وثالثة زائدة على   
يف �سورة الفاحتة خا�سة)1(، وهي:

االأوىل: )َماِلِك( مبد امليم وجر الكاف، وبها قراأ عا�سم والك�سائي وكذا يعقوب 
وخلف.

الثانية: )َماِلَك( مبد امليم ون�سب الكاف، وهي رواية املطوعي عن االأعم�ض.
الثالثة: )َمِلِك( بق�سر امليم وجر الكاف، وهي قراءة باقي القراء.

ينظر الن�سر يف القراءات الع�سر 1/ 271 واإحتاف ف�سالء الب�سر �ص: 162, 163, والفوائد املعتربة البيت 20 �ص: 2.  )1(
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الفاعل، وجرت  ا�سم  اأنها جاءت على �سيغة  القراءة االأوىل  وتوجيه   
)َماِلَك(  اأن  الثانية  ووجه  هلِل(،  )احلمُد  يف  اجلاللة  للفظ  �سفة  فيها  الكاف 
مدح  بفعل  من�سوب  هو  اأو  حمذوف،  نداء  بحرف  النداء  على  من�سوب 
حمذوف، ووجه الثالثة اأنَّ كلَّ ملك مالك، فبالقراءتني يتح�سل لنا اأنه تعاىل 

مالك وملك)1(.
هدايات القراءات:

دلت القراءتان يف االآية على ا�سمني من اأ�سماء اهلل تعاىل:  
َّذِي اَل إِلَهَ إاِل هُوَ الْمَلِكُ{]احل�شر:23[. االأول: )امللك( كما قال اهلل تعاىل: }هُوَ اللَّهُ ال

الثاين: )املالك( كما قال اهلل تعاىل: }ُقِل اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ{ ]اآل عمران: 26[.
من  وله  امللك،  له  الذي  �سبحانه  اأنه  اال�سمان  هذان  هدايات  ومن   
لَهُ  ُكلٌّ  وَالرِْض  السَّمَوَاتِ  فِي  مَنْ  }وَلَهُ  تعاىل:  قال  كما  واالأر�ض،  ال�سموات  يف 
َقانُِتونَ{ ]الروم: 26[، وقد اأ�ساف �سبحانه ملكه ليوم الدين يف هذه االآية مع اأنه 

مالك وملك ليوم الدين وغريه؛ الأمرين ذكرهما ابن كثري يف تف�سريه بقوله: 
ِباأَنَُّه  َم ااْلإِْخَباُر  اِلأَنَُّه َقْد تََقدَّ ا َعَداُه،  يِن اَل يَْنِفيِه َعمَّ ِبيَْوِم الدِّ ي�ُض امْلُْلِك  " َوتَْخ�سِ
يِن اِلأَنَُّه  يَف اإِىَل يَْوِم الدِّ َا اأُ�سِ ْنيَا َوااْلآِخَرِة، َواإِنَّ َربُّ اْلَعامَلِنَي، َوَذِلَك َعامٌّ يِف الدُّ

ُم اأََحٌد اإِالَّ ِباإِْذِنِه")2(. ِعي اأََحٌد ُهَناِلَك �َسْيًئا، َواَل يََتَكلَّ اَل يَدَّ
ولذلك ينبغي للعبد اأن يعمل مبقت�سى هذين اال�سمني ب�سرفه العبادة   
فهو  ما عنده،  �سبحانه ويرجو  امللك  �ساء من  ما  يطلب  واأن  �سبحانه،  للملك 
�سبحانه جواد كرمي، كما اأخرب النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم- عن قوله تعاىل 
لَُكْم َواآِخَرُكْم َواإِْن�َسُكْم َوِجنَُّكْم َقاُموا  يف احلديث القد�سي: "يَا ِعَباِدي لَْو اأَنَّ اأَوَّ

ينظر احلجة للفار�سي 1/ 8 والقراءات ال�ساذة وتوجيهها �ص: 24.  )1(
تف�سري ابن كثري 1/ 134.  )2(
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لََتُه، َما نََق�َض َذِلَك مِمَّا ِعْنِدي  لُويِن َفاأَْعَطْيُت ُكلَّ اإِْن�َساٍن َم�ْساأَ ِعيٍد َواِحٍد َف�َساأَ يِف �سَ
اإِالَّ َكَما يَْنُق�ُض امْلِْخيَُط اإَِذا اأُْدِخَل اْلَبْحَر")1(.

املبحث الثاين
القراءات الواردة يف قول اهلل تعاىل: }احليُّ الَقيُّومُ{ ]البقرة:255[ و]اآل عمران:2[

وردت ثالث قراءات يف ا�سمي اهلل تعاىل )احليُّ الَقيُّوُم()2(، وهي:
(، و)الَقيَّاُم( بفتح الياء واألف بعده ورفع  االأوىل: )احليُّ الَقيَّاُم( برفع )احليُّ

امليم، وهي قراءة املطوعي.
(، )الَقيُّوَم( ب�سم الياء وبعده واو �ساكنة،  الثانية: )احليَّ الَقيُّوَم( بن�سب )احليَّ

ون�سب امليم، وهي قراءة احل�سن. 
( كقراءة احل�سن لكن برفع امليم، وهي قراءة باقي  الثالثة: )الَقيُاّوُم( برفع )احليُّ

القراء.
وتوجيه الرفع يف القراءتني االأوىل والثانية اأن رفع اال�سم على اأنها نعت   
ال�سم اهلل يف قوله: )اهلل ال اإله اإال هو(، واأما )القيَّاُم( فهو على �سيغة املبالغة 
ا بزنة )َفْيُعُول(، وتوجيه ن�سب اال�سمني يف  )َفْيَعال(، و)القيوم( مبالغة اأي�سً

القراءة الثانية اأنهما ن�سبا بفعل حمذوف يقدر باأمدح)3(.
هدايات القراءات:

دلت القراءتان يف االآية على ا�سمني من اأ�سمائه احل�سنى:
االأول: القيوم، الثاين: القيام.

ومعنى القيوم والقيام: احلي الذي ال ميوت لكماله، وهو القيم لغريه   
رواه م�سلم برقم: 2577.  )1(

ينظر اإحتاف ف�سالء الب�سر �ص: 207, والفوائد املعتربة, البيت 157, �ص: 12, 13.  )2(
ينظر القراءات ال�ساذة وتوجيهها �ص: 36.  )3(
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والذي تفتقر اإليه اخلالئق كلها، وال قوام له بدونه كما قال تعاىل: }وَمِنْ آيَاتِهِ 
َأنْ َتُقومَ السَّمَاءُ وَالرْضُ بَِأمِْرهِ{ ]الروم: 25[، ولذلك وجب على العباد اأن يفتقروا 

اإليه ويذلوا له فهو الغني احلميد)1(.
به  ما  له  لكلاّ �سيء، واملعطى  "القائم احلافظ  االأ�سفهاين:  الراغب  وقال   
َّذِي َأعْطى ُكلَّ شَيْءٍ خَلَْقهُ ُثمَّ هَدى{  ِقَواُمُه، وذلك هو املعنى املذكور يف قوله: }ال

 نَْفٍس بِما َكسَبَتْ{ ]الرعد: 33[")2(.
ِّ
]طه: 50[، ويف قوله: }َأَفمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلى ُكل

املبحث الثالث
القراءات الواردة يف قول اهلل تعاىل: }الكبريُ املَتعَاِل{ ]الرعد:9[.

وردت قراءتان متواترتان يف ا�سم اهلل )املَتَعاِل()3(، وهي:
االأوىل: )الـُمَتَعايِل( بياء بعد الالم و�ساًل ووقفاً، وهي قراءة ابن كثري ويعقوب 

وابن حمي�سن.
الثانية: )الـُمَتَعاِل( بالم مك�سورة وال ياء بعدها، وهي قراءة باقي القراء.

اأنه االأ�سل، فالياء فيه الم الكلمة،  الياء يف قراءة ابن كثري  اإثبات  ووجه   
حيث اإن املتعايل بزنة املتفاعل، وهو االأجود يف املنقو�ض الذي ات�سلت له )األ( 
كما قال �سيبويه: "فاإذا مل يكن يف مو�سع تنوين فاإن البيان اأجود يف الوقف")4(.

ووجه من حذفها اأنه وجه جتيزه العربية، كما قال �سيبويه: "ومن العرب   
من يحذف هذا يف الوقف، �سبهوه مبا لي�ض فيه األ والم؛ اإذ كانت تذهب الياء 

يف الو�سل يف التنوين لو مل تكن االألف والالم")5(.
ينظر تف�سري ابن كثري 1/ 678.  )1(

املفردات يف غريب القراآن �ص: 691.  )2(
ينظر اإحتاف ف�سالء الب�سر �ص: 157, والن�سر يف القراءات الع�سر 2/ 186.  )3(

الكتاب ل�سيبويه 4/ 183.  )4(
املرجع ال�سابق, وينظر حجة القراءات لبن زجنلة �ص: 372.  )5(
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هدايات القراءات:
دلت القراءتان يف االآية على ا�سم من اأ�سماء اهلل احل�سنى وهو املتعايل   

بالياء، واملتعال بحذف الياء.
ومعنى ا�سم املتعايل واملتعال: اأي امل�ستعلي على كل �سي ذاتًا وقدرًة،   

ويدل هذا اال�سم على عظمة اهلل �سبحانه فهو العظيم.
قال ابن كثري: ")امْلَُتَعاِل( اأَْي: َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء، َقْد اأََحاَط ِبُكلِّ �َسْيٍء ِعْلًما،   

َقاُب َوَداَن لَُه اْلِعَباُد، َطْوًعا َوَكْرًها")1(. َعْت لَُه الرِّ َوَقَهَر ُكلَّ �َسْيٍء، َفَخ�سَ
وقال ابن جرير: ")املتعال( امل�ستعلي على كل �سيء بقدرته")2(.  

ومما يهدي اإليه هذا اال�سم وجوب اخلوف من اهلل تعاىل، فهو العلي على   
عباده قدرًة وذاتًا، القادر على كل �سي، مع وجوب رجاء رحمته باال�ستجابة 
َّهُ ال  واالمتثال الأمره �سبحانه، كما قال اهلل تعاىل: }ادْعُوا رَبَُّكمْ َتَضرُّعًا وَخُْفيًَة إِن

يُحِبُّ الْمُعَْتدِينَ{ ]االأعراف: 55[.

املبحث الرابع
القراءات الواردة يف قول اهلل تعاىل: }خالق السموات{ ]اإبراهيم:19[

}خلق كل دابة{ ]النور:45[

مَوَاتِ وَاْلرْضَ{ و}خلق  السَّ }خََلقَ  تعاىل:  وردت قراءتان يف قوله   
كل دابة{)3(، وهي:

االأوىل: )َخاِلُق( باألف بعد اخلاء وك�سر الالم ورفع القاف، وجر )ال�سمواِت 
( يف �سورة النور، وهي قراءة حمزة  واالأر�ِض( يف �سورة اإبراهيم، وجر )ُكِلاّ

تف�سري ابن كثري 4/ 437.  )1(
تف�سري ابن جرير الطربي 16/ 366.  )2(

ينظر الن�سر يف القراءات الع�سر 2/ 298, واإحتاف ف�سالء الب�سر �ص: 342.  )3(
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والك�سائي وخلف واحل�سن واالأعم�ض.
ون�سب  القاف،  وفتح  الالم  وبفتح  اخلاء،  بعد  األف  بال  )َخَلَق(  الثانية: 

( بالفتحة، وهي قراءة باقي القراء. )ال�سمواِت( بالك�سرة ون�سب )ُكلَّ
ووجه قراءة )خاِلُق ال�سمواِت واالأر�ِض( اأن )َخاِلَق( ا�سم فاعل وقع   
بعطفه  ُجرَّ  و)االأر�َض(  بالك�سرة،  ُجرَّ  اإليه  م�ساف  و)ال�سمواِت(   ، الأَناّ خرًبا 

( م�سافاً اإليه. على )ال�سمواِت(، ومثله مو�سع �سورة النور، حيث ُجَراّ )كلِّ
ووجه من قراأ )َخَلَق( اأنه ب�سيغة الفعل املا�سي، وهو مبني على الفتح،   
ون�سب  �سامل،  موؤنث  جمع  الأنه  به  مفعواًل  بالك�سرة  )ال�سمواِت(  ون�سب 
)االأر�َض( بالفتحة عطفاً على )ال�سمواِت(، ومثله مو�سع �سورة النور، حيث 

( مفعواًل به)1(. ن�سب )كَلاّ
هدايات القراءات:

دلت القراءة االأوىل على ا�سم من اأ�سماء اهلل تعاىل وهو: )اخلالق( كما   
اال�سم  هذا  ويت�سمن  ]احل�شر:24[،  الْبَاِرئُ{  الَْخالِقُ  اللَّهُ  }هُوَ  ا:  اأي�سً �سبحانه  قال 
مْرُ{  �سفة من �سفاته وهي اخللق، كما اأخرب عن نف�سه بقوله: }َأال لَهُ الَْخلْقُ وَاْلَ

]االأعراف: 54[.

واأما القراءة الثانية فدلت على فعل من اأفعاله وهو اخللق، واأ�سل اخللق:   
االإيجاد من العدم على غري مثال �سابق، وهذا ال ي�ستطيعه اإال اهلل تعاىل، واأما ما 

يفعله الب�سر فهو تركيب اأ�سياء موجودة متفرقة.
اْلُقْراآِن  يِف  ْلُق  اخْلَ "َواأُْطِلَق  املعنى:  هذ  يف  عا�سر  الطاهر  قال  ولذلك   
اْلَعَدِم  ِمَن  �ْسيَاِء  ااْلأَ اإِْخَراُج  َفُهَو  امْلَْعُدوَمِة  ااْلأَ�ْسيَاِء  اإِيَجاِد  َعَلى  ِريَعِة  ال�سَّ َوَكاَلِم 

ينظر احلجة للقراء ال�سبعة للفار�سي 5/ 28.  )1(
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اأَ�ْسيَاَء  ْنَعِتِهْم  ِب�سَ اْلَب�َسِر  يَجاَد  اإِ َفاإِنَّ  ِلْلَب�َسِر  ِفيِه  ْنَعَة  �سَ اَل  اإِْخَراًجا  اْلُوُجوِد  اإِىَل 
اِنِع  ِمْنَها َك�سَ َمْطُلوبٍَة  َمَقاِديَر  َوتَْقِديِر  اأَْجَزاِئَها  ِق  ُمَتَفرِّ ِكيِب  ِبَتْ ِويُرَها  تَ�سْ ُهَو  َا  اإِنَّ

اخْلََزِف".
ومن اأعظم هدايات هذا اال�سم )اخلالق( اأنه �سبحانه امل�ستحق للعبادة؛   
�سورة  يف  بعبادته  جميًعا  النا�ض  اهلل  اأمر  ملا  ولذلك  للعباد،  املدبر  اخلالق  الأنه 
البقرة، دلَاَّل على وجوب عبادته بخم�سة اأمور، اأولها: اأنه اخلالق لهم والآبائهم، 
َّذِينَ مِنْ َقبْلُِكمْ لَعَلَُّكمْ  َّذِي خََلَقُكمْ وَال وذلك عند قوله: }يَا َأيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَُّكمُ ال
َّذِي جَعََل لَُكمُ اْلَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وََأنْزََل مِنَ السَّمَاءِ مَاءً َفَأخْرَجَ بِهِ مِنَ  َتتَُّقونَ • ال

الثَّمَرَاتِ ِرْزًقا لَُكمْ َفلَ َتجْعَُلوا لِلَّهِ َأنْدَادًا وََأنُْتمْ َتعَْلمُونَ{ ]البقرة:21، 22[.

ويف هذه االآية جعل اهلل تعاىل توحيد االألوهية بذكر اأعظم اأفعاله دلياًل   
على وجوب توحيده بالعبادة.

املبحث اخلام�ض
القراءات الواردة يف قول اهلل تعاىل: }إِنَّ رَبَّكَ هُوَ اخَللَُّق{ ]احلجر:86[

وقول اهلل تعاىل: }وَهُوَ اخللَُّق{ ]ي�ض:81[
احلجر)1(،  �سورة  مو�سع  يف  ق(  )اخَلالَّ اهلل  ا�سم  يف  قراءتان  وردت   

هي:
عن  املطوعي  رواية  وهي  الالم،  وك�سر  اخلاء  بعد  باألف  )اخلاِلُق(  االأوىل: 

االأعم�ض.
ينظر اإحتاف ف�سالء الب�سر �ص: 348, والفوائد املعتربة البيت:352 �ص: 26.  )1(
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ُق( بال األف بعد اخلاء، وت�سديد الالم مفتوحة، وهي قراءة باقي  الثانية: )اخلاَلاّ
القراء.

ا مع اختالف يف  واأما مو�سع �سورة ي�ض فقد وردت فيه قراءتان اأي�سً  
من روى كالاًّ منهما)1(، وهي:

االأوىل: )اخلاِلُق( ب�سيغة ا�سم الفاعل، وهي قراءة احل�سن.
ال(، وهي قراءة باقي القراء. ُق( ب�سيغة املبالغة )فعَّ الثانية: )اخلاَلاّ

ُق(  اأنه ا�سم على �سيغة ا�سم الفاعل، )اخَلاَلاّ ووجه من قراأه )اخَلاِلُق(   
ال()2(. اأنه ا�سم على �سيغة املبالغة )فعَّ

هدايات القراءات:
دلت القراءات يف هذه االآية على ا�سمني من اأ�سماء اهلل احل�سنى:  

االأول: اخلالق، الثاين: اخلالَّق.
و�سفه  على  ن  يدالَّ اأنهما  كما  �سبحانه،  نف�سه  بهما  اهلل  �سمى  وكالهما   

ب�سفة اخَلْلق.
وكرثة  �سبحانه،  خلقه  كرثة  معنى  على  دالٌّ  فهو  ق،  اخلالَّ ا�سم  اأما   

خملوقاته، وهذا دالٌّ على عظمة خالقها �سبحانه.
وتقدم يف املبحث ال�سابق اأنه املتفرد باخللق هو امل�ستحق للعبادة، فربط   

وجوب عباده باأنه اخلالق �سبحانه.

ينظر اإحتاف ف�سالء الب�سر �ص: 348, والفوائد املعتربة البيت:473 �ص: 36.  )1(
ينظر املحت�سب 2/ 6.  )2(
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املبحث ال�ساد�ض
القراءات الواردة يف قول اهلل تعاىل: }عامل الغيب{ ]�شباأ:3[

وردت ثالث قراءات يف قوله: )عامل( يف مو�سع �سباأ)1(، وهي:  
االأوىل: )عامُل( باألف بعد العني، ورفع امليم، وهي قراءة نافع وابن كثري وابن 

عامر وروي�ض واحل�سن.
مِ( ب�سيغة املبالغة وجر امليم، وهي قراءة حمزة والك�سائي واملطوعي. الثانية: )عالَّ

الثالثة: )عامِل( ب�سيغة ا�سم الفاعل وجر امليم، وهي قراءة باقي القراء.
( اأنه ب�سيغة ا�سم الفاعل، والرفع فيه على اأنه خرب  ووجه قراءة )َعامِلُ  
قوله:  املجرور يف  اجلاللة  للفظ  اإتباعه  فهو على  ه  َجرَّ ملبتداإ حمذوف، ومن 

}احلمد هلل{ ]�شباأ:1[.

ِم( فهو اأنه ا�سم ب�سيعة املبالغة، لكرثة علمه �سبحانه  ووجه قراءة )َعالَّ  
وتعاىل، واجلر فيه اإتباًعا للفظ اجلاللة املجرور يف اأول ال�سورة }احَلمْدُ هللِ{ 

]�شباأ:1[)2(.

هدايات القراءات:
اهلل  اأ�سماء  من  ا�سمني  االآية  هذه  يف  الواردة  القراءات  ت�سمنت   

احل�سنى: 
م(. االأول: )العامل(، الثاين: )العالَّ

وكالهما يدل على علمه �سبحانه، فالعامل �سبحانه الذي ال يخفى عيه   
�سبحانه  ]احلاقة: 18[، وهو  مِنُْكمْ خافِيٌَة{  َتْخفى  }ال  قال عز وجل:  كما  �سيء، 

ينظر الن�سر يف القراءات الع�سر 2/ 349, واإحتاف ف�سالء الب�سر �ص: 457.  )1(
ينظر احلجة للقراء ال�سبعة للفار�سي 6/ 5.  )2(
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وقال:  �سيء،  علمه  عن  يغيب  وال  واأخفى،  ال�سر  ويعلم  الغيب  يعلم  الذي 
م( فيدل على  َّهُ يَعَْلمُ السِّرَّ وََأخْفى{ ]طه: 7[، وا�سم اهلل )العالَّ }وَإِنْ َتجْهَرْ بِالَْقوِْل َفِإن

كرثة علمه �سبحانه كما قال -عز وجل-: }وَسِعَ رَبِّي ُكلَّ شَيْءٍ عِلْمًا{ ]االأنعام: 80[، 
واالآيات يف هذا املعنى كثرية.

ومن هدايات هذين اال�سمني، اأن ي�ستع�سر العباد اأن ربهم عليم بكل ما   
ياأتون ويذرون، ويعلم ما تخفي ال�سدور، وهذا العلم اإذا وقر يف القلب تبعه 
مراقبة اهلل تعاىل، وذكره على كل حال، واإن وقع العبد يف مع�سية ذكر اهلل 
َّذِينَ إَِذا  تعاىل وذكر علمه ومراقبته فا�ستغفر، كما قال وا�سًفا عباده املتقني: }وَال
َفعَُلوا َفاحِشًَة َأوْ َظَلمُوا َأنُْفسَهُمْ َذَكرُوا اللَّهَ َفاسَْتْغَفرُوا لُِذُنوبِِهمْ{ ]اآل عمران: 135[، اأي ذكروا 

اأمره ونهيه وذكروا �سفاته �سبحانه، ومنها علمه بهم، فاأورثهم اال�ستغفار)1(.

املبحث ال�سابع
القراءات الواردة يف قول اهلل تعاىل: }ويف السماء رازقكم{]الذاريات:22[

وردت ثالث قراءات يف قوله: )رزقكم()2(، وهي:  
االأوىل: )ويف ال�سماء رازقكم( )َراِزُقُكم( باألف بعد الراء وك�سر الزاي، وهي 

قراءة ابن حمي�سن يف اأحد وجهيه.
الثانية: )اأَْرَزاُقُكم( بهمزة اأوله و�سكون الراء وفتح الزاء واألف بعدها، وهو 

الوجه الثاين البن حمي�سن.
الثالثة: )ِرْزُقُكم( ب�سيغة امل�سدر، وهي قراءة باقي القراء.

ينظر التحرير والتنوير 2/ 50.  )1(
ينظر اإحتاف ف�سالء الب�سر �ص: 516, والفوائد املعتربة البيت: 518 �ص: 39.  )2(
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ووجه قراءة )َراِزُقُكم( اأنه ب�سيغة ا�سم الفاعل، ووجه قراءة )اأَْرَزاُقُكم(   
اأنه جمع واحده: رزق، وجمع لكرثة َرْزِقه �سبحانه لعباده وكرثته وتعددهم، 

ووجه قراءة )ِرْزُقُكم( اأنه م�سدر يفيد اجلن�ض)1(.
هدايات القراءات:

ت�سمن اختالف القراءات يف هذه االآية ا�سًما من اأ�سماء اهلل احل�سنى،   
اأال وهو )الرازق(.

واأما القراءتان االأخريان )ِرْزُقُكم( و)اأَْرَزاُقُكم( ففيهما اأن اأرزاق العباد   
مكفولة عند اهلل الذي هو يف ال�سماء، اأو اأن اأرزاقهم يف ال�سماء باملطر الذي 

ينزله اهلل من ال�سماء، على اختالف بني املف�سرين)2(.
واالإميان باأن الرزق قد تكفل اهلل به، وطلب من عباده اأن يبذلوا االأ�سباب   
بال�سعي يف طلبه، واالإميان بهذا يورث القلب نوًرا واعتماًدا على اهلل مع بذل 
َّذِي جَعََل لَُكمُ اْلَرْضَ َذُلواًل َفامْشُوا فِي  ال�سبب بالطلب، كما قال عز وجل: }هُوَ ال

مَنَاكِِبهَا وَُكُلوا مِنْ ِرْزقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ{ ]امللك:15[.

وه على خلقه يف ال�سماء، كقوله: }ءََأمِنُْتمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ  كما ت�سمنت علُّ  
َأنْ يَْخسِفَ بُِكمُ اْلَرْضَ َفِإَذا هِيَ َتمُورُ{ ]امللك: 16[، فوق عباده ذاتًا وقدرًة، كما قال: 

}وَهُوَ الَْقاهِرُ َفوَْق عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الَْخِبريُ{ ]االأنعام:18[)3(.

ينظر القراءات ال�ساذة وتوجيهها �ص: 84.  )1(
ينظر تف�سري ابن جرير الطربي 22/ 420.  )2(

ينظر تف�سري ابن كثري 3/ 244.  )3(
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املبحث الثامن
القراءات الواردة يف قول اهلل تعاىل: }البارئُ املصَوِّرُ{ ]احل�شر:24[

املصورُ{)1(،  }البارئُ  تعاىل:  اهلل  ا�سمي  يف  قراءات  ثالث  وردت   
وهي:

َر( بك�سر الواو  وِّ االأوىل: )الَباِرُي( بياء م�سمومة اأو مفتوحة وجهان، و)امل�سَ
م�سددة ون�سب الراء، وهي قراءة ابن حمي�سن.

م�سددة  الواو  بفتح  َر(  وَّ )امل�سَ الراء،  بعد  م�سمومة  بهمزة  )البارُئ(  الثانية: 
ون�سب الراء، وهي قراءة احل�سن.

ُر( بك�سر الواو م�سددة  الثالثة: )البارُئ( بهمزة م�سمومة بعد الراء، و)امل�سوِّ
ورفع الراء، وهي قراءة باقي القراء.

ووجه قراءة )البارُي( بياء م�سمومة، اأنه اأبدل الهمزة ياًء، ووجه من   
اأنه  )البارَي(  ن�سب  ووجه  خلق،  مبعنى:  )براأ(  من  هو  اإذ  االأ�سل؛  اأنه  همز 

من�سوب على املدح.
َر(،  )�سَواّ من  فاعل  ا�سم  اأنه  الواو  بك�سر  َر(  وِّ )امل�سَ قراأ  من  ووجه   
َر، ووجه من  وِّ والن�سب فيه على تقدير فعل مدح حمذوف، اأي اأمدح امل�سَ
ُر( بك�سر الواو م�سددة ورفع الراء، اأنه ا�سم فاعل وقع �سفة للفظ  وِّ قراأ )امل�سَ

اجلاللة يف اأول االآية )هو اهللُ(، فرفع رفع املتبوع)2(.
َر( بفتح الواو م�سددة، فال تفيد ا�سماً من اأ�سماء اهلل،  وَّ واأما قراءة )امل�سَ  
فقد جاء الكلمة فيها ب�سيغة ا�سم املفعول، ون�سب الراء فيها على اأنها مفعول 
اهلل -تعاىل- هو  اأن  اأي  ين�سب كفعله،  اإنه  )البارئ( حيث  الفاعل  به ال�سم 

ينظر اإحتاف ف�سالء الب�سر �ص: 538, والفوائد املعتربة البيت:533 �ص: 40.  )1(
ينظر القراءات ال�ساذة وتوجيهها �ص: 87.  )2(
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َر من خملوقاته. اخلالق امل�سوَّ
م ال�سمني احللبي  وملا يف هذه القراءة من اإيهام قد يقع لدى ال�سامع حرَّ  
الوقف عليه واأوجب الو�سل؛ لتظهر حركة ن�سب الراء فريتفع الوهم، حيث 
الو�سُل  يجب  بل  َر(  وَّ )امل�سَ على  الوقُف  يَْحُرم  القراءِة  هذه  "وعلى  قال: 

ُم منه يف الوقِف ما ال يجوُز")1(. ليظهَر الن�سُب يف الراء، واإالَّ فقد يَُتَوهَّ
هدايات القراءات:

اهلل  اأ�سماء  من  ا�سمني  االآية  هذه  يف  الواردة  القراءات  ت�سمنت   
احل�سنى:

ما  اإىل  االإ�سارة  وتقدمت  اخللق)2(،  وهو  الربء  من  والباري  البارئ،  االأول: 
يهدي اإليه ا�سم اهلل اخلالق يف املبحثني الرابع واخلام�ض.

ُر( بك�سر الواو م�سددة، ومعناه خالق املخلوقات على  وِّ اال�سم الثاين: )امل�سَ
َّذِي  �سورها وهيئاتها، كما قال -عز وجل-: }يَا َأيُّهَا اإلنْسَانُ مَا َغرََّك بِرَبِّكَ الَْكِريِم ال
اختالف  ويف   ،]8-6 ]االنفطار:  بَكَ{  رَكَّ شَاءَ  مَا  صُورَةٍ  َأيِّ  فِي  َفعَدَلَكَ  َفسَوَّاَك  خََلَقكَ 

اآياٌت على عظمة  �سور املخلوقات وهيئاتها املتعددة الكثرية يف الرب والبحر 
رها �سبحانه. م�سوِّ

اأ�سماء اهلل،  ا�سًما من  تفيد  َر( فال  وَّ الواو يف )امل�سَ بفتح  القراءة  واأما   
حيث اإنه وقع مفعواًل به ال�سمه )البارئ( كما تقدم.

الدر امل�سون يف تف�سري علوم الكتاب املكنون 10/ 294.  )1(
ينظر معجم مقايي�ص اللغة, مادة )براأ( 1/ 189.  )2(
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املبحث التا�سع
القراءات الواردة يف قول اهلل تعاىل: }والوَتِْر{ ]الفجر:3[

وردت قراءتان يف قوله تعاىل: )والَوْتِر()1(، وهي:  
االأوىل: )والِوْتِر( بك�سر الواو، وهي قراءة حمزة والك�سائي وخلف واحل�سن 

واالأعم�ض.
الثانية: )والَوْتِر( بفتح الواو، وهي قراءة باقي القراء.

وتوجيه قراءة )والِوتِر( بك�سر الواو وفتحها اأنهما لغتان، فاأهل احلجاز   
يفتحونها ومتيم يك�سرونها، وقيل يف املراد بالِوتر يف االآية مقابل ال�سفع، وقيل 
املراد به اهلل، فهو من اأ�سمائه -تعاىل-)2(، كما جاء يف احلديث رواه البخاري 
ِ ِت�ْسَعٌة َوِت�ْسُعوَن ا�ْسًما، ِمائٌَة اإِالَّ َواِحًدا، اَل يَْحَفُظَها  وم�سلم يف �سحيحيهما: )هلِلَّ

اأََحٌد اإِالَّ َدَخَل اجَلنََّة، َوُهَو َوْتٌر يُِحبُّ الَوْتَر()3(.
هدايات القراءات:

ت�سمنت القراءات الواردة يف االآية ا�سًما من اأ�سماء اهلل احل�سنى، وهو   
)الِوتر(، واالختالف فيه من قبيل االختالف بني لغات العرب، وقيل: اإن املراد 

بالِوتر: اهلل تعاىل، وقيل هو �سد ال�سفع.
ال  اأحد  واحد  �سبحان  اأنه  اعتقاد  وجوب  اال�سم  هذا  هدايات  ومن   
]االإخال�ض: 1[،  َأحَدٌ اهلل{  }ُقْل هُوَ اهلل  قال -عز وجل-:  له، كما  ِندَّ  �سريك وال 
تت�سمن كماله، وكمال  �سبحانه  �سبحانه، ووحدانيته  عبادته وحده  كما يجب 
أيها  }يا  تعاىل:  قال  كما  اإليه،  فقراء  والعباد  عباده،  الغني عن  فهو  َقيُّوِميَِّته، 

الناس أنتم الفقراء إىل اهلل واهلل هو الغين احلميد{ ]فاطر:15[.
ينظر الن�سر يف القراءات 2/ 400 واإحتاف ف�سالء الب�سر �ص: 583.  )1(

ينظر احلجة للقراءة ال�سبعة 6/ 413, واحلجة لبن خالويه �ص: 369.  )2(
رواه البخاري برقم: 6410 وم�سلم برقم: 2677.  )3(
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اخلامتـــــــــــة
احلمد هلل على تي�سريه وتوفيقه على اإمتام هذا البحث الذي يتعلق باأ�سمائه   

و�سفاته، وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
القراءات  يف  االختالف  اأنواع  تعدد  البحث  هذا  نتائج  اأهم  من  فاإن   
الواردة يف اأ�سماء اهلل تعاىل، مما ي�ستدعي تنوع الدرا�سات واالأبحاث فيها من 

كل جوانبها ال�سرفية والنحوية والبالغية والداللية واالإميانية.
لذا فاإين اأو�سي بعمل مو�سوعة تتناول هدايات القراءات القراآنية عامة،   

وما يتعلق باأ�سماء اهلل تعاىل خا�سة.
واأ�ساأل اهلل تعاىل التوفيق وال�سداد والهدى والر�ساد.  

حممد  نبينا  على  اهلل  و�سلى  العاملني  رب  هلل  احلمد  اأن  دعوانا  واآخر   
وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.

امل�سادر واملراجع
القراآن الكرمي.  .1

التحرير والتنوير »حترير املعنى ال�سديد وتنوير العقل اجلديد من تف�سري   .2
الكتاب املجيد«، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عا�سور 
التون�سي )املتوفى : 1393هـ(، النا�سر : الدار التون�سية للن�سر – تون�ض، 

�سنة الن�سر: 1984 هـ.
القر�سي  كثري  بن  عمر  بن  اإ�سماعيل  الفداء  اأبو  العظيم،  القراآن  تف�سري   .3
الب�سري ثم الدم�سقي )املتوفى: 774هـ(، �سامي بن حممد �سالمة، دار 

طيبة للن�سر والتوزيع، الطبعة: الثانية 1420هـ - 1999م.
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جامع البيان يف تاأويل القراآن، املوؤلف: حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن   .4
غالب االآملي، اأبو جعفر الطربي )املتوفى: 310هـ(، املحقق: اأحمد حممد 
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1413هـ - 1993م.
الدر امل�سون يف علوم الكتاب املكنون، اأبو العبا�ض، �سهاب الدين، اأحمد   .8
بن يو�سف بن عبد الدائم املعروف بال�سمني احللبي )املتوفى: 756هـ(، 

حتقيق الدكتور اأحمد حممد اخلراط، طبعة: دار القلم، دم�سق.
بن  الع�سرة، ملحمد  الزائدة على  االأربعة  االأحرف  املعتربة يف  الفوائد   .9

اأحمد املتويل، طبعة دار الب�ساير االإ�سالمية، االأوىل 1436هـ 2015م.
القراءات ال�ساذة وتوجيهها من لغة العرب، لل�سيخ عبد الفتاح القا�سي،   .10

طبعة دار الكتاب العربي، بريوت لبنان.
بن  بن حممد  اأحمد  االأربعة ع�سر،  القراءات  الب�سر يف  ف�سالء  اإحتاف   .11
، �سهاب الدين ال�سهري بالبناء )املتوفى:  اأحمد بن عبد الغني الدمياطياّ
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الطبعة: الثالثة، 2006م - 1427هـ.
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ب�سر،  اأبو  بالوالء،  احلارثي  قنرب  بن  عثمان  بن  عمرو  املوؤلف:  الكتاب،   .12
امللقب �سيبويه )املتوفى: 180هـ(، املحقق: عبد ال�سالم حممد هارون، 
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اأبو  املوؤلف:  القراءات واالإي�ساح عنها،  تبيني وجوه �سواذ  املحت�سب يف   .14
الفتح عثمان بن جني املو�سلي )املتوفى: 392هـ(، النا�سر: وزارة االأوقاف-

املجل�ض االأعلى لل�سئون االإ�سالمية، الطبعة: 1420هـ- 1999م.
امل�سند ال�سحيح املخت�سر بنقل العدل عن العدل اإىل ر�سول اهلل �سلى   .15
الني�سابوري  الق�سريي  احل�سن  اأبو  احلجاج  بن  م�سلم  و�سلم،  عليه  اهلل 
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دار الفكر،1399هـ - 1979م.
املعروف  حممد  بن  احل�سني  القا�سم  اأبو  القراآن،  غريب  يف  املفردات   .18
بالراغب االأ�سفهانى )املتوفى: 502هـ(، املحقق: �سفوان عدنان الداودي، 
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الن�سر يف القراءات الع�سر، �سم�ض الدين حممد بن حممد بن اجلزري،   .19

حتقيق ال�سيخ علي ال�سباع.
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القراءات الشاذة يف تفسري )البحر احمليط(
من اأول قوله تع�ىل: }َأَفَتْطمَعُونَ{ اإىل نه�ية اجلزء الأول من �صورة البقرة

د. نواف بن �صعيد بن عو�س امل�لكي)1(

ملخ�ش البحث
اعتنى االإمام اأبو حيان االأندل�سي -رحمه اهلل تعاىل- بتوجيه القراءات   
يف  الوا�سح  منهجه  له  وكان  وتعليلها،  لها،  واالحتجاج  ها،  و�ساذُّ متواترها 
واأح�سن  اأهم  من  يعد  الذي  املحيط(؛  )البحر  تف�سريه  يف  القراءات  توجيه 
ها، بل اإنَّه انفرد  امل�سادر التف�سريية، واأكرثها اإيراًدا للقراءات؛ متواترها و�ساذِّ
ة انتهت اإليه رواية اأو وجادة، ومل تقع اأعيينا عليها  برواية وذكر قراءات �ساذَّ
بيان  من  �ساأجليه  ما  الفن. وذلك  م�سادر هذا  عليه من  وقفنا  فيما  اإال عنده، 
القراءات ال�ساذة التي احتجَّ بها وذكرها -رحمه اهلل- يف احلزب الثاين من 

القراآن الكرمي يف �سورة البقرة.
ويهدف هذا البحث اإىل: التعرف على منهج االإمام اأبي حيان االأندل�سي   
اأهمية  من خالل عر�سه للقراءات ال�ساذة الواردة يف حيز الدرا�سة، واإبراز 

القراءات القراآنية ال�ساذة يف تف�سريه البحر املحيط.
ومن اأبرز نتائج البحث: اأن اأبا حيان قد امتاز بنهج قومي بنى عليه تعامله   
اإذا �سحَّ �سندها،  مع القراءات القراآنية واأئمة القراءات، ومل يرف�ض القراءة 
ومن ثَمَّ راح يبحث ويُخرج ما كان ظاهره اخلطاأ. وكذلك فاإن منهج اأبي حيان 
هذا مل يدانيه فيه اأحد قبله �سوى ابن جني الذي �سنَّف فيه م�سنًفا فرًدا هو كتابه 
»املحت�سب«، وقد بنيَّ البحث معامل هذا املنهج ومميزاته. وقد اأر�سى اأبو حيَّان 

الأ�ستاذ امل�ساعد بق�سم القراءات بجامعة اأم القرى .  -1
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ا متكاماًل،  قاعدة مهمة يف حقل القراءات القراآين، ثم راأيناه يطبقها تطبيًقا تاماًّ
وهي: اأن القراءات القراآنية جاءت على لغات العرب؛ قيا�سها، و�ساذها.

ويو�سي البحث بر�سد جهود بحثية؛ لبيان اأن هوؤالء االأئمة كانوا يف غاية من 
الدقة واالأمانة العلمية، يف اإيرادهم القراءات القراآنية، واأن يتخذوا من نهج 
ابن جني واأبي حيان نربا�ًسا ي�سيء لهم كهوف البحث العلمي، وي�ست�سفون 
باإعادة  كذلك  ويو�سي  القراءات.  مع  والنحاة  املف�سرين  مناهج  خالله  من 
النظر لدى الباحثني يف كتب املف�سرين التي اهتمت باإيراد القراءات القراآنية، 
تفا�سري  على  نقف  اأن  فينبغي  لها،  واالحتجاج  بها،  واالحتجاج  وتوجيهها 
العقل  اإر�ساد  ال�سعود  اأبي  وتف�سري  عادل،  البن  كاللباب  اللغوية؛  القراآن 

ال�سليم، وغريهما.

مقدمـــــة
اإن احلمد هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستهديه ونعوذ باهلل من �سرور اأنف�سنا،   
ولًيا  له  فلن جتد  ي�سلل  له ومن  اهلل فال م�سل  يهده  اأعمالنا، من  �سيئات  ومن 
مر�سًدا. واأ�سهد اأالاّ اإله اإالاّ اهلل وحده ال �سريك له، واأناّ حممًدا عبده ور�سوله، 
اهلل )جل جالله( حق  االأمة، وجاهد يف  ون�سح  االأمانة،  واأدى  الر�سالة،  غ  بلَّ
جهاده، �سلوات ربي و�سالمه عليه وعلى اآله، و�سحبه والتابعني، ومن تبعهم 

ا بعد: باإح�سان اإىل يوم الدين اأماّ
فقد جاءنا ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم( بكتاب عزيز ال ياأتيه الباطل   
من بني يديه وال من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، جمع اهلل تبارك وتعاىل فيه 
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�سنن االأولني، واأمت به ال�سرائع والدين، فهو حبل اهلل املتني، و�سراطه امل�ستقيم،  
من مت�سك به خرج من الظلمات اإىل النور، وفاز بخريي الدنيا واالآخرة.

وخا�سة  كبرية،  عناية  وعلومه  الكرمي  بالقراآن  العلماء  اعتنى  ولقد   
علم القراءات، حيث اإن املف�سرين اعتربوه اخلادم االأمني لبيان معاين القراآن 
الكرمي واإثراء التف�سري لبيان مراد اهلل تعاىل من عباده، ولقد برز من املتاأخرين 
حيُث  االأندل�سي؛  حيان  باأبي  املعروف  يو�سف  بن  حممد  الدين  اأثري  االإمام 
ها، واالحتجاج  متواترها و�ساذاّ القراءات  بتوجيه  تعاىل-  اهلل  اعتنى -رحمه 
لها، وتعليلها، وكان له منهجه الوا�سح يف توجيه القراءات؛ حيُث اإنَّه »األَّف 
التف�سريية،  امل�سادر  واأح�سن  اأهم  املحيط، وهو من  بالبحر  املو�سوم  التف�سري 
ذكرت  �ساذة  قراءة  جتد  فقلما  ها،  و�ساذاّ متواترها  للقراءات؛  اإيراًدا  واأكرثها 
ة انتهت  عند من تقدمه ومل يذكرها هو، بل اإنَّه انفرد برواية وذكر قراءات �ساذَّ
اإليه رواية اأو وجادة، ومل تقع اأعيينا عليها اإال عنده، فيما وقفنا عليه من م�سادر 
ة التي احتجَّ بها وذكرها  هذا الفن)1(، وذلك ما �ساأجليه من بيان القراءات ال�ساذَّ
-رحمه اهلل- يف احلزب الثاين من القراآن؛ بداية من االآية اخلام�سة وال�سبعني 
من قوله تعاىل: }َأَفَتْطمَعُونَ َأنْ يُؤْمِنُوا لَُكم{ اإىل االآية الواحدة واالأربعني بعد 
مَا  وَلَُكمْ  َكسَبَتْ  مَا  لَهَا  خََلتْ  َقدْ  ُأمٌَّة  }تِلْكَ  عاله-:  يف  -جلَّ  قوله  وهو  امِلئة؛ 
َكسَبُْتمْ وَاَل ُتسَْأُلونَ عَمَّا َكاُنوا يَعْمَُلونَ{، وعليه فاإن تتبع القراءات القراآنية يف كتب 

يف  املف�سرين  مناهج  ك�سف  واإنَّ  جليلة،  ميزات  له  وا�ستخال�سها  املف�سرين 
عر�ض القراءات يف تفا�سريهم مهم وجدير بعناية الباحثني، وكما اأن للمف�سرين 
مذاهب وم�سارب يف تفا�سريهم فكذا يف تناولهم للقراءات القراآنية يف ثنايا 
عفان,  دار  الريا�ص,  القيم,  ابن  دار  امل�سئول,  العليِّ  د.عبد  والعربية,  الفقه  يف  بها  والحتجاج  �سوابطها  ال�ساذة  القراءات   )1(

القاهرة, ط1, 1429هـ, 2008م, �ص263.
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اإبراز  القراءات عن  مناهجهم يف  اإبراز  يقل  فال  لهم، وعليه  كتبهم وعر�سها 
اأ�ساليبهم يف تناوله لكتاب اهلل )عز وجل(؛ اإذ لكلٍّ من االأمرين فوائد كثرية، 
اأبي حيان االأندل�سي يف  بيان منهج  اإىل  الدرا�سة  وعليه فقد نحوت يف هذه 

ة َوفق ما يلي: تناوله للقراءات ال�ساذَّ
اأ�سباب اختيار البحث:

ة اأ�سباب؛ اأبرزها: دفعني اإىل تناول مو�سوع هذا البحث ِعدَّ
ة يف تف�سري اأبي حيان -رحمه  اإبراز القيمة العلمية للقراءات القراآنية ال�ساذَّ  -1
اأوردها  التي  القراءات  اهلل- من حيث ا�ستمالُه على كم كبري ووفري من 
قراأها  قد  اإذ  الطوىل؛  اليد  القراءات  يف  وله  بها،  واحتفي  تف�سريه،  يف 
على اأهلها املتحققني منها من ال�سيوخ الكبار، اأ�سحاب االأ�سانيد العالية، 
و�سنَّف فيها؛ بل اإنَّه قد نظم يف القراءات نظًما كما ذكر ذلك يف مقدمة 

تف�سريه هذا.
اإيراد  اأبا حيان االأندل�سي -رحمه اهلل- له مدر�سة مميزة عن غريه يف  اإن   -2
ن قبله؛ لكنه و�سع لنف�سه منهًجا  القراءات القراآنية؛ وهو واإن كان نقل عمَّ
وقد  وتعليلها،  للقراءات  توجيهه  حيث  من  هذا؛  تف�سريه  يف  عليه  �سار 
اأكرث يف تف�سريه من  ال يعرث على مثله يف نفا�سة املحتوى وجودته، وقد 

توجيه القراءات على ما �سيظهر معنا فيما خ�س�ست فيه الدرا�سة.
اأن اأبا حيان قد تاأثر بكثري من العلماء ال�سابقني عليه، واعتمد عليهم؛ فرناه   -3

ينقل عنهم وقد يتبنى ما ذهبوا اإليه يف بع�ض االأحايني.
اأهمية البحث:

تنبع اأهمية هذا البحث من االأمور التالية:
اأن لعلم القراءات ف�سله العظيم واأثره الكبري يف �سائر العلوم، وبخا�سة   -1
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علم تف�سري الكتاب املبني؛ فبني الفنني ارتباط وثيق وعالقة حميمة.
فيما  وخا�سة  باأنواعها؛  للقراءات  جامًعا  ديوانًا  يعترب  املحيط  البحر  اأن   -2
ة، حتى اأنَّه قد يتفرد ببع�ض القراءات ال�ساذة التي  يت�سل بالقراءات ال�ساذَّ

خلت منها كتب العلم املتخ�س�سة.
اأهداف البحث:

ي�سعى هذا البحث اإىل حتقيق االأهداف التالية:
والر�سم،  القراآنية،  القراءات  اأوجه  بني  وطيدة  عالقة  هناك  اأن  اإثبات   -1

واالإعراب، وال�سرف واملعاين وغريها.
التعرف على َعَلٍم من اأعالم املف�سرين؛ خا�سة فيما يتعلق بالتف�سري اللغوي   -2

للقراآن الكرمي القائم على علوم العربية.
التعرف على منهج االإمام اأبي حيان االأندل�سي من خالل عر�سه للقراءات   -3

ال�ساذة الواردة يف حيز الدرا�سة.
ة يف تف�سريه البحر املحيط. اإبراز اأهمية القراءات القراآنية ال�ساذَّ  -4

منهج البحث:
املنهج امل�ستخدم يف هذا البحث بعد التمحي�ض والدرا�سة هو املنهج   
املتعلقة  الكرمي  القراآن  ن�سو�ض  ا�ستقراء  على  القائم  التحليلي،  اال�ستقرائي 
�سبيل  ففي  وعليه  هنا،  الدرا�سة  �ست�سغله  الذي  احليز  يف  ال�ساذة  بالقراءات 

حتقيق اأهداف البحث، �سوف اأحر�ض على اتباع النقاط التالية:
عزو االآيات القراآنية اإىل اأماكنها، وذلك ببيان ا�سم ال�سورة ورقم االآية.  -1

الرجوع اإىل كتب التف�سري لتو�سيح معاين ن�سو�ض القراآن الكرمي.  -2
تخريج االأحاديث النبوية من اأمات كتب احلديث، مع بيان درجة احلديث   -3
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واحلكم عليه �سحة و�سعًفا اإذا كانت روايته من غري ال�سحيحني.
تخريج االآثار الواردة عن ال�سحابة والتابعني من كتب االآثار.  -4

ن�سبة االأقوال املنقولة اإىل قائليها، وتوثيقها من امل�سادر املعتمدة.  -5
نقل اآراء العلماء من واقع كتبهم مبا�سرة من غري و�ساطة.  -6

اإذا نقلت املعلومات من املراجع بالن�ض، جعلتها بني قو�سني متييًزا لها.  -7
امل�سادر  من  واالأدلة  واالأقوال  املعلومات  نقل  يف  العلمية  االأمانة  األتزم   -8

واملراجع املعتمدة يف كلِّ فن.
غة يف كتابة البحث. مراعاة قواعد اللُّ  -9

عمل الفهار�ض العلمية الالزمة للبحث.  -10
خطة البحث:

يتكون هذا البحث من: متهيد، ومبحثني، وخامتة، وذلك على النحو التايل:
التمهيد: تعريف م�سطلحات عنوان البحث.

املبحث االأول: موقف اأبي حيان االأندل�سي من القراءات ال�ساذة.
املبحث الثاين: القراءات القراآنية ال�ساذة عند اأبي حيان يف احلزب االأول.

خامتة البحث: وفيها: اأهم نتائج البحث وتو�سياته.
 

متهيــــــــــــــد
تعريف م�سطلحات عنوان البحث

اأواًل: التعريف بال�سيخ اأبي حيان:
هذه نُبذة خمت�سرة عن االإمام اجلليل اأبي حيان االأندل�سي، نحوت فيها   
اإىل االخت�سار؛ لكرثة امل�سنفات التي �سنفت حوله، �سواء يف كتب املتقدمني 
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اأو املتاأخرين، وكذا ما �سنف فيه ويف بحره خا�سة، وم�سنفاته عامة، فاأقول:
هو اأثري الدين، اأبو عبد اهلل، حممد بن يو�سف بن علي بن يو�سف بن حيان، 
اآخر  غرناطة يف  ولد يف  باأبي حيان،  ال�سهري  احلياين،  الغرناطي،  االأندل�سي، 
�سوال �سنة 654هـ، وبها ن�ساأ، بداأ اأبو حيان حياته بدرا�سة القراآن الكرمي وحفظه، 
ها. وجال يف بالد املغرب،  حتى اأملَّ -رحمه اهلل- بالقراءات �سحيحها و�ساذِّ
اأخذ  وقد  و�ستمائة)1(.  ثمانني  �سنة  قبل  م�سر  اإىل  قدم  ثم  مالقا،  اإىل  ورحل 
ا،  اأربعمائة وخم�سون �سخ�سً اأخذت عنهم  ة من  فقال: »وعداّ بالتلقي؛  العلم 

ا«)2(. واأما من اأجازين فكثري جدَّ
وعن مكانة ال�سيخ اأبي حيان العلمية واإمامته يقول تلميذه العالمة تاج   
الدين ال�سبكي)3(: »�سيخ النحاة، الَعَلم الفرد، والبحر الذي مل يعرف اجلزر، 
د اإذا حمَي الوطي�ض بت�ساجر االأقران، اإمام النحو  بل املد، �سيـبويه الزمان، واملرباّ
االإ�سغاء.  لديه  �سمع  لكل  الذي  العرب  ي�ساء، ول�سان  ما  منه  لقا�سده  الذي 
اإماًما منتفًعا به، اتفق اأهل الع�سر على تقدميه واإمامته،  اأبو حيان  وكان ال�سيخ 
ون�ساأت اأوالدهم على حفظ خمت�سراته، واآباوؤهم على النظر يف مب�سوطاته، 

ي«. و�سربت االأمثال با�سمه، مع �سدق اللهجة وكرثة االإتقان والتحراّ
وتويف ال�سيخ -رحمه اهلل- ع�سية ال�سبت الثامن والع�سرين من �سفر،   

�سنة 745هـ مبنزله بظاهر القاهرة، ودفن مبقابر ال�سوفية)4(.
طبقات ال�سافعية الكربى, لتاج الدين عبد الوهاب بن علي ال�سبكي, حتقيق: حممود حممد الطناحي وعبد الفتاح احللو, هجر   )1(
اأيبك  بن  خليل  الدين  ل�سالح  الن�سر,  واأعوان  الع�سر  واأعيان   ,276/9 1993م,  1413هـ,  ط2,  القاهرة,  والن�سر,  للطباعة 
دار  املعا�سر, بريوت,  الفكر  دار  �سامل حممد,  اأبو ع�سمة, حممد موعد, حممود  نبيل  زيد,  اأبو  الدكاترة: علي  ال�سفدي, حتقيق 

الفكر, دم�سق, ط1, 1418هـ, 1998م, 325/5.
مناهج املف�سرين, د.منيع عبد احلليم حممود, دار الكتاب امل�سري, القاهرة, ط1, 1978م, �ص183.  )2(

طبقات ال�سافعية الكربى, للتاج ال�سبكي, 277/9.  )3(
الدرر الكامنة يف اأعيان املائة الثامنة, لأبي الف�سل اأحمد بن علي بن حجر الع�سقالين, ت�سحيح: حممد عبد املعيد �سان, جمل�ص   )4(

دائرة املعارف العثمانية, حيدر اآباد, الهند, ط2, 1392هـ, 1972م, 65/6.
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ثانًيا: التعريف بكتاب )البحر املحيط(:
يقع تف�سري )البحر املحيط يف تف�سري القراآن العظيم( يف اأحدث طبعاته   
املحققة يف خم�سة وع�سرين جملًدا وجملدين فهار�ض علمية)1(، وهو مطبوع 
ومتداول بني اأهل العلم، ومعترب عندهم املرجع االأول واالأهم ملن يريد الوقوف 
على وجوه االإعراب الألفاظ القراآن الكرمي، اإذ اإنَّ الناحية النحوية هي اأبرز ما 
يتكلم  اإذ  واملوؤلف  العزيز.  الكتاب  اآيات  حول  تدور  التي  البحوث  من  فيه 
عن هذه الناحية، فهو ابن بجدتها، وفار�ض حلبتها، ويف ذلك يقول د.حممد 
ح�سني الذهبي: »ونهاية القول، فاإن اأبا حيان قد غلبت عليه يف تف�سريه الناحية 
الناحية النحوية التي طغت على ما عداها من  التي برز فيها وبرع فيها وهي 
التف�سريية االأخرى،  اأبا حيان مل يهمل اجلوانب  اأن  التف�سري«)2(، على  نواحي 
والنا�سخ  نزولها،  يف  الواردة  واالأ�سباب  لالآيات،  اللغوية  املعاين  كذكر 

واملن�سوخ، واأوجه القراءات، واالأحكام الفقهية املتعلقة باآيات االأحكام.
ة: ثالًثا: التعريف بالقراءات ال�ساذَّ

�سذوًذا،  ي�سذ  �سذ  االنفراد،  مبعنى:  وهو  ال�سذوذ؛  من  لغًة   : ال�ساذُّ  
منفرد  �سيء  منهم، وكل  اأ�سحابه، واعتزل  انفرد عن  اإذا  الرجل؛  �سذ  يقال: 

.)3( فهو �ساذٌّ
اأحد  فقدت  قراءة  »كل  اأنها:  اال�سطالح  يف  بها  يق�سد  وا�سطالًحا:   

االأركان الثالثة لقبولها«؛ بحيث اإنها:
والدرا�سات  للبحوث  هجر  مركز  ومب�ساركة  الرتكي,  اهلل  د.عبد  بتحقيق:  والن�سر,  للطباعة  هجر  دار  عن  الطبعة  هذه  خرجت   )1(

العربية, القاهرة, ط1, 1436هـ, 2015م, وهي من اأ�سّح طبعات هذا التف�سري؛ ملا اعتمد من خمطوطات بخط اأبي حيان نف�سه.
التف�سري واملف�سرون, د.حممد ح�سني الذهبي, مكتبة وهبة, القاهرة, د.ت, 228/1.  )2(

ينظر: ل�سان العرب, لأبي الف�سل جمال الدين ابن منظور, دار �سادر, بريوت, ط3, 1414هـ, 494/3, والقامو�ص املحيط, لأبي   )3(
يعقوب جمد الدين الفريوزاآبادي, حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف موؤ�س�سة الر�سالة, باإ�سراف: حممد نعيم العرق�سو�سي, موؤ�س�سة 

الر�سالة للطباعة والن�سر والتوزيع, بريوت, ط8, 1426هـ, 2005 م, �ص334, مادة )�ص ذ ذ(.
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1- مل تكن متواترة.
2- اأو خالفت ر�سم امل�ساحف العثمانية كلها.

ة)1(. 3- اأو مل يكن لها اأ�سل يف اللغة العربية، فهي �ساذَّ
وقيل: ال�ساذ: ما لي�ض مبتواتر)2(. فكاأنَّ القراءة التي مل ت�سل اإىل درجة   
التواتر -عند اجلمهور- اأو اإىل ال�سهرة، اأو اال�ستفا�سة - عند ابن اجلزري وَمن 
ٌة؛ الأن االأ�سل يف قبول اأي قراءة هو و�سولها اإىل درجة التواتر،  تابعه- �ساذَّ
اأما ال�سرطان االأخريان فلال�ستئنا�ض بهما؛ الأنه ال توجد قراءة متواترة خمالفة 
تكون خمالفة  فقد  املتواترة  القراءة غري  اأما  اأحدهما،  اأو  االأخريين  لل�سرطني 
ة  لل�سرط الثاين اأو تكون خمالفة لل�سرط الثالث، وهذا هو حال القراءات ال�ساذَّ
جميعها. وال توجد قراءة متواترة مل يقراأ بها اأحد القراء الع�سرة امل�سهورين، 
الع�سر  القراءات  وراء  ما  هي  ة  ال�ساذَّ القراءات  اإن  نقول:  اأن  لنا  هذا  فعلى 
املتواترة املتداَولة واملروية من القراء الع�سرة املعروفني. وعليه فيقول االإمام 
النويري -رحمه اهلل تعاىل-)3(: »اأجمع االأ�سوليون والفقهاء على اأنه مل يتواتر 
ا اإال من ال  �سيء مما زاد على القراءات الع�سرة، كذلك اأجمع عليه القراء اأي�سً

يعتد بخالفه«.

1999م,  1420هـ,  ط1,  بريوت,  العلمية,  الكتب  دار  اجلزري,  ابن  الدين  ل�سم�ص  الطالبني,  ومر�سد  املقرئني  منجد  ينظر:   )1(
�ص18, والن�سر يف القراءات الع�سر, له, حتقيق: علي حممد ال�سباع, املطبعة التجارية الكربى, القاهرة, د.ت, 9/1, وغيث 
النفع يف القراءات ال�سبع, لأبي احل�سن ال�سفاق�سي, حتقيق: اأحمد حممود احلفيان, دار الكتب العلمية, بريوت, ط1, 1425هـ, 

2004م, �ص14.
ينظر: �سرح طيبة الن�سر يف القراءات الع�سر, ملحب الدين النويري, حتقيق: جمدي با�سلوم, دار الكتب العلمية, بريوت, ط1,   )2(

1424هـ, 2003م, 126/1, وغيث النفع, لل�سفاق�سي, �ص14.
�سرح طيبة الن�سر يف القراءات الع�سر, ملحب الدين النويري, 126/1.  )3(
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املبحث االأول
موقف اأبي حيان من القراءات ال�ساذة

القراآنية متواترها  القراءات  اأبي حيان مع  اإىل �سنيع  املتاأمل  الناظر  اإنَّ   
اها اأن تف�سريه هذا مو�سوعة  ها يف البحر املحيط- يقرُّ بحقيقة علمية موؤدَّ و�ساذِّ

ها. للقراءات القرنية متواترها و�ساذِّ
القراآن  قراأ  اأنَّه  تف�سريه  مقدمة  يف  اهلل-  -رحمه  حيان  اأبو  ذكر  وقد   
اأنَّه  ذكر  ثم  االأندل�ض،  بجزيرة  غرناطة  يف  اأواًل  املتواترة  ال�سبع  بالقراءات 
ا، فقال)1(: »وقد قراأت القراآن بقراءات ال�سبعة بجزيرة  قراأها يف القاهرة اأي�سً
االأندل�ض على اخلطيب اأبى جعفر اأحمد بن على بن حممد الرعيني - عرف 
بابن الطباع بغرناطة...، وقراأت القراآن بالقراءات ال�سبع مب�سر -حر�سها اهلل 
تعاىل- على ال�سيخ امل�سند العدل فخر الدين اأبى الطاهر اإ�سماعيل بن هبة اهلل 
بن على املليجي«، بل اإنَّه اأن�ساأ يف علم القراءات نظًما؛ فقال)2(: »واأن�ساأت يف 
ال�ساطبي ورويه،  الالآلئ« ق�سيًدا يف عرو�ض ق�سيد  العلم كتاب »عقد  هذا 
باأ�سامي القراء من  بيتا، �سرحت فيها  األف بيت واأربعة واأربعني  ي�ستمل على 
اأنَّه  ت�سعة«، ثم قد ذكر  لغة، واأن�ساأته من كتب  غري رمز وال لغز وال حو�سي 
اهلل  )�سلى  الكرمي  الر�سول  وبني  بينه  اإ�سناد  اأق�سر  عا�سم  قراءة  يف  له  وقع 
عليه و�سلم(؛ فقال)3(: »وقد وقع يل يف بع�ض القراءات اأن بيني وبني ر�سول 
اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم( اثني ع�سر رجاًل، وذلك يف قراءة عا�سم، وهي 

القراءة التي ين�ساأ عليها اأهل العراق، وهو اإ�سناد اأعلى ما وقع الأمثالنا«.
البحر املحيط, 25/1, 26.  )1(

امل�سدر ال�سابق, 26/1.  )2(

امل�سدر ال�سابق, 45/1.  )3(
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تف�سريه  مقدمة  يف  كذلك  اهلل-  -رحمه  حيَّان  اأبو  ال�سيخ  بني  وقد   
يه الإيراد  (، وجعل من ذلك ت�سدِّ منهجه املتبع يف تف�سريه لكالم اهلل )عزَّ وجلَّ
القراءات القراآنية فيه؛ امل�ستعمِل منها وغري امل�ستعمل، وال�سحيح منها وال�ساذ، 
وهو اهتمام منقطع النظري، فذكر ذلك جمماًل فقال)1(: »ثم اأ�سرع يف تف�سري 
اإذا كان لها �سبب، ون�سخها ومنا�سبتها وارتباطها مبا  االآية ذاكًرا �سبب نزولها 
�سبب  ذاكراً  االآية  تف�سري  يف  اأ�سرع  ثم  �ساذها  القراءات  فيها  حا�سًدا  قبلها، 
نزولها اإذا كان لها �سبب، ون�سخها ومنا�سبتها وارتباطها مبا قبلها، حا�سدا فيها 
بالوجوه  اأحاط  اإنَّه  قال:  اإذا  مبالغاً  املرء  يكون  فال  وعليه  �ساذها«.  القراءات 
جميعها التي ُقِرئ بها القراآن الكرمي؛ املتواتر منها وغري املتواتر امل�ستعمل وغري 

امل�ستعمل، ال�ساذ وغري ال�ساذ.
اإيراد  يف  ثابت  واحد  منهج  على  ي�سري  اهلل-  -رحمه  حيان  اأبو  يكن  ومل 
القراءات، بل »كان يذكرها كيفما اتَّفق، ال يراعي يف ترتيب القراء اأمًرا معيًنا، 
وال يف�سل بني القراءات املتواترة عن ال�ساذة، وال ينبه عن االنفرادات التي 
يذكرها عن بع�ض الع�سرة«)2(، ولكن مل يكن االأمر كذلك على االإطالق، واإنا 
كما �سياأتي يف ثنايا الكالم اأنَّه التزم نهًجا معيًنا، فرناه رحمه اهلل ياأبى التجيح 
ال�سبيل ويردُّ عليه، بل  القراءتني املتواترتني، وينعي على من ي�سلك هذا  بني 
ويثني على َمن جنا من ذلك ويتخذه اأ�سوة فيقول: »وقد تقدم لنا غري مرة اأنا ال 
نرجح بني القراءتني املتواترتني، وحكى اأبو عمر الزاهد يف كتاب »اليواقيت« 
اأن اأبا العبا�ض اأحمد بن يحيى ثعلًبا كان ال يرى التجيح بني القراءات ال�سبع. 

امل�سدر ال�سابق, 12/1.  )1(
اأبو حيان الأندل�سي ومنهجه يف تف�سريه البحر املحيط ويف اإيراد القراءات فيه, د.اأحمد خالد �سكري, دار عمار, الأردن, ط1,   )2(

1428هـ, 2007م, �ص195.
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وقال: قال ثعلب من كالم نف�سه: اإذا اختلف االإعراب يف القراآن عن ال�سبعة 
مل اأف�سل اإعراباً على اإعراب يف القراآن، فاإذا خرجت اإىل الكالم كالم النا�ض 
غة  ف�سلت االأقوى. ونعم ال�سلف لنا اأحمد بن يحيى فاإنه كان عاملاً بالنحو واللُّ

متديناً ثقة«)1(.
يف  ة  ال�ساذَّ للقراءات  اهلل-  -رحمه  حيَّان  اأبي  تناول  جاء  فقد  وعليه   

توجيهه لها، واالحتجاج بها من خالل املطلبني التاليني:
اأوال: منهج اأبي حيان يف توجيه القراءات ال�ساذة:

كالم  يف  والتنقيب  البحث  اأ�سا�سها  عملية  القراءات  يف  التوجيه   
الزرك�سي  ة، ولقد قال  ال�ساذَّ القراءة  به  ت�سوغ  اإعرابي  العرب؛ الإيجاد وجه 
ة«)2(: »وتوجيه  يف ف�سل من برهانه عنونه بـ»ف�سل يف توجيه القراءات ال�ساذَّ
اإليه  اأجنح  امل�سهورة«. والذي  توجيه  ال�سناعة من  اأقوى يف  ة  ال�ساذَّ القراءة 
ة، تكمن يف  واأراه اأن ثمة دوافع حدت بالعلماء لتوجيهات القراءات ال�ساذَّ

دافعني، هما:
اأوالهما: الدفاع عن ف�ساحة لغة القراءات ال�ساذة، تلك التي كانت حمط نقد 
العربية والقراءات؛ كالفراء، واملازين،  وتغليط ِمن قبل جلَّة من كبار علماء 
واملربد، وابن جماهد وغريهم مما يق�سر املقام عن ذكرهم، وذلك بتبيني قوة 
امل�سهورة  بالقراءة  يلحق  قد  ما  القراءات  تلك  من  واأن  العربية،  يف  وجهها 
كتابه  مقدمة  يف  جني  ابن  الفتح  اأبو  اأبان  ولقد  واالإعراب،  املعنى  قوة  يف 
»املحت�سب« اأن الذي حدا به اإىل ت�سنيفه بيان اأن هذا ال�ساذ اإنا هو من القوة 

البحر املحيط, 473/11.  )1(
الربهان يف علوم القراآن, لأبي عبد اهلل حممد بن بهادر الزرك�سي, حتقيق: حممد اأبو الف�سل اإبراهيم, دار اإحياء الكتب العربية عي�سى   )2(

البابي احللبي, ط1, 1376هـ, 1957م, 341/1.
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اً، واأنه  والرواية مبكاٍن؛ فقال: »غر�سنا منه اأن نرى وجه قوة ما ي�سمى االآن �ساذَّ
�سارب يف �سحة الرواية بجرانه، اآخذ من �سمت العربية مهلة ميدانه؛ لئال يرى 

مرى اأن العدول عنه اإنا هو غ�ض منه اأو تهمة له«)1(.
به خمافة  التالوة  نقراأ يف  واإن مل  اأننا  »اإال  ا -رحمه اهلل-:  اأي�سً وقال   
فاإنا نعتقد  االنت�سار فيه، ونتابع من يتبع يف القراءة كل جائز رواية ودراية، 
العمل  منا  واأراد  بتقبله،  -تعاىل-  اهلل  اأمر  مما  واأنه  اً،  �ساذَّ امل�سمى  هذا  قوة 
اإليه، ومر�سي من القول لديه«)2(، والذي تراه عند ابن  مبوجبه، واأنه حبيب 
جني هنا تراه بو�سوح عند اأبي حيان -رحمه اهلل- فرناه وهو ب�سدد رده على 
القراءة  يقول: »وقد طعن يف هذه  له وجه قوي  قراءة �سحيحة  َمن يخطئ 
اللفظ  العرب، وهي قراءة �سحيحة م�ستقيمة يف  من ال يح�سن توجيه كالم 
ويف املعنى«)3(. فاأبو حيان هنا قد �سار على نهج ابن جني، وقد بحث لهذه 
القراءة عن وجه لها؛ بل اإنه قد نعى على من طعن فيها باأن اأرجع الطعن اإليه 
ب�سدد  وهو  احلال  وكذا  لها.  تخريًجا  يجد  اأن  على  همته  ق�سرت  اإذ  نف�سه؛ 
الرد على الزخم�سري حينما تطاول على القراء ومنهم ابن حمي�سن يف قراءته 
فقال  ال�سرف،  االآخر وهي يف مو�سع اجلر ممنوعة من  )واإ�ستربق( مفتوحة 
رحمه اهلل: »ونقول: اإن ابن حمي�سن قارئ جليل م�سهور مبعرفة العربية، وقد 
»ا�ستفعل«  يجعل  اأنه  وذلك  وجه؛  لقراءته  ويتطلب  العلماء،  اأكابر  عن  اأخذ 
من الربيق، تقول: برق وا�ستربق، كعجب وا�ستعجب«)4(. اهـ. فاأنت هنا ترى 
املحت�سب يف تبيني وجوه �سواذ القراءات والإي�ساح عنها, لالإمام اأبي الفتح عثمان بن جني, حتقيق: علي النجدي نا�سف, وعبد   )1(
القاهرة,  الإ�سالمي,  الرتاث  اإحياء  جلنة  الإ�سالمية,  لل�سئون  الأعلى  املجل�ص  �سلبي,  اإ�سماعيل  الفتاح  وعبد  النجار,  احلليم 

1386هـ, 1966م, 32/1.
ال�سابق نف�سه, 33/1.  )2(

البحر املحيط, 556/15, 557.  )3(
البحر املحيط, 149/25.  )4(



جملة ت�أ�صيل العلوم {36}

يلتم�ض  ال�سواذ  قراء  اأحد  ابن حمي�سن وهو  اأن مثل  نبَّه على  اأبا حيان، وقد 
له وجًها من العربية يحتج له، وهذا ما كان عليه اأبو حيان -رحمه اهلل- فيما 
يخ�ضُّ القراءات ال�سواذ واأ�سحابها، وهو هنا ي�ساير ما كان عليه ابن جني من 

قبل -رحمهما اهلل تعاىل-.
جتده  قد  هذا  الظن  وح�سن  ال�ساذة:  القراءة  باأئمة  الظنِّ  اإح�سان  وثانيهما: 
وا�سح املعامل عند ابن جني واأبي حيان على ال�سواء؛ فكما ظهر يف موقفهما 
قبل  بنا  مرَّ  وقد  القراء،  اأن�سفا  قد  جندهما  كذا  ة،  ال�ساذَّ القراءة  ف�ساحة  من 
حمي�ض،  ابن  على  طعنه  الزخم�سري  على  نعى  قد  حيَّان  اأبا  اأن  كيف  قليل 
وقد نحا ابن جني قبُل املنحى نف�سه؛ فرناه مثاًل حينما ذكر تغليط ابن جماهد 
ه هذه  لقراءة احل�سن الب�سري وابن اأبي اإ�سحاق )ويَْهَلُك احلرُث والن�سُل( وجَّ
القراءة، ثم اأردفه بقوله: »وبعد، فاإذا كان احل�سن وابن اأبي اإ�سحاق اإمامني يف 
غة؛ فال وجه لدفع ما قراأا به، ال �سيما وله نظري يف ال�سماع«)1(.  الثقة ويف اللُّ
اأورد يف كتابه  اآخر ما  اإىل  النهج  وقد �سار ابن جني -رحمه اهلل- على هذا 
ه على َمن اأنكر قراءة  ا عند اأبي حيان يف ردِّ »املحت�سب«. وهذا ما تراه اأي�سً
التاء مع  بت�سديد  ابََهْت(  )تَ�سَّ قراءته  لها، وهي  اإ�سحاق وقال ال وجه  اأبي  ابن 
توجيهها:  مبيًِّنا  اأبو حيان  فقال  ال�ساكنة،  التاأنيث  تاء  واآخره  ما�سًيا  فعاًل  كونه 
»وتبيني ما قاله اأن ت�سديد ال�سني اإنا يكون باإدغام التاء فيها، واملا�سي ال يكون 
فيه تاءان، فتبقى اإحداهما وتدغم االأخرى، وميكن اأن توجه هذه القراءة على 
ابهْت  ا�سَّ البقرَة  )اإَناّ  واأ�سله:  البقرة،  تاء  هي  والتاء  ابهت«،  »ا�سَّ اأ�سله:  اأن 
اأ�سله:  ابهْت«  و»ا�سَّ الفعل.  اآخر  يف  التاأنيث  تاء  حلاق  ذلك  ويقوي  علينا(، 

املحت�سب يف تبيني وجوه �سواذ القراءات والإي�ساح عنها, 121/1.  )1(
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اأدرج  التاء يف ال�سني واجتلبت همزة الو�سل، فحني  فاأدغمت  »ت�سابهت«، 
ابهْت(، فظن ال�سامع اأن  ابن اأبى اإ�سحاق القراءة، �ساَر اللَّفُظ: )اإنَّ الَبَقَرة ا�سَّ
تاء »البقرة« هي تاء يف الفعل؛ اإذ النطق واحد، فتوهم اأنه قراأ: »ت�سابهت«)1(. 
ثم يردف بعد هذا التوجيه ويح�سن الظن بابن اأبي اإ�سحاق فيقول: »وهذا ال 
يظن بابن اأبى اإ�سحاق، فاإنه راأ�ض يف علم النحو، وممن اأخذ عن اأ�سحاب اأبى 
يزرى على  اإ�سحاق  اأبى  ابن  النحو، وقد كان  م�ستنبط علم  الدوؤيل  االأ�سود 
العرب وعلى من ي�ست�سهد بكالمهم كالفرزدق، اإذا جاء يف �سعرهم ما لي�ض 

بامل�سهور يف كالم العرب، فكيف يقراأ قراءة ال وجه لها؟! «)2(.
اأبا حيان يف تف�سريه هذا،  وهذان الدافعان املتقدمان الذكر قد �سايرا   
فها هو يعيد كرة الردِّ على َمن طعن على القراء قراءتهم، وي�ستوي يف ذلك 
عند اأبي حيان املتواتر وال�ساذ، ففي قراءة )معائ�ض( بالهمزة والوجه فيها ترك 
الهمز عند جمهور النحويني، وهي القراءة التي قراأ بها االأعرج عبد الرحمن 
»جميع  قوله:  الزجاج  عن  فينقل  نعيم،  اأبي  بن  نافع  عن  وخارجة  هرمز  بن 
الت�سبيه ب�سحيفة  اإال  اأعلم لها وجهاً  اأن همزها خطاأ، وال  الب�سرة تزعم  نحاة 
املازين  عن  وينقل  القراءة«)3(،  هذه  على  التعويل  ينبغي  وال  و�سحائف، 
كذلك قوله: »اأ�سل اأخذ هذه القراءة عن نافع، ومل يكن يدرى ما العربية، 

وكالم العرب الت�سحيح يف نحو هذا«)4(.

البحر املحيط, 491/2, 492.  )1(
ال�سابق نف�سه, 492/2.  )2(

اإبراهيم بن ال�سري الزجاج, حتقيق: عبد اجلليل عبده �سلبي, عامل الكتب, بريوت, ط1,  اإ�سحاق  معاين القراآن واإعرابه, لأبي   )3(
1408هـ, 1988م, 320/2.

1954م,  1373هـ,  القدمي,  الرتاث  اإحياء  دار  جني,  بن  عثمان  الفتح  لأبي  للمازين,  الت�سريف  كتاب  �سرح  املن�سف  ينظر:   )4(
�ص307.
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فريدُّ قولهما بل وي�سنع عليهما رحمه اهلل فيقول يف ن�ضٍّ طويل كا�سف   
وبيان خطاأ  القراء  بالذب عن هوؤالء  اهلل  اإىل  يتعبد  االإمام كان  اأن هذا  كيف 
الفراء  وقال  الب�سرة،  نحاة  باأقوال  متعبدين  »ول�سنا  فيقول:  يخطئهم،  من 
»مفعلة«  في�سبهون  »فعيلة«،  اأنها  يتوهمون  و�سبهه؛  هذا  العرب  همزت  رمبا 
اأنهم رمبا يهمزون هذا  انتهى. فهذا نقل من الفراء عن العرب  بـ »فعيلة«)1(. 
و�سبهه، وجاء به نقل القراء الثقات؛ ابن عامر وهو عربي �سراح، وقد اأخذ 
اء التابعني،  القراآن عن عثمان قبل ظهور اللحن، واالأعرج، وهو من كبار قرَّ
وزيد بن علي، وهو من الف�ساحة والعلم باملكان الذى قل اأن يدانيه يف ذلك 
اأحد، واالأعم�ض وهو من ال�سبط واالإتقان واحلفظ والثقة مبكان، ونافع وهو قد 
قراأ على �سبعني من التابعني، وهم من الف�ساحة وال�سبط والثقة باملحل الذى 
ال يجهل، فوجب قبول ما نقلوه اإلينا، وال مباالة مبخالفة نحاة الب�سرة يف مثل 
ب�سحيح؛  فلي�ض  نافع.  عن  القراءة  هذه  اأخذ  اأ�سل  املازين:  قول  واأما  هذا. 
الأنها نقلت عن ابن عامر، وعن االأعرج، وزيد بن على، واالأعم�ض، فر�سنا اأنه 
ال يدرى ما العربية - وهى هذه ال�سناعة التي يتو�سل بها اإىل التكلم بل�سان 
اإذ هو ف�سيح متكلم بالعربية، ناقل للقراءة عن  العرب- فهو ال يلزمه ذلك؛ 
يف  االأ�سل  اأن  يبنيِّ  اهلل-  -رحمه  عنه  طويل  ن�ضٌّ  فهذا  الف�سحاء«.  العرب 
توجيه القراءة اأن ت�ستند اإىل وجه قوي من ال�سماع عن العرب، ثم يزيِّل كالمه 
ال�سابق بقوله: »وكثري من هوؤالء النحاة ي�سيئون الظن بالقراءة، وال يجوز لهم 
وكيف  االأئمة،  اء  القرَّ هوؤالء  عن  الذب  كيف  راأينا  قد  نحن  وها  ذلك«)2(. 
الدار  الفتاح �سلبي,  اأحمد يو�سف جناتي, عبد  النجار,  الفراء, حتقيق: حممد علي  القراآن, لأبي زكريا يحيى بن زياد  معاين   )1(

امل�سرية للتاأليف والن�سر والرتجمة, ط1, د.ت, 373/1.
البحر املحيط, 448-446/12.  )2(
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يتعامل ال�سيخ -رحمه اهلل- معهم مبا يتوجب االحتام والتوقري لهم، والذود 
عنهم فيما يتنق�ض منهم بتوجيه قراءاتهم وبيان عربيتها.

النحويني  بع�ض  مقالة  يردُّ  للقراء  والتقدير  التوقري  من  النظرة  وبهذه   
من اأ�سحابه، والذين مت�سكوا بقول الب�سريني برد االإدغام اإىل االإخفاء فيقول 
مدافًعا ومبيًنا ذلك: »وقد اعتمد بع�ض اأ�سحابنا على اأن ما روي عن القراء من 
االإدغام الذى منعه الب�سريون يكون ذلك اإخفاًء ال اإدغاماً، وذلك ال يجوز اأن 
يعتقد يف القراء اأنهم غلطوا، وما �سبطوا، وال فرقوا بني االإخفاء واالإدغام، 
اأنه  ذكر  مما  القراء  اأدغمت  ما  فيه  يذكر  باب  هذا  قال:  باباً  الرجل  هذا  وعقد 
ال يجوز اإدغامه. وهذا ال ينبغي؛ فاإن ل�سان العرب لي�ض حم�سوًرا فيما نقله 
الب�سريون فقط، والقراءات ال جتئ على ما علمه الب�سريون ونقلوه، بل القراء 
من الكوفيني يكادون يكونون مثل قراء الب�سرة، وقد اتفق على نقل اإدغام الراء 
يف الالم كبري الب�سريني وراأ�سهم اأبو عمرو بن العالء، ويعقوب احل�سرمي، 
عن  ورووه  واأجازوه  والفراء،  والك�سائي،  الروؤا�سي،  الكوفة؛  اأهل  وكرباء 
حجة  َعِلَم  َمْن  اإْذ  ونقلهم؛  علمهم  اإىل  فيه  والرجوع  قبوله  فوجب  العرب، 

على َمْن مل يعلم«)1(.
َحٍد( اريِّ ِبِه ِمن اأَ ا توجيهه لقراءة االأعم�ض )وَما ُهْم ِب�سَ ومن ذلك اأي�سً  

َج ذلك على وجهني: اأحدهما: اأنها حذفت تخفيفاً، واإن كان  )2( فقال: »وُخرِّ

ا�سم الفاعل لي�ض يف �سلة االألف والالم. والثاين: اأن حذفها الأجل االإ�سافة 
هو  الذى  واملجرور  باجلار  اإليه  وامل�ساف  امل�ساف  بني  وف�سل  )اأََحٍد(،  اإىل 

ال�سابق نف�سه, 624/6, 625.  )1(
�سياأتي تخريجها يف مو�سعها يف هذا البحث.  )2(
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فيقول:  االأول  ويرجح  ويرف�سه  الثاين  التخريج  على  يعقب  ثم  )ِبِه(..«)1(، 
اإليه بالظرف  »وهذا التخريج لي�ض بجيد؛ الأن الف�سل بني امل�ساف وامل�ساف 
م�ساف  ثم  يكون  اأالَّ  ذلك  من  واأقبح  ال�سعر،  �سرائر  من  واملجرور  واجلار 
اإليه؛ الأنه م�سغول بعامل جر، فهو املوؤثر فيه ال االإ�سافة. واأما جعل حرف اجلر 
جزًءا من املجرور، فهذا لي�ض ب�سيء؛ الأنه موؤثر فيه، وجزء ال�سيء ال يوؤثر يف 
له نظرياً يف نظم العرب ونرثها«)2(.  التخريج االأول؛ الأن  ال�سيء، واالأجود 
وهذا ما كان عليه اأبي حيَّان يف تناوله للقراءات القراآنية وتوجيهه لها -رحمه 

اهلل-.
ثانيًا: منهج اأبي حيَّان يف االحتجاج بالقراءات ال�ساذة:

اأو  اأو ا�ستعمال كلمة  اإثبات �سحة قاعدة،  االحتجاج عند النحاة هو   
تركيب، والتدليل عليه باأحد اأدلة النحو االإجمالية)3(. واأدلة النحو االإجمالية 
االأوالن  والدليالن  واال�ست�سحاب،  واالإجماع،  والقيا�ض،  ال�سماع،  اأربعة: 
بني  اختالف  حمل  االأخريان  والدليالن  جميًعا،  النحاة  بني  اتفاق  حمل 

النحاة)4(.
ويجب اأال يغيب عن اأذهاننا- ونحن نعالج ق�سية االحتجاج بالقراءات   
ال�ساذة عند اأبي حيان- اأنَّ القراآن الكرمي هو ال�سبيل للبحث يف لغة العرب 
نرثها و�سعرها؛ لتكون معينة على فهمه وتف�سريه، وهو و�سيلة االحتجاج التي 
�َض  اأ�ساّ ائه  قرَّ من  الكثري  اإناّ  حيث  وتقعيدها،  اللغة  �سبط  يف  الناّحاة  يعتمدها 

ال�سابق نف�سه, 231/3.  )1(

ال�سابق نف�سه, 233/3.  )2(
ينظر: معجم م�سطلحات النحو العربي, د.جورج مرتي عبد امل�سيح, د.هاين جورج, ت�سدير: د.مهدي عالم, مكتبة لبنان,   )3(

ط1, 1410هـ, 1990م, �ص35, ويف اأ�سول النحو, اأ.�سعيد الأفغاين, دار الفكر, دم�سق, ط3, 1964م, �ص6.
2011م,  ط5,  للكتاب,  العامة  امل�سرية  الهيئة  النجار,  علي  حممد  حتقيق:  جني,  بن  عثمان  الفتح  لأبي  اخل�سائ�ص,  ينظر:   )4(
البريوين, دم�سق,  ال�سيوطي, حتقيق: د.عبد احلكيم عطية, دار  الدين  النحو, جلالل  اأ�سول  109/1, وما بعدها, والقرتاح يف 

ط2, 1427هـ, 2006م, �ص21.
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قواعد العربية على ما جاء يف القراآن، وال عجب يف ذلك فجلاّهم من النحاة: 
»فمن الب�سريني: عبد اهلل بن اأبي اإ�سحاق احل�سرمي، وعي�سى بن عمر الثقفي، 
واأبو عمرو بن العالء، واخلليل بن اأحمد الفراهيدي، ومن الكوفيني: علي بن 

اء«)1(. حمزة الك�سائي، ويحيى بن زياد الفراّ
م معنا يف املطلب االأول اأن اأبا حيان �سلك منهًجا طياّبا يف اإيراد  قد تقدَّ  
طعن  ملن  يت�سدى  لهم،  �ساكًرا  بهم،  ا  باراًّ اهلل-  -رحمه  كان  وقد  القراءات، 
فيهم من علماء القراءات اأو العربية، فماذا كانت نظرته ل�سواذ القراءات وهل 

غ االحتجاج بها، وهذا كله ما �سيظهر يف النقاط التالية: �سوَّ
العرب،  لغات  من  لغة  على  جاءت  اإذا  القراءة  يقبل  حيان  اأبو  كان   
ولغة القراءات اإنا هي لغات لقبائل عربية، وعليه فهو -رحمه اهلل- اإن تاأكد 
عنه  نقل  وقد  نظائرها،  عليها  ويقي�ض  بها  يحتج  فاإنه  قراءة  لغة يف  ثبوت  من 
قال  ثم  عليه«)2(،  قي�ض  لقبيلة  لغة  كان  ما  قوله: »كل  ال�سيوطي -رحمه اهلل- 
ة على �سيء ثم جاء �سيء  ا نقاًل عنه: »اإنا ي�سوغ التاأويل اإذا كانت اجلادَّ اأي�سً
بها فال  اإالَّ  يتكلم  العرب مل  لغة طائفة من  اإذا كان  اأما  ل  فيتاأوَّ يخالف اجلادة 
تاأويل ومن ثم رد تاأويل اأبي على قولهم: لي�ض الطيب اإال امل�سك على اأن فيها 
�سمري ال�ساأن الأن اأبا عمرو نقل اأن ذلك لغة بني متيم«)3(، وقد انتهج اأبو حيان 
-رحمه اهلل- على هذا النهج؛ فمن ذلك قوله يف البحر- وهو مقدم يف هذا 
ت الرواية وجب قبولها، ثم عقَّب فقال: »والقراءات جاءت  ال�ساأن- اإذا �سحَّ

مدر�سة الكوفة ومنهجها يف درا�سة اللغة والنحو, د.مهدي املخزومي, مطبعة م�سطفى البابي احللبي, القاهرة, ط2, 1377هـ,   )1(
1958م, �ص18.

املزهر يف علوم اللغة واأنواعها, جلالل الدين ال�سيوطي, حتقيق: فوؤاد علي من�سور, دار الكتب العلمية, بريوت, ط1, 1418هـ,   )2(
1998م, 204/1.

ال�سابق نف�سه, 204/1.  )3(
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على لغة العرب قيا�سها و�ساذها«)1(. فاأنت هنا تراه يقرر ما نقله عنه ال�سيوطي، 
وقد اأوجب قبول الرواية اإذا �سحت، وكذا اأقرَّ باإيراد القراءات على لغات 

العرب؛ ما انقا�ض منها وما �سذَّ عنها.
وبهذه النظرة تعامل اأبو حيان مع القراءات ال�ساذة واالحتجاج بها،   
ال )كما �ِسيَل مو�سى  واحلمل عليها، فرناه يف تخريجه لقراءة احل�سن واأبي ال�سمَّ
ِمْن قبُل( والتي قرئت يف املتواتر }َكمَا سُئل{ ]البقرة: 108[، فعلَّق على قراءة 
هها- و�ستاأتي معنا يف املبحث القادم- بقوله: »احلمل على  احل�سن بعد اأن وجَّ

ما كان لغة اأوىل من احلمل على ال�ساذ غري املطرد)2(.
وكذا قوله حينما اأورد قراءة عمرو بن عبيد بعد اأن نقل عن النحويني   
اأن اإبدال االألف همزة فراًرا من التقاء ال�ساكنني ال ينقا�ض، واأنَّه مل يكرث كرثة 
توجب القيا�ض، فقال: »قال اأبو زيد: �سمعت عمرو بن عبيد يقراأ )فيومئٍذ ال 
داأبَّة  العرب  فظننته قد حلن حتى �سمعت من   ) َجاأَنٌّ اإن�ٌض وال  َذْنِبه  يُ�ْساأُل عن 
و�ساأبَّة«)3(، ثم اأورد ت�سمية ابن جني لها باللغة؛ فاأقرَّ قائال: »وعلى ما قال اأبو 

الفتح اأنها لغة، ينبغي اأن ينقا�ض ذلك«)4(.
ا يف االحتجاج للقراءة اأنه يورد القراءة  ومن معامل منهج اأبي حيان اأي�سً  
ثم يكتفي باالحتجاج عليها بقوله: اإنه لغٌة وال يزيد، وقد مرَّ تقرير ذلك عنده؛ 
قيا�سها و�ساذها«)5(. فمن ذلك  العرب  لغة  قال: »والقراءات جاءت على  اإذ 
قوله عن لغة اأهل العالية التي تُعمل »اإِْن« املك�سورة اخلفيفة عمل »ما« احلجازية 

البحر املحيط, 472/1.  )1(
ال�سابق نف�سه, 284/3.  )2(

البحر املحيط, 143/1.  )3(
ال�سابق نف�سه, 143/1.  )4(
ال�سابق نف�سه, 472/1.  )5(
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اأن  بعد  اال�سمية،  اأن دخلت على اجلملة  بعد  اال�سم ون�سبها اخلرب  يف رفعها 
فقال:  اأمثالَُكم(؛  عباًدا  اهلِل  دوِن  ِمن  تدعوَن  الذين  )اإِْن  بقراءة  لها  ا�ست�سهد 
»وقراأ ابن جبري: )اإن( خفيفة، و )عباًدا اأمثالَُكم( بن�سب الدال والالم. واتفق 
املف�سرون على تخريج هذه القراءة على اأن )اإن( هي النافية اأعملت عمل »ما« 
احلجازية؛ فرفعت اال�سم ون�سبت اخلرب فـ )ِعباًدا اأمثالَُكم( خرب من�سوب«)1(. 
ال  الذى  هو  هذا  النحا�ض  »وكالم  فقال:  عليه  فردَّ  للنحا�ض  كالًما  اأورد  ثم 
ر  ينبغي؛ الأنها قراءة مروية عن تابعي جليل، ولها وجه يف العربية«)2(. ثم يقرَّ
اأنَّها تخرجت على لغة واأنها بذلك �سحيحة فقال: »وال�سحيح اأن  يف النهاية 
اإعمالها لغة؛ ثبت ذلك يف النرث والنظم، وقد ذكرنا ذلك م�سبعاً يف »�سرح 

الت�سهيل«)3(.
ا يف االحتجاج بالقراءات ال�ساذة، ما اأورده من  ومن معامل منهجه اأي�سً  
جواز حذف همزة اال�ستفهام متخًذا من قراءة الزهري وابن حمي�سن قوله 
تعاىل: »�َسواٌء عليهم اأْنذرتَهم«؛ فقال يف البحر: »وقراأ الزهرى وابن حمي�سن 
»اأنذرتَهم« بهمزة واحدة، حذف الهمزة االأوىل لداللة املعنى عليها، والأجل 
ثبوت ما عادلها وهو »اأم«)4(، ثم قال يف االرت�ساف مقعًدا لها: »وقد حتذف 
الهمزة وتنوي نحو: ما اأدري زيد قام اأم عمرو اأي اأزيد، وقراأ ابن حمي�سن 

»�سواء عليهم اأنذرتهم« بهمزة واحدة، يريد: اأاأنذرتهم«)5(.
ومما تفرد بتخريجه واالحتجاج له ال�سيخ اأبو حيان رحمه اهلل ما اأورده   

ال�سابق نف�سه, 430/13.  )1(

ال�سابق نف�سه, 431/13.  )2(

ال�سابق نف�سه, 431/13.  )3(
البحر املحيط, 215/1.  )4(

عبد  رم�سان  مراجعة:  حممد,  عثمان  رجب  ودرا�سة:  و�سرح  حتقيق  الأندل�سي,  حيان  لأبي  العرب,  ل�سان  من  ال�سرب  ارت�ساف   )5(
التواب, مكتبة اخلاجني بالقاهرة, ط1, 1418هـ - 1998م, 2007/4.
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من قراءة ابن اأبي عبلة عن ابن خالويه يف �سواذ القراءات له؛ فقال: »وقال 
ابن خالويه يف كتاب »�سواذ القراءات«)1( له: )اأَفَعيِّنا(: بت�سديد الياء: ابن اأبى 
عبلة. وفكرت يف توجيه هذه القراءة؛ اإذ مل يذكر اأحد توجيهها، فخرجتها 
 . . يف »َعِيَي«، و: َحيَّ على لغة من اأدغم الياء يف الياء يف املا�سي، فقال: عيَّ
يف »ِحِيَي«. فلما اأدغم، اأحلقه �سمري املتكلم املعظم نف�سه، ومل يفك االإدغام، 
وَرَددنا:  رَدْدت،  يف:  يقولون  وائل،  بن  بكر  لبع�ض  لغة  وهى  َعيَّنا.  فقال: 
نا. فال يفكون، وعلى هذه اللغة تكون الياء امل�سددة مفتوحة، فلو  ت، وردَّ ردَّ

نا زيٌد«)2(. كان »نا« �سمري ن�سب، فاأجمعِت العرب على االإدغام؛ نحو: ردَّ
اأبا حيان -رحمه اهلل- قد  باأن  ومما مرَّ معنا ميكن االطمئنان اإىل القول   
غوية، وهو ما بان وو�سح  ا�ست�سهد بالقراءات مطلًقا على القواعد النحوية واللُّ
م معنا؛ اإنَّ يف احتامه وتوقريه لالأئمة القراء، واإن  يف بحره املحيط، ومما تقدَّ

يف توجيهه واحتجاجه بقراءاتهم.
 

املبحث الثاين
القراءات القراآنية ال�ساذة عند اأبي حيان يف احلزب االأول

اإيراد  م�سادر  من  يعد  املحيط  البحر  تف�سري  اأن  م�سى  فيما  معنا  تقدم   
القراءات ال�ساذة، وقد اأكرث م�سنفه من اإيراد ذلك، مبتغًيا توجيهها، والذب 
عن اأ�سحابها كما مرَّ فيما تقدم، وهنا �سناأتي على بيان التطبيق العملي عند اأبي 
حيان يف اإيراد القراءات ال�ساذة من خالل احلزب الثاين من القراآن الكرمي، 
وقد اقت�ست طبيعة هذا املبحث اأن اأعر�ض القراءة ال�ساذة عند اأبي حيان، ثم 
خمت�سر يف �سواذ القراءات من كتاب البديع, لبن خالويه, حتقيق: برج�سرتا�سر, واآرثر جعفري, مكتبة املتنبي, القاهرة, ط1,   )1(

1934م, �ص145.
البحر املحيط, 524/23.  )2(
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توثيقها من مظانها، ثم اإيراد ما قرئ به من املتواتر يف اللفظ نف�سه، وعليه فجاء 
تناوله لها على النحو التايل:

الكالم،، وقراأ  بالكلمة  يراد  اهلِل()1( جمع كلمة، وقد  )َكِلَم  االأعم�ض:  قراأ   -
اجلمهور: }َكلَمَ اللّهِ{ ]البقرة: 75[ فتكون القراءتان مبعنى واحد)2(.

قراأ ابن ال�سَميفِع: )الَقوا()3( قالوا: على التكثري. وال يظهر التكثري، اإنا هو   -
من فاعل الذي هو مبعنى الفعل املجرد، فمعنى »القوا«، ومعنى }لَُقوا{ 

]البقرة: 76[ واحد)4(.

خطابا  ذلك  فيكون  قالوا:  بالتاء)5(،  تَعَلُموَن(  اَل  )اأَْو  حمي�سن:  ابن  قراأ   -
للموؤمنني، وقراأ اجلمهور: }َأوْ اَل يَعْلمُونَ{ ]البقرة: 77[)6(.

واالأعرج،  و�سيبة،  جعفر،  اأبو  وقراأ   ،]78 ]البقرة:  }َأمَانِيَّ{  اجلمهور:  قراأ   -
وابن جماز، عن نافع، وهارون عن اأبى عمرو: )اأَمايَن( – بالتخفيف)7(، 
جمعه على »اأفاعل«، ومل يعتد بحرف املد الذي يف املفرد قال اأبو حامت: 
كل ما جاء من هذا النحو واحده م�سدد، فلك فيه الت�سديد والتخفيف، 

خمت�سر يف �سواذ القراءات, لبن خالويه, �ص14, واملحت�سب, لبن جني, 93/1, �سواذ القراءات, لل�سيخ ر�سي الدين �سم�ص   )1(
القراء اأبي عبد اهلل حممد بن اأبي ن�سر الكرماين, حتقيق: د.�سمران العجلي, موؤ�س�سة البالغ, بريوت, ط1, 1421هـ, 2001م, 

�ص67.
البحر املحيط, 18/3.  )2(

خمت�سر يف �سواذ القراءات, لبن خالويه, �ص10, و�سواذ القراءات, للكرماين, �ص51, واملحرر الوجيز يف تف�سري الكتاب العزيز,   )3(
لأبي حممد عبد احلق بن غالب املعروف بابن عطية, حتقيق: عبد ال�سالم عبد ال�سايف حممد, دار الكتب العلمية – بريوت, ط1, 

1422هـ, 94/1.
البحر املحيط, 18/3.  )4(

والأربعني  الع�سر  القراءات  يف  والكامل  للكرماين, �ص67,  القراءات,  و�سواذ  القراءات, لبن خالويه, �ص14,  �سواذ  يف  خمت�سر   )5(
الزائدة عليها, لل�سيخ اأبي القا�سم يو�سف بن علي بن جبارة الهذيل, حتقيق: جمال بن ال�سيد بن رفاعي ال�سايب, موؤ�س�سة �سما, 

القاهرة, ط1, 1428هـ, 2007م, �ص487.
البحر املحيط, 27/3.  )6(

خمت�سر يف �سواذ القراءات, لبن خالويه, �ص14, واملحت�سب, لبن جني, 94/1, و�سواذ القراءات, للكرماين, �ص67, والن�سر,   )7(
لبن اجلزري, 163/2, 164, واإحتاف ف�سالء الب�سر بالقراءات الأربعة ع�سر, لل�سيخ اأحمد بن حممد الدمياطي ال�سافعي ال�سهري 

بـ»البناء«, حتقيق: د.�سعبان حممد اإ�سماعيل, عامل الكتب, بريوت, ط1, 1407هـ, 1987م, 398/1, 399.
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مثل: اأثايف، واأغاين، واأماين، ونحوه)1(.
قراأ ابن كثري، وحمزة، والك�سائي: )ال يَعُبدوَن( بالياء. وقراأ الباقون: بالتاء   -

من فوق)2(.وقراأ اأبي وابن م�سعود: )ال تَعُبدوا()3( على النهي)4(.
وقراأ  وال�سني)5(.  احلاء  بفتح  )َح�َسًنا(  ويعقوب:  والك�سائي،  حمزة،  قراأ   -
عطاء بن اأبي رباح وعي�سى بن عمر: )ُح�ُسًنا( ب�سمهما)6(. وقراأ اأبي وطلحة 
ابن م�سرف: )ُح�ْسَنى( على وزن ُفْعَلى)7(. وقراأ اجلحدري: )اإِْح�َسانًا()8(. 

وقراأ اجلمهور: }حُسْنًا{ ]البقرة: 83[.
ه كلَّ قراءة  وبعد اأن اأورد اأبو حيان هذه القراءات اخلم�ض راح يوجاّ  
على حدا، كما �سيظهر على النحو التايل؛ فقال: »فاأما قراءة اجلمهور فظاهره 
اأنه م�سدر، واأنه كان يف االأ�سل قواًل ح�سناً، اإما على حذف م�ساف؛ اأي: ذا 
ُح�سٍن، واإما على الو�سف بامل�سدر الإفراط ح�سنه. وقيل: يكون اأي�ساً �سفة، 
لغتني؛  واحَل�َسُن  احُل�ْسُن  فيكون  واملر،  كاحللو  يكون  بل  م�سدر،  اأ�سله  اأن  ال 
ه قراءة الفتحتني وال�سمتني؛ فقال: »واأما من  كاحلزن واحلزن.. «)9(. ثم وجَّ
قراأ: )َح�َسًنا( بفتحتني، فهو �سفة مل�سدر حمذوف؛ اأي: وقولوا للنا�ض قوال 

ح�سناً. واأما من قراأ ب�سمتني، ف�سمة ال�سني اإتباع ل�سمة احلاء«)10(.
البحر املحيط, 31/3.  )1(

ال�سبعة يف القراءات, لل�سيخ اأحمد بن مو�سى بن جماهد, حتقيق: د.�سوقي �سيف, دار املعارف, القاهرة, ط2, 1400هـ, 1980م,   )2(
�ص162, والن�سر, 164/2, واإحتاف ف�سالء الب�سر, 400/1.

خمت�سر يف �سواذ القراءات, لبن خالويه, �ص15, و�سواذ القراءات, للكرماين, �ص68.  )3(
البحر املحيط, 56/3.  )4(

ال�سبعة, �ص162, والن�سر, 164/2, واإحتاف ف�سالء الب�سر, 401/1.  )5(
خمت�سر يف �سواذ القراءات, لبن خالويه, �ص15, و�سواذ القراءات, للكرماين, �ص68.  )6(

خمت�سر يف �سواذ القراءات, لبن خالويه, �ص15, واإحتاف ف�سالء الب�سر, 401/1, وينظر: الك�سف والبيان عن تف�سري القراآن, لأبي   )7(
اإ�سحاق الثعلبي, حتقيق: الإمام اأبي حممد بن عا�سور, دار اإحياء الرتاث العربي, بريوت, ط1, 1422هـ - 2002 م, 228/1.

خمت�سر يف �سواذ القراءات, لبن خالويه, �ص15, و�سواذ القراءات, للكرماين, �ص68.  )8(
البحر املحيط, 64/3.  )9(
ال�سابق نف�سه, 65/3.  )10(
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ثم اأورد يف توجيه قراءة اأبيٍّ وابن م�سرف )ُح�ْسنى( نقا�ًسا كثرًيا، وردَّ   
»وتخريج  قال:  ثم  قوله،  واأرجح  القراءة،  رف�ض هذه  الذي  عطية  ابن  على 
هذه القراءة على وجهني؛ اأحدهما: امل�سدر، كالب�سرى، ويحتاج ذلك اإىل 
َر بُ�سَرى.  نقل؛ اأن العرب تقول: َح�ُسَن ُح�سَنى. كما تقول: َرَجع ُرجَعى، وبَ�سَّ
اإذ جميء »ُفْعَلى« كما ذكرنا م�سدًرا ال ينقا�ض. والوجه الثاين: اأن يكون �سفة 
ملو�سوف حمذوف؛ اأي: وقولوا للنا�ض كلمة ح�سنى، اأو مقالة ح�سنى«. ثم 

ة)1(. ن�ضَّ على اأنها قراءة �ساذَّ
ه القراءة االأخرية، وهي قراءة اجلحدري )اإح�ساناً( فقال: »واأما  ثم وجَّ  
من قراأ: )اإِح�سانًا( فيكون نعتاً مل�سدر حمذوف؛ اأي: قواًل اإح�ساناً، )واإح�ساناً( 
م�سدر من )اأح�سن( الذى همزته لل�سريورة؛ اأي: قواًل ذا ُح�سٍن، كما تقول: 
املنوال  هذا  وعلى  ع�سب«)2(.  ذات  �سارت  اأي:  اإِع�سابًا؛  االأر�ض  اأَع�َسبِت 
اأوجهها يف  ها، ثم يقف على  للقراءات عامة متواترها و�ساذِّ اأبو حيان  يحتج 

غة، ويبنيِّ لغاتها، كما اأملعنا اإىل ذلك من قبل. اللُّ
الفاء.  التاء و�سكون ال�سني وك�سر  ]البقرة: 84[ قراأ اجلمهور بفتح  }اَل َتسْفُِكونَ{   -
ا الفاء)3(.  وقراأ طلحة بن م�سرف و�سعيب بن اأبى حمزة كذلك، اإال اأنهما �سمَّ
وقراأ اأبو نهيك، واأبو جملز ب�سم التاء وفتح ال�سني وك�سر الفاء م�سددة)4(.وقراأ 

ن ال�سني وخفاّف الفاء)5(. ابن اأبي اإ�سحاق كذلك، اإال اأنه �سكاّ

ال�سابق نف�سه, 66/3, 67.  )1(
البحر املحيط, 67/3.  )2(

�سواذ القراءات, للكرماين, �ص68, وينظر: املحرر الوجيز, 173/1.  )3(
�سواذ القراءات, للكرماين, �ص68, وينظر: الك�سف والبيان, 229/1.  )4(

املعروف  يو�سف,  بن  اأحمد  العبا�ص  لأبي  املكنون,  الكتاب  علوم  امل�سون يف  الدر  يذكره,  ومل  تف�سريه  يف  احللبي  ال�سمني  ذكرها   )5(
بال�سمني احللبي, حتقيق: د.اأحمد حممد اخلراط, دار القلم, د.ت, 473/1.
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كما  ب�سردها  اكتفى  واإنا  القراءات،  هذه  لتوجيه  حيان  اأبو  يتعر�ض  ومل   
.)1( غات يف }اَل َتسْفُِكونَ{ كما مرَّ بيَّنُت هنا، وقد ذكر اللُّ

»َقَتَل«  من  }َتْقُتُلونَ{  اجلمهور  »قراأ  قال:  اأنه  حيان  اأبو  اأورد  ما  بديع  ومن   -
ًدا)2(.املهدوي اأنها قراءة اأبي  خمفًفا. وقراأ احل�سن: )تَُقتُِّلوَن( ِمن »قتَّل« م�سدَّ
ًدا)3(،  نهيك، قال: والزهري واحل�سن: )تَُقتُِّلوَن اأَْنبياَء اهلِل(، من »قتََّل« يعنى م�سدَّ
واهلل اأعلم ب�سواب ذلك«)4(. وهنا اأبو حيان اكتفى بتوجيه لغوي �سريف فقط 

على م�ستوى اللفظ، ويف القراءة الثانية من املبالغة يف القتل ما فيها.
}َتَظاهَرُونَ عََليِهم{ ]البقرة: 85[ قراأ بتخفيف الظاء عا�سم وحمزة والك�سائي.   -
قال ال�سيخ اأبو حيان: »واأ�سله: تتظاهرون، فحذف التاء«. وقراأ باقي ال�سبعة 
بت�سديد الظاء، اأي: باإدغام الظاء يف التاء)5(. ثم �سرد اأبو حيَّان القراءات 

ال�ساذة الواردة هنا؛ وهي:
قراءة اأبي حيوة؛ وهي: )تَُظاِهُروَن( ب�سم التاء وك�سر الهاء)6(.  -1

والظاء  التاء،  بفتح  ُروَن(  هَّ )تَظَّ باختالف عنهما:  وقراأ جماهد وقتادة   -2
دتنَِي دون األف)7(، ورويت عن اأبي عمرو)8(. والهاء م�سدَّ

جامًعا  تعليًقا  علَّق  ثم  االأ�سل)9(.  على  )تََتَظاَهُروَن(  بع�سهم:  وقراأ   -3
اأن ذكر القراءات اخلم�ض يف هذا احلرف؛ فقال: »فهذه خم�ض  بعد 

البحر املحيط, 77/3.  )1(
�سواذ القراءات, للكرماين, �ص68, واإحتاف ف�سالء الب�سر, 401/1.  )2(

الكتب  دار  اأطفي�ص,  واإبراهيم  الربدوين  اأحمد  حتقيق:  القرطبي,  اأحمد  بن  حممد  اهلل  عبد  لأبي  القراآن,  لأحكام  اجلامع  ينظر:   )3(
امل�سرية, القاهرة, ط2, 1384هـ, 1964م, 20/2.

البحر املحيط, 77/3.  )4(
ال�سبعة, لبن جماهد, �ص163, والتي�سري يف القراءات ال�سبع, لأبي عمرو عثمان بن �سعيد الداين, حتقيق: اأوتو تريزل, دار الكتاب   )5(

العربي, بريوت, ط1, 1404هـ, 1984م, �ص64, والن�سر, 164/2.
�سواذ القراءات, للكرماين, �ص68, وينظر: خمت�سر يف �سواذ القراءات, لبن خالويه, �ص15, واملحرر الوجيز, 174/1.  )6(

خمت�سر يف �سواذ القراءات, لبن خالويه, �ص15, و�سواذ القراءات, للكرماين, �ص68.  )7(
ال�سبعة, لبن جماهد, �ص163.  )8(

العربي,  الكتاب  دار  الزخم�سري,  اهلل  جار  القا�سم  لأبي  التنزيل,  غوام�ص  حقائق  عن  الك�ساف  ين�سبها؛  ومل  الزخم�سري  ذكرها   )9(
بريوت, ط1, 1407هـ, 160/1.
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اكتفى  التعليق  وبهذا  والتنا�سر«)1(.  التعاون  كلها  ومعناها  قراءات، 
ال�سيخ -رحمه اهلل- اإذ قد ذكر ما قد جمع هذه القراءات يف معناها 

العام كما ذكر.
وَن( بالتاء)2(. ثم وجهها ال�سيخ  قراأ احل�سن وابن هرمز باختالف عنهما: )تَُردُّ  -
فقال: »وهو منا�سب لقوله: }َأَفُتؤمِنُونَ{ ]البقرة: 85[، ويحتمل اأن يكون التفاتًا 
بالن�سبة اإىل قوله: }مَن يَْفعَُل ذلكَ{، فيكون قد خرج من �سمري الغيبة اإىل 
�سمري اخلطاب«)3(. وقراأ اجلمهور: }يُرَدُّونَ{]البقرة: 85[ بالياء)4(. ثم وجهها 
ال�سيخ فقال: »وهو منا�سٌب ملا قبله من قوله: }مَن يَْفعَُل{. ويحتمل اأن يكون 
التفاتًا، فيكون راجًعا اإىل قوله: }َأَفُتؤمِنُونَ{، فيكون قد خرج من �سمري 
القراءتني  ه  وجَّ اهلل-  -رحمه  هنا  فال�سيخ  الغيبة«)5(.  �سمري  اإىل  اخلطاب 
بني  االن�سجام  من  عليهما، وهذا  ال�سياق، وجعله حاكًما  يقت�سيه  ما  وَفق 
ه  االآيات، وقد اأملح اإىل فنٍّ بالغيٍّ له اأثره البياين؛ وهو االلتفات وقد وجَّ

عليه القراءتني.
بالتحريك:  اجلمهور  وقراأها  �ْسِل()6(.  )ِبالرُّ معمر:  بن  ويحيى  احل�سُن  قراأ   -
اإىل لغتني من لغات  باأن ردهما  ال�سيخ  ]البقرة: 87[، فعلَّق عليه  }بِالرُّسُِل{ 

العرب؛ فقال: »ت�سكني عينه لغة اأهل احلجاز، والتحريك لغة بني متيم«)7(، 
عنه  م  تقدَّ وقد  ولغاتها،  العرب  ل�سان  على  مبناه  عنده  �سابه  وما  فهذا 

البحر املحيط, 85/3.  )1(
خمت�سر يف �سواذ القراءات, لبن خالويه, �ص15, و�سواذ القراءات, للكرماين, �ص68.  )2(

البحر املحيط, 94/3.  )3(
ال�سبعة, �ص160, والن�سر, 164/2, واإحتاف ف�سالء الب�سر, 403/1.  )4(

البحر املحيط, 94/3.  )5(
خمت�سر يف �سواذ القراءات, لبن خالويه, �ص15, و�سواذ القراءات, للكرماين, �ص69, واإحتاف ف�سالء الب�سر, 404/1, 405.  )6(

البحر املحيط, 102/3.  )7(
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ذكر  ثم  و�ساذها«)1(،  قيا�سها  العرب  لغة  على  جاءت  »والقراءات  قوله: 
اأُ�سيف  اإذا  يعمر؛  بن  لقراءة احل�سن ويحيى  العالء  بن  اأبي عمرو  موافقة 
جمع  �سمري  اإىل  اأ�سيف  اإن  عمرو  اأبو  »ووافقهما  فقال:  جمٍع  �سمري  اإليه 
نحو: )ُر�ْسُلُهم( و)ُر�ْسُلُكم( و)ُر�ْسُلَنا()2(؛ ا�ستثقل توايل اأربع متحركات، 

ف�سكن تخفيًفا«.
عمرو:  اأبى  عن  وح�سني  حمي�سن،  وابن  واالأعرج،  وحميد،  جماهد،  قراأ   -
على  ]البقرة: 87[  }َأيَّدْنَاه{  )اآيَْدنَاُه(، على وزن »اأفَعلناُه«)3(. وقراأ اجلمهور: 
لناُه«)4(. وعلَّق ال�سيخ -رحمه اهلل- على هاتني القراءتني يف اإيراده  وزن »َفعَّ
غوية يف اأول االآيات؛ فقال: »االأ�سل يف »اأيََّد« »اأَاأْيََد«، و�سححت  املعاين اللُّ
العني كما �سححت يف »اأغيلت«، وهو ت�سحيح �ساذ اإالَّ يف فعل التعجب، 
! وما اأَْطَوَل! وراآه اأبو زيٍد مقي�ساً، ولو اأعلَّ على حِد »اأَقَِّتت«  فتقول: ما اأَْبنَيَ
اأن  لوجب  العني،  وحذفت  الفاء،  على  العني  حركة  فاألقيت  َدت«،  »اأُحِّ و 
تنقلب الفاء واًوا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها، كما انقلبت يف »اأََواِدَم« جمع 
ى  »اآََدَم« على »اأفاِعَل«، ثم تنقلب الواو األفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها، فلما اأدَّ
القيا�ض اإىل اإعالل الفاء والعني، رف�ض و�سححت العني«)5(. ثم على اأنهما 

مبعًنى فقال: »اإنهما مبعنى »قويناه«، وكالهما من االأَْيِد، وهو القوة«)6(.
قراأ اأبو حيوة: )الُقُدو�ض( بواو)7(. وقراأ اجلمهور: }بِرُوِح الُْقدُِس{ ب�سمِّ   -

ال�سابق نف�سه, 472/1.  )1(
ال�سبعة, �ص196, والتي�سري, لأبي عمرو الداين, �ص72, والن�سر, 162/2.  )2(

خمت�سر يف �سواذ القراءات, لبن خالويه, �ص15, واملحت�سب, لبن جني, 95/1, و�سواذ القراءات, للكرماين, �ص69, واإحتاف   )3(
ف�سالء الب�سر, 403/1.

اإحتاف ف�سالء الب�سر, 403/1.  )4(
البحر املحيط, 104/3, 105.  )5(

ال�سابق نف�سه, 112/3.  )6(
املحرر الوجيز, 176/1, والدر امل�سون, 497/1.  )7(
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القاف والدال)1(. ومل يعلق اأبو حيَّان على هذه القراءة واإنا اأوردها وهو 
ب�سدد تقرير قراءة اجلمهور)2(.

ابن عبا�ض -ر�سي اهلل عنهما- وابن هرمز، وابن حمي�سن: )ُغُلٌف(  قراأ   -
اأبي عمرو بن العالء)4(. وقراأ اجلمهور:  ا عن  اأي�سً ب�سم الالم)3(، ورويت 
قراءة  اهلل-  -رحمه  ال�سيخ  ووجه  الالم.  باإ�سكان   ]88 ]البقرة:  }ُغلْفٌ{ 

ه املتواترة توجهني؛ وكان مبنى ذلك ت�سكني  ال�سواذ توجيًها واحًدا، ووجَّ
هو  اأو  اأغَلَف،  جمع  فيكون  اأ�سلي  »�سكون  فقال:  حتريكها؛  من  الالم 
ا  اأمَّ اجلمهور.  قراءة  على  وهذا  ِغالف«)5(  جمع  فيكون  تخفيف  �سكون 
القراءة  يكون يف هذه  اأن  يجوز  فقال: »وهو جمع غالف، وال  ال�سواذ 
جمع اأغلف؛ الأن تثقيل »ُفُعٍل« ال�سحيح العني ال يجوز اإال يف ال�سعر«)6(.

ثم تناول بعد ذلك تاأويل املعنى ملا تقت�سيه القراءتان؛ فقال: »فاأما من قراأ:   
}ُغلْفٌ{ باالإ�سكان، فمعناه اأنها م�ستورة عن الفهم والتمييز...، ويحتمل 
على هذه القراءة اأن يكون قولهم هذا على �سبيل البهت واملدافعة، حتى 
ي�سكتوا ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم(، واأما من قراأ ب�سم الالم فمعناه 
التي  املوانع  �سيء جم�سد، وجعلوا  مقام  العلم  اأقاموا  للعلم،  اأوعية  اأنها 
يريدوا  اأن  ويحتمل  املعقول.  على  باملح�سو�ض  لي�ستدل  له؛  غلفاً  متنعهم 

بذلك اأنها اأوعية للعلم، فلو كان ما يقوله حقاً و�سدقاً لوعته«)7(.

ال�سبعة, �ص163, والتي�سري, �ص64, والن�سر, 162/2.  )1(
البحر املحيط, 112/3.  )2(

خمت�سر يف �سواذ القراءات, لبن خالويه, �ص15,و�سواذ القراءات, للكرماين, �ص69, واإحتاف ف�سالء الب�سر, 403/1.  )3(
ال�سبعة, لبن جماهد, �ص164, واإحتاف ف�سالء الب�سر, 403/1.  )4(

البحر املحيط, 118/3.  )5(
ال�سابق نف�سه, 119/3.  )6(

ال�سابق نف�سه, 119/3, 120.  )7(
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ًقا( بالن�سب موافًقا ملا يف م�سحف اأبي بن كعٍب  دِّ قراأ ابن اأبي عبلة: )ُم�سَ  -
]البقرة: 89[؛ كونها �سفة  }مُصَدٌِّق{  اجلمهور:  وقراأ  اهلل عنه-)1(.  -ر�سي 
ه ال�سيخ -رحمه اهلل- قراءة ابن اأبي عبلة على  ثانية لـ }كَِتابٌ{)2(، ووجَّ
احلالية؛ فقال: »ن�سبه على احلال من }كَِتابٌ{ واإن كان نكرة وقد اأجاز 

ذلك �سيبويه بال �سرط، فقد تخ�س�ست بال�سفة، فقربت من املعرفة«)3(.
قراأ احل�سن وم�سلم بن جندب: )ِبُهو اإميانُكم( ب�سم الهاء وو�سلها بواو)4(.   -
وقراأ اجلمهور: }بِهِ إميَاُنُكمْ{ ]البقرة: 93[، وقال ال�سيخ اأبو حيان يف توجيه 
قراءة احل�سن: »وهى لغة، وال�سم هو االأ�سل، لكن ك�سرت يف اأكرث اللغات 

الأجل ك�سرة الباء«)5(.
قراأ ابن اأبي اإ�سحاق: )َفَتَمنَِّوا املَوَت( بالك�سر)6(. وقراأ اجلمهور: }فتمَنُّوُا   -
املوتَ{ ]البقرة: 95[ ب�سمِّ الواو. وُروي عن اأبي عمرو اأنَّه قراأ: )َفَتَمنََّوا املَوَت( 

بفتح الواو، حركها بالفتح طلباً للتخفيف؛ الأن ال�سمة والك�سرة يف الواو 
يثقالن)7(.وحكي اأي�ساً عن اأبى عمرو اختال�ض �سمة الواو)8(.

قال ال�سيخ -رحمه اهلل- يف توجيه قراءة اجلمهور: »وهى اللغة امل�سهورة   
}لَِو  بواو  الواو  لهذه  ت�سبيهاً  الك�سر  ويجوز  القوم.  اخ�سوا  مثل:  يف 

اسَْتطعْنَا{ ]التوبة: 42[ «)9(.
الك�سف البيان, 234/1, واملحرر الوجيز, 176/1, والدر امل�سون, 497/1, وذكرها الكرماين عن ابن اأبي عبلة بالرفع �سفة لـ   )1(

{ِكَتاٌب}؛ كقراءة اجلمهور. �سواذ القراءات, �ص69.
البحر املحيط, 124/3.  )2(
ال�سابق نف�سه, 125/3.  )3(

�سواذ القراءات, للكرماين, �ص69, واملحرر الوجيز, 176/1.  )4(
ال�سابق نف�سه, 125/3.  )5(

العلمية, بريوت, ط1,  الكتب  دار  اإبراهيم,  املنعم خليل  النحا�ص, حتقيق: عبد  بن حممد  اأحمد  لأبي جعفر  القراآن,  اإعراب   )6(
1421هـ, 69/1, واملحرر الوجيز, 181/1, 308/5.
الكامل, للهذيل, �ص481, واملحرر الوجيز, 181/1.  )7(

املحرر الوجيز, 181/1.  )8(
البحر املحيط, 150/3.  )9(



{53}العـدد الت��صـع ع�صـر )اأ( - حمرم 1442هـ / �صبتمرب  2020م

وقراأ  والالم)1(.  باالألف  احَلياِة(  )َعَلى  عنه:  اهلل  ر�سي  كعب  بن  اأبيُّ  قراأ   -
اأورد  واإنا  ال�سيخ،  عليها  يعلق  ومل   ،]96 ]البقرة:  حيَاةٍ{  }عََلى  اجلمهور: 
ال�سفة  تقدير  اإذ ال ميكن  �سعيفة؛  باأنه  لها  واإلزامه  فيها  الزخم�سري  كالم 
فيها وهي معرفة باالألف والالم، فبنيَّ ال�سيخ اأبو حيان اأن تقديره ال يلزم 
على حذف �سفة حياة؛ واإنا ميكن اأن يكون املق�سود بها جمرد احلياة ولو 

�ساعة واحدة)2(.
فوجهها  بالتاء)3(.  )تَْعَمُلون(  ويعقوب:  واالأعرج،  وقتادة،  احل�سن،  قراأ   -
اإىل  الغيبة  من  واخلروج  االلتفات  �سبيل  »على  فقال:  حيان  اأبو  ال�سيخ 

اخلطاب«)4(. وقراأها اجلمهور: }يَعْمَُلونَ{ ]البقرة: 96[)5(.
قراءة  اهلل-  -رحمه  حيان  ابو  ال�سيخ  اأوردها  التي  القراءات  بديع  ومن   -
اأ�سا�سها  ه على  اأورد فيه ثالث ع�سرة لغًة، ووجَّ حرف يف )ِجربيل( فقد 
وما هو  �ساذٌّ  هو  ما  بني  يفرق  اأنَّه مل  و�ساذة غري  متواترة  قراءات؛  ثماين 
واإين  املن�سوبة،  القراءة  اإيراد  قبل  القراءة  اأئمة  من  اأورده  مبا  اإال  متواتر 

لذاكرها َوفق ما ذكره -رحمه اهلل- فكان ذلك كالتايل)6(:
1- قراأ ابن عامر، واأبو عمرو، ونافع، وحف�ض: }لِِجبِْريَل{ ]البقرة: 97[)7(.

يَل()8(، ووجهها ال�سيخ؛  رْبِ وقراأ احل�سن، وابن كثري، وابن حمي�سن: )جِلَ  -2
فقال: »قال الفراء: ال اأحبها؛ الأنه لي�ض يف الكالم »فعليل«. انتهى. وما قاله 

الك�سف والبيان, للثعلبي, 238/1, و�سواذ القراءات, للكرماين, �ص69.  )1(
البحر املحيط, 160/3.  )2(

الكامل, للهذيل, �ص489, و�سواذ القراءات, للكرماين, �ص70, والن�سر, لبن اجلزري, 164/2.  )3(
البحر املحيط, 160/3.  )4(

الن�سر, لبن اجلزري, 164/2.  )5(
ينظر تف�سيل هذه اللغات الثالث ع�سرة يف البحر املحيط, 173/1: 177.  )6(

ال�سبعة, لبن جماهد, �ص165, وما بعدها, والتي�سري, للداين, �ص64, والن�سر 165/2.  )7(
ال�سبعة, لبن جماهد, �ص166, والكامل, للهذيل, �ص374, والإقناع يف القراءات ال�سبع, لأبي جعفر اأحمد بن علي, املعروف   )8(

بابن الباذ�ص, حتقيق: د.عبد املجيد قطام�ص, جامعة اأم القرى, ط1, 1403هـ, �ص299, واإحتاف ف�سالء الب�سر, 409/1.
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لي�ض ب�سيء؛ الأن ما اأدخلته العرب يف كالمها على ق�سمني: منه ما تلحقه 
باأبنية كالمها؛ كلجام، ومنه ما ال تلحقه بها؛ كاإبري�سم. فـ »جربيل« - بفتح 

اجليم- من هذا القبيل. وقيل: َجرْبيل مثل �َسْمويَل: وهو طائر«)1(.
3- وقراأ االأعم�ض، وحمزة، والك�سائي، وحماد بن اأبي زياد، عن اأبي بكر، 
َكَعْنَتي�ض)2(،  )جَلرَبئيُل(؛  عا�سم:  الك�سائي، عن  ورواها  عا�سم.  عن 

قال ال�سيخ اأبو حيان: »وهى لغة متيم، وقي�ض، وكثري من اأهل جند«)3(.
اأبي بكر، عن عا�سم: )جَلرَبئُل( بغري ياء بعد  اآدم، عن  4- وقراأ يحيى بن 

الهمزة)4(.
( بالالم امل�سددة)5(. 5- وقراأ اأبان، عن عا�سم، ويحيى بن يعمر: )َجرَبئُلاّ

6- وقراأ ابن عبا�ض وعكرمة: )ِجربائيَل(، و )َجرْباِئل()6(.
7- وقراأ طلحة بن م�سرف: )َجرْباِئل()7(.

بعدها  الراء،  بعد  باألف  )ِجرْباِييَل(  يعمر:  بن  ويحيى  االأعم�ض،  8- وقراأ 
ياءان، اأوالهما مك�سورة)8(.

اأنَّها ثالث  م  تقدَّ وقد  )ِجرْبيَل(  قراءات يف حرف  ثماين  فهذه  وبعُد   
ع�سرة لغة عن العرب، وقد ذكرها ال�سيخ اأبو حيان كاملة، وذكر ما ُقرئ بها 

م اآنًفا. من الثالث ع�سرة على نحو ما تقدَّ
البحر املحيط, 174/1.  )1(

ال�سبعة, لبن جماهد, �ص167, والتي�سري, للداين, �ص64, والكامل, للهذيل, �ص374, والن�سر 165/2, واإحتاف ف�سالء الب�سر,   )2(
409/1, والعنرتي�ص: الناقة ال�سلبة الوثيقة ال�سديدة الكثرية اللحم اجلواد اجلريئة. ل�سان العرب, 130/6 )ع. ت. ر. �ص(.

البحر املحيط, 175/1.  )3(
ال�سبعة, لبن جماهد, �ص166, 167, والتي�سري, للداين, �ص64, والإقناع, لبن الباذ�ص, 600/2, والن�سر 165/2.  )4(

خمت�سر ال�سواذ, لبن خالويه, �ص15, واملحت�سب لبن جنى 97/1, و�سواذ القراءات, للكرماين, �ص70, وفيه: جرباآل باملد غري   )5(
مهموز من�سوبة لأبان عن عا�سم, واملحرر الوجيز 183/1.

خمت�سر ال�سواذ, لبن خالويه, �ص15, واملحرر الوجيز 183/1, وتف�سري القرطبي, 37/2, ون�سبت يف الك�سف والبيان, 237/1   )6(
لطلحة بن م�سرف.

حتقيق: عادل عبد املوجود, وعلي معو�ص, دار الكتب العلمية, بريوت, ط1, 1419هـ, 1998م, 312/2.  )7(
املحت�سب, لبن جني, 97/1, 98, و�سواذ القراءات, للكرماين, �ص70, واملحرر الوجيز, 183/1.  )8(
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ذكر  فقد  ع�سرة؛  الثالث  ولغاتها  )ِجربيل(  يف  ال�سيخ  ذكر  وعلى   
)ميكال( واللغات التي قيلت وفيه، وكذا ذكر القراءات التي تخرجت على 
هذه اللغات، وقد مرَّ معنا عنه -رحمه اهلل- اأنَّه قال: »والقراءات جاءت على 
لغة العرب قيا�سها و�ساذها«)1(، وعلى هْدي من ذلك ذكر هذه القراءات على 

النحو التايل:
قراأ اأبو عمرو، وحف�ٌض: }مِيَْكاَل{ ]البقرة: 98[ كـ »مفعال«)2(. قال ال�سيخ   -1

اأبو حيان: »وهى لغة احلجاز«)3(.
قراأ نافع، وابن �َسَنُبوَذ، عن ُقْنُبٍل: )ِمْيَكاِئل(؛ كال�سابقة ولكن بهمزة بعد   -2

االألف)4(.
قراأ حمزة، والك�سائي، وابن عامر، واأبو بكر، وقنبل غري رواية ابِن �َسَنُبوذ،   -3

والبزي: )ِمْيَكاِئل( كال�سابقة، ولكن بزيادة ياء بعد الهمزة)5(.
قراأ ابن حمي�سن: )ِميَكِئيل( َكـ »ِميَكِعيَل«)6(.  -4

اأنه ال ياء  اإال  ال�سابقة-  اأي: كالقراءة  اأبو حيان: »وكذلك-  وقال ال�سيخ   -5
م�سادر  يف  القراءة  هذه  ن�سبت  قد  قلُت:  بها«)7(.  وقرئ  الهمزة،  بعد 

ا؛ وهي: )ِميَكِئل()8(. التخريج اإىل ابن حمي�سن اأي�سً
البحر املحيط, 472/1.  )1(

ال�سبعة, لبن جماهد, �ص166, والتي�سري, للداين, �ص65, والإقناع, لبن الباذ�ص, 601/2, والن�سر 165/2.  )2(
البحر املحيط, 177/3, 178.  )3(

ال�سبعة, لبن جماهد, �ص166, والتي�سري, للداين, �ص65, والإقناع, لبن الباذ�ص, 601/2, والن�سر 165/2, واإحتاف ف�سالء   )4(
الب�سر, 409/1.

ال�سبعة, لبن جماهد, �ص166, 167, والتي�سري, للداين, �ص65, والإقناع, لبن الباذ�ص, 601/2, والن�سر 165/2, والإحتاف,   )5(
.409/1

�سواذ القراءات, للكرماين, �ص70, وتف�سري القرطبي, 38/2.  )6(
البحر املحيط, 178/3.  )7(

والإحتاف  �ص70,  للكرماين,  القراءات,  و�سواذ   ,97/1 جنى,  لبن  واملحت�سب,   ,16 �ص15,  خالويه,  لبن  ال�سواذ,  خمت�سر   )8(
409/1, والك�سف والبيان, 241/1, واملحرر الوجيز, 184/1. ون�سبت يف كل امل�سادر لبن حمي�سن؛ كما ذكرُت اأعاله, وزاد يف 

املحت�سب ن�سبتها لبن هرمز الأعرج, وفى الك�سف والبيان اإىل ابن حمي�سن والأعم�ص.
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وقراأ االأعم�ض: )ِميَكاِييَل( بياءين بعد االألف، اأوالهما مك�سورة)1(.  -6
وبعُد فهذه �ستُّ قراءات لـ }مِيَْكاَل{ قد اأوردها ال�سيخ اأبو حيَّان، ومل   
ا فا�ساًل يف اإيراده لها بني القراءات املتواترة والقراءات  يدع -رحمه اهلل- حداًّ
ج  يُخرِّ واأخذ  ولغاتها،  العرب  ل�سان  اإىل  كلِّه  ذلك  مردَّ  جعل  واإنا  ال�ساذة؛ 
عليها القراءات َوفًقا؛ ملا تقدم عنده من اإيراد القراءات املتواترة وال�ساذة على 

قيا�ض العرب و�سماعه)2(.
َما( بت�سكني الواو)3(. وقراأ اجلمهور: }َأوَ  ال العدوي: )اأَْو ُكلَّ قراأ اأبو ال�سمَّ  -
ح ال�سيخ اأبو حيَّان اأنها واو العطف؛  ُكلَّمَا{ ]البقرة: 100[ بفتح الواو. وقد رجَّ

هما: »وقيل: واو العطف.  فقال بعد اأن اأورد قول االأخف�ض والك�سائي وردَّ
وهو ال�سحيح. وقد تقدم اأن مذهب �سيبويه والنحويني اأن االأ�سل تقدمي 
الهمزة؛  هذه )الواو، والفاء، وثم( على همزة اال�ستفهام، واإنا قدمت 

الأن لها �سدر الكالم«)4(.
للمجهول)5(.  البناء  العطاردي: )ُعوِهدوا( على  واأبو رجاء  قراأ احل�سن،   -
وقراأ اجلمهور: }عَاهُدوا{ ]البقرة: 200[. علق ال�سيخ اأبو حيان على قراءة 
م اأن  احل�سن هذه؛ فقال: »وهى قراءة تخالف ر�سم امل�سحف«)6(. وقد تقدَّ

اأبا حيان يعترب اأن القراءة اإذا خالفت ر�سم امل�سحف مل تقبل عنده.

ا يف اإحتاف ف�سالء الب�سر, 409/1, فن�سبها اإىل الأعم�ص اأنَّه قراأها:  املحت�سب, لبن جنى, 97/1, واملحرر الوجيز, 184/1, واأمَّ  )1(
)ِمْيَكاِئيل( مثل الباقني.

ينظر اللغات يف {ِمْيكاَل} يف البحر املحيط, 177/3: 179.  )2(
خمت�سر يف �سواذ القراءات, لبن خالويه, �ص16, واملحت�سب, لبن جنى, 99/1, و�سواذ القراءات, للكرماين, �ص71.  )3(

البحر املحيط, 197/3.  )4(
خمت�سر يف �سواذ القراءات, لبن خالويه, �ص16, و�سواذ القراءات, للكرماين, �ص71, واإحتاف ف�سالء الب�سر, 410/1.  )5(

البحر املحيط, 200/3.  )6(
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فقال: »وقرئ:  املجهول؛  ب�سيغة  لها  اأخرى  قراءة  اأبو حيَّان  ال�سيخ  وذكر   -
اإىل  القراءة  )َعْهًدا( م�سدًرا«)1(. قلت: وتن�سب هذه  فيكون  )َعِهُدوا(، 

ال العدوي؛ كما يف م�سادر التخريج)2(. اأبي ال�سمَّ
ه فريٌق منهم()3(؛ بجعله  قراأ عبد اهلل بن م�سعود -ر�سي اهلل عنه-: )نََق�سَ  -
نق�ض مكان نبذ، وقراأ اجلمهور: }نَبََذهُ فريقٌ مِنهُم{ ]البقرة: 100[. وقد رف�سها 
وجعل من االأوىل حملها على التف�سري ال�سيخ اأبو حيان هذه القراءة، فقال: 

»وهي قراءة تخالف �سواد امل�سحف، فاالأوىل حملها على التف�سري«)4(.
يَاُطوَن( يف الرفع بالواو)5(. وقراأها  اك: )ال�سَّ قراأ احل�سن الب�سري، وال�سحَّ  -
قراءة  موجًها  حيَّان  اأبو  ال�سيخ  قال   .]102 ]البقرة:  }الشَّياطنيُ{  اجلمهور: 
احل�سن: »يف الرفع بالواو �ساًذا قا�سه على قول العرب: ب�ستان فالن حوله 
وقال  فاح�ض.  حلن  هذا  اأنَّ  وال�سحيح  قالوا:  االأ�سمعي.  رواه  ب�ساتون. 
من  قريب  وهو  ال�سحيح،  جمع  بياء  النون  قبل  الياء  فيه  �سبه  البقاء:  اأبو 
الغلط«)6(. وقال اأبو حيان يف مو�سع اآخر عن قراءة احل�سن هذه: »قد حلن 

يف ذلك، وقد قيل: هو �ساذ قبيح«)7(.
قراأ ابُن عبا�ض، واحل�سُن، واأبو االأ�سود الدوؤيل، وال�سحاك، وعبد الرحمن   -
بن اأبَزى: )امْلَِلَكنِي( بك�سر الالم)8(. وقراأ اجلمهور: }الْمََلَكنيِ{ ]البقرة: 102[ 

البحر املحيط, 200/3.  )1(
خمت�سر يف �سواذ القراءات, لبن خالويه, �ص16, واملحت�سب, لبن جني, 99/1, و�سواذ القراءات, للكرماين, �ص71.  )2(

�سواذ القراءات, للكرماين, �ص71, واملحرر الوجيز, 185/1.  )3(
البحر املحيط, 201/3.  )4(

خمت�سر يف �سواذ القراءات, لبن خالويه, �ص16, و�سواذ القراءات, للكرماين, �ص71, واحتاف ف�سالء الب�سر, 410/1.  )5(
البحر املحيط, 201/3.  )6(
ال�سابق نف�سه, 51/12.  )7(

خمت�سر يف �سواذ القراءات, لبن خالويه, �ص16, واملحت�سب, لبن جني, 100/1, والكامل, للهذيل, �ص490, و�سواذ القراءات,   )8(
للكرماين, �ص71.
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بفتح الالم)1(.
اأبو  ال�سيخ  قال  بالرفع)2(.  وماروُت(  )هاروُت   : والزهريُّ احل�سُن،  قراأ   -
هما  اأي:  حمذوف؛  مبتداأ  خرب  يكونا  اأن  »فيجوز  توجيهها:  يف  حيان 
اإن كانا ملكني. وجاز اأن يكونا بدال من »ال�سياطني«،  هاروت وماروت. 
االأول اأو الثاين، على قراءة من رفعه، اإن كانا �سيطانني«)3(. وقراأ اجلمهور: 
}هَارُوتَ ومَارُوتَ{ بالفتح جمروًرا على البدلية من }الْمََلَكنيِ{؛ الأنهما 

ممنوعان من ال�سرف فجرتا بالفتحة)4(.
ف: )َوما يُْعلَماِن( ِمن »اأَعَلَم«)5(. وقراأ اجلمهور: }وَمَا  قراأ طلحة بن م�سراّ  -
ماِن{ ِمن »َعَلاَّم« على بابها من التعليم. قال ال�سيخ اأبو حيان رحمه اهلل: 

ِّ
يُعَل

باب االإعالم، ويوؤيده قراءة  »الت�سعيف والهمزة مبعنى واحد، فهو من 
طلحة بن م�سرف؛ الأن امللكني اإنا نزال يُعِلَمان ال�سحر وينهيان عنه«)6(.

ومن بديع ما اأورد ال�سيخ اأبو حيان يف القراءات ال�ساذة قوله تعاىل: }بَيْنَ   -
املرْءِ{ ]البقرة: 102[؛ فقد اأورد فيها اأربع قراءات �ساذة �سوى قراءة اجلمهور 
املتواترة؛ ثم راح يوجه القراءات على اللغات، وعلى الت�سريف، فكانت 

القراءات فيها كما يلي:
الراء  و�سكون  امليم  بفتح  املرْءِ{  }بَيْنَ  الع�سرة:  جمهور  قراأ   -1

والهمز)7(.
وقراأ احل�سن، والزهري، وقتادة: )امْلَِر( بغري همز خمففا)8(.  -2

البحر املحيط, 218/3.  )1(
خمت�سر يف �سواذ القراءات, لبن خالويه, �ص16, و�سواذ القراءات, للكرماين, �ص71, واملحرر الوجيز, لبن عطية, 187/1.  )2(

البحر املحيط, 222/3.  )3(
ال�سابق نف�سه, 221/3, 222.  )4(

خمت�سر يف �سواذ القراءات, لبن خالويه, �ص16, و�سواذ القراءات, للكرماين, �ص71.  )5(
البحر املحيط, 223/3.  )6(
البحر املحيط, 230/3.  )7(

املحت�سب, لبن جني, 101/1, و�سواذ القراءات, للكرماين, �ص71.  )8(
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وقراأ ابن اأبي اإ�سحاق: )امْلُرِء( ب�سم امليم والهمز)1(.  -3
عن  ورويت  والهمز،  امليم  بك�سر  )امْلِرِء(  العقيلي:  االأ�سهب  وقراأ   -4

ا)2(. احل�سن اأي�سً
وت�سديد  الهمز  واإ�سقاط  امليم  بفتح   ) )امْلَرِّ اأي�سا:  الزهري  وقراأ   -5

الراء)3(.
متواترها  اخلم�ض  القراءات  هذه  اهلل-  -رحمه  حيان  اأبو  ال�سيخ  ه  وجَّ  
)امْلِر(  واأما  فلغات،  و�سمها  وك�سرها  امليم  فتح  من  ا  »فاأمَّ فقال:  و�ساذها؛ 
بك�سر الراء فوجهه اأنه نقل حركة الهمزة اإىل الراء وحذف الهمزة، واأما 

د«)4(. ت�سديدها بعد احلذف، فوجهه اأنه نوى الوقف ف�سدَّ
( بحذف الياء)5(. وقراأ اجلمهور: }ومَا هُمْ  اريِّ قراأ االأعم�ض: )وَما ُهْم ِب�سَ  -
بَِضاريِّنَ{. وقف ال�سيخ اأبو حيان مع قراءة االأعم�ض هذه وقفة طويلة؛ فاإنَّه 
ا�ستح�سنه، والثاين للزخم�سري،  اأولهما  قد ذكر تخريجها على وجهني؛ 
على  ذلك  َج  »وُخرِّ القراءة:  موجًها  اهلل-  -رحمه  فقال  �سعفه؛  وقد 
وجهني: اأحدهما: اأنها حذفت تخفيفاً، واإن كان ا�سم الفاعل لي�ض يف �سلة 
االألف والالم. والثاين: اأن حذفها الأجل االإ�سافة اإىل )اأََحٍد(، وف�سل بني 
امل�ساف وامل�ساف اإليه باجلار واملجرور الذى هو )ِبِه(.. «)6(، ثم يعقب على 
التخريج الثاين ويرف�سه ويرجح االأول فيقول: »وهذا التخريج لي�ض بجيد؛ 
الأن الف�سل بني امل�ساف وامل�ساف اإليه بالظرف واجلار واملجرور من �سرائر 

خمت�سر يف �سواذ القراءات, لبن خالويه, �ص16, واملحت�سب, لبن جني, 101/1, و�سواذ القراءات, للكرماين, �ص72.  )1(
و�سواذ  �ص490,  للهذيل,  والكامل,   ,101/1 جني,  لبن  واملحت�سب,  �ص16,  خالويه,  لبن  القراءات,  �سواذ  يف  خمت�سر   )2(
القراءات, للكرماين, �ص72, واإي�ساح الوقف والبتداء, لأبي بكر حممد بن القا�سم الأنباري, حتقيق: حميي الدين رم�سان, جممع 

اللغة العربية بدم�سق, ط1, 1390هـ, 1970م, �ص214.
خمت�سر يف �سواذ القراءات, لبن خالويه, �ص16, واملحت�سب, لبن جني, 101/1, و�سواذ القراءات, للكرماين, �ص71.  )3(

البحر املحيط, 230/3.  )4(
املحت�سب, لبن جني, 103/1, و�سواذ القراءات, للكرماين, �ص72, واملحرر الوجيز, 188/1.  )5(

البحر املحيط, 231/3.  )6(
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ال�سعر، واأقبح من ذلك اأال يكون ثَمَّ م�ساف اإليه؛ الأنه م�سغول بعامل جر، 
فهو املوؤثر فيه ال االإ�سافة. واأما جعل حرف اجلر جزًءا من املجرور، فهذا 
ال�سيء، واالأجود  يوؤثر يف  ال�سيء ال  فيه، وجزء  ب�سيء؛ الأنه موؤثر  لي�ض 

التخريج االأول؛ الأن له نظريا يف نظم العرب ونرثها«)1(.
قراأ قتادة، واأبو ال�سمال العدوي، وعبد اهلل بن بُريدة: )مِلَْثَوبٌة( ب�سكون الثاء،   -

كَم�ْسَوَرٍة)2(. وقراأ اجلمهور: }لِمَُثوبة{ ]البقرة: 103[ ب�سم الثاء كاملَ�ُسورة)3(.
اهلل  بن كعب -ر�سي  واأبي  بن م�سعود، وكذا يف م�سحفه،  اهلل  قراأ عبد   -
ا اأن يف  عنهما-: )راُعونا( على اإ�سناد الفعل ل�سمري اجلمع)4(. وُذِكَر اأي�سً
م�سحف عبد اهلل: )ارَعونا()5(. وقراأ اجلمهور: }رَاعِنَا{ ]البقرة: 104[. قال 
ال�سيخ اأبو حيَّان يف توجيه القراءات: »خاطبوه بذلك اإكباراً وتعظيماً، اإذ 
اأقاموه مقام اجلمع. وت�سمن هذا النهي النهي عن كل ما يكون فيه ا�ستواء 
مع النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم(«)6(. وقراأ احل�سن، وابن اأبي ليلى، واأبو 
يف  حيان  اأبو  ال�سيخ  وقال  بالتنوين)7(.  )راِعًنا(  حمي�سن:  وابن  حيوة، 
توجيهها: »جعله �سفة مل�سدر حمذوف؛ اأي: قوال راعنا، وهو على طريق 
الن�سب كالبن وتامر؛ ملا كان القول �سبباً يف ال�سب، ات�سف بالرعن، فنهوا 
بلفظ  عليه و�سلم(  اهلل  الر�سول )�سلى  يخاطبوا  اأن  القراءة عن  يف هذه 
يكون فيه، اأو يوهم �سيئا من الغ�ض، مما ي�ستحقه )�سلى اهلل عليه و�سلم( 

ال�سابق نف�سه, 232/3, 233.  )1(
خمت�سر يف �سواذ القراءات, لبن خالويه, �ص16, واملحت�سب, لبن جني, 103/1, والكامل, للهذيل, �ص490, و�سواذ القراءات,   )2(

للكرماين, �ص72.
البحر املحيط, 241/3.  )3(

خمت�سر يف �سواذ القراءات, لبن خالويه, �ص16, و�سواذ القراءات, للكرماين, �ص72.  )4(
الدر امل�سون, 51/2, واللباب, لبن عادل, 360/2.  )5(

البحر املحيط, 253/3.  )6(
خمت�سر يف �سواذ القراءات, لبن خالويه, �ص16, والكامل, للهذيل, �ص490, و�سواذ القراءات, للكرماين, �ص72, واإحتاف ف�سالء   )7(

الب�سر, 411/1. وينظر: معاين القراآن, للفراء, 70/1, واملحرر الوجيز, 189/1.
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من التعظيم وتلطيف القول واأدبه«)1(.
من  الظاء  وك�سر  الهمزة  بقطع  )اأَْنِظرنا(  واالأعم�ض:  كعب،  بن  اأبيُّ  قراأ   -
االإنظار)2(. وقراأ اجلمهور: }انُظرنا{ ]البقرة: 104[ مو�سول الهمزة م�سموم 
 : الظاء، من النظرة وهى التاأخري. قال ال�سيخ اأبو حيان يف توجيه قراءة اأبيٍّ

»معناه: اأخرنا واأمهلنا حتى نتلقى عنك«)3(.
ومن بديع ما ذكر ال�سيخ اأبو حيان من قراءات متواترة و�ساذة قوله تعاىل:   -
قراءات  على  هنا  ن�ضَّ  وقد  قراءة،  ع�سرة  اثني   ]106 ]البقرة:  }ُننْسِها{ 

القراءة، واإين  اأئمة  التابعني من  ال�سحابة، وكذا من  ال�سبعة، وجمع من 
�ساردها ههنا َوفق ما ذكرها ال�سيخ يف تف�سري، وهي كالتايل:

قراأ عمر، وابن عبا�ض -ر�سى اهلل عنهم- والنخعي، وعطاء، وجماهد،   -1
وعبيد بن عمري، ومن ال�سبعة ابن كثري، واأبو عمرو: )نن�ساأها( بفتح 

نون امل�سارعة وال�سني و�سكون الهمزة)4(.
وقراأت طائفة كال�سابقة، اإال اأنه بغري همز؛ اأي: )نَن�َسها()5(.  -2

وقراأ �سعد بن اأبى وقا�ض، احل�سن، ويحيى بن يعمر: )تَْن�َسها( بالتاء   -3
املفتوحة و�سكون النون وفتح ال�سني من غري همز)6(.

وقراأت فرقة كال�سابقة، اإال اأنهم همزوه؛ اأي: )تَْن�َساأها()7(.  -4
وقراأ اأبو حيوة كال�سابقة، اإال اأنه �سمَّ التاء؛ اأي: )تُْن�َساأها()8(.  -5

البحر املحيط, 254/3.  )1(
الكامل, للهذيل, �ص376, و�سواذ القراءات, للكرماين, �ص72.  )2(

البحر املحيط, 255/3, 256.  )3(
ال�سبعة, لبن جماهد, �ص168, والن�سر 165/2, والإحتاف, 411/1.  )4(

ينظر: الك�سف والبيان, 256/1, واملحرر الوجيز, 192/1.  )5(
للكرماين, �ص72, ويف  القراءات,  و�سواذ  واملحت�سب, لبن جني, 103/1,  القراءات, لبن خالويه, �ص16,  �سواذ  خمت�سر يف   )6(

املخت�سر واملحت�سب اُقت�سر على �سعد بن اأبي وقا�ص ر�سي اهلل عنه.
ينظر: الك�سف والبيان, 256/1, واملحرر الوجيز, 192/1.  )7(

املحرر الوجيز, 192/1.  )8(
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وقراأ �سعيد بن جبري كال�سابقة، اإال اأنَّه بغري همز؛ اأي: )تُْن�َسها()1(.  -6
}ُننْسِها{  وقراأ عا�سم، وابن عامر، وحمزة، و نافع، والك�سائي:   -7

ب�سم النون وك�سر ال�سني من غري همز)2(.
وقراأت فرقة كال�سابقة، اإال اأنها همزت بعد ال�سني؛ اأي: )نُْن�ِسْئها()3(.  -8

ها( ب�سم النون االأوىل وفتح الثانية  وقراأ ال�سحاك واأبو رجاء: )نَُن�سَّ  -9
وت�سديد ال�سني وبال همز)4(.

اأُبيُّ بن كعب -ر�سي اهلل عنه-: )نُْن�ِسك( ب�سم النون االأوىل  وقراأ   -10
بدل  للخطاب  وبكاف  همز،  غري  من  ال�سني  وك�سر  الثانية  و�سكون 

�سمري الغيبة)5(.
اأبي  موىل  �سامٍل  م�سحف  يف  كذلك  ووردت  حذيفة،  اأبو  وقراأ   -11
ال�سمريين؛  بني  جمع  اأنَّه  اإال  كال�سابقة  عنهما-  اهلل  -ر�سي  حذيفة 

اأي: )نُْن�سكها()6(.
وقراأ االأعم�ض: )ما نُن�ِسَك من اآيٍة اأو نَْن�سُخها جَنئ مِبِثِلها(، وهكذا ثبت   -12

يف م�سحف عبد اهلل)7(.
قال ال�سيخ اأبو حيان يف خامتة ذكره لهذه القراءات: »فتح�سل يف هذه   
اللفظة، دون قراءة االأعم�ض، اإحدى ع�سرة قراءة؛ فمع الهمزة: )نَْن�َساأْها(، 

خمت�سر يف �سواذ القراءات, لبن خالويه, �ص16, واملحت�سب, لبن جني, 103/1.  )1(
ال�سبعة, لبن جماهد, �ص168, والن�سر 165/2, والإحتاف, 411/1.  )2(

املحرر الوجيز, 192/1.  )3(
خمت�سر يف �سواذ القراءات, لبن خالويه, �ص16, واملحت�سب, لبن جني, 103/1, و�سواذ القراءات, للكرماين, �ص72. وينظر:   )4(

املحرر الوجيز, 192/1.
الك�سف والبيان, 255/1, واملحرر الوجيز, 192/1, 193.  )5(

معاين القراآن, للفراء, 64/1, والك�سف والبيان, للثعلبي, 255/1, واملحرر الوجيز, 192/1.  )6(
1355هـ,  ط1,  مب�سر,  اخلاجني  وموؤ�س�سة  بغداد,  املثنى-  مكتبة  جفري,  د.اآرثر  حتقيق:  داود,  اأبي  بن  بكر  لأبي  امل�ساحف,   )7(
القراءات,  و�سواذ   ,103/1 جني,  لبن  واملحت�سب,  �ص16,  خالويه,  لبن  القراءات,  �سواذ  يف  وخمت�سر  �ص58,  1936م, 

للكرماين, �ص73, واملحرر الوجيز, 192/1.



{63}العـدد الت��صـع ع�صـر )اأ( - حمرم 1442هـ / �صبتمرب  2020م

َو  )نَْن�ِسها(،  َو  )نُْن�ِسها(،  َهمٍز:  َوِبال  )تُْن�َساأْها(،  َو  )تَن�َساأْها(،  َو  )نُْن�ِسْئها(،  َو 
ه كلَّ  َها(، و )نُْن�ِسَك(، َو )نُْن�ِسَكها( «)1(. ثم وجَّ )تَْن�َسها(، و )تُْن�َسها(، و )نَُن�سِّ
قراءة على ِحدا، ولوال االإطالة هنا لذكرت ذلك، ولكن ميكن الرجوع اإليه يف 

ذلك)2(.
ومن القراءات ال�ساذة التي اأوردها اأبو حيان:

ال: )�ِسيَل( بك�سر ال�سني وياء. وقراءة اأبي جعفر،  قراءة احل�سن واأبي ال�سمَّ  -
مَّ وياء. وقراأ بع�ض القراء بت�سهيل  باإ�سمام ال�سني ال�سَّ و�سيبة، والزهري، 
اأبو  ال�سيخ  قال  }سُئِل{.  ال�سني، وقراأ اجلمهور:  الهمزة بني بني و�سم 
حيان عن توجيه هذه القراءات: »وهذه القراءات مبنية على اللغتني يف 
فعلى هذه  �ساأل،  فتقول:  مفتوحة،  مقرة  الهمزة  تكون  اأن  وهو  »�ساأل«، 
اللغة تكون قراءة اجلمهور، وقراءة من �سهل الهمزة بني بني، واللغة الثانية 
اأن تكون عني الكلمة واًوا، وتكون على »فعل« بك�سر العني فتقول: �سلت 
قراءة  تكون  اللغة  هذه  وعلى  �سولت.  اأ�سله:  اأخاف،  خفت  كـ:  اأ�سال، 
احل�سن، وقراءة من اأ�سم. وتخريج هاتني القراءتني على هذه اللغة اأوىل 
فكان  األفا...،  الهمزة  فاأبدلت  الهمز،  االألف  اأ�سل  اأن  التخريج على  من 

احلمل على ما كان لغة اأوىل من احلمل على ال�ساذ غري املطرد«)3(.
قراءة ابن عبا�ض -ر�سي اهلل عنهما- وابن عامر: )قالوا(. وقراأ اجلمهور:   -

}وقالوا{ ]البقرة: 116[)4(.

البحر املحيط, 271/3.  )1(
ينظر: ال�سابق نف�سه, 272/3: 275.  )2(

البحر املحيط, 283/3, 284.  )3(
ال�سابق نف�سه, 338/3.  )4(
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قراءة املن�سور: )بديَع( بالن�سب على املدح، وقرئ باجلر على اأنه بدل من   -
ال�سمري يف )لَه(. وقراأ اجلمهور: }بَدِيعُ{ ]البقرة: 117[)1(.

عليها  الكالم  م  تقدَّ قد  ابََهْت(،  )تَ�سَّ واأبي حيوة:  اإ�سحاق،  اأبي  ابن  قراءة   -
وعلى توجيه اأبي حيَّان لها)2(.

قراءة االأعم�ض، وطلحة: )َمثاباٍت( على اجلمع. وقراأ اجلمهور: }مََثابًة{   -
]البقرة: 125[)3(.

قراءة اليزيدي، عن اأبي عمرو بن العالء: )االأَْر�َض َذلواًل( باإدغام ال�ساِد   -
يف الذال)4(.

وقراءة  اجلمع.  على  )ُم�سلِمنَي(  االأعرابي:  وعوف  عبا�ض،  ابن  قراءة   -
اجلمهور: }مُسلِمَنيِ{ ]البقرة: 128[ على التثنية)5(.

َر( ب�سكر ال�ساد، ومل ين�سبها اأبو حيان  قراءة اأبي ال�سمال العدوي: )َح�سِ  -
واإنا اأوردها على املبني ملا مل ي�سم فاعله. وقراأ اجلمهور: }حََضرَ{ ]البقرة: 

.)6(]133

قراءة اأبي بن كعب -ر�سي اهلل عنه-: )نَْعبُد اإلهك واإلََه اإبراهيَم( باإ�سقاط   -
}آبَائِك{. وقراءة ابن عبا�ض، واحل�سن، ويحيى بن يعمر، واجلحدري، 

ِبيَك(. وقراأ اجلمهور: }نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ{  واأبي رجاء: )واإلََه اأَ
]البقرة: 133[)7(.

ال�سابق نف�سه, 345/3.  )1(
تقدم يف: �ص41, وينظر: البحر املحيط, 354/3.  )2(

ال�سابق نف�سه, 402/3.  )3(

ال�سابق نف�سه, 426/3.  )4(

ال�سابق نف�سه, 434/3.  )5(

ال�سابق نف�سه, 480/3.  )6(

ال�سابق نف�سه, 482/3.  )7(
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وقراأ  ُة(.  )ملَّ برفع  اإبراهيَم(  ُة  ِملَّ )بَْل  عبلة:  اأبي  وابن  هرمز،  ابن  قراءة   -
اجلمهور: }بَْل مِلََّة إبراهيمَ{ ]البقرة: 135[)1(.

)اأحتاجونَّا(  حمي�سن:  وابن  واالأعم�ض،  واحل�سن،  ثابت،  بن  زيد  قراءة   -
باإدغام النون يف النون. وقراأ اجلمهور: }َأُتحَاجُّوننا{ ]البقرة: 139[ بنونني، 

االأوىل الرفع، واالأخرى ال�سمري)2(.

خامتة البحث
املحيط يف  البحر  الواردة يف  ال�ساذة  »القراءات  البحث  هذا  تناول   
احلزب الثاين من القراآن«، ولقد اأ�سفرت الدرا�سة على ثبوت �سحة فر�سها، 
واأن البحر املحيط منهٌل كبري يُ�ستقى منه القراءات القراآنية املتواترة وال�ساذة، 
ومن املعلوم بال�سرورة اأن لكل عمل نتائج وثمرات يف نهايته، وقد تو�سلُت 

اإىل عدد من النتائج البحثية اأثناء عملي، اأريد اأن اأ�سجلها يف النقاط التالية:
القراآنية،  القراءات  اأوجه  بني  وطيدة  عالقة  ثمة  اأن  البحث  اأثبت  قد   -1
والر�سم، واالإعراب، وال�سرف واملعاين وغريها، وهذا ما اأظهره البحث 

من تناول اأبي حيان لها.
اأنَّ البحر املحيط يعدُّ من اأهم الروافد التي ت�ستقى منها القراءات القراآنية،   -2

�سيما واأن فيه قراءات مل ترد اإال فيه كما بنيَّ البحث، واأ�سار اإليها.
اأنَّ اأبا حيان قد امتاز بنهج قومي بنى عليه تعامله مع القراءات القراآنية واأئمة   -3
يبحث  راح  ثَمَّ  ومن  �سندها،  �سحَّ  اإذا  القراءة  يرف�ض  ومل  القراءات، 

ويُخرج ما كان ظاهره اخلطاأ.
ال�سابق نف�سه, 494/3, 515.  )1(

البحر املحيط, 518/3.  )2(
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اأنَّ منهج اأبي حيان هذا مل يدانيه فيه اأحد قبله �سوى ابن جني الذي �سنَّف   -4
فيه م�سنًفا فرًدا هو كتابه »املحت�سب«، وقد بنيَّ البحث معامل هذا املنهج 

ومميزاته.
اأنَّ اأبا حيَّان قد اأر�سى قاعدة مهمة يف حقل القراءات القراآين، ثم راأيناه   -5
ا متكاماًل، وهي: اأن القراءات القراآنية جاءت على لغات  يطبقها تطبيًقا تاماًّ

العرب؛ قيا�سها، و�ساذها.
اأما عن التو�سيات التي اأراها مهمة الإيفاء مو�سوع البحث حقه الكامل   

من البحث والدرا�سة، فاإنني اأو�سي باالآتي:
ر�سد جهود بحثية؛ لبيان اأنَّ هوؤالء االأئمة كانوا يف غاية من الدقة واالأمانة   -1
اإيرادهم القراءات القراآنية، واأن يتخذوا من نهج ابن جني  العلمية، يف 
العلمي، وي�ست�سفون من  البحث  لهم كهوف  ي�سيء  نربا�ًسا  واأبي حيان 

خالله مناهج املف�سرين والنحاة مع القراءات.
اإعادة النظر لدى الباحثني يف كتب املف�سرين التي اهتمت باإيراد القراءات   -2
نقف  اأن  فينبغي  لها،  واالحتجاج  بها،  واالحتجاج  وتوجيهها  القراآنية، 
ال�سعود  اأبي  وتف�سري  عادل،  البن  كاللباب  غوية؛  اللُّ القراآن  تفا�سري  على 

اإر�ساد العقل ال�سليم، وغريهما.

فهر�ش امل�سادر واملراجع
اإيراد  ويف  املحيط  البحر  تف�سريه  يف  ومنهجه  االأندل�سي  حيان  اأبو   -1
القراءات فيه، د.اأحمد خالد �سكري، دار عمار، االأردن، ط1، 1428هـ، 

2007م.
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ارت�ساف ال�سرب من ل�سان العرب، الأبي حيان االأندل�سي، حتقيق و�سرح   -2
مكتبة  التواب،  عبد  رم�سان  مراجعة:  حممد،  عثمان  رجب  ودرا�سة: 

اخلاجني بالقاهرة، ط1، 1418هـ، 1998م.
اإعراب القراآن، الأبي جعفر اأحمد بن حممد النحا�ض، حتقيق: عبد املنعم   -3

خليل اإبراهيم، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1421هـ.
اأعيان الع�سر واأعوان الن�سر، ل�سالح الدين خليل بن اأيبك ال�سفدي،   -4
حتقيق الدكاترة: علي اأبو زيد، نبيل اأبو ع�سمة، حممد موعد، حممود 
ط1،  دم�سق،  الفكر،  دار  بريوت،  املعا�سر،  الفكر  دار  حممد،  �سامل 

1418هـ، 1998م.
د.عبد  حتقيق:  ال�سيوطي،  الدين  جلالل  النحو،  اأ�سول  يف  االقتاح   -5

احلكيم عطية، دار البريوين، دم�سق، ط2، 1427هـ، 2006م.
املعروف  علي،  بن  اأحمد  جعفر  الأبي  ال�سبع،  القراءات  يف  االإقناع   -6
ط1،  القرى،  اأم  جامعة  قطام�ض،  املجيد  د.عبد  حتقيق:  الباذ�ض،  بابن 

1403هـ.
اإي�ساح الوقف واالبتداء، الأبي بكر حممد بن القا�سم االأنباري، حتقيق: حميي   -7

الدين رم�سان، جممع اللغة العربية بدم�سق، ط1، 1390هـ، 1970م.
الزرك�سي،  بهادر  بن  حممد  اهلل  عبد  الأبي  القراآن،  علوم  يف  الربهان   -8
عي�سى  العربية  الكتب  اإحياء  دار  اإبراهيم،  الف�سل  اأبو  حممد  حتقيق: 

البابي احللبي، ط1، 1376هـ، 1957م.
القاهرة،  مكتبة وهبة،  الذهبي،  واملف�سرون، د.حممد ح�سني  التف�سري   -9

د.ت.
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التي�سري يف القراءات ال�سبع، الأبي عمرو عثمان بن �سعيد الداين، حتقيق:   -10
اأوتو تريزل، دار الكتاب العربي، بريوت، ط1، 1404هـ، 1984م.

اجلامع الأحكام القراآن، الأبي عبد اهلل حممد بن اأحمد القرطبي، حتقيق:   -11
اأحمد الربدوين واإبراهيم اأطفي�ض، دار الكتب امل�سرية، القاهرة، ط2، 

1384هـ، 1964م.
النجار،  علي  حممد  حتقيق:  جني،  بن  عثمان  الفتح  الأبي  اخل�سائ�ض،   -12

الهيئة امل�سرية العامة للكتاب، ط5، 2011م.
الدر امل�سون يف علوم الكتاب املكنون، الأبي العبا�ض اأحمد بن يو�سف،   -13
املعروف بال�سمني احللبي، حتقيق: د.اأحمد حممد اخلراط، دار القلم، 

د.ت.
الدرر الكامنة يف اأعيان املائة الثامنة، الأبي الف�سل اأحمد بن علي بن حجر   -14
املعارف  دائرة  املعيد �سان، جمل�ض  ت�سحيح: حممد عبد  الع�سقالين، 

العثمانية، حيدر اآباد، الهند، ط2، 1392هـ، 1972م.
حتقيق:  جماهد،  بن  مو�سى  بن  اأحمد  لل�سيخ  القراءات،  يف  ال�سبعة   -15

د.�سوقي �سيف، دار املعارف، القاهرة، ط2، 1400هـ، 1980م.
�سرح طيبة الن�سر يف القراءات الع�سر، ملحب الدين النويري، حتقيق:   -16

جمدي با�سلوم، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1424هـ، 2003م.
�سواذ القراءات، لل�سيخ ر�سي الدين �سم�ض القراء اأبي عبد اهلل حممد   -17
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مطبعة م�سطفى البابي احللبي، القاهرة، ط2، 1377هـ، 1958م.
املزهر يف علوم اللغة واأنواعها، جلالل الدين ال�سيوطي، حتقيق: فوؤاد   -30

علي من�سور، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1418هـ، 1998م.
امل�ساحف، الأبي بكر بن اأبي داود، حتقيق: د.اآرثر جفري، مكتبة املثنى،   -31

بغداد، وموؤ�س�سة اخلاجني مب�سر، ط1، 1355هـ، 1936م.
علي  حممد  حتقيق:  الفراء،  زياد  بن  يحيى  زكريا  الأبي  القراآن،  معاين   -32
النجار، اأحمد يو�سف جناتي، عبد الفتاح �سلبي، الدار امل�سرية للتاأليف 

والن�سر والتجمة، ط1، د.ت.
الزجاج،  ال�سري  بن  اإبراهيم  اإ�سحاق  الأبي  واإعرابه،  القراآن  معاين   -33
حتقيق: عبد اجلليل عبده �سلبي، عامل الكتب، بريوت، ط1، 1408هـ، 

1988م.



{71}العـدد الت��صـع ع�صـر )اأ( - حمرم 1442هـ / �صبتمرب  2020م
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د.هاين جورج، ت�سدير: د.مهدي عالم، مكتبة لبنان، ط1، 1410هـ، 

1990م.
امل�سري،  الكتاب  دار  حممود،  احلليم  عبد  د.منيع  املف�سرين،  مناهج   -35

القاهرة، ط1، 1978م.
منجد املقرئني ومر�سد الطالبني، ل�سم�ض الدين ابن اجلزري، دار الكتب   -36

العلمية، بريوت، ط1، 1420هـ، 1999م.
الفتح عثمان بن جني،  الت�سريف للمازين، الأبي  املن�سف �سرح كتاب   -37

دار اإحياء التاث القدمي، 1373هـ، 1954م.
علي  اجلزري، حتقيق:  ابن  الدين  ل�سم�ض  الع�سر،  القراءات  الن�سر يف   -38

حممد ال�سباع، املطبعة التجارية الكربى، القاهرة، د.ت.





{73}العـدد الت��صـع ع�صـر )اأ( - حمرم 1442هـ / �صبتمرب  2020م

الكلمات املطردة يف فرش سورة البقرة يف منت  الشاطبية
د. خ�لد عبد اهلل الريح ح�صني )1(

ملخ�ش البحث
تهدف هذه الدرا�سة جلمع الكلمات التي ورد دليل �سحتها يف فر�ض   
�سورة البقرة وهي واردة  يف جميع �سور القراآن ، واأي�ساً تعترب �سورة البقرة 
هي اأول فر�ض احلروف وهي اأطول فر�ض ، وفيها اأكرث الكلمات املطردة  ومثال 
ما يطرد احلكم فيه مثل )كلمة القد�ض( قراأها ابن كثري حيث وردت يف القراآن 
باإ�سكان الدال ال�ساهد : )وحيث اأتاك القد�ض اإ�سكان داله دواء( وهذه قاعدة 
مطردة  ال يذكرها االإمام ال�ساطبي اإال مرة واحدة ،ودائما االإمام ال�ساطبي اإذا 
ذكر كلمة مطردة يعرب عنها ، بحيث اأتى اأو اأتاك ، اأو وقع ، اأو كيفما ورد اأو 
الكلمة  هذه  حكم  اأن  على  تدل  قرينة  يجعل  ال�ساطبي   االإمام  ودائما  حيثما، 
يف جميع القراآن ، ومعرفة القواعد املطردة مهم جداً للذين يقراأون القراءات 
باجلمع ، الأن معظم القواعد املطردة توجد يف �سورة البقرة  .وجمعت يف هذا 

البحث نحو خم�ض وثالثني كلمة مطردة.

مقدمـــــة 
وجعل   ، املبني  كتابه  بنور  املتقني  عباده  قلوب  اأنار  الذي  هلل  احلمد   
القراآن �سفاًء ملا يف ال�سدور وهدى ورحمًة للموؤمنني ، وال�سالة وال�سالم على 
،قد  اأجمعني  اآله و�سحبه  �سيدنا حممد وعلى  املر�سلني  واأ�سرف  االأنبياء  خامت 
تناولت يف هذا البحث الكلمات التي ورد دليلها يف فر�ض �سورة البقرة وهي 

اأ�ستاذ القراءات امل�ساعد بجامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم .  -1
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القراآن ، خدمة للقراءات وطالبها ، وخا�سة الذين يقراأون  واردة يف جميع 
عليهم  لي�سهل  القواعد  معرفة هذه  من  لهم  البد  الع�سرة،  بالقراءات  القراآن  
جمع القراءات ، ومعرفة حكم الكلمات التي اختلف فيها القراء ودليل ذلك 
االختالف ، و�سورة البقرة حتمل الكثري من القواعد واالأحكام والكلمات التي 
اختلف فيها القراء ،والذي يجمع �سورة البقرة بالقراءات الع�سر ي�ستطيع بعد 
فر�ض  يف  توجد  التي  االأحكام  هذه  معرفة  بف�سل  القراآن  كل  يجمع  اأن  ذلك 

�سورة البقرة.
اأهمية البحث:

تنبع اأهمية البحث يف اأنه يو�سح الكلمات التي ورد دليل �سحتها يف فر�ض   -
�سورة البقرة وهي واردة يف جميع القراآن.

باجلمع  القراءات  يقراأون  للذين  لي�سهل  جداً  مهم  املطردة  الكلمة  معرفة   -
معرفة حكم الكلمة.

حكم بع�ض الكلمات ال يذكرها االإمام ال�ساطبي اإالَّ مرة واحدة.  -
اأ�سباب اختيار البحث:

معرفة القواعد املطردة يف فر�ض �سورة البقرة وجمعها.  .1
معرفة دليل �سحة القراءة واأيُّ القراء قراأ بها؟.  .2

اأهمية  درا�سة فر�ض �سورة البقرة والوقوف عليه.  .3
حاجة طالب القراءات ملعرفة هذه القواعد املطردة.  .4

م�سكلة البحث :
دليل  ورد  التي  الكلمات  :معرفة  االآتي  يف  البحث  م�سكلة  تتلخ�ض   

�سحتها يف فر�ض �سورة البقرة، وكيف يذكره االإمام ال�ساطبي.
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حدود البحث :
ووجه  االأماين  بحرز  وامل�سمى  ال�ساطبية  منت  يف  البقرة  �سورة  فر�ض   

التهاين يف القراءات ال�سبع.
منهج البحث :

اتبعت يف هذا البحث املنهج اال�ستقرائي حيث اأقوم بجمع الكلمات   
التي ورد دليل �سحتها يف فر�ض �سورة البقرة وهي منت�سر يف جميع القراآن.

هيكل البحث:
يتكون هذا البحث من مقدمة وثالثة مباحث وخامتة.  

املبحث االأول : تعريف الفر�ش واال�سول واالآثار الواردة يف ف�سائل �سورة البقرة.
املبحث الثاين : الكلمات املطردة يف فر�ش �سورة البقرة يف اجلزء االأول من القراآن 

الكرمي.
املبحث الثالث : القواعد املطردة يف فر�ش �سورة البقرة من اجلزء الثاين اإىل اآخر البقرة.

املبحث االأول
تعريف الفر�ش واالأ�سول واالآثار الواردة يف ف�سائل �سورة البقرة

الفر�ش :
ويف  والب�سط   الن�سر  معناه  فالفر�ض  وب�سط  ن�سر  اإذا  فر�ض  م�سدر   

ا�سطالح القراء هي االأحكام التي تخ�ض بع�ض الكلمات القراآنية.
واالأ�سول جمع اأ�سل ، واالأ�سل هو القاعدة الكلية التي تنطبق على ما   
حتتها من اجلزئيات فاإن حكم الواحد منها ين�سحب على اجلميع ، وهذا باعتبار 

الغالب يف الفر�ض واالأ�سول.
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الفرق بينها  : قد يوجد يف الفر�ض ما يطرد احلكم وقد يذكر يف االأ�سول   
ما ال يطرد . فالت�سمية يف كل من االأ�سول والفر�ض باعتبار الغالب الكثري)1(.

�سورة البقرة مدنية،عدد اآياتها ، مئتان وثمانون و�ست اآيات على مذهب   
الكويف وهي اأطول �سورة على االإطالق.

لَّى اهللُ َعَلْيِه  ُ َعْنُه، َقاَل: َقاَل النَِّبيُّ �سَ َي اهللَّ َعْن اأَِبي َم�ْسُعوٍد البدرى َر�سِ  
َم: »َمْن َقَراأَ ِبااْلآيََتنْيِ ِمْن اآِخِر �ُسوَرِة الَبَقَرِة يِف لَْيَلٍة َكَفَتاُه«)2(.   َو�َسلَّ

َم: »اإِنَّ ِلُكلِّ �َسيٍء  لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َسلَّ ِ �سَ َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهللَّ  
، اَل  �َسَناًما، َو�َسَناُم اْلُقْراآِن �ُسوَرُة اْلَبَقَرِة، َوِفيِه اآيٌَة �َسيَِّدُة اآِي اْلُقْراآِن اآيَُة اْلُكْر�ِسيِّ

تُْقَراأُ يِف بَْيٍت َوِفيِه �َسْيَطاٌن اإِالَّ َخَرَج«)3(.
امْلَُهاِجِر،  اْبُن  ُهَو  رٌي  بَ�سِ ثََنا  َحدَّ نَُعْيٍم،  اأَبُو  ثََنا  َحدَّ الدارمي  االإمام  قال   
لَّى اهللُ َعَلْيِه  ِ ْبُن بَُرْيَدَة، َعْن اأَِبيِه، َقاَل: ُكْنُت َجاِل�ًسا ِعْنَد النَِّبيِّ �سَ ثَِني َعْبُد اهللَّ َحدَّ
ُموا �ُسوَرَة اْلَبَقَرِة، َفاإِنَّ اأَْخَذَها بََرَكٌة، َوتَْرَكَها َح�ْسَرٌة،  َم َف�َسِمْعُتُه يَُقوُل: »تََعلَّ َو�َسلَّ
ُموا �ُسوَرَة اْلَبَقَرِة، َواآِل  َواَل يَ�ْسَتِطيُعَها اْلَبَطَلُة«. ُثمَّ �َسَكَت �َساَعًة، ثُمَّ َقاَل: " تََعلَّ
اِحَبُهَما يَْوَم اْلِقيَاَمِة َكاأَنَُّهَما َغَماَمَتاِن  ِن �سَ ْهَراَواِن، َواإِنَُّهَما تُِظالَّ ِعْمَراَن، َفاإِنَُّهَما الزَّ

  .)4( َوافَّ اأَْو َغيَايََتاِن، اأَْو ِفْرَقاِن ِمْن َطرْيٍ �سَ
َعُلوا  جَتْ اَل  َقاَل:  َم  َو�َسلَّ َعَلْيِه   ُ اهللَّ لَّى  �سَ اهلِل  َر�ُسوَل  اأَنَّ  ُهَرْيَرَة،  اأَِبي  َعْن   

ْيَطاُن)5(.  بُيُوتَُكْم َمَقاِبَر، َواإِنَّ الَبْيَت الَِّذي تُْقَراأُ ِفيِه الَبَقَرُة اَل يَْدُخُلُه ال�سَّ
الوايف يف �سرح ال�ساطبية �ص 165.  )1(

�سحيح البخاري املوؤلف: حممد بن اإ�سماعيل اأبو عبداهلل البخاري اجلعفي املحقق: حممد زهري بن نا�سر النا�سرالنا�سر: دار طوق   )2(
النجاة )م�سورة عن ال�سلطانية باإ�سافة ترقيم حممد فوؤاد عبد الباقي(الطبعة: الأوىل, 1422.

�سحيح البخاري رقم احلديث 6019.  )3(
م�سند الدارمي املعروف بـ )�سنن الدارمي( املوؤلف: اأبو حممد عبد اهلل بن عبد الرحمن بن الف�سل بن َبهرام بن عبد ال�سمد الدارمي,   )4(

التميمي ال�سمرقندي )املتوفى: 255هـ( حتقيق: ح�سني �سليم اأ�سد الداراين رقم احلديث  3434.
�سنن الرتمذي املوؤلف: حممد بن عي�سى بن �َسْورة بن مو�سى بن ال�سحاك, الرتمذي, اأبو عي�سى )املتوفى: 279هـ(حتقيق وتعليق:اأحمد   )5(

حممد �ساكر رقم احلديث 2875.
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َم بَْعًثا َوُهْم ُذو  ُ َعَلْيِه َو�َسلَّ لَّى اهللَّ ِ �سَ َعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة، َقاَل: بََعَث َر�ُسوُل اهللَّ  
ُهْم، َفا�ْسَتْقَراأَ ُكلَّ َرُجٍل ِمْنُهْم َما َمَعُه ِمَن الُقْراآِن، َفاأَتَى َعَلى َرُجٍل ِمْن  َعَدٍد َفا�ْسَتْقَراأَ
الَبَقَرِة  َو�ُسوَرُة  َوَكَذا  َكَذا  َمِعي  َقاَل:  ُفاَلُن«؟  يَا  َمَعَك  َفَقاَل: »َما  �ِسناًّا،  اأَْحَدِثِهْم 
َفَقاَل  اأَِمرُيُهْم«،  َفاأَْنَت  »َفاْذَهْب  َقاَل:  نََعْم،  َفَقاَل:  الَبَقَرِة«؟  �ُسوَرُة  »اأََمَعَك  َقاَل: 
َم �ُسوَرَة الَبَقَرِة اإِالَّ َخ�ْسيََة  ِ َما َمَنَعِني اأَْن اأَتََعلَّ ِ يَا َر�ُسوَل اهللَّ َرُجٌل ِمْن اأَ�ْسَراِفِهْم: َواهللَّ
َفاْقَرُءوُه  الُقْراآَن  ُموا  »تََعلَّ َم:  َو�َسلَّ َعَلْيِه   ُ لَّى اهللَّ ِ �سَ َر�ُسوُل اهللَّ َفَقاَل  ِبَها،  اأَُقوَم  اأَالَّ 
�ُسوٍّ ِم�ْسًكا  ِبِه َكَمثَِل ِجَراٍب حَمْ َفَقَراأَُه َوَقاَم  َمُه  َفاإِنَّ َمثََل الُقْراآِن مِلَْن تََعلَّ َواأَْقِرئُوُه، 
ُقُد َوُهَو يِف َجْوِفِه َكَمثَِل ِجَراٍب اأُوِكَئ  َمُه َفرَيْ يَُفوُح ِبِريِحِه ُكلُّ َمَكاٍن َوَمثَُل َمْن تََعلَّ

. َعَلى ِم�ْسٍك)1(
َعُلوا  جَتْ »اَل  َقاَل:  َم  َو�َسلَّ َعَلْيِه   ُ اهللَّ لَّى  �سَ  ِ اهللَّ َر�ُسوَل  اأَنَّ  ُهَرْيَرَة،  اأَِبي  َعْن   

ْيَطاُن)2(. بُيُوتَُكْم َمَقاِبَر، َواإِنَّ الَبْيَت الَِّذي تُْقَراأُ ِفيِه الَبَقَرُة اَل يَْدُخُلُه ال�سَّ
َعَلْيِه  لَّى اهللُ  ِ �سَ َعْنُه، َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهللَّ  ُ َي اهللَّ َعْن َمْعِقِل ْبِن يَ�َساٍر َر�سِ  

ِل)3(. وَّ ْكِر ااْلأَ َم: »اأُْعِطيُت �ُسوَرَة اْلَبَقَرِة ِمَن الذِّ َو�َسلَّ
َعَلْيِه  اهللُ  لَّى  �سَ  ِ اهللَّ َر�ُسوُل  َقاَل  َقاَل:   ،ِ اهللَّ َعْبِد  َعْن  ْحَو�ِض،  ااْلأَ اأَِبي  َعْن   
ِفيِه  يُْقَراأُ  بَْيًتا  يَْدُخُل  اَل  ْيَطاَن  ال�سَّ َفاإِنَّ  بُيُوِتُكْم  يِف  اْلَبَقَرِة  �ُسوَرَة  »اْقَرُءوا  َم:  َو�َسلَّ

�ُسوَرُة اْلَبَقَرِة)4(.
َم،  لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َسلَّ ُ َعْنُهَما، َعِن النَِّبيِّ �سَ َي اهللَّ رٍي َر�سِ ْعَماِن ْبِن بَ�سِ َعِن النُّ  
َماَواِت َوااْلأَْر�َض ِباأَْلَفْي  َ تََباَرَك َوتََعاىَل َكَتَب ِكَتابًا َقْبَل اأَْن يَْخُلَق ال�سَّ َقاَل: »اإِنَّ اهللَّ

�سنن الرتمذي رقم احلديث 2876.  )1(

�سنن الرتمذي رقم احلديث 2877.  )2(
امل�ستدرك على ال�سحيحني املوؤلف: اأبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن حمدويه بن ُنعيم بن احلكم ال�سبي الطهماين   )3(

الني�سابوري املعروف بابن البيع )املتوفى: 405هـ( حتقيق: م�سطفى عبد القادر عطا رقم احلديث 2061.
امل�ستدرك للحاكم رقم احلديث 2063.  )4(
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ْيَطاُن  َعاٍم، َواأَْنَزَل ِمْنُه اآيََتنْيِ َخَتَم ِبِهَما �ُسوَرَة اْلَبَقَرِة، َواَل تُْقَراآِن يِف َداٍر َفيَْقَربَُها ال�سَّ
ثاََلَث لَيَاٍل)1(.

َم َقاَل: »اإِنَّ  لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َسلَّ ِ �سَ ُ َعْنُه، اأَنَّ َر�ُسوَل اهللَّ َي اهللَّ َعْن اأَِبي َذرٍّ َر�سِ  
 ، َت اْلَعْر�ِض َفَتَعلَُّموُهنَّ َ َخَتَم �ُسوَرَة اْلَبَقَرِة ِباآيََتنْيِ اأَْعَطاِنيِهَما ِمْن َكْنِزِه الَِّذي حَتْ اهللَّ
ِحيٌح َعَلى  اَلٌة، َوُقْراآٌن، َوُدَعاٌء« . »َهَذا َحِديٌث �سَ َوَعلُِّموُهنَّ ِن�َساَءُكْم، َفاإِنََّها �سَ

َجاُه)2(. �َسْرِط اْلُبَخاِريِّ َومَلْ يَُخرِّ
َعَلْيِه   ُ لَّى اهللَّ ِ �سَ بَْيَنَما َر�ُسوُل اهللَّ َقاَل  َعبَّا�ٍض  اْبِن  ْبَن ُجَبرْيٍ َعِن  َعْن �َسِعيَد   
َماِء ِمْن َفْوٍق  ا ِمَن ال�سَّ الُم اإِْذ �َسِمَع نَِقي�سً يُل َعَلْيِه ال�سَّ َم َجاِل�ٌض َوِعْنَدُه ِجرْبِ َو�َسلَّ
ُد َهَذا َمَلٌك َقْد نََزَل مَلْ  مَّ َماِء َفَقاَل يَا حُمَ َرُه اإِىَل ال�سَّ الُم بَ�سَ يُل َعَلْيِه ال�سَّ َفَرَفَع ِجرْبِ
ْر  َم َعَلْيِه َفَقاَل اأَْب�سِ َم َف�َسلَّ ُ َعَلْيِه َو�َسلَّ لَّى اهللَّ يَْنِزْل اإِىَل االأَْر�ِض َقطُّ َقاَل َفاأَتَى النَِّبيُّ �سَ

ِبُنوَرْيِن اأُوِتيَتُهَما مَلْ يُوؤْتَُهَما نَِبيٌّ َقْبَلَك َفاحِتَُة اْلِكَتاِب َوَخَواِتيُم �ُسوَرِة اْلَبَقَرِة)3(.
َواأَْلُف  ْمٍر  اأَ ْلُف  اأَ ِفيَها  يَُقوُل:  اأَ�ْسيَاِخي  بَْع�َض  �َسِمْعُت   :)4( اْلَعَرِبيِّ اْبُن  َقاَل   

.)5( ْلُف َخرَبٍ نَْهٍي َواأَْلُف ُحْكٍم َواأَ

امل�ستدرك للحاكم رقم احلديث  2065.  )1(

امل�ستدرك للحاكم رقم احلديث  2066.  )2(
امل�سند امل�ستخرج على �سحيح الإمام م�سلم املوؤلف: اأبو نعيم اأحمد بن عبد اهلل بن اأحمد بن اإ�سحاق بن مو�سى بن مهران الأ�سبهاين   )3(

)املتوفى: 430هـ( املحقق: حممد ح�سن حممد ح�سن اإ�سماعيل ال�سافعي رقم احلديث 1827.
اأبو بكر حممد بن عبد اهلل بن اأحمد, املعوف بابن العربي املعافري الأندل�سي الإ�سبيلي احلافظ امل�سهور وفيات الأعيان )4/ 296(.  )4(

اجلامع لأحكام القراآن  تف�سري القرطبي املوؤلف: اأبو عبد اهلل حممد بن اأحمد بن اأبي بكر بن فرح الأن�ساري اخلزرجي �سم�ص الدين   )5(
القرطبي )املتوفى: 671هـ( حتقيق: اأحمد الربدوين واإبراهيم اأطفي�ص النا�سر: دار الكتب امل�سرية – القاهرة ج1 �ص152.



{79}العـدد الت��صـع ع�صـر )اأ( - حمرم 1442هـ / �صبتمرب  2020م

املبحث الثاين
الكلمات املطردة يف فر�ش �سورة البقرة يف اجلزء االأول من القراآن الكرمي

كلمات )قيل وغي�ش وجيء( :
َّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ{  إِن لَهُمْ اَل ُتْفسِدُواْ فِي اَلرِْض َقاُلواْ  قال تعاىل: }وَإَِذا قِيَل   
الْمَاء  وَغِيضَ  َأْقلِعِي  سَمَاء  وَيَا  مَاءكِ  ابَْلعِي  َأرْضُ  يَا  }وَقِيَل  تعاىل:  وقال   .]11 ]البقرة: 

الِمِنيَ{ ]هود: 44[. وقال تعاىل:  لَْقوِْم الظَّ
ِّ
وَُقضِيَ اَلمْرُ وَاسَْتوَتْ عََلى الْجُودِيِّ وَقِيَل بُعْدًا ل

بَيْنَهُم  وَُقضِيَ  وَالشُّهَدَاء  بِالنَِّبيِّنيَ  وَِجيءَ  الْكَِتابُ  وَوُضِعَ  رَبِّهَا  بِنُوِر  اْلَرْضُ  }وََأشْرََقتِ 

بِالْحَقِّ وَهُمْ اَل يُْظَلمُونَ{ ]الزمر: 69[.

جميع  يف  وهذا  وجيء  وغي�ض  قيل  ك�سر  اأ�سما  وه�سام  الك�سائي    
القراآن)1( اأ�سمها بحركة الك�سر.

ال�ساهد من ال�ساطبية :
ا رَجاٌل ِلــَتْكُمال)2(.  َها •• َلدى َك�ْضِرَها �َضمَّ َوِقيَل َوِغي�َض ُثمَّ ِجيَء ُي�ِضمُّ  

كلمات )حيل و�سيق و�سيئ و�سيئت(:
َّهُمْ َكاُنوا  قال تعاىل: }وَحِيَل بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشَْتهُونَ َكمَا ُفعَِل بَِأشْيَاعِِهم مِّن َقبُْل إِن  
إَِذا  ُزمَرًا حَتَّى  الْجَنَّةِ  إِلَى  رَبَّهُمْ  اتََّقوْا  َّذِينَ  ال }وَسِيقَ  تعاىل:  قال  ]�شباأ: 54[،  مُِّريٍب{   

ٍّ
فِي شَك

جَاؤُوهَا وَُفتِحَتْ َأبْوَابُهَا وََقاَل لَهُمْ خَزَنَُتهَا سَلَمٌ عََليُْكمْ طِبُْتمْ َفادْخُُلوهَا خَالِدِينَ{ ]الزمر: 73[، قال 

َّذِي ُكنُتم بِهِ َتدَّعُونَ{ ]امللك: 27[. َّذِينَ َكَفرُوا وَقِيَل هََذا ال تعاىل: }َفَلمَّا رََأوْهُ ُزلَْفًة سِيَئتْ وُجُوهُ ال

�سراج القارئ املبتدي وتذكار املقرئ املنتهي )وهو �سرح منظومة حرز الأماين ووجه التهاين لل�ساطبي(املوؤلف: اأبو القا�سم )اأو اأبو   )1(
البقاء( علي بن عثمان بن حممد بن اأحمد بن احل�سن املعروف بابن القا�سح العذري البغدادي ثم امل�سري ال�سافعي املقرئ )املتوفى: 
801هـ(راجعه �سيخ املقارئ امل�سرية: علي ال�سباع النا�سر: مطبعة م�سطفى البابي احللبي – م�سر الطبعة: الثالثة, 1373 هـ - 

1954 م �ص 149.
اأبو  اأحمد الرعيني,  القا�سم بن فريه بن خلف بن  ال�سبع املوؤلف:  التهاين يف القراءات  ال�ساطبية امل�سمى  حرز الأماين ووجه  منت   )2(
حممد ال�ساطبي )املتوفى: 590هـ( املحقق: حممد متيم الزعبي النا�سر: مكتبة دار الهدى ودار الغوثاين للدرا�سات القراآنيةالطبعة: 

الرابعة, 1426 هـ - 2005 م رقم البيت 447.
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من  فح�سل  و�سيئت  �سيء  ذلك يف  فعلوا  ونافع  والك�سائي  عامر  ابن   
جميع ذلك اأن الك�سائي وه�ساما ي�سمان يف اجلميع �سما  واأن ابن ذكوان يوافق 
يف حيل و�سيق و�سيء و�سيئت واأن نافعا يوافق يف �سيء و�سيئت فتًعني للباقني 

الك�سر اخلال�ض يف اجلميع)1(.
ال�ساهد من ال�ساطبية :

َوِحيَل ِباإِ�ْضَماٍم َو�ِضيَق َكــَما َر�َضا  ••  َو�ِضيَء َو�ِضيَئْت َكـاَن َر�ِويِه �أَْنَبال)2(  
كلمة )هو بعد الواو والفاء والالم(: 

إِلَى السَّمَاء  ُثمَّ اسَْتوَى  لَُكم مَّا فِي اَلرِْض جَمِيعًا  َّذِي خََلقَ  ال }هُوَ  قال تعاىل:   
 شَيْءٍ عَلِيمٌ{ ]البقرة: 29[.

ِّ
َفسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بُِكل

كان  اإذا  الهاء  باإ�سكان  )هي(  )هو(   والك�سائي  عمرو  وابو  قالون  قراأ   
قبلها واو اأو فاء اأو الم)3( نحو )وهو( و )فهو( و )هي( و)فهي( و)لهي( يف 

جميع القراآن والباقون ي�سمونها)4(.
ال�ساهد من ال�ساطبية :

ياً بارد�ً حال)5( َوَها ُهَو َبْعَد �ْلَو�ِو َو�لَفا َواَلِمَها  ••  َوَها ِهَي �أَ�ْضِكْن َر��ضِ  
كلمة )وعدنا(:

وََأنُتمْ  بَعْدِهِ  مِن  الْعِجَْل  اتََّخْذُتمُ  ُثمَّ  لَيَْلًة  َأرْبَعِنيَ  مُوسَى  وَاعَدْنَا  }وَإِْذ  تعاىل:  قال   
َظالِمُونَ{ ]البقرة: 51[. 

�سراج القارئ �ص 149.  )1(
حرز الأماين رقم البيت 448.  )2(

الالم الزائدة وقولنا الزائدة لكي نخرج  الالم من )َلْهٌو ولعب(, والالم من  )لهو احلديث( اإذ الهاء �ساكنة باتفاق لأنها لي�ست هاء   )3(
هو الذي هو �سمري مرفوع منف�سل . انظر : �سراج القارئ املبتدي وتذكار املقرئ املنتهي )�ص: 149(.

الكايف يف القراءات ال�سبع تاأليف اأبي عبداهلل حممدبن �سريح الرعيني الأندل�سي املتوفى �سنة 476 حتقيق اأحمد حممود عبدال�سميع   )4(
مكتبة دار الكتب العلمية بريوت  �ص 78.

حرز الأماين رقم البيت449.  )5(
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)واَعْدنا( قراأ الب�سري بحذف االألف بعد الواو، والباقون باإثباته)1(.  
ال�ساهد من ال�ساطبية :

َوَعْدَنا َجِميًعا ُدوَن َما �أَِلَف َحــال)2(    
كلمات )بارئكم وياأمرهم وتاأمرهم وين�رصكم وي�سعركم(:

بَاِرئُِكمْ  عِندَ  َُّكمْ  ل خَيْرٌ  َذلُِكمْ  َأنُفسَُكمْ  َفاْقُتُلواْ  بَاِرئُِكمْ  إِلَى  }َفُتوبُواْ  تعاىل:  قال   
َّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ{ ]البقرة: 54[. َفَتابَ عََليُْكمْ إِن

اأي�سا  الروايتني واالإمتام  الأبي عمرو من  االإ�سكان واالختال�ض  بارئكم:   
االإمالة  وفيها  واحدا.  وجها  اخلال�سة  الك�سرة  اأي  االإمتام  وللباقني  للدوري. 

لدوري الك�سائي وحده والفتح للباقني)3(.
ال�ساهد من ال�ساطبية:

ا َوَتاأُْمُرُهـــــْم َتال ْي�ضً ُمُرُهْم �أَ َو�إِ�ْضَكاُن َباِرِئُكــــْم َوَياأُْمُرُكـــْم َلـــــــُه  ••  َوَياأْ  
َتِل�ًضا َجال)4( وِريِّ ُمْ ا َوُي�ْضِعُرُكْم َوَكْم  •• َجِليٍل َعِن �لدُّ ُرُكْم �أَْي�ضً َوَيْن�ضُ  

كلمة )النبي - وال�سابئن وم�ستقاتهما(:
ذِينَ 

ِّ
 وَيَْقُتُلونَ ال

ٍّ
َّذِينَ يَْكُفرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَيَْقُتُلونَ النَِّبيِّنيَ بَِغيِْر حَق قال تعاىل: }إِنَّ ال  

يَْأمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاِس َفبَشِّرْهُم بِعََذاٍب َألِيٍم{ ]اآل عمران: 21[. 

قراأ نافع »الناّبيئني« و »الناّبيء«  و»الناّبوءة«  و»االأنبئاء«  بالهمز يف القراآن    
َّذِينَ آمَنُوا اَل َتدْخُُلوا بُيُوتَ النَِّبيِّ إاِلَّ َأن  جميعه اإالاّ قوله تعاىل يف االأحزاب: }يَا َأيُّهَا ال
وَاَل  َفانَتشِرُوا  َطعِمُْتمْ  َفِإَذا  َفادْخُُلوا  دُعِيُتمْ  إَِذا  وَلَكِنْ  إِنَاهُ  نَاظِِرينَ  َغيْرَ  َطعَامٍ  إِلَى  لَُكمْ  يُؤَْذنَ 
غيث النفع يف القراءات ال�سبع املوؤلف: علي بن حممد بن �سامل, اأبو احل�سن النوري ال�سفاق�سي املقرئ املالكي )املتوفى: 1118هـ(  )1(
النا�سر: دار الكتب العلمية – بريوت املحقق: اأحمد حممود عبد ال�سميع ال�سافعي احلفيان الطبعة: الأوىل, 1425 هـ - 2004 م 

�ص 75.
حرز الأماين رقم البيت 453.  )2(

 - العربى  البيان  دار  1430هـ(النا�سر:  )املتوفى:  �سامل  حممد  اإبراهيم  حممد  املوؤلف:  القراءات  وجمع  تاأ�سيل  يف  الدهر  فريدة   )3(
القاهرةالطبعة: الأوىل, 1424 هـ - 2003 م ج2 �ص 78.

حرز الأماين رقم البيت 455-454.  )4(



جملة ت�أ�صيل العلوم {82}

مُسَْتْأنِسِنيَ لِحَدِيثٍ إِنَّ َذلُِكمْ َكانَ يُؤْذِي النَِّبيَّ َفيَسَْتحِْيي مِنُكمْ وَاللَّهُ اَل يَسَْتحِْيي مِنَ الْحَقِّ{ 

َّا َأحَْللْنَا لَكَ َأْزوَاجَكَ اللَّتِي آَتيْتَ ُأجُورَهُنَّ وَمَا مََلَكتْ يَمِينُكَ  ]االأحزاب: 53[،}يَا َأيُّهَا النَِّبيُّ إِن

مِمَّا َأَفاء اللَّهُ عََليْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَااَلتِكَ اللَّتِي هَاجَرْنَ 
َّكَ مِن دُوِن  مَعَكَ وَامْرََأةً مُّؤْمِنًَة إِن وَهَبَتْ نَْفسَهَا لِلنَِّبيِّ إِنْ َأرَادَ النَِّبيُّ َأن يَسَْتنكِحَهَا خَالِصًَة ل

د عنه بهمزهما اإالاّ يف الوقف)1(. الْمُؤْمِنِنيَ{ ]االأحزاب: 50[، فاإناّ ور�سا تفراّ

اِبِئنَي قراأ نافع بال همز على وزن داعني، والباقون بزيادة همزة  َوال�سَّ  
مك�سورة بعد الباء)2(. 

ال�ساهد من ال�ساطبية:
ُبو  •• َءِة �لَهْمَز ُكلٌّ َغْيَ َناِفٍع �ْبــــَدال َوَجْمًعا َوَفْرَد� يِف �لنَِّبيِء َويف �لنُّ  

َد ُمْبِدل َوَقاُلوُن يِف �الأَْحَز�ِب يِف ِللنَّبيِّ َمــــْع  ••  ُبُيوَت �لنَّبيِّ �لَياَء �َضدَّ  
اِبُئوَن ُخْذ ...)3( اِبِئنَي الَهْمَز َوال�سَّ َويف ال�سَّ  

كلمة َ)ُهْزوؤًا(:
قال تعاىل: }وَإِْذ َقاَل مُوسَى لَِقوْمِهِ إِنَّ اللّهَ يَْأمُرُُكمْ َأنْ َتْذبَحُواْ بََقرَةً َقاُلواْ َأَتتَّخُِذنَا   

هُزُوًا َقاَل َأعُوُذ بِاللّهِ َأنْ َأُكونَ مِنَ الْجَاهِلِنيَ{ ]البقرة: 67[. 

وقراأ حمزة باإ�سكان الزاي يف لفظ ُهُزواً، كيف وقع يف القراآن وباإ�سكان   
الفاء يف ُكُفواً اأََحٌد يف االإخال�ض. وقراأ الباقون ب�سم الزاي والفاء، فاإذا وقف 
الزاي  اإىل  اأى  قبلها  ما  اإىل  الهمزة  نقل حركة  الهمزة واوا، وله  اأبدل  حمزة 
اًل،  وقًفا وو�سْ واواً  الهمزة  يبدل  الهمزة، وحف�ض  واإذا و�سل حقق  والفاء، 

الكنز يف القراءات الع�سر تاأليف  اأبي حممد, عبد اهلل بن عبد املوؤمن بن الوجيه بن عبد اهلل بن على بن املبارك الّتاجر الوا�سطّي املقرئ   )1(
تاج الدين ويقال جنم الدين)املتوفى: 741هـ(املحقق: د. خالد امل�سهداين - النا�سر: مكتبة الثقافة الدينية - القاهرةالطبعة: 

الأوىل, 1425 هـ - 2004 م ج2 �ص 408.
غيث النفع �ص 77.  )2(

حرز الأماين رقم البيوت 458 - 460.  )3(
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والباقون يقرءون بالهمز و�سال ووقفا)1(.  
ال�ساهد من ال�ساطبية:

ال  ••   ---------------------- َو�ِكِن "ُفـ"ـ�ضِّ � يف �ل�ضَّ َوُهْزوؤً� َوُكْفوؤً  
ال)2( ــــــــمَّ ِلَباِقيِهـــــْم َوَحْمـــــــَزُة َوْقُفـــــــُه  ••  ِبَو�ٍو َوَحْف�ٌض َو�ِقفاً ُثمَّ ُمو�ضِ َو�ضُ  

كلمة )القد�ش(:
وَهُدًى  آمَنُواْ  َّذِينَ  ال لِيَُثبِّتَ  بِالْحَقِّ  رَّبِّكَ  مِن  الُْقدُِس  رُوحُ  نَزَّلَهُ  }ُقْل  تعاىل:  قال   

وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِنيَ{ ]النحل: 102[.

»ابن كثري« باإ�سكان الدال من لفظ »القد�ض« حيث وقع والباقون ب�سم   
الدال)3(.

ال�شاهد من ال�شاطبية:
ْر�ِضال)4( مِّ �أُ �ُضَكاُن َد�ِلِه •• َدَو�ٌء َوِللَباِقنَي ِبال�ضَّ َوَحْيُث �أََتاَك �لُقْد�ُض �إِ  

كلمة )ينزل وم�ستقاتها(:
بِمَا أنَزََل اللّهُ بَْغيًا َأن يُنَزُِّل اللّهُ  بِهِ َأنُفسَهُمْ َأن يَْكُفرُواْ  قال تعاىل: }بِْئسَمَا اشَْترَوْاْ   
مِن َفْضلِهِ عََلى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ َفبَآؤُواْ بَِغَضٍب عََلى َغَضٍب وَلِلَْكافِِرينَ عََذابٌ مُِّهنيٌ{ 

]البقرة: 90[.  

خفف ابن كثري واأبو عمرو لفظ )ينزل( يف جميع القراآن اإذا كان يف اأوله   
ياًء اأو تاًء اأو نون بالتخفيف اإال من ا�ستثني. يف �سورة احلجر }وَإِن مِّن شَيْءٍ إاِلَّ 
عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا ُننَزُِّلهُ إاِلَّ بَِقدٍَر مَّعُْلومٍ{ ]احلجر: 21[ ، واللفظ االول }مَا ُننَزُِّل الْمَلئَِكَة 

الوايف يف �سرح ال�ساطبية يف القراءات ال�سبع املوؤلف: عبد الفتاح بن عبد الغني بن حممد القا�سي )املتوفى: 1403هـ(النا�سر: مكتبة   )1(
ال�سوادي للتوزيع الطبعة: الرابعة, 1412 هـ - 1992 م �ص 205.

حرز الأماين رقم البت 461-460.  )2(
 – دار اجليل  النا�سر:  )املتوفى: 1422هـ(-  �سامل حمي�سن  الع�سراملوؤلف: حممد حممد حممد  القراءات  الن�سر يف  الهادي �سرح طيبة   )3(

بريوت الطبعة: الأوىل, 1417 هـ - 1997 م ج2 �ص 32.
حرز الأماين رقم البيت 467.  )4(
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القراء.وخفف  املو�سعني كل  في�سدد   ،  ]8 ]احلجر:  مُّنَظِرينَ{  إِذًا  َكاُنواْ  وَمَا  بِاحَلقِّ  إاِلَّ 

اأبوعمرو وحده مو�سعي �سورة االإ�سراء ، فخالف ابن كثري اأ�سله ف�سددهما، 
وخفف ابن كثري وحده }وََقاُلواْ لَوْاَل ُنزَِّل عََليْهِ آيٌَة مِّن رَّبِّهِ ُقْل إِنَّ اللّهَ َقادِرٌ عََلى َأن يُنَزٍِّل آيًَة 
وَلَـكِنَّ َأْكَثرَهُمْ اَل يَعَْلمُونَ{ ]االأنعام: 37[ ، وابو عمرو �سدد، ووافق  حمزة والك�سائي 

ي 
ِّ
ي مُنَزُِّلهَا عََليُْكمْ َفمَن يَْكُفرْ بَعْدُ مِنُكمْ َفِإن

ِّ
اأبا عمرو وابن كثري يف تخفيف }َقاَل اللّهُ إِن

املائدة وكذلك  �سورة  ، يف  ]املائدة: 115[  الْعَالَمِنيَ{  مِّنَ  َأحَدًا  بُهُ 
ِّ

ُأعَذ الَّ  عََذابًا  بُهُ 
ِّ

ُأعَذ

رْحَاِم  تخفيف يف �سورة لقمان }إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزُِّل الَْغيْثَ وَيَعَْلمُ مَا فِي اْلَ
وَمَا َتدِْري نَْفسٌ مَّاَذا َتْكسِبُ َغدًا وَمَا َتدِْري نَْفسٌ بَِأيِّ َأرٍْض َتمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَِبريٌ{ 

]لقمان: 34[ )1(.

ال�ساهد من ال�ساطبية:
" َوْهَو يف �حِلْجِر ُثقِّال ْفـــــُه َوُتْنـــــِزُل ِمْثُلــــــــــُه  ••  َوُتْنِزُل "َحقٌّ َوُيْنــــــــِزُل َخفِّ  
ال ـــي َعلَى �أَْن ُيَنـــــــزِّ ِري ِب�ُضْبَحاَن َو�لَِّذي  ••  يف �اَلْنَعـــاِم ِلْلَمكِّ َف ِلْلَب�ضْ َوُخفِّ  

َف َعْنُهْم ُيْنِزُل �لَغْيَث ُم�ْضَجال)2( " �ِضَفاوؤُُه  ••  َوُخفِّ َوُمْنِزُلَها �لتَّْخِفيُف "َحقٌّ  

كلمات )جربيل ومكائيل(:
لّهِ وَمَآلئَِكتِهِ وَرُسُلِهِ وَِجبِْريَل وَمِيَكاَل َفِإنَّ اللّهَ عَدُوٌّ 

ِّ
قال تعاىل: }مَن َكانَ عَدُوًّا ل  

لَْكافِِرينَ{ ]البقرة: 98[. 
ِّ
ل

القراآن  يف  وقع  حيث  يَل*  َوِجرْبِ لفظ  و�سعبة  والك�سائي  حمزة  قراأ   
الكرمي بفتح اجليم والراء وزيادة همزة مك�سورة بعد الراء، ويزيد �سعبة على 
حمزة والك�سائي حذف الياء التي بعد الهمزة في�ساركهما يف فتح اجليم والراء 
وزيادة الهمزة املك�سورة ويخالفهما يف حذف الياء بعدها؛ الأنهما يثبتان الياء 

تقريب املعاين يف �سرح حرز املعاين يف القراءات ال�سبع تاأليف �سيد ل�سني ودكتور خالد حممد احلافظ – مكتية دار الزمان �ص 190.  )1(
حرز الأماين رقم البيوت 470-468.  )2(
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واأبو  حف�ض  قراأ  بك�سرها.  الباقون  وقراأ  اجليم  بفتح  املكي  وقراأ  الهمزة،  بعد 
عمرو َوِميكاَل حيث نزل بحذف الياء والهمز الذي قبله ،ويفهم من �سد هذه 
القراءة اأن غريهما يقراأ باإثبات الياء والهمز الذي قبله ما عدا نافعا؛ فاإنه يثبت 

الهمز ويحذف الياء)1(.
ْحَبٌة" ِوال � َوَبْعَدَها •• َوعى َهْمَزًة َمْك�ُضوَرًة "�ضُ يَل َفْتُح �جِليِم َو�لرَّ َوِجْبِ  
ُهْم يف �جِليِم باْلَفْتِح ُوّكــــــــــــاِل ِبَحْيُث �أََتى َو�لَياَء َيْحِذُف �ُضْعَبــــــــــــٌة •• َوَمِكيُّ  

ٍة َو�لَياُء ُيْحَذُف �أَْجَمـــال)2( َوَدْع َياَء ِميَكاَِئيـــــَل َو�لَهْمـــــــــَز َقْبلـــَُه •• َعــلى ُحــجَّ  

كلمة )كن فيكون(:
َّمَا يَُقوُل لَهُ ُكن َفيَُكونُ{ ]البقرة: 117[.  قال تعاىل: }بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَاَلرِْض وَإَِذا َقَضى َأمْرًا َفِإن  
النَّْحل  َويِف  ونعلمه(  )َفيكون  اآل عمَران  َويِف  ُهَنا  )َفيكون(  َعامر  اْبن   
تَّة ِبن�سب النُّون، َوتَابعه اْلك�َسائي يِف النَّْحل َوي�ض  َوَمْرمَي َوي�ض وغافر يِف ال�سِّ

ْفع)3(. َفَقط، َواْلَباُقوَن ِبالرَّ
ال�ساهد من ال�ساطبية :

اَل •• -------------------------- ْفِع ُكفِّ ُب يف �لرَّ َوُكْن َفَيُكوُن �لنَّ�ضْ  
ْوِل َعْنُه َوْهَو ِباللَّْفِظ �أُْعِماَل  َويف �آِل ِعْمَر�ٍن يف �اُلوَل َوَمْرَيـــــــــــــٍم •• َويِف �لطَّ  

ُبُه •• َكَفـــــى َر�ِويـــــاً َو�ْنَقـــاَد َمْعَنــــاُه َيْعَمـــال)4( َويف �لنَّْحِل َمْع ي�ض ِباْلَعْطِف َن�ضْ  

كلمة )اإبراهيم(:
قال تعاىل: }إِنَّ إِبْرَاهِيمَ َكانَ ُأمًَّة َقانِتًا لِلّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشِْركِنيَ{ ]النحل: 120[.  

وثالثني  ثالثة  يف  الياء  بدل  باألف  »اإبراهام«  عامر  ابن  عن  ه�سام  قراأ   
الوايف يف �سرح ال�ساطبية يف القراءات ال�سبع املوؤلف: عبد الفتاح بن عبد الغني بن حممد القا�سي )املتوفى: 1403هـ(النا�سر: مكتبة   )1(

ال�سوادي للتوزيع الطبعة: الرابعة, 1412 هـ - 1992 م �ص 207.
حرز الأماين رقم البيوت 473-471.  )2(

حتبري التي�سري يف القراءات الع�سراملوؤلف: �سم�ص الدين اأبو اخلري ابن اجلزري, حممد بن حممد بن يو�سف )املتوفى: 833هـ(املحقق:   )3(
د. اأحمد حممد مفلح الق�ساةالنا�سر: دار الفرقان - الأردن / عمان الطبعة: الأوىل, 1421هـ - 2000م )�ص: 294(.

حرز الأماين رقم البيوت 478-476.  )4(
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�سورة  ويف  فيها  ما  جميع  وهو  ال�سورة  هذه  يف  ع�سر  خم�سة  منها  مو�سعا، 
الن�ساء ثالثة موا�سع }واتَّبَعَ مِلََّة إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا{ ]الن�شاء: 125[، }وَاتََّخَذ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ 
خَلِيلً{ ]الن�شاء: 125[، }وََأوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيَل وَإِسْحَاَق وَيَعُْقوبَ{ ]الن�شاء: 163[، 

ويف االأنعام }دِينًا قِيَمًا مِّلََّة إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا َكانَ مِنَ الْمُشِْركِنيَ{ ]االأنعام: 161[، ويف 
}وَمَا  ]التوبة: 70[،  وَالْمُؤَْتفَِكاتِ{  مَدْيَنَ  ِوَأصْحَاِب  إِبْرَاهِيمَ  }وََقوِْم  التوبة مو�سعان 
اإبراهيم  ويف   ،]114 ]التوبة:  إِيَّاهُ{  وَعَدَهَا  مَّوْعِدَةٍ  عَن  إاِلَّ  بِيهِ  لَِ إِبْرَاهِيمَ  اسْتِْغَفارُ  َكانَ 

مو�سعان  النحل  ويف   ،]35 ]اإبراهيم:  آمِنًا{  الْبََلدَ  هَـَذا  اجْعَْل  رَبِّ  إِبْرَاهِيمُ  َقاَل  }وَإِْذ 

}إِنَّ إِبْرَاهِيمَ َكانَ ُأمًَّة َقانِتًا لِلّهِ حَنِيفًا{ ]النحل: 120[، }ُثمَّ َأوْحَيْنَا إِلَيْكَ َأِن اتَِّبعْ مِلََّة إِبْرَاهِيمَ 

صِدِّيقًا  َكانَ  َّهُ  إِن إِبْرَاهِيمَ  الْكَِتاِب  فِي  }وَاْذُكرْ  ثالثة  مرمي  ويف   ،]123 ]النحل:  حَنِيفًا{ 

ُذرِّيَّةِ  }وَمِن   ،]46 ]مرمي:  إِبْراهِيمُ{  يَا  آلِهَتِي  عَنْ  َأنتَ  َأرَاغِبٌ  }َقاَل   ،]41 ]مرمي:  َِّبيًّا{  ن

لَِقوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ  ]مرمي: 58[، ويف العنكبوت }وَإِبْرَاهِيمَ إِْذ َقاَل  إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيَل{ 

إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى{  بِهِ  }وَمَا وَصَّيْنَا  ]العنكبوت: 31[، ويف ال�سوري  وَاتَُّقوهُ{ 

]ال�شورى: 13[، ويف الذاريات }هَْل َأَتاَك حَدِيثُ َضيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُْكرَمِنيَ{ ]الذاريات: 

َّذِي وَفَّى{ ]النجم: 37[، ويف احلديد }وَلََقدْ َأرْسَلْنَا  24[، ويف النجم }وَإِبْرَاهِيمَ ال

ُنوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا{ ]احلديد: 26[، ويف املمتحنة }َقدْ َكانَتْ لَُكمْ ُأسْوَةٌ حَسَنٌَة فِي 

َّذِينَ مَعَهُ{ ]املمتحنة: 4[)1(. إِبْرَاهِيمَ وَال

ال�ساهد من ال�ساطبية :
ـــــــــــــال َوفيهاَ َويف َنـــــ�ضِّ �لنِّ�ضـــــاَِء َثاَلَثــــٌة •• �أََو�ِخُر �إَْبَر�َهاَم "َل"�َح َوَجمَّ  
ال ْعِد َحْرٌف َتَنزَّ َت �لرَّ َوَمْع �آِخــــِر �الأَْنَعـــاِم َحْرَفــــــا َبـــَر�َءٍة •• �أَِخًي� َوَتْ  
ال َويف َمْرَيٍ َو�لنَّْحِل َخْم�َضُة �أَْحُرٍف •• َو�آِخـــــُر َما يِف �لَعْنَكُبــــــــــوِت ُمَنزَّ  

الكنز يف القراءات الع�سر املوؤلف: اأبو حممد, عبد اهلل بن عبد املوؤمن بن الوجيه بن عبد اهلل بن على بن املبارك الّتاجر الوا�سطّي   )1(
املقرئ تاج الدين ويقال جنم الدين )املتوفى: 741هـ(املحقق: د. خالد امل�سهداين - النا�سر: مكتبة الثقافة الدينية – القاهرة 

الطبعة: الأوىل, 1425 هـ - 2004 م ج2 �ص 415.
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�ِرَياِت َو�لـ ••ـ َحِديِد َوُيْرِوي يف �ْمِتَحاِنِه �الأَوَّال ورى َويف �لذَّ َويف �لنَّْجَم َو�ل�ضُّ  

َوَوْجَهاِن ِفيِه اِلْبِن َذْكَو�َن هُهَنــــــــا •• ----------------------- )1(    

كلمة )واأرنا(:
وََأِرنَا  َّكَ  ل مُّسْلِمًَة  ُأمًَّة  ُذرِّيَّتِنَا  وَمِن  لَكَ  مُسْلِمَيِْن  وَاجْعَلْنَا  }رَبَّنَا  تعاىل:  قال   

َّكَ َأنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ{ ]البقرة: 128[. مَنَاسَِكنَا وَُتبْ عََليْنَا إِن

َواأَِرنا قراأ املكي وال�سو�سي باإ�سكان الراء، والدوري باإخفائه: اأي اختال�ض   
ك�سرته والباقون بك�سرة كاملة على االأ�سل)2(. 

ال�ساهد من ال�ساطبية :
ِه ُكـال)3( ــًفا َد رِّ لَْت ُيــْرِوي �ضَ ْرِن �َضاِكَنا �لَك�ْضِر ُدْم َيــًد� •• َويف ُف�ضِّ َو�أَْرَنا َو�أَ  

املبحث الثالث
القواعد املطردة يف فر�ش �سورة البقرة من اجلزء الثاين اإىل اآخر البقرة

كلمة )روؤوؤف(:
}وَمِنَ النَّاِس مَن يَشِْري نَْفسَهُ ابْتَِغاء مَرَْضاتِ اللّهِ وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ{ ]البقرة: 207[.    
»لرءوف«  عا�سم:  عن  وحف�ض  عامر،  وابن  كثري،  وابن  نافع،  قراأ   

باالإ�سباع حيث كان. والباقون: »لروؤف« بغري اإ�سباع حيث كان)4(.
ال�ساهد من ال�ساطبية:

ْحَبِتِه َحــال  ••  ----------------------)5( ُر "�ضُ َوَرُءوٌف َق�ضْ  

حرز الأماين رقم البيوت 484-480.  )1(
غيث النفع �ص 93.  )2(

حرز الأماين رقم البيت  485.  )3(
الأَْهَوازي  يزداد  بن  اإبراهيم  بن  اأبو علي احل�سن بن علي  املوؤلف:  الأم�سار اخلم�سة  اأئمة  الثمانية  القراأة  قراءات  �سرح  الوجيز يف   )4(

)املتوفى: 446هـ(املحقق: دريد ح�سن اأحمد النا�سر: دار الغرب الإ�سالمى – بريوت الطبعة: الأوىل, 2002 م �ص 134.
حرز الأماين رقم البيت 487.  )5(
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كلمة )ينزل( وم�ستقاتها:
مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  وََأنزَلْنَا  رَحْمَتِهِ  يَدَيْ  بَيْنَ  بُشْرًا  الرِّيَاحَ  َأرْسََل  َّذِي  ال }وَهُوَ   

َطهُورًا{ ]الفرقان: 48[.  

خفف ابن كثري واأبو عمرو لفظ )ينزل( يف القراآن جميعه اإذا كان اأوله ياًء   
اأو تاًء اأو نون اأما يف �سورة احلجر ف�سدد املو�سعني كل القراء وخفف اأبو عمرو 
الب�سري وحده مو�سعي �سورة االإ�سراء فخالف ابن كثري قاعدته ف�سددهما يف 
�سورة االإ�سراء ، وخفف ابن كثري وحده }وََقاُلواْ لَوْاَل ُنزَِّل عََليْهِ آيٌَة مِّن رَّبِّهِ ُقْل إِنَّ اللّهَ 
َقادِرٌ عََلى َأن يُنَزٍِّل آيًَة وَلَـكِنَّ َأْكَثرَهُمْ اَل يَعَْلمُونَ{ ]االأنعام: 37[، واأبو عمرو �سدد ، وافق 

ي مُنَزُِّلهَا عََليُْكمْ َفمَن 
ِّ
حمزة والك�سائي اأبا عمرو وابن كثري يف تخفيف }َقاَل اللّهُ إِن

اللَّهَ  }إِنَّ  ]املائدة: 115[،  الْعَالَمِنيَ{  بُهُ َأحَدًا مِّنَ 
ِّ

بُهُ عََذابًا الَّ ُأعَذ
ِّ

ي ُأعَذ
ِّ
َفِإن بَعْدُ مِنُكمْ  يَْكُفرْ 

عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزُِّل الَْغيْثَ{ ]لقمان: 34[، يف �سورتي لقمان وال�سورى)1(.

ال�ساهد من ال�ساطبية:
ـــــــال ِريَعِة َو�ضَّ َد� •• َويف �لَكْهِف َمْعَها َو�ل�ضَّ يــــــَح َوحَّ َويف �لتَّاِء َياٌء �َضــــــــــاَع َو�لرِّ  
ال وِم َثاِنيــــــًا •• َوَفاِطِر ُدْم  �ُضــْكًر� َويف �حِلْجِر ُفــ�ضِّ َويف �لنَّْمِل َو�الأَْعَر�ِف َو�لرُّ  

و�ٌض َويف �لُفْرَقــــاِن َز�ِكيِه َهــلَّال)2( ِت َرْعِدِه •• ُخـ�ضُ ورى َوِمْن َتْ َويف �ُضوَرِة �ل�ضُّ  

كلمة )خطوات(:
َّهَا بََقرَةٌ الَّ َفاِرضٌ وَاَل بِْكرٌ عَوَانٌ بَيْنَ  َّهُ يَُقوُل إِن   }َقاُلواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لّنَا مَا هِيَ َقاَل إِن

َذلِكَ َفاْفعَُلواْ مَا ُتؤْمَرونَ{ ]البقرة: 168[. 

)ُخُطوات(  ب�سم الطاء حيث وقع البن عامر والك�سائي وقنبل وحف�ض،   
والباقون باالإ�سكان)3(.

تقريب املعاين يف �سرح حرز الأماين يف القراءات ال�سبع  تاأليف �سيد ل�سني – د خالد بن حممد احلافظ العلمي �ص 190.  )1(
حرز الأماين رقم البيوت 492-490.  )2(

العنوان يف القراءات ال�سبع �ص 72.  )3(
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ال�ساهد من ال�ساطبية:
ُه َعــْن َز�ِهًد َكــْيَف َرتَّال)1( اُء �َضاِكٌن  ••  َوُقْل �َضمُّ َوَحْيُث �أتى ُخُطَو�ٌت �لطَّ  

)قل ادعوا - اأو انق�ش - حمظورًا انظر - فمن ا�سطر(:
َّذِينَ َزعَمُْتم مِّن دُونِهِ َفلَ  }نِصَْفهُ َأِو انُقصْ مِنْهُ َقلِيلً{ ]املزمل: 3[، }ُقِل ادْعُواْ ال  
لْنَا بَعَْضهُمْ عََلى  رِّ عَنُكمْ وَاَل َتحِْويلً{ ]االإ�شراء: 56[، }انُظرْ َكيْفَ َفضَّ يَمْلُِكونَ َكشْفَ الضُّ

بَعٍْض وَلآَلخِرَةُ َأْكبَرُ دَرَجَاتٍ وََأْكبَرُ َتْفضِيلً{ ]االإ�شراء: 21[.

)فمن ا�سطر( بك�سر النون اأبو  عمرو وعا�سم وحمزة وكذلك النون   
من اإن، ولكن، والدال من قد، والتاء من قالت، والالم من قل، والواو، من 
اأ�سله  اأبا عمرو خالف  اأن  اإال  بعده �سمة الزمة  �ساكن  لقيهن  اإذا  والتنوين  اأو 
ب�سم هذه احلروف كلها  اأو ف�سمهما.)الباقون(  الالم من قل والواو من  يف 
مو�سعني  اإال   - وقع  فك�سره - حيث  التنوين  خالفهم يف  ذكوان  ابن  اأن  اإال 
اللّهُ  يَنَاُلهُمُ  اَل  َأْقسَمُْتمْ  َّذِينَ  ال }َأهَـؤُالء   - التنوين، وهما:  ف�سم  فيهما  اأ�سله  خالف 
بِرَحْمَةٍ ادْخُُلواْ الْجَنََّة اَل خَوْفٌ عََليُْكمْ وَاَل َأنُتمْ َتحْزَُنونَ{ ]االأعراف: 49[، }وَمَثُل َكلِمَةٍ خَِبيَثةٍ 

َكشَجَرَةٍ خَِبيَثةٍ اجُْتثَّتْ مِن َفوْقِ اَلرِْض مَا لَهَا مِن َقرَاٍر{ ]اإبراهيم: 26[)2(.

ال�ساهد من ال�ساطبية:
مُّ ُلُزومـــــــــــاً َك�ْضــــــــُرُه يِف َنٍد َحــــــال اِكَنــــــنْيِ ِلَثاِلـــــــــــــــٍث  ••  ُي�ضَ َو�َضّمــــــــــَُك �أَوَلـــــــــى �ل�ضَّ  
ُظور�ً �ْنُظْر َمْع َقِد ��ْضُتْهِزَئ �ْعَتال ِن �ْعُبُدو� •• َوَمْ ُقِل �ْدُعو� �أَِو �ْنُق�ْض َقاَلِت �ْخُرْج �أَ  

�ِضـــــــــوى �أَْو َوُقـــْل اِلْبــــِن �ْلَعـــــــــاَل َوِبَك�ضـــــــِْرِه •• ِلَتْنِوِينـــــِه قاَل �ْبُن َذْكـــــــَو�َن ُمْقــــــــــِوال)3(  
ِبُخْلٍف َلُه يِف َرْحَمٍة َوَخِبيَثٍة .  

حرز الأماين رقم البيت 494.  )1(
العنوان يف القراءات ال�سبع )�ص: 72(.  )2(

حرز الأماين رقم البيوت 497-495.  )3(



جملة ت�أ�صيل العلوم {90}

كلمة )قراآن(:
َكثِريًا{  اخْتِلَفًا  فِيهِ  لَوَجَدُواْ  اللّهِ  َغيِْر  عِندِ  مِنْ  َكانَ  وَلَوْ  الُْقرْآنَ  يََتدَبَّرُونَ  }َأَفلَ   

]الن�شاء: 82[.

)الُقراآن( و )قراآن( بغري همز حيث وقعا البن كثري)1(.  
ال�ساهد من ال�ساطبية:

__________   ••  َوَنْقُل ُقَر�ٍن َو�لُقَر�ِن َدَو�وؤَُنا)2(  

كلمة )بيوت(:
}وََأوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وََأخِيهِ َأن َتبَوَّءَا لَِقوْمُِكمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَُلواْ بُيُوَتُكمْ قِبَْلًة   

وََأقِيمُواْ الصَّلَةَ وَبَشِِّر الْمُؤْمِنِنيَ{ ]يون�ض: 87[. 

اْلَباء  م  ِب�سَ }بُيُوتُكمْ{  و  }الْبيُوت{  َعْمرو  واأبو  َوَحْف�ض  قراأ ور�ض   
َحْيُث َوقع َواْلَباُقوَن ِبَك�ْسِرَها)3(.

ال�ساهد من ال�ساطبية:
ِل �أْقَبال)4( مُّ َعــْن  ••  ِحــمى ِجــلٍَّة َوْجًها َعلَى �الأ�ضْ َوَك�ْضُر ُبُيوٍت َو�لُبُيوَت ُي�ضَ  

كلمة )ال�سلم(:
لَُكمْ  َّهُ  إِن َتتَِّبعُواْ خُُطوَاتِ الشَّيَْطاِن  فِي السِّلِْم َكآفًَّة وَاَل  َّذِينَ آمَنُواْ ادْخُُلواْ  َأيُّهَا ال }يَا   

عَدُوٌّ مُِّبنيٌ{ ]البقرة: 208[. 

إِلَى  }وََتدعُوا  السّلم{،  فِي  }ادخُُلوا  َواْلك�َساِئياّ  َونَاِفع  كثري  اْبن  َفَقَراأَ   
،َوَقَراأَ  ِفيِهنَّ  ني  ال�سِّ ِبَفْتح   ،]61 ]ااْلأَْنَفال:  للسلم{  جنحوا  }وَإِن   ،]35 د:  مَّ َ ]حمحُ السّلم{ 
العنوان يف القراءات ال�سبع املوؤلف: اأبو طاهر اإ�سماعيل بن خلف بن �سعيد املقرئ الأن�ساري ال�سرق�سطي )املتوفى: 455هـ(املحقق:   )1(

)الدكتور زهري زاهد - الدكتور خليل العطية()كلية الآداب - جامعة الب�سرة( - النا�سر: عامل الكتب, بريوت )�ص: 73(.
حرز الأماين رقم البيت 502.  )2(

اأبو عمرو الداين )املتوفى: 444هـ(املحقق: اوتو تريزل  التي�سري يف القراءات ال�سبع املوؤلف: عثمان بن �سعيد بن عثمان بن عمر   )3(
النا�سر: دار الكتاب العربي – بريوت الطبعة: الثانية, 1404هـ/ 1984م �ص 80.

حرز الأماين رقم البيت 503.  )4(
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ني  ني ِفيِهنَّ ثالثتهن. َوَقَراأَ َحْمَزة ِبَك�ْسر ال�سِّ م يِف ِرَوايَة اأبي بكر ِبَك�ْسر ال�سِّ َعا�سِ
د �سلى اهلل َعَلْيِه َو�سلم َوفتح  مَّ يِف الَِّتي يِف �ُسوَرة اْلَبَقَرة َوالَِّتي يِف �ُسوَرة حُمَ
اْلَبَقَرة  �ُسوَرة  يِف  ني  ال�سِّ ِبَك�ْسر  َعامر  َواْبن  َعْمرو  اأَبُو  ،َوَقَراأَ  ااْلأَْنَفال  يِف  الَِّتي 
َو�سلم،  َعَلْيِه  اهلل  �سلى  د  مَّ حُمَ �ُسوَرة  َويِف  ااْلأَْنَفال  يِف  ني  ال�سِّ َوفتح  َوحدَها 
اْلَبَقَرة  الَِّتي يِف  اأبي َعْمرو من ك�سر  الثَّاَلثَة مثل  م يِف  وروى َحْف�ض َعن َعا�سِ

َوفتح الَِّتي يِف ااْلأَْنَفال َو�سوَرة اْلِقَتال)1(.
ال�ساهد من ال�ساطبية:

ى َدَنا)2( ُل ِر�ضً ْلِم �أ�ضْ -------------------------  •• َوَفْتُحك �ِضنَي �ل�ضِّ  
كلمة )ترجع(:

}هَْل يَنُظرُونَ إاِلَّ َأن يَْأتِيَهُمُ اللّهُ فِي ُظَلٍل مِّنَ الَْغمَاِم وَالْمَآلئَِكُة وَُقضِيَ اَلمْرُ وَإِلَى اللّهِ   
ُترْجَعُ المُورُ{ ]البقرة: 210[. 

التاء وك�سر اجليم  بفتح  تَرِجُع االأمور  قراأ ابن عامر وحمزة والك�سائي   
حيث وقع. والباقون ب�سم التاء وفتح اجليم)3(.

ال�ساهد من ال�ساطبية:
ا َوَحْيُث َتَنزَّال)4( يَم َتْرِجُع �ْل  ••  �أُُموُر �َضَما َن�ضَّ ُمْم َو�ْفَتِح �جْلِ َويف �لتَّاء َفا�ضْ  

كلمة )مت�سوهن(:
عُوهُنَّ 

ِّ
}الَّ جُنَاحَ عََليُْكمْ إِن َطلَّْقُتمُ النِّسَاء مَا لَمْ َتمَسُّوهُنُّ َأوْ َتْفِرُضواْ لَهُنَّ َفِريَضًة وَمَت  

عََلى الْمُوسِِع َقدَرُهُ وَعََلى الْمُْقتِِر َقدْرُهُ مََتاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَّقًا عََلى الْمُحْسِنِنيَ{ ]البقرة: 236[.  
كتاب ال�سبعة يف القراءات املوؤلف: اأحمد بن مو�سى بن العبا�ص التميمي, اأبو بكر بن جماهد البغدادي )املتوفى: 324هـ( املحقق:   )1(

�سوقي �سيف النا�سر: دار املعارف – م�سر الطبعة: الثانية, 1400هـ �ص 180.
حرز الأماين رقم البيت 506.  )2(

جامع البيان يف القراءات ال�سبع املوؤلف: عثمان بن �سعيد بن عثمان بن عمر اأبو عمرو الداين )املتوفى: 444هـ( النا�سر: جامعة   )3(
ال�سارقة – الإمارات ج2 �ص 911.

حرز الأماين رقم البيت 507.  )4(
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« هنا مو�سعان ومو�سع االأحزاب  وهناّ قراأ الكوفيون اإالاّ عا�سما »مُتَا�سُّ  
ب�سماّ التاء واألف بعد امليم والباقون بفتح بغري األف حيثما وقع)1(.

ال�ساهد من ال�ساطبية :
وُهنَّ َو�ْمُدْدُه �ُضْل�ُضال)2( �ضُّ مُّ َتَ ---------------------  •• َوَحْيُث َجا ... ُي�ضَ  

كلمة )ع�سيتم(:
عُوا َأرْحَامَُكمْ{ ]حممد: 22[.

ِّ
رِْض وَُتَقط َّيُْتمْ َأن ُتْفسِدُوا فِي اْلَ }َفهَْل عَسَيُْتمْ إِن َتوَل  

ني، َواْلَباُقوَن ِبَفْتِحَها)3(. قراأ نَاِفع: )ع�سيتم( ُهَنا َويِف اْلِقَتال، ِبَك�ْسر ال�سِّ  
ال�ساهد من ال�ساطبية:

ال)4( نِي َحْيُث �أَتى �ْنَ              ------------------------  ••  َع�َضْيُتْم ِبَك�ْضِر �ل�ضِّ

كلمة )اأكلها (:
تِلْكَ  ِوظِلُّهَا  دَآئِمٌ  ُأُكُلهَا  اَلنْهَارُ  َتحْتِهَا  مِن  َتجِْري  الْمُتَُّقونَ  وُعِدَ  َّتِي  ال الْجَنَّةِ  }مََّثُل   

َّذِينَ اتََّقواْ وَّعُْقبَى الَْكافِِرينَ النَّارُ{ ]الرعد: 35[. عُْقبَى ال

وقراأ "اأكلها" ب�سكون الكاف نافع وابن كثري واأبو عمرو)5(.  
ال�ساهد من ال�ساطبية :                                  

--------------------- •• َوَحْيـــــــ ... ُثماَ �أُْكُلَها ِذْكر�ً )6(   

كلمة )جزءًا(:
 بَاٍب مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّْقسُومٌ{ ]احلجر: 44[.

ِّ
ُكل

ِّ
}لَهَا سَبْعَُة َأبْوَاٍب ل  

الكنز يف القراءات الع�سر )2/ 425(.  )1(
حرز الأماين رقم البيت 513.  )2(

حتبري التي�سري يف القراءات الع�سراملوؤلف: �سم�ص الدين اأبو اخلري ابن اجلزري, حممد بن حممد بن يو�سف )املتوفى: 833هـ( املحقق:   )3(
د. اأحمد حممد مفلح الق�ساة - النا�سر: دار الفرقان - الأردن / عمان الطبعة: الأوىل, 1421هـ - 2000م �ص 307.

حرز الأماين رقم البيت 517.  )4(
اإحتاف ف�سالء الب�سر يف القراءات الأربعة ع�سراملوؤلف: اأحمد بن حممد بن اأحمد بن عبد الغني الدمياطّي, �سهاب الدين ال�سهريبالبناء   )5(

)املتوفى: 1117هـ( املحقق: اأن�ص مهرة النا�سر: دار الكتب العلمية – لبنان الطبعة: الثالثة, 2006م - 1427هـ �ص  210.
حرز الأماين رقم البيت 524.  )6(
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َواْلَباُقوَن  َوقع  َحْيُث  اي  الزَّ م  ِب�سَ و}جُزْء{  }جُزْءا{  بكر  ابو   
با�سكانها)1(.

ال�ساهد من ال�ساطبية:
ْف َوَحْيـ ... ُثماَ �أُْكُلَها ِذْكر�ً َويف �ْلَغْيِ ُذو ُحال َوُجْزء�ً َوُجْزٌء �َضمَّ �اِل�ْضَكاَن �ضِ  

ت�شديد التاء للبزي يف حالة الو�شل للكمات االتية: 
�سدد البزي التاء التي يف اأوائل االأفعال امل�سارعة يف الو�سل يف اأحد   

وثالثني مو�سعا:
}وَاَل   ]103 عمران:  ]اآل  .ويف  َتيَمَّمُوا{  }وَاَل   ]267 ]البقرة:  يف   
}وَال   ]2 ]املائدة:  ويف  َتوَفَّاهُمُ{.  َّذِينَ  ال }إِنَّ   ]97 ]الن�ساء:  ويف  َتَفرَُّقوا{ 
}َفِإَذا  }َفَتَفرََّق بُِكمْ{ .ويف ]االأعراف: 117[  َتعَاوَُنوا{. ويف ]االأنعام: 2[ 
}وَال  هِيَ َتلَْقفُ{، وكذلك يف ]طه: 69[ ، ]وال�سعراء: 45[ .ويف االأنفال: 
َّوْا{]20[، و}وَال َتنَاَزعُوا{ ]46[ .ويف ]التوبة: 52[ }ُقْل هَْل َترَبَّصُونَ{ .  َتوَل
َّوْا{ ]57[ ، }ال َتَكلَّمُ نَْفسٌ{ ]105[.  َّوْا{ ]3[، }َفِإنْ َتوَل ويف هود }وَإِنْ َتوَل
َّوْا{  وْنَهُ{ ]15[ ، و}َفِإنْ َتوَل ويف ]احلجر: 8[ }مَا ُننَزُِّل{. ويف النور: }إِْذ َتَلقَّ
ويف  َتنَزَُّل{.  الشَّيَاطِنيُ،  َتنَزَُّل  مَنْ  }عََلى   ]221،222 ]ال�سعراء:  ويف   .]54[
االأحزاب: }وَاَل َتبَرَّجْنَ{ ]33[ ، و}وَاَل َأنْ َتبَدََّل{ ]52[. ويف ]ال�سافات: 
و}وَاَل   ،  ]11[ َتنَابَزُوا{  }وَال  احلجرات:  ويف  َتنَاصَرُونَ{.  }اَل   ]25
َّوْهُمْ{.  َتجَسَّسُوا{ ]12[، و }لَِتعَارَُفوا{ ]13[. ويف ]املمتحنة: 9[ }َأنْ َتوَل
َتَخيَّرُونَ{. ويف  }لَمَا  ]القلم: 1، 2[  َتمَيَّزُ{ .ويف  }َتَكادُ  ]امللك: 8[  ويف 
ى{، ويف ]القدر: 4[  ]عب�ض: 10[ }عَنْهُ َتَلهَّى{. ويف ]الليل: 14[ }نَارًا َتَلظَّ

}مِنْ َألْفِ شَهٍْر، َتنَزَُّل{)2(.
التي�سري يف القراءات ال�سبع )�ص: 82(.  )1(

القناع يف القراءات ال�سبع �ص 306.  )2(
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ال�ساهد من ال�ساطبية :
ِمال ى يِف �لنِّ�َضـــــا َعْنُه ُمْ ُمــو�  ••  َوَتاَء َتَوفَّ ْد َتَيمَّ يِّ �َضدِّ ــــِل ِلْلَبزِّ َويف �ْلَو�ضْ  
ـــــال َق ُمثِّ ُقــــو�  ••  َو�اَلْنَعـــــــاُم ِفيــــهاَ َفَتَفـــــــــــرَّ َويف �آِل ِعْمــــــــَر�ٍن َلــــــــــُه اَل َتَفرَّ  
ُف ُمّثـــــــــــاَل َوِعْنَد �ْلُعُقوِد �لتَّاُء يِف اَل َتَعاََوُنـــــو�  ••  َوَيـــــْرِوى َثاَلثـــــاَ يِف َتلَقَّ  
ـــــــال ــــــْوَن ُثقِّ ــــــى �إِْذ َتلَقَّ ُل َعنــــــــــُْه �أَْرَبــــــٌع َوَتَنا�ضــــــَُرو  ••  َن َنــــــاًر� َتلَظَّ َتَنــــــــــزَّ  
ـــــــْو� ِبُهوِدهـــــاَ  ••  َويف ُنوِرَهـــــــا َو�الإِْمِتحــــــاَِن َوَبْعــــَدال َتَكلَُّم َمــْع َحـــْريَفْ َتَولَّ  
ال ْجَن يف �الأَْحــــَز�ِب َمْع �أَْن َتَبدَّ ا ُثمَّ ِفيَها َتَناَزُعو�  ••  َتَبَّ يِف �اَلْنَفاِل �أَْي�ضً  
لَى اِكَننْيِ ُهَنا �ْنَ و  ••  َن َعْنُه َوَجْمُع �ل�ضَّ �ِء ُقْل َهْل َتَربَّ�ضُ َويف �لتَّْوَبِة �ْلَغرَّ  
ـــــاَل ى َقْبلَـــــــــُه �ْلَهاَء َو�ضّ ـــــُرو  ••  َن َعْنُه َتلَهَّ ُز َيــــْرِوي ُثــمَّ َحـــــْرَف َتَخيَّ يَّ َتَ  
ُجـــر�ِت �لتَّاُء يِف ِلَتَعاَرُفــــو�  ••  َوَبْعَد َواَل َحْرَفـــــــــاِن ِمْن َقْبِلِه َجال َويف �حْلُ  

اَل)1( �ضِّ ُهـــــــو  ••  َن َعْنُه َعلَى َوْجَهنْيِ َفاْفَهْم ُمَ ــــْوَن �لَِّذي َمْع َتَفكَّ نَّ َوُكْنُتْم َتَ  

كلمة )يح�سب(:
}يَحْسَبُ َأنَّ مَالَهُ َأخَْلدَهُ{ ]الهمزة: 3[.    

ني َوفتحَها من َقْوله }يَحْسبهُم{و }يَحسنب{  َواْختلُفوا يِف ك�سر ال�سِّ  
فقراأ اْبن كثري َونَاِفع َواأَبُو َعْمرو َواْلك�َساِئياّ }يَحْسبهُم{ و }يَحسنب{ ِبَك�ْسر 

ني يِف كل اْلُقْراآن. ال�سِّ
ني يِف كل اْلُقْراآن)2(. م َوَحْمَزة ِبَفْتح ال�سِّ َوَقَراأَ اْبن َعامر َوَعا�سِ  

ال�ساهد من ال�ساطبية :
ال)3( نِي ُم�ْضَتقِباًل �َضَما  ••  ِر�َضاُه َوَلْ َيْلَزْم ِقَيا�ضاً ُموؤَ�ضَّ َوَيْح�َضُب َك�ْضُر �ل�ضِّ  

حرز الأماين رقم البيوت 535-526.  )1(
ال�سبعة يف القراءات )�ص: 191(.  )2(

حرز الأماين رقم البيت 538.  )3(



{95}العـدد الت��صـع ع�صـر )اأ( - حمرم 1442هـ / �صبتمرب  2020م

اخلامتــــــــة
وت�سمل –النتاأئج- والتو�سيات.  

النتاأئج:
فر�ض  �سورة البقرة فيه اأكرث القواعد املطردة وهي  اأطول فر�ض.   -1

معرفة القواعد املطردة ي�ساعد القراء يف جمع القراءات الع�سرة.   -2
معظم الكلمات �سحة دليل قراءاتها يف فر�ض �سورة البقرة وهي واردة   -3
الزاي  يف  ب�سم  )ُجُزءاً(  كلمة  �سعبة يف  قراءة  مثل  القراآن جميعه  يف 

جميع القراآن والباقون باالإ�سكان.
الذي يجمع فر�ض �سورة البقرة ي�ستطيع اأن يجمع كل القراآن.  -4

معرفة الكلمات التي اختلف فيها القراء  ودليل ذلك االختالف مهم جداً.  -5
فر�ض  يف  مطردة  كلمة  وثالثني  خم�ض  نحو  البحث  هذا  يف  وجمعت   -6

�سورة البقرة.
التو�سيات:

يف  �سواًء  املطردة  القواعد  مبعرفة  باالهتمام  جميعهم  القراء  اأو�سي   •
االأ�سول اأو الفر�ض لي�سهل عليهم القراءة باجلمع.

والدرة  ال�ساطبية  بحفظ  وذلك  قراءة  كل  دليل  معرفة  القراء  اأو�سي   •
والطيبة واالطالع على كتب القراءات.

والطيبة.  والدرة  ال�ساطبية  ب�سرح  تهتم  التي  الكتب  قراءة   •
للعامة. القراءات  علم  لن�سر  وموؤمترات  ندوات  قيام   •
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امل�سادر واملراجع
البخاري  اهلل  عبد  اأبو  اإ�سماعيل  بن  حممد  املوؤلف:  البخاري  �سحيح   .1
اجلعفي املحقق: حممد زهري بن نا�سر النا�سر النا�سر: دار طوق النجاة 
الباقي( عبد  فوؤاد  حممد  ترقيم  ترقيم  باإ�سافة  ال�سلطانية  عن  )م�سورة 

الطبعة: االأوىل.
م�سند الدارمي املعروف بـ )�سنن الدارمي( املوؤلف: اأبو حممد عبد اهلل   .2
بن عبد الرحمن بن الف�سل بن بَهرام بن عبد ال�سمد الدارمي، التميمي 

ال�سمرقندي )املتوفى: 255هـ( حتقيق: ح�سني �سليم اأ�سد الداراين.
بن  مو�سى  بن  �َسْورة  بن  عي�سى  بن  حممد  املوؤلف:  التمذي  �سنن   .3
وتعليق:اأحمد  279هـ(حتقيق  )املتوفى:  عي�سى  اأبو  التمذي،  ال�سحاك، 

حممد �ساكر.
امل�ستدرك على ال�سحيحني املوؤلف: اأبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل   .4
بن حممد بن حمدويه بن نُعيم بن احلكم ال�سبي الطهماين الني�سابوري 

املعروف بابن البيع )املتوفى: 405هـ( حتقيق: م�سطفى عبد القادر عطا.
امل�سند امل�ستخرج على �سحيح االإمام م�سلم املوؤلف: اأبو نعيم اأحمد بن   .5
عبد اهلل بن اأحمد بن اإ�سحاق بن مو�سى بن مهران االأ�سبهاين )املتوفى: 

430هـ( املحقق: حممد ح�سن حممد ح�سن اإ�سماعيل ال�سافعي.
بن  اهلل حممد  عبد  اأبو  املوؤلف:  القرطبي  تف�سري  القراآن   اجلامع الأحكام   .6
القرطبي  الدين  االأن�ساري اخلزرجي �سم�ض  اأبي بكر بن فرح  بن  اأحمد 
)املتوفى: 671هـ( حتقيق: اأحمد الربدوين واإبراهيم اأطفي�ض النا�سر: دار 

الكتب امل�سرية.
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�سراج القارئ املبتدي وتذكار املقرئ املنتهي )وهو �سرح منظومة حرز   .7
االأماين ووجه التهاين لل�ساطبي(املوؤلف: اأبو القا�سم )اأو اأبو البقاء( علي 
بن عثمان بن حممد بن اأحمد بن احل�سن املعروف بابن القا�سح العذري 
�سيخ  801هـ(راجعه  )املتوفى:  املقرئ  ال�سافعي  امل�سري  ثم  البغدادي 
 – املقارئ امل�سرية: علي ال�سباع النا�سر: مطبعة م�سطفى البابي احللبي 

م�سر الطبعة: الثالثة.
ال�سبع  القراءات  يف  التهاين  ووجه  االأماين  حرز  امل�سمى  ال�ساطبية  منت   .8
املوؤلف: القا�سم بن فريه بن خلف بن اأحمد الرعيني، اأبو حممد ال�ساطبي 
)املتوفى: 590هـ( املحقق: حممد متيم الزعبي النا�سر: مكتبة دار الهدى 

ودار الغوثاين للدرا�سات القراآنية الطبعة: الرابعة.
الكايف يف القراءات ال�سبع تاأليف اأبي عبداهلل حممدبن �سريح الرعيني   .9
االأندل�سي املتوفى �سنة 476 حتقيق اأحمد حممود عبد ال�سميع مكتبة دار 

الكتب العلمية بريوت.
اأبو  ال�سبع املوؤلف: علي بن حممد بن �سامل،  القراءات  النفع يف  غيث   .10
احل�سن النوري ال�سفاق�سي املقرئ املالكي )املتوفى: 1118هـ(النا�سر: دار 
– بريوت املحقق: اأحمد حممود عبد ال�سميع ال�سافعي  الكتب العلمية 

احلفيان الطبعة: االأوىل.
فريدة الدهر يف تاأ�سيل وجمع القراءات املوؤلف: حممد اإبراهيم حممد   .11
الطبعة:  – القاهرة  العربى  البيان  دار  1430هـ(النا�سر:  )املتوفى:  �سامل 

االأوىل.
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الكنز يف القراءات الع�سر تاأليف  اأبو حممد، عبد اهلل بن عبد املوؤمن بن   .12
الوجيه بن عبد اهلل بن على بن املبارك التاّاجر الوا�سطياّ املقرئ تاج الدين 
النا�سر:  امل�سهداين  الدين)املتوفى: 741هـ(املحقق: د. خالد  ويقال جنم 

مكتبة الثقافة الدينية – القاهرة الطبعة: االأوىل.
الوايف يف �سرح ال�ساطبية يف القراءات ال�سبع املوؤلف: عبد الفتاح بن   .13
عبد الغني بن حممد القا�سي )املتوفى: 1403هـ(النا�سر: مكتبة ال�سوادي 

للتوزيع الطبعة: الرابعة.
�سيد  تاأليف  ال�سبع  القراءات  يف  املعاين  حرز  �سرح  يف  املعاين  تقريب   .14

ال�سني ودكتور خالد حممد احلافظ – مكتبة دار الزمان.
الوجيز يف �سرح قراءات القراأة الثمانية اأئمة االأم�سار اخلم�سة املوؤلف:   .15
اأبو علي احل�سن بن علي بن اإبراهيم بن يزداد االأَْهَوازي )املتوفى: 446هـ(

بريوت   – االإ�سالمى  الغرب  دار  النا�سر:  اأحمد  ح�سن  دريد  املحقق: 
الطبعة: االأوىل.

حممد  حممد  املوؤلف:  الع�سر  القراءات  يف  الن�سر  طيبة  �سرح  الهادي   .14
– بريوت  اجليل  دار  1422هـ(النا�سر:  )املتوفى:  حمي�سن  �سامل  حممد 

الطبعة: االأوىل.
التي�سري يف القراءات ال�سبع املوؤلف: عثمان بن �سعيد بن عثمان بن عمر   .15
دار  النا�سر:  تريزل  اوتو  444هـ(املحقق:  )املتوفى:  الداين  عمرو  اأبو 

الكتاب العربي – بريوت الطبعة: الثانية.
كتاب ال�سبعة يف القراءات املوؤلف: اأحمد بن مو�سى بن العبا�ض التميمي،   .16
�سيف  �سوقي  324هـ(املحقق:  )املتوفى:  البغدادي  جماهد  بن  بكر  اأبو 

النا�سر: دار املعارف – م�سر الطبعة: الثانية.
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عثمان  بن  �سعيد  بن  عثمان  املوؤلف:  ال�سبع  القراءات  يف  البيان  جامع   .17
 – ال�سارقة  جامعة  444هـ(النا�سر:  )املتوفى:  الداين  عمرو  اأبو  عمر  بن 

االإمارات.
ابن  اخلري  اأبو  الدين  �سم�ض  املوؤلف:  الع�سر  القراءات  يف  التي�سري  حتبري   .18
د.  املحقق:  833هـ(  )املتوفى:  يو�سف  بن  حممد  بن  حممد  اجلزري، 
اأحمد حممد مفلح الق�ساة النا�سر: دار الفرقان - االأردن / عمان الطبعة: 

االأوىل.
اإحتاف ف�سالء الب�سر يف القراءات االأربع ع�سر املوؤلف: اأحمد بن حممد   .19
، �سهاب الدين ال�سهري بالبناء )املتوفى:  ابن اأحمد بن عبد الغني الدمياطياّ
1117هـ( املحقق: اأن�ض مهرة النا�سر: دار الكتب العلمية – لبنان الطبعة: 

الثالثة، 2006م.
العنوان يف القراءات ال�سبع املوؤلف: اأبو طاهر اإ�سماعيل بن خلف بن �سعيد   .20
املقرئ االأن�ساري ال�سر ق�سطي )املتوفى: 455هـ(املحقق: )الدكتور زهري 
زاهد - الدكتور خليل العطية()كلية االآداب - جامعة الب�سرة(النا�سر: 

عامل الكتب، بريوت.
ابن  اخلري  اأبو  الدين  �سم�ض  املوؤلف:  الع�سر  القراءات  يف  التي�سري  حتبري   .21
د.  833هـ(املحقق:  )املتوفى:  يو�سف  بن  حممد  بن  حممد  اجلزري، 
اأحمد حممد مفلح الق�ساة النا�سر: دار الفرقان - االأردن / عمان الطبعة: 

االأوىل.
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لفـــظ »جـربيـــل« فـــي ضـــوء علــــوم القـــــراءات
د. خليل بن اأحمد بن اأحمد املر�ص�حي)1(

ملخ�ش البحث
مو�سوع البحث:

) لفظ "جربيل" يف �سوء علوم القراءات(  
اأهداف البحث: 

هذا  وتوجيه   ، قراءة   جربيل".   " لفظ  يف  القراء  عند  اخلالف   بيان   .1
اخلالف. 

تو�سيح كيفية ر�سم و�سبط لفظ " جربيل " يف القراءات املتواترة.  .2
ذكر خالف علماء العد والوقف يف عد االآيات الوارد فيها لفظ "جربيل"   .3

وبيان اجلائز الوقف عليه من هذا اللفظ واملمتنع.
منهج البحث:

املنهج الو�سفي التحليلي.  

مقدمـــــــــة
احلمد هلل وال�سالة وال�سالم على ر�سول وعلى اآله و�سحبه ومن وااله،   

وبعد:
قراءاته  وبكل  وحروفه،  وكلماته،  واآياته،  ب�سوره  تعاىل  اهلل  فكتاب   
الع�سر، متقن اأميا اإتقان، وحمكم اأميا اإحكام، كيف ال وقد و�سفه اهلل جل جالله 

َّدُنْ حَكِيٍم خَِبريٍ{ ]هود: 1[. بقوله: }الَر كَِتابٌ ُأحْكِمَتْ آيَاُتهُ ُثمَّ ُفصَِّلتْ مِن ل
الأ�ستاذ امل�ساعد بق�سم القراءات بكلية الدعوة واأ�سول الدين بجامعة اأم القرى.  -1
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وكلما تعمق القراء والباحثون يف التاأمل والنظر يف كتاب اهلل وجدوا العجب 
العجاب يف مباين كلمات القراآن ومعانيه، وال غرو فهو تنزيل من حكيم حميد 
قال  االإن�ض واجلن،  بحروفه ومبعانيه  اهلل  لدن عليم خبري، ولذلك حتدى  ومن 
يَْأُتونَ بِمِْثلِهِ وَلَوْ  بِمِْثِل هَـَذا الُْقرْآِن اَل  يَْأُتواْ  َّئِِن اجَْتمَعَتِ اإلِنسُ وَالِْجنُّ عََلى َأن  ل تعاىل:}ُقل 

َكانَ بَعُْضهُمْ لِبَعٍْض َظِهريًا{ ]االإ�شراء: 88[.

وتاأليفاً  اإقراًء  اهلل  كتاب  خدمة  يف  الكبرية  اجلهود  العلماء  بذل  وقد   
قراءاته  وتوجيه  اآيه  وعد  و�سبطه،  ور�سمه  وجتويده  بقراءاته  وُعنوا  للكتب،  

املختلفة، وما ينبغي اأن يوقف عنده.
وتنوعت موؤلفات العلماء يف ذلك ما بني معنٍت فيها  بالكليات ، واآخر   

مهتم باجلزئيات، ما بني مطول وم�سهب يف تاآليفه، واآخر خمت�سر فيها.
معني  ملو�سوع  املتناولني  املخت�سرين  نحو  هذا  بحثي  يف  اأنحو  اأن  وراأيت 

يناق�سونه من كل جوانبه.
وبحثي هذا بعنوان: )لفظ "جربيل" يف �سوء علم القراءات(ومنهجي   
يف البحث هو منهج ا�ستقرائي حتليلي، حيث تتبعت اخلالف يف لفظ "جربيل"  
والوقف  والتوجيه،  االآي،  وال�سبط، وعد  والر�سم،  املتواترة،  القراءات  يف 

واالبتداء. وذكرت الراجح يف بع�ض امل�سائل ، وما عليه العمل. 
واأ�ساأل اهلل العون والتوفيق، وال�سداد والر�ساد والقبول.

اأهمية املو�سوع:
املو�سوع يفتح اأفقاً للباحثني لتناول كلمات القراآن كلمة يف �سوء جميع   .1

علم القراءات.
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لفظ "جربيل" مع كونه مل يرد اإال ثالث مرات يف كتاب اهلل يف �سورتني   .2
اإال اأنه ورد فيه اخلالف بني العلماء قراءة و�سبطا وتوجيهاً ووقفاً وابتداًء، 

فهو بذلك حري ببيان حكمه ا�ستقالاًل يف علوم القراءات كلها.
اأ�سباب اختياره:

االهتمام بالبحث يف اأ�سماء املالئكة يف �سوء علوم القراءات املختلفة.  .1
بيان اخلالف يف لفظ "جربيل" يف علم القراءات، وجمعه يف مكان واحد   .2

ليكون مرجعاً للباحثني.
تو�سيح اأثر القراءات ولغات العرب على هذا اللفظ ر�سماً و�سبطاً ومبنى   .3

ومعنى. 
اأهداف البحث:

بيان خالف علماء علم القراءات يف لفظ " جربيل".  .1
جمع هذه اخلالفات يف بحث واحد ي�سهل على الباحث الرجوع اإليه.  .2

ذكر  التي  املوا�سع  " جربيل" يف  لفظ  يف  واملمنوع  اجلائز  الوقف  بيان   .3
فيها.

�سبط.  لفظ " جربيل" يف القراءات املتواترة وبيان كيفية ر�سمه على وفق   .4
القراءات املختلفة.

الدرا�سات ال�سابقة:
الدكتوراه  ر�سائل  يف  العلمي  البحث  مراكز  يف  بحثي  خالل  من   
تناول املو�سوع من كافة جوانبه. وبالطريقة  اأجد من  واملاج�ستري وغريها، مل 

التي تناولت  بها البحث.
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خطة البحث:
تتكون خطة البحث من مقدمة ، ومتهيد، و�ستة مباحث ، وخامتة، وقائمة   

م�سادر، وفهر�ض ، وهي كالتايل:
البحث،  واأهداف  اختياره،  واأ�سباب  املو�سوع،  اأهمية  وفيها:  املقدمة 

والدرا�سات ال�سابقة، وخطة البحث، ثم منهج البحث.
التمهيد وفيه: التعريف بـ " جربيل" عليه ال�سالم، واملوا�سع التي ذكر فيها لفظ 

املتواترة. والقراءات  القراءات،  بعلم  وتعريف  "جربيل"، 
املبحث االأول: لفظ " جربيل" يف القراءات املتواترة.

املبحث: الثاين: لفظ " جربيل" يف ر�سم امل�سحف.
املبحث الثالث: لفظ " جربيل" يف ال�سبط.

املبحث الرابع: لفظ "جربيل" يف عد االآي.
املبحث اخلام�ض: توجيه  لفظ" جربيل" يف القراءات املتواترة.

املبحث ال�ساد�ض: الوقف على  لفظ " جربيل" .
اخلامتة.

امل�سادر واملراجع.
منهج البحث:

دون  "جربيل"  لفظ  يف  املتواترة  الع�سر  القراءات  قراء  خالف  اأذكر   .1
ال�ساذة.

اأذكر خالف القراء يف الفر�ض ثم االأ�سول.  .2
بداأت بذكر الكالم يف لفظ جربيل يف القراءات القراآنية ثم يف الر�سم ثم   .3

ال�سبط ثم عد االآي ثم التوجيه ، وختمت بالوقف .
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اأكتب االآيات وفق الر�سم العثماين على رواية حف�ض عن عا�سم، و�سبطت   .4
رقم االآية  وفق امل�سحف الكويف اإن اتفقت امل�ساحف يف العدد بدون اأن 
اأ�سري اإىل ذلك، واإن كان فيها خالف �سبطت رقم االآية بقويل بجوارها 
كل  اأرقامها  االآيات وذكر  الكويف(. وعزو  97 غري   ، ) 98 كويف  مثاًل: 

ذلك جعلته يف املنت.
ا�سم  مع  ب  الكتا  ا�سم  واأذكر  االأ�سيلة.  م�سادرها  من  القراءات  وثقت   .5
اإال  فقط،  الكتاب  ا�سم  بذكر  اأكتفي  ثم  توثيق  اأول  يف  باخت�سار  موؤلفه 
األتزم بذكر ا�سم الكتاب مع  اإذا كان هناك ت�سابه يف ا�سم الكتاب حينها 

موؤلفه.
وثقت االأحاديث واأقوال العلماء من م�سادرها االأ�سيلة اإال ما ندر.   .6

اأترجم لالأعالم يف اأول مو�سع يذكر فيه العلم، وال اأ�سري اإليه بعد ذلك.   .7
ومل  األتزم بذكر تراجم القراء الع�سرة ورواتهم ل�سهرتهم.  

متهيــــــــــد
اأواًل: التعريف بـ " جربيل" عليه ال�سالم:

جربيل عليه ال�سالم ، هو الروح االأمني، وهو امللك بالوحي، وهو ر�سول   
وو�سفه  ربه،  عليه  اأثنى  املالئكة،  �سيد  الب�سر،  من  ر�سله  اإىل  امللكي  العاملني  رب 
َّهُ  بالكرم، وبالقوة ، وعلو املكانة، وباأنه مطاع بني املالئكة، وباأنه اأمني، قال تعاىل:}إِن

لََقوُْل رَسُوٍل َكِريٍم • ذِي ُقوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرِْش مَكِنيٍ • مَُطاٍع َثمَّ َأمِنيٍ{ ]التكوير: 21-19[.

راآه النبي �سلى اهلل عليه و�سلم مرتني: اإحداهما يف االأر�ض، واالأخرى   
ُفِق  عند �سدرة املنتهى، قال تعاىل: }عَلَّمَهُ شَدِيدُ الُْقوَى • ُذو مِرَّةٍ َفاسَْتوَى • وَهُوَ بِاْلُ
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مَا  َأوْحَى •  مَا  إِلَى عَبْدِهِ  َفَأوْحَى  َأدْنَى •  َأوْ  َقوْسَيِْن  َقابَ  َفَكانَ  َّى •  َفَتدَل دَنَا  ُثمَّ  اْلَعَْلى • 
َكَذبَ الُْفؤَادُ مَا رََأى • َأَفُتمَارُونَهُ عََلى مَا يَرَى • وَلََقدْ رَآهُ نَزْلًَة ُأخْرَى • عِندَ سِدْرَةِ الْمُنَْتهَى • 

عِندَهَا جَنَُّة الْمَْأوَى{ ]النجم15-5[.

وُذِكر يف اأحاديث كثرية  عن  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، ومنها:  
حديث االأحرف ال�سبعة:

َم،  َو�َسلَّ َعَلْيِه  اهللُ  لَّى  �سَ  ِ اهللَّ َر�ُسوَل  اأَنَّ  َعْنُهَما:   ُ اهللَّ َي  َر�سِ َعبَّا�ٍض  اْبِن  َعِن   
�َسْبَعِة  اإِىَل  اْنَتَهى  َحتَّى  اأَ�ْسَتِزيُدُه  اأََزْل  َفَلْم  َحْرٍف،  َعَلى  يُل  ِجرْبِ يِن  »اأَْقَراأَ َقاَل: 

اأَْحُرٍف«)1(.
ثانيًا: املوا�سع التي ذكر فيها لفظ " جربيل":

ذكر لفظ " جربيل" ن�ساً يف ثالثة موا�سع ، يف ثالث اآيات، مو�سعان   
التحرمي،  �سورة  يف  االأخري  الثالث  واملو�سع   ، البقرة  �سورة  يف  اآيتني  يف 

واملوا�سع كالتايل:
مَا بَيْنَ 

ِّ
َّهُ نَزَّلَهُ عََلى َقلِْبكَ بِِإْذِن اللّهِ مُصَدِّقًا ل ِجبِْريَل َفِإن

ِّ
املو�سع االأول: }ُقْل مَن َكانَ عَدُوًّا ل

يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِنيَ{ ]البقرة 97 كويف، 96 غري الكويف[.
عَدُوٌّ  اللّهَ  َفِإنَّ  وَمِيَكاَل  وَِجبِْريَل  وَرُسُلِهِ  وَمَآلئَِكتِهِ  لّهِ 

ِّ
ل عَدُوًّا  َكانَ  }مَن  الثاين:  املو�سع 

لَْكافِِرينَ{ ]البقرة 98 كويف، 97 غري الكويف[.
ِّ
ل

املو�سع الثالث: }إِن َتُتوبَا إِلَى اللَّهِ َفَقدْ صََغتْ ُقُلوبُُكمَا وَإِن َتَظاهَرَا عََليْهِ َفِإنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْاَلهُ 
وَِجبِْريُل وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِنيَ وَالْمَلَئَِكُة بَعْدَ َذلِكَ َظِهريٌ{ ]التحرمي: 4[.

ثالثًا: التعريف بعلوم القراءات:
القراءات: " علم يعرف به كيفية اأداء الكلمات القراآنية بعزو الناقلة")2(. اأ. 

�سحيح البخاري 4/ 113, واللفظ له, �سحيح م�سلم  1/ 561.  )1(
منجد املقرئني ومر�سد الطالبني لبن اجلزري �ص 9.  )2(



{107}العـدد الت��صـع ع�صـر )اأ( - حمرم 1442هـ / �صبتمرب  2020م

الر�سم  لقواعد  امل�ساحف  خط  خمالفة  به  يعرف  علم   : الر�سم  ب. 
القيا�سي)1(.

ال�سبط: علم ي�ستدل به على ما يعر�ض للحرف من حركة و�سكون و�سد  ج. 
ومد ونحو ذلك، ويرادفه ال�سكل)2(.

كل  اإن  حيث  من  القراآن  اآيات  اأحوال  عن  فيه  يبحث  "علم   االآي:  عد  د. 
اأجود  التعريف من  اآية وما روؤو�سها، وما خامتتها")3(. وهذا  �سورة كم 

التعاريف واأ�سملها.
تعريف  الفوا�سل، وعلى هذا جاء  علم   : اأي�ساً  العلم  ويطلق على هذا   
القا�سي: ))والفوا�سل جمع فا�سلة. وهي اآخر كلمة يف االآية... وهي 
مرادفة لراأ�ض االآية وهي مبثابة القافية التي هي اآخر كلمة يف البيت ومقطع 

الفقرة املقرون مبثلها يف ال�سجع(()4(.
قارئ،  اإليه كل  ما ذهب  بيان وجه  يبحث يف  التوجيه واالحتجاج: علم  هـ. 
واالحتجاج لقراءته باآيات اأخرى اأو بر�سم امل�سحف اأو التف�سري اأو اللغة 

اأو االإعراب)5(.
الوقف: "قطع ال�سوت على حرف قراآينٍّ بنية ا�ستئناف القراءة مرة اأخرى  و. 

�ض فيه")6(. بزمن عادة يُتنفَّ

لطائف البيان يف ر�سم القراآن لأحمد اأبو زيتحار �ص 13 , وينظر: �سمري الطالبني يف ر�سم و�سبط الكتاب املبني لل�سباع  �ص22.  )1(
ال�سبيل اإىل �سبط كلمات التنزيل لأحمد اأبو زيتحار �ص 4 , وينظر: دليل احلريان للمارغني �ص 201 .  )2(

القول الوجيز يف فوا�سل الكتاب العزيز على ناظمة الزهر لل�سيخ  ر�سوان املخلالتي �ص: 90.  )3(
معامل الي�سر �سرح ناظمة الزهر لعبد الفتاح القا�سي �ص: 16, وينظر اأي�سا: الفرائد احل�سان لعبد الفتاح القا�سي �ص 24, الربهان   )4(

يف علوم القراآن للزرك�سي )1/ 53(, الإتقان يف علوم القراآن لل�سيوطي )ط جممع امللك فهد( 5/ 1784.
ينظر: الربهان يف علوم القراآن 1/ 339 . و�سفحات يف علوم القراءات لل�سندي �ص 286, ومذكرة مادة مدخل لعلم القراءات اإعداد   )5(

ق�سم القراءات بجامعة اأم القرى �ص 31.
فتح رب الربية �سرح املقدمة اجلزرية يف علم التجويد للموؤلف: �سفوت حممود �سامل, �ص 81.  )6(
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رابعًا: القراءات املتواترة.
القراءات املتواترة: كل قراءة توفرت فيها اأركان ثالثة)1(:

1. التواتر.
2. موافقة اللغة العربية ولو بوجه.

3. موافقة اأحد امل�ساحف العثمانية ولو احتمااًل.
القراءات الع�رص املتواترة)2(:

1. قراءة نافع املدين ، وراوياه: قالون وور�ض.
2. قراءة ابن كثري املكي ، وراوياه : البزي وقنبل.

3. قراءة اأبي عمرو الب�سري ، وراوياه: الدوري وال�سو�سي.
4. قراءة ابن عامر ال�سامي ، وراوياه: ه�سام وابن ذكوان.

5. قراءة عا�سم الكويف ، وراوياه: �سعبة وحف�ض.
6. قراءة حمزة الكويف ، وراوياه: خلف وخالد.

7. قراءة الك�سائي الكويف، وراوياه: اأبو احلارث والدوري.
8. قراءة اأبو جعفر املدين، وراوياه: ابن وردان وابن جماز.

9. قراءة يعقوب احل�سرمي، وراوياه: روي�ض وروح.
10. قراءة خلف العا�سر، وراوياه: اإ�سحاق واإدري�ض.

ينظر:  �سرح طيبة الن�سر للنويري 1/ 113- 127.  )1(
ينظر: تراجم القراء الع�سرة ورواتهم. �سرح طيبة الن�سر لبن اجلزري �ص 8- 14.  )2(
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املبحث االأول
لفظ "جربيل" يف القراءات املتواترة

اأواًل: فر�ش احلروف:
ورد  يف لفظ "جربيل"  اأربع  قراءات يف املتواتر)1(:  

القراءة االأوىل: بفتح اجليم ، وك�سر الراء، وياء وبال همز. )َجرِبيل(.
وهذه القراءة البن كثري املكي.

بعدها.  ياء  بال  مك�سورة   وبهمزة   ، الراء  وفتح   ، اجليم  بك�سر  الثانية:  القراءة 
)ِجرَبئل(. وهذه القراءة ل�سعبة يف اأحد وجهيه عن عا�سم .

ياء.  بعدها  مك�سورة   وبهمزة  الراء،  وبفتح   ، اجليم  بفتح  الثالثة:  القراءة 
)َجرَبِئيل(. وهذه القراءة حلمزة والك�سائي وخلف العا�سر و�سعبة يف الوجه 

الثاين له.
القراءة  بك�سر اجليم والراء، وياء وبال همز )ِجرِبيل(. وهذه  القراءة الرابعة: 

لنافع ،واأبي عمرو ، وابن عامر، وحف�ض، واأبي جعفر، ويعقوب.
ودليل ذلك من ال�ساطبية:

ْحَبٌة ِواَل  ا َوبَْعَدَها ... َوَعى َهْمَزًة َمْك�ُسوَرًة �سُ يِم َوالرَّ يَل َفْتُح اجْلِ "َوِجرْبِ  
ال)2(" . يِم باْلَفْتِح ُوكِّ ُهْم يف اجْلِ ِبَحْيُث اأَتَى َواْليَاَء يَْحِذُف �ُسْعَبٌة ... َوَمِكيُّ

ومن الطيبة:
ْحَبْه ... ُكالاًّ  يِم ُدْم َوْهَي َوَرا َفاْفَتْح َوِزْد َهْمًزا ِبَك�ْسٍر �سُ يَل َفْتُح اجْلِ "ِجرْبِ  

َوَحْذُف اْليَاِء ُخْلُف �ُسْعَبْه ")3(.
ينظر: التي�سري للداين �ص 75,   واإبراز املعاين _لأبي �سامة �ص 336,  والن�سر يف القراءات الع�سر لبن اجلزري 2/  219, وحتبري   )1(

التي�سري لبن اجلزري �ص 292- 293.
منت ال�ساطبية لل�ساطبي �ص 38.  )2(

منت »طيبة الن�سر« يف القراءات الع�سر لبن اجلزري �ص  63.  )3(
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ثانيًا: يف االأ�سول:
حتقيق الهمز وت�سهيله)1(:

تقدم،  كما  فر�ساً  الع�سرة  القراء  "جربيل" عند  لفظ  يف  اخلالف  ورد   
فتتب على هذا اخلالف الفر�سي خالف اأ�سويل يف حتقيق الهمز وت�سهيله.

فالقراء الذين قراأوا بالهمز هم: �سعبة يف كال وجهيه، وحمزة والك�سائي   
وخلف العا�سر، هوؤالء القراء متفقون على حتقيق الهمز و�ساًل، ولكن اختلفوا 
وقفاً، فذهب حمزة اإىل ت�سهيل الهمزة بينها وبني الياء الأن الهمز وقع متو�سطاً 

يف الكلمة وجاء مك�سوراً بعد مفتوح، ودليل ذلك من ال�ساطبية:
وَّل َ مِّ َهْمَزهحُ       َلدى َفْتِحِه َي�ًءا َوَواًوا حمحُ �ْصِمعحُ َبْعَد اْلَك�ْصِر َوال�صَّ " َويحُ  

َويف َغرْيِ هَذا بنَْيَ بنَْيَ ")2(.  
ومن طيبة الن�سر:

�ْصَجاًل ِتَحْت َي�ًء َوَواًوا محُ ْبِدَل        اإِْن فحُ ٍم اأَ " َوَبْعَد َك�ْصَرٍة َو�صَ  
َوَغرْيُ ُهَذا بنَْيَ بنَْيَ ")3(.  

والباقون من اأ�سحاب الهمز يحققون الهمزة و�ساًل ووقفاً، والذين مل   
يقراأوا بالهمز لي�ض لهم خالف يف حتقيق الهمز وت�سهيله الأنه ال وجود للهمزة 

يف لفظ "جربيل" عندهم. 
تفخيم الراء وترقيقه:

يف  اأ�سويل  خالف  الع�سرة  القراء  عند  الفر�سي  اخلالف  على  ترتب   
حرف الراء، فنافع ومن وافقه، وكذلك ابن كثري: قراأوا لفظ " جرِبيل" بك�سر 
املراد بت�سهيل الهمزة اإذا اأطلقت اأن تكون بني الهمزة وما منه حركتها, فاإن كانت مفتوحة فبني الهمزة والألف, اأو م�سمومة فبني   )1(

الهمزة والواو, اأو مك�سورة فبني الهمزة والياء. ينظر: �سرح طيبة الن�سر لبن اجلزري �ص: 77.
منت ال�ساطبية = حرز الأماين ووجه التهاين يف القراءات ال�سبع �ص 20.  )2(

منت »طيبة الن�سر« يف القراءات الع�سر �ص 48.  )3(
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الراء، والأجل اأن الراء مك�سورة فاإنهم يرققونها.
و�سعبة يف كال وجهيه وحمزة ومن وافقه: قراأوا لفظ "جرَبئيل" بفتح   

الراء، والأجل  اأن الراء مفتوحة عندهم فاإنهم يفخمونها.
ودليل ترقيق الراء من ال�ساطبية:

ِلِهم ")1(. " َوتَْرِقيُقهاَ َمْك�ُسوَرًة ِعْنَد َو�سْ  
ومن طيبة الن�سر:

ا اإِْن مُتَْل اأَْو تُْك�َسِر")2(. " َوَرقِِّق الرَّ  
ودليل التفخيم من ال�ساطبية:

فيها  ترددت  التي  الراء واحلاالت  ترقيق  ال�ساطبي حاالت  اأن ذكر  بعد   
الراء بني التقيق والتفخيم ختم بقوله:

ُكْن  ِبالتَّْفِخيِم  ِل  االأَ�سْ َعَلى   ... ْفُتُه  َو�سَ َقْد  الَِّذي  هَذا  َعَدا  "َوِفيماَ   
ال")3(. ُمَتَعمِّ

فاإنها  فتح  قبله  ب�سكون  �ُسِبقت  اإذا  املفتوحة  الراء  اأن  ذلك  من  ففهم   
تفخم.

حاالت  كل  ذكر  الأنه  الراء،  تفخيم  حاالت  عن  اجلزري  ابن  و�سكت   
اأو احلاالت التي ترددت فيها الراء بني التقيق والتفخيم، فيفهم  ترقيق الراء، 

من ذلك اأن ما عدا احلاالت املذكورة فاالأ�سل يف الراء التفخيم.
املد الطبيعي ومد البدل وترك املد:

والذين  وتركه،  املد  يف   خالف  االأ�سويل  القراء  خالف  على  ترتب   
قراأوا باملد اختلفوا يف نوع املد.

منت ال�ساطبية : حرز الأماين ووجه التهاين يف القراءات ال�سبع �ص 29.  )1(
منت »طيبة الن�سر« يف القراءات الع�سر �ص 55.  )2(

منت ال�ساطبية : حرز الأماين ووجه التهاين يف القراءات ال�سبع �ص 29.  )3(
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ف�سعبة يف اأحد وجهيه قراأ لفظ" جربئل" بال ياء، وبذلك ال يكون فيه   
مد.

 " " جربيل" و   ، بالياء  قراأوا  االآخر  �سعبة يف وجهه  والباقون ومعهم   
جربئيل" وبذلك يكون لهم  مد، لكن اختلفوا يف نوعه : بني املد الطبيعي)1( 
)االأ�سلي(، وبني مد البدل)2( )مد فرعي(، فعند نافع ومن وافقه وابن كثري : 
مد طبيعي، وعند حمزة ومن وافقه ومعهم �سعبه يف وجهه االآخر: مد بدل، 
الوقف  مقدار  يف  العملية   الناحية  من  متفقون  اإنهم  اإذ  نظري،  خالف  وهو 
و�ساًل مبقدار حركتني، ووقفا للكل جواز املد حركتني اأو اأربع اأو �ست، على 

اأنه عار�ض لل�سكون)3(.

املبحث الثاين
لفظ "جربيل" يف ر�سم امل�سحف

لفظ جربيل من االألفاظ املتفق على ر�سم حروفه، وقد ر�سم بجيم وباء   
وراء وياء واحدة والم. هكذا: " جربيل".

ربيل" :بياء واحدة بني الراء والالم، اإجماع  قال اأبو داوود)4(: )) "جلاّ  
من امل�ساحف حيث ما وقع هنا ،ويف التحرمي (()5(.

املّد الطبيعي: هو الذي ل تقوم ذات احلرف اإل به, ول يتوقف على �سبب من همٍز اأو �سكون وُيد مِبقدار حركتني. فتح رب الربية   )1(
�سرح املقدمة اجلزرية يف علم التجويد �ص: 76.

مد البدل: وهو ما تقدم فيه الهمز على حرف املد يف كلمة ومل ياأت بعده همٌز ول �سكون. فتح ذي اجلالل ب�سرح حتفة الأطفال يف   )2(
التجويد لإبراهيم ابن الفقيه ال�سريحي �ص: 53 املكتبة ال�ساملة.

املقدمة  �سرح  الربية  فتح رب  الوقف.  ب�سبب  �سكونًا عار�سًا  �ساكن  وبعده حرف  املد  ياأتي حرف  اأن  لل�سكون:: هو  العار�ص  املد   )3(
اجلزرية يف علم التجويد �ص: 79.

�سليمان بن جناح اأبو داود بن اأبي القا�سم  موىل املوؤيد باهلل بن امل�ستن�سر الأندل�سي �سيخ القراءة واإمام الإقراء, اأخذ القراءات عن   )4(
اأبي عمرو الداين ,ومن موؤلفاته : كتاب البيان اجلامع لعلوم القراآن, وكتاب التبيني لهاء التنزيل تويف -رحمه اهلل- ببلن�سية يف 

�ساد�ص ع�سر �سهر رم�سان �سنة �ست وت�سعني واأربعمائة. ينظر: غاية النهاية يف طبقات القراء لبن اجلزري 1/ 317-316.
خمت�سر التبيني لهجاء التنزيل لأبي داوود بن جناح  2/ 186.  )5(
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لر�سم  موافقة  وافقه-  ومن  حمزة  قراءة  -غري  الثالث  فالقراءات   
امل�سحف موافقة �سريحة بجميع حروف الكلمة، وكذلك قراءة حمزة ومن 

وافقه اإذا قلنا بقاعدة :  ما يوؤدي الجتماع �سورتني حتذف اإحداهما.
بعد  وقع  اأو  مفتوحة  الهمزة  كانت  ))واإن  املقنع:  يف  الداين)1(  قال   
املك�سورة ياء وبعد امل�سمومة واو مل ت�سور خطاً لئال يُجمع بني �سورتني(()2(.

  ويف هذا يقول   �ساحب لطائف البيان)3( : ))وقد اتفق ال�سيوخ عن 
كتاب امل�ساحف اأن كل �سورة للهمزة توؤدي اإىل اجتماع �سورتني متماثلتني 
من غري حائل بينهما يف كلمة، اأو ما نزل منزلة الكلمة، فحكمه حذف ال�سورة 

املوؤدية اإىل ذلك(()4(.
وقال �ساحب مورد الظماآن)5(:

       "وما يوؤدي الجتماع ال�سورتني     فاحلذف عن كل بذاك دون مني")6(.
وعلى ذلك يكون ر�سم القراءات االأربع  على ثالثة اأق�سام كالتايل:  

قراءة نافع ومن وافقه، وقراءة ابن كثري: "جربيل" ، فال�سورة للياء الأنهم   .1
يقراأون بال همزة.

قراءة �سعبة يف اأحد وجهيه: "جربئل" ، فالياء عنده �سورة الهمزة.  .2
قراءة حمزة ومن وافقه: "جربءيل" ، فال�سورة للياء وال �سورة للهمزة.  .3

عثمان بن �سعيد بن عثمان بن �سعيد بن عمر اأبو عمرو الداين, الإمام اجلهبذ املعروف, من موؤلفاته: التي�سري, واملقنع, والنقط,   )1(
تويف �سنة 444ه.ينظر: معرفة القراء الكبار للذهبي �ص 226-228, وغاية النهاية يف طبقات القراء 1/ 503.

املقنع يف ر�سم م�ساحف الأم�سار للداين �ص 44.  )2(
اأحمد حممد اأبو زيتحار مقرئ م�سري من دمنهور , عمل مدر�سا مبعهد القراءات بالأزهر ال�سريف له : كتاب لطائف البيان يف ر�سم   )3(

القراآن و ال�سبيل اإىل �سبط كتاب التنزيل يف فن ال�سبط . كان حيا �سنة 1953 م. ملتقى اأهل التف�سري.
لطائف البيان 2/ 28.  )4(

حممد بن حممد بن اإبراهيم اأبو عبد اهلل اخلراز املغربي, �ساحب مورد الظماآن يف حكم ر�سم اأحرف القراآن, اإمام كامل مقرئ متاأخر,   )5(
نظم ذلك يف اأرجوزة لطيفة اأتى فيها بزوائد على الرائية واملقنع من التنزيل لأبي داود وغريه. ينظر: غاية النهاية يف طبقات القراء 

.237 /2
دليل احلريان   �ص 258.  )6(
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املبحث الثالث
لفظ " جربيل"  يف ال�سبط

اختلف �سبط كلمة " جربيل" الختالف القراءة:
اأواًل: احلروف املتفق على كتابتها يف القراءات االأربع.

ابن كثري  وحمزة والك�سائي  بالفتح يف قراءة  فاجليم: �سبط بالفتح ، وبالك�رص: 
وخلف العا�سر و�سعبة يف كال الوجهني. وبالك�سر يف قراءة الباقني.

امل�ساحف  اختلفت  لكن  كلها  القراءات  يف  بال�سكون:  �سبطه  على  متفق  الباء: 
يف �سكل ال�سكون : فعلى مذهب  املغاربة: دارة �سغرية )5(، وعلى مذهب 

امل�سارقة : راأ�ض خاء �سغرية )حـ ()1(.
الراء: �سبط بالفتح ، وبالك�رص: بالفتح يف قراءة حمزة والك�سائي وخلف العا�سر 

و�سعبة يف كال الوجهني. وبالك�سر يف قراءة الباقني.
الالم: يختلف �سبط الالم الختالف مو�سع كلمة "جربيل" من االإعراب، ففي 
ِجبِْريَل{ ]البقرة 97 كويف، 96 غري الكويف[ : جاءت 

ِّ
�سورة البقرة يف املو�سع االأول: }ل

الكلمة ا�سم جمرور وعالمة جره الفتحة الأنه ممنوع من ال�سرف)2(. ويف املو�سع 
معطوفا  ا�سما  الكلمة  جاءت   : الكويف[  غري   97 كويف،   98 ]البقرة  }وَِجبِْريَل{  الثاين: 

جمروراً وعالمة جره الفتحة الأنه ممنوع من ال�سرف اأي�ساً. 
فيكون �سبط الالم يف هذين املو�سعني بالفتحة.

واأما املو�سع الثالث: }وَِجبِْريُل{ ]التحرمي: 4[ : جاءت الكلمة ا�سما معطوفاً مرفوعاً 
وعالمة رفعه ال�سمة، فيكون �سبط الالم فيه يف جميع القراءات االأربع بال�سمة، 

ينظر: املحكم يف نقط امل�ساحف للداين �ص 51, و دليل احلريان �ص 364. وال�سبيل اإىل �سبط كلمات التنزيل  �ص 9.  )1(
�سبب املنع من ال�سرف : العلمية والعجمة .ينظر: املف�سل لبن يعي�ص 1/ 186. و�سرح ابن عثيمني لألفية ابن مالك 7/62 ترقيم   )2(

املكتبة ال�ساملة.
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لكن اختلف يف �سكل ال�سمة، فعند املغاربة : دال معوجة  �سغرية )د( فوق 
احلرف ، وعند امل�سارقة واو �سغرية: )و(. تو�سع فوق احلرف)1(.

ثانيًا: احلروف املختلف يف �سبطها يف القراءت االأربع:
والك�سائي  وحمزة  الوجهني،  كال  يف  �سعبة  هم:  بالهمز  قراأوا  الذين  الهمز: 
الهمزة  مو�سع  حيث  من  الهمز  �سبط  يف  اختلفوا  وهوؤالء  العا�سر،  وخلف 
و مو�سع حركتها  ال من حيث الهمزة وحركتها، فكلهم متفقون على القراءة 

بهمزة مك�سورة.
فحمزة والك�سائي وخلف العا�سر و�سعبة يف وجه قراءته بهمزة بعدها   
ياء  الأن �سورة الهمزة عندهم حمذوفة كراهة اجتماع �سورتني متماثلتني)2(  
فيكون �سبط مو�سع الهمزة وحركتها : على ال�سطر والك�سرة حتتها ، هكذا:  

"جربِءيل")3(. قال �ساحب املورد: " وحتته)4( الك�سرة ياء تلقى ")5( .
الياء  حتت  حركتها  مع  الهمزة  فمو�سع  ل�سعبة  الثاين  الوجه  يف  واما   
التي هي �سورة للهمزة. هكذا: )جربيــــــل( مثل:}سُئَِلتْ{ ]التكوير: 8[)6(. قال 

�ساحب املورد: "وما بك�سر يو�سع من حتت ")7(.
والياء: فهي مر�سومة يف كل القراءات االأربع اإال اأنها عند �سعبة يف اأحد وجهيه 

�سورة للهمزة، وقد تقدم �سبطه)8(.

ينظر: دليل احلريان �ص 347-348, ال�سبيل اإىل �سبط كلمات التنزيل �ص 8.  )1(
تقدم قي مبحث : لفظ جربيل يف ر�سم امل�سحف. �ص 12 -13.  )2(

لأن الهمزة متحركة بالك�سر والقاعدة يف �سبط احلرف املتحرك بالك�سر و�سع الك�سرة حتته. ينظر: دليل احلريان �ص 347,  لطائف   )3(
البيان �ص 8.

اأي: حتت احلرف.  )4(
دليل احلريان �ص 347.  )5(

ينظر: دليل احلريان �ص 385.  )6(
دليل احلريان �ص 384.  )7(

انظر:  ال�سفحة ال�سابقة �ص 15.  )8(
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ت�سبط  مل  لكنها  �ساكنة،  وهي  ياء،  حرف  عندهم  فهي  الباقون  واأما   
بعالمة ال�سكون لداللة الك�سرة قبلها عليها والأنها حرف مد)1(، وحروف املد 

يف جميع اأنواعه مل ت�سبط بعالمة با�ستثناء مد اللني)2(.

املبحث الرابع
لفظ "جربيل" يف عد االآي

مل يقع لفظ "جربيل" راأ�ض اآية، لكن اآيتان ورد فيهما لفظ "جربيل" قد   
اختلف يف عد االآي فيهما، وبذلك يختلف رقم االآية اإذا اأريد العزو اإليها.

َّهُ  ِجبِْريَل َفِإن
ِّ
واالآيتان كالهما يف �سورة البقرة و هما: }ُقْل مَن َكانَ عَدُوًّا ل  

لّهِ 
ِّ
مَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِنيَ • مَن َكانَ عَدُوًّا ل

ِّ
نَزَّلَهُ عََلى َقلِْبكَ بِِإْذِن اللّهِ مُصَدِّقًا ل

لَْكافِِرينَ { ]البقرة: 98-79[.
ِّ
وَمَآلئَِكتِهِ وَرُسُلِهِ وَِجبِْريَل وَمِيَكاَل َفِإنَّ اللّهَ عَدُوٌّ ل

فهاتان االآيتان يف امل�سحف الكويف اللتان وقع لفظ"جربيل"  فيهما هما:   
رقم 97 و 98 )3(، ويف بقية امل�ساحف ) املكي واملدين والب�سري وال�سامي( 

رقم االآيتني: 96 و 97)4(.
وال�سبب يف ذلك يعود اإىل : عد الكويف حلروف التهجي يف بدايات   
"وما  الزهر:  ناظمة  �ساحب)5(   يقول  هذا  ويف  لعدها.  الباقني  وترك  ال�سور 

حروف املد �ساكنة لكنها خالية من عالمة ال�سكون., واإن كان مقدار املد زائدًا عن حركتني, و�سعت عليه عالمة املد ل عالمة   )1(
ال�سكون.

الأقرب  هو  هذا  ولعل  مد,  حرف  لي�ص  اأنه  لبيان  عليه  ال�سكون  عالمة  و�سع  ولعل  ذلك.  لعلة  اأ�سار  من  بحثي  خالل  اأجد  مل   )2(
لل�سواب.

ينظر: م�سحف املدينة برواية حف�ص عن عا�سم �ص 15.  )3(
 ,14  -13 �ص  الب�سري  عمرو  اأبي  عن  الدوري  برواية  املدينة  وم�سحف   ,14 �ص  نافع  عن  ور�ص  برواية  املدينة  م�سحف  ينظر:   )4(

وم�سحف ابن عامر برواية ه�سام �ص 15.
قيل : الإمام ال�ساطبي القا�سم بن حممد بن فريه, ت 590, الإمام العلم امل�سهور موؤلف نظم حرز الإماين, ت 590, ينظر: معرفة   )5(

القراء الكبار �ص 312-313, وغاية النهاية 2/ 20-23 وقيل: غريه.
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بدوؤه حرف التهجي فاآية ... لكوف �سوى ذي را وط�ض والوتر")1(.
القا�سي)2( يف الفرائد احل�سان:  

" م� بدوؤه حرف التهجي الكوف عد       ل الوتر مع ط�س مع ذي الرا اعتمد")3(.  
اآية، فيكون  ]البقرة: 10 كويف[  }َألِيمٌ{    ال�سامي  ولعل قائال يقول: قد عد   
لكنه  اآية،  ]البقرة: 10 كويف[  }َألِيمٌ{    ال�سامي عد  فاأقول:  للكويف،  موافقا  بذلك 
}مُصْلِحُونَ{]البقرة : 11 كويف[، وبذلك يبقى العدد كما هو. ويف هذا  ترك عد 

قال �ساحب  ناظمة الزهر": " األيم دنا و م�سلحون فدع له ")4(.
والقا�سي يف الفرائد: " وعد �سامي األيم اأوال ... �سواه م�سلحون عنه   

نقال ")5(.
اأما االآية الثالثة التي ذكر فيها لفظ "جربيل" والتي يف �سورة التحرمي يف   
قوله تعاىل: }إِن َتُتوبَا إِلَى اللَّهِ َفَقدْ صََغتْ ُقُلوبُُكمَا وَإِن َتَظاهَرَا عََليْهِ َفِإنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْاَلهُ 
وَِجبِْريُل وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِنيَ وَالْمَلَئَِكُة بَعْدَ َذلِكَ َظِهريٌ{ ]التحرمي:4[. فقد اتفق علماء العد 

يف عدها، ولذلك لن يختلف العزو اإىل رقم االآية اإن اأريد العزو اإليها. ورقم 
االآية 4 يف جميع امل�ساحف)6(.

ناظمة الزهر  لل�ساطبي �ص 7.  )1(
ينظر:  1403ه,  ت  البيان,  نفائ�ص  و�سرحها  القراآن  اآي  عد  يف  احل�سان  الفرائد  منظومة  له  القا�سي  الغني  عبد  بن  الفتاح  عبد   )2(

احللقات امل�سيئات من �سل�سلة اأ�سانيد القراءات لل�سيد بن عبد الرحيم 1/ 84-83.
الفرائد احل�سان يف عد اآى القراآن �ص 28.  )3(

ناظمة الزهر يف علم الفوا�سل وعد اأي ال�سور �ص 16.  )4(
الفرائد احل�سان يف عد اآى القراآن �ص 29.  )5(

م�سحف حف�ص �ص 560, م�سحف ور�ص �ص 513, م�سحف دوري اأبي عمرو �ص 475, م�سحف ابن عامر برواية ه�سام �ص 560.  )6(
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املبحث اخلام�ض
توجيه  لفظ" جربيل" يف القراءات املتواترة

بها.  النطق  العرب يف  لغات  تعددت  التي  االألفاظ  "جربيل" من  لفظ   
جعله  من  العرب  من  جربئيل:  فلفظ  اأعجمية،  اأ�سماء  اأنها  ذلك  يف  وال�سبب 
من  ومنهم  فيه،  حروفا  زاد  من  ومنهم  فيه،  الهمز  ترك  من  ،ومنهم  مهموزا 
نق�ض، ومنهم من بدل حرفاً من مكان حرف، وهو من االألفاظ التي تالعبت بها 

العرب)1(.
يَل( لغات، وهو من  االأ�سماء االأعجمية: فعلى قراءة نافع  "ويف )ِجرْبِ  
)قنديل(،  لفظ  على  كان  الهمز  وترك  اجليم  بك�سر  "ِجرْبيل"   : وافقه:  ومن 
البناء  لهذا  فلي�ض  الهمز  وحذف  اجليم  "َجرْبيل" بفتح   : املكي:  قراءة  وعلى 
ونحو  )االإبري�سم(  و  )االآجر(  باب  من  هذا  فيكون  العرب،  كالم  يف  مثل 
"َجرْبَِئل" على وزن )َجرْبَِعل( كان  اأحد وجهيه:  ذلك، ويف رواية �سعبة يف 
على وزن )َجْحَمِر�ض(، وعلى قراءة حمزة  ومن وافقه: )َجرْبَِئيل( على وزن 

)َعْنَدِليب(")2(. 
يم  اجْلِ ِبَك�ْسر  }وَِجبِْريل{  وحف�ض  َعْمرو  بُو  َواأَ َعامر  َواْبن  نَاِفع  " َقَراأَ   

يل ا�ْسما َواِحًدا على وزن قطمري . اء جعُلوا ِجرْبِ َوالرَّ
اِعر : وحجتهم َقول ال�سَّ

د�س َلْي�َس َلهحُ كف�ء)3(... ول اهلل ِفيَن�      وروح اْلقحُ يل َر�صحُ َوِجرْبِ  
ينظر: الك�سف عن وجوه القراءات ال�سبع ملكي بن اأبي طالب 1/ 254-255, والقراءات ال�ساذة وتوجيهها من لغة العرب للقا�سي   )1(

�ص 28.
مفاتيح الأغاين يف القراءات واملعاين للكرماين �ص: 105. بت�سرف. وينظر: املو�سح يف وجوه القراءات وعللها, لن�سر بن علي بن اأبي   )2(

مرمي �ص 291- 292.
�سعر ح�سان بن ثابت ر�سي اهلل عنه. ينظر: �سحيح م�سلم 1935/4.  )3(
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اء مهموزا. يم َوالرَّ َوَقَراأَ َحْمَزة َواْلك�َساِئياّ "جربئيل " ِبَفْتح اجْلِ  
اِعر :  َقاَل ال�سَّ

ْهر اإِلَّ جربئيل اأم�مه� )1(... �َصِهدَن� َفَم� تلقى لن� من َكِتيَبة    مدى الدَّ  
َا جربئيل  وحجتهم:  َما ُرِوَي َعن النَِّبي �سلى اهلل َعَلْيِه و�سلم اأَنه َقاَل: اإِنَّ  
ْحَمن)2(. جرب ُهَو الَعْبد واإيل ُهَو اهلل فاأ�سيف  َوِميَكاِئيل َكَقْوِلك عبد اهلل َوعبد الرَّ

جرب اإِلَْيِه َوبني،  َفقيل: "جربئيل".
اء مثل �سمويل َوُهَو ا�ْسم  يم َوك�سر الرَّ يل ":  ِبَفْتح اجْلِ َوَقَراأَ اْبن كثري "َجرْبِ  

َطاِئر .
امْلََنام  َعَلْيِه و�سلم يِف  َراأَْيت َر�ُسول اهلل �سلى اهلل  َقاَل عبد اهلل بن كثري   

يل َفاأَنا اَل اأَقَراأ اإِالَّ َكَذِلك. فاأقراأين َجرْبِ
َوَقَراأَ يحيى َعن اأبي بكر "جربئل ":  على وزن جربعل َوَهِذه لَُغة مَتِيم   

َوقي�ض")3(.
وجه فتح اجليم : لغة، ووروده يف روؤيا ابن كثري للنبي �سلى اهلل عليه   

و�سلم،   ووجه ك�سره: لغة احلجاز.
وجه حذف الياء : للتخفيف. ووجه اإبقائها وورودها يف االآثار واللغات   

كذلك.
عليه  اهلل  �سلى  النبي  عن  االآثار  اأحد  يف  وروده   : الهمز  حتقيق  وجه   

و�سلم كما تقدم)4(.
ينظر: �سرح الر�سي على الكافية لبن احلاجب 1/ 250.  )1(

ُهمَّ َربَّ ِجرْبَِئيَل َوِميَكاِئيَل َواإِ�ْسَراِفيَل...(. ينظر: �سنن ابن ماجة  1/  مل اأجد حديثا بهذا الن�ص , ولكن وجدت حديثا اآخر : )اللَّ  )2(
.431

حجة القراءات لبن زجنلة  �ص 107.  )3(
التوجيهات املذكورة. ينظر: �سرح طيبة الن�سر للنويري 2/ 174.  )4(
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الهمزة،  واإثبات  الهمزة،  وحذف  والراء،  اجليم،  بك�سر  »جربيل«  قراأ  "من   
واإثبات الياء، فقد جاء على وزن ابنية العرب، فهو مثل: »قنديل، ومنديل« ")1(.

" جربئيل" بهمزة م�سهلة وهو حمزة وحده، فوجه  ومن وقف على   
ذلك : التخفيف، والأن الوقف حمل ا�ستاحة، ومن حقق الهمزة يف الوقف 

وهم �سعبة ومن وافقه، فوجه التحقيق: اأنه االأ�سل)2(.
"ووجه الوقف على الهمزة املتو�سطة : اأن الهمزة يف الكلمة املوقوف   

عليها مظنة الكالل")3(.

املبحث ال�ساد�ض
الوقف على لفظ " جربيل"

َّهُ نَزَّلَهُ عََلى  ِجبِْريَل َفِإن
ِّ
لفظ " جربيل" يف املو�سع االأول: }ُقْل مَن َكانَ عَدُوًّا ل  

مَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِنيَ{ ]البقرة 97 كويف، 96 غري الكويف[. 
ِّ
َقلِْبكَ بِِإْذِن اللّهِ مُصَدِّقًا ل

لّهِ وَمَآلئَِكتِهِ وَرُسُلِهِ وَِجبِْريَل وَمِيَكاَل َفِإنَّ اللّهَ عَدُوٌّ 
ِّ
ويف املو�سع الثاين: }مَن َكانَ عَدُوًّا ل

لَْكافِِرينَ{ ]البقرة 98 كويف، 97 غري الكويف[، ال ينبغي الوقف عليه؛ لعدم متام املعنى، 
ِّ
ل

ولتعلقه مبا بعده تعلقاً ال يفهم املعنى بدونه.
ففي االآية االأوىل: )من(  �سرطية، جوابها :حمذوف، تقديره : فال وجه   

ِجبِْريَل{.
ِّ
لعداوته، ودل على معنى هذا املحذوف ما بعد }ل

التقدير :  "اجلزاء حمذوف لداللة ما بعده عليه ،  يقول ابن حيان)4(:   
 /1 نف�سه  للموؤلف  الع�سر  القراءات  توجيه  يف  املغني  وينظر:   .267  /1 حمي�سن   �سامل  ملحمد  العربية  علوم  يف  واأثرها  القراءات   )1(

.165
ينظر: قالئد الفكر يف توجيه القراءات الع�سر للدجوي والقمحاوي �ص 7.  )2(

ينظر: كنز املعاين للجعربي 2/ 681.  )3(
حممد بن يو�سف بن علي بن حيان اأثري الدين اأبو حيان الأندل�سي الغرناطي, الإمام احلافظ الأ�ستاذ �سيخ العربية, له كتاب التف�سري   )4(

املحيط, تويف �سنة خم�ص واأربعني و�سبعمائة. ينظر: غاية النهاية يف طبقات القراء 2/ 286-285.
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على  عائد  فاإنه  يف  وال�سمري  التقدير،  هذا  اأ�سبه  ما  اأو   ، لها  وجه  ال  فعداوته 
"جربيل" ، وال�سمري يف "نزله" عائد على القراآن لداللة املعنى عليه . اأال ترى 
مَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِنيَ{ وهذه كلها من �سفات 

ِّ
اإىل قوله : }مُصَدِّقًا ل

القراآن . ولقوله : }بِِإْذِن اللّهِ{، اأي: فاإن جربيل نزل القراآن على قلبك باإذن 
فاإنه عائد على اهلل ، ويف نزوله عائد على جربيل ،  : ال�سمري يف  اهلل . وقيل 
التقدير : فاإن اهلل نزل جربيل بالقراآن على قلبك . ويف كل من هذين التقديرين 

اإ�سمار يعود على ما يدل عليه �سياق املعنى . لكن التقدير االأول اأوىل")1(.
لفظ  بو�سل  اإال  يكتمل  لن  املعنى  اأن  حيان  ابن  كالم  من  ويت�سح   
هنا  والوقف  بعده،  مبا  ولتعلقه  عليه  بالوقف  املعنى  متام  لعدم  ِجبِْريَل{، 

ِّ
}ل

ي�سمى بـــ: الوقف القبيح)2(. 
ويف االآية الثانية: اأي�سا ال ينبغي الوقف على: }وَِجبِْريَل{؛ لعدم متام   

املعنى، وللتعلق مبا بعد؛ الإن ُّاٱ نن َّ �سرطية، وجوابها كما قال ابن حيان: 
)) حمذوف ، تقديره : فهو كافر ، وحذف لداللة املعنى عليه . وقيل اجلواب: 

لَْكافِِرينَ{(()3(.وي�سمى الوقف هاهنا بـــــ: الوقف القبيح. 
ِّ
}َفِإنَّ اللّهَ عَدُوٌّ ل

واأما لفظ "جربيل" يف املو�سع الثالث يف اآية التحرمي: }إِن َتُتوبَا إِلَى اللَّهِ َفَقدْ   
صََغتْ ُقُلوبُُكمَا وَإِن َتَظاهَرَا عََليْهِ َفِإنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْاَلهُ وَِجبِْريُل وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِنيَ وَالْمَلَئَِكُة بَعْدَ َذلِكَ 

َظِهريٌ{ ]التحرمي:4[ : فالوقف على لفظ "جربيل" متتب على موقعه من االإعراب.
فمن اأعربه مبتداأ مل يُِجز الوقف عليه، ومن اأعربه معطوفاً، اأجاز الوقف   

عليه.
تف�سري البحر املحيط لأبي حيان  1/ 489.  )1(

قال الداين: الوقف القبيح: هو الذي ل يعرف املراد منه, ينظر: املكتفى يف الوقف والبتدا لأبي عمرو الداين �ص 13,  وقال اأبو   )2(
الأ�سبغ ابن الطحان: والوقف القبيح: هو الذي ل يعرف املراد منه, ول تقوم فائدة عنه. ينظر: نظام الأداء يف الوقف والبتداء لأبي 

الأ�سبغ الأندل�سي. �ص 9.
ينظر: تف�سري البحر املحيط 1/ 490 .  )3(
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}مَوْاَلهُ{،  َعَلى  َمْعُطوًفا  يَُكوَن  اأَْن  َويَُجوُز   " القرطبي)1(:  قال   
َعَلى  َويُوَقُف  }مَوْاَلهُ{  َعَلى  يُوَقُف  َفاَل  َوِليُُّه،  يُل  َوِجرْبِ َوِليُُّه  اهللَُّ  َوامْلَْعَنى: 
َمْعُطوًفا  }وَالْمَلَئَِكُة{:  ُمْبَتَداأٌ ،   : الْمُؤْمِنِنيَ{  }وَصَالِحُ  }وَِجبِْريُل{،َويَُكوُن  

عليه، }َظِهريٌ{ : خرًبا.
رَبُ  اأَْن يَُكون }وَِجبِْريُل{ : ُمْبَتَداأٌ َوَما بَْعَدُه َمْعُطوًفا َعَلْيِه. َواخْلَ َويَُجوُز   

ا. َفيُوَقُف َعَلى َهَذا َعَلى }مَوْاَلهُ{.  ْمِع اأَْي�سً َظِهرٌي َوُهَو مِبَْعَنى اجْلَ
َعَلى  َمْعُطوًفا  الْمُؤْمِنِنيَ{  }وَصَالِحُ  و  }وَِجبِْريُل{  يَُكوَن  اأَْن  َويَُجوُز   
َظِهريٌ{  َذلِكَ  بَعْدَ  }وَالْمَلَئَِكُة  َويَُكوُن  }الْمُؤْمِنِنيَ{   : َعَلى  َفيُوَقُف  }مَوْاَلهُ{ 

مبتداأً وخرباً. َوَمْعَنى }َظِهريٌ{ :  اأَْعَواٌن. َوُهَو مِبَْعَنى ُظَهَراَء ")2(.
فعلى القول : اإن }وَِجبِْريُل{ معطوف على }مَوْاَلهُ{، واإن }وَصَالِحُ   

الْمُؤْمِنِنيَ{ مبتداأ     يكون الوقف على }وَِجبِْريُل{ وقف تام)3(. 

وعلى القول : اإن  }وَِجبِْريُل{ مبتداأ وما بعده معطوفاً عليه، وخربه:   
ومعنى،  لفظاً  بعده  مبا  متعلق  }وَِجبِْريُل{، الأنه  يوقف على  }َظِهريٌ{. فال 

ويكون الوقف عليه قبيحا.
الْمُؤْمِنِنيَ{ معطوفان على  }وَصَالِحُ  و  }وَِجبِْريُل{  اإن  القول:  وعلى   
}مَوْاَلهُ{، فيكون الوقف على }وَِجبِْريُل{ وقف كاف)4(  الأنه متعلق مبا بعده 

معنى.
د ْبن اأَْحَمد بن اأبي بكر بن َفْرح, الإَِمام, العاّلمة, اأبو َعْبد اهلّل الأَْن�َساِرّي, اخَلْزرَجّي, الُقْرُطبّي.له كتاب اجلامع لأحكام القراآن  حُمَمَّ  )1(

يف التف�سري تويف : 671 هـ. ينظر: تاريخ الإ�سالم للذهبي 15/ 229.
تف�سري القرطبي 18/ 191- 192.  )2(

الوقف التام هو: الذي يح�سن الوقف عليه والبتداء مبا بعده, لأنه ل يتعلق ب�سيء مما بعده, ل من ناحية اللفظ ول املعنى. ينظر:   )3(
املكتفى يف الوقف والبتدا ء �ص 8.

اأن الذي بعده متعلق به من جهة املعنى دون اللفظ.  اأي�سًا والبتداء مبا بعده, غري  الوقف الكايف هو: الذي يح�سن الوقف عليه   )4(
ينظر: املكتفى يف الوقف والبتداء  �ص 10.
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وراأى ابن حيان اأن االأح�سن هو : الوقف على : }مَوْاَلهُ{، واالبتداء   
بـــ}وَِجبِْريُل{. حيث قال: "َوااْلأَْح�َسُن اْلَوْقُف َعَلى َقْوِلِه: }مَوْاَلهُ{. َويَُكوُن  
 .)1(" }َظِهريٌ{   : رَبُ  َواخْلَ َعَلْيِه،  َمْعُطوٌف  بَْعَدُه  َوَما  ُمْبَتَداأً،    : }وَِجبِْريُل{ 

واالأكرث على اأن الوقف على : }وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِنيَ{ )2(.

اخلامتــــــة
النتائج:

لفظ " جربيل" ورد يف كتاب اهلل يف ثالثة موا�سع يف ثالث اآيات، يف   .1
�سورتي البقرة والتحرمي.

القراءات الواردة يف لفظ " جربيل" اأربع قراءات متواترة: " ِجرِبيل" و   .2
" َجرَبِئيل". " و  " َجرَبِئل  " َجرِبيل" و 

ترتب على اخلالف الفر�سي خالف يف االأ�سول كالتفخيم والتقيق يف   .3
الراء، والتحقيق والت�سهيل يف الهمز.

للقراءات  حمتملة  واحدة  بكيفية  امل�ساحف  يف  ر�سم  جربيل"   " لفظ   .4
االأربع. فـــــ 3 قراءات :وهي   " ِجرِبيل " و " َجرِبيل" و " جربئل" ُمواِفقٌة 
مواَفقًة �سريحة لر�سم امل�ساحف، والرابعة وهي: " َجرَبءيل" كذلك لكن 

بزيادة الهمز قبل الياء.
ِبط لفظ " جربيل" على وفق القراءة التي يقراأ بها، ففتحت اجليم يف  �سُ  .5
الراء يف قراءتني ، وفتحت  3 قراءات وك�سرت يف واحدة، وك�سرت 

البحر املحيط  10/ 211.  )1(
ينظر: اإي�ساح الوقف والبتداء لبن الأنباري 2/ 941, علل الوقوف لل�سجاوندي  �ص 154, منار الهدى يف بيان الوقف والبتدا   )2(

لالأ�سموين. 2/ 348.
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يف قراءتني، و�سورة الهمزة يف قراءة �سعبة يف اأحد وجهيه: " جربئل" 
وو�سعت الك�سرة حتتها الهمزة حتت �سورتها، ومل جتعل للهمزة �سورة 
يف قراءة حمزة ومن وافقه و�سعبة يف وجهه االآخر. واختلف يف �سكل 
ال�سمة على الالم ، ففي بع�ض امل�ساحف واو �سغرية )و(، ويف بع�سها 

واو �سغرية نُِزع راأ�سها فاأ�سبحت دااًل معوجة )د(.
" جربيل:  لفظ  فيها  ورد  التي  الثالث  االآيات  من  اآيتني  عد  اختلف يف   .6
وهما: اآيتا �سورة البقرة، ففي امل�سحف الكويف، االآيتني 97 – 98 ويف 
بقية امل�ساحف 96- 97، واأما اآية التحرمي فمتفق على عدها االآية الرابعة 

يف كل امل�ساحف.
التوجيه يف لفظ " جربيل" يف القراءات االأربع: اأنها لغات، والأن لفظ "   .7

جربيل" من االأ�سماء االأعجمية فقد ت�سرفت العرب يف نطقه.
قراءة " َجرِبيل" البن كثري : مل تاأت على اأوزان العرب، وبقية القراءات   .8

جاءت على اأوزانها.
التعب  مظنة  ت�سهيله  ووجه  االأ�سل.  اأنه  الوقف:  يف  الهمز  حتقيق  وجه   .9

والكلل.
لفظ " جربيل" يف اآيتي البقرة : ال يوقف عليه لعدم متام املعنى الرتباطه   .10

مبا بعده لفظاً ومعنى.
وما  }مَوْاَلهُ{،   على  معطوفاً  كان  اإن  التحرمي،  اآية  "جربيل" يف  لفظ   .11
بعده وهو: }وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِنيَ{ مبتداأ فالوقف عليه تام، واإن كان ما بعده 
}وَِجبِْريُل{:   كان  واإن  كاف،  عليه  فالوقف  قبله،  ما  على  معه  معطوفاً 
عدم  على  واالأكرث  عليه،  الوقف  يجوز  فال  خرب،  }َظِهريٌ{:  و  مبتداأ 

الوقف على }وَِجبِْريُل{ بل الوقف عندهم على }وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِنيَ{.
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التو�سيات:
تدري�ض ناذج " األفاظ" من القراآن الكرمي يف مدار�ض التحفيظ اأو حلقات   .1

التحفيظ لتدريب الطالب على التعامل مع هذه االألفاظ كتابة وقراءة.
تناول األفاظ القراآن التي وردت يف موا�سع كثرية يف ر�سائل ماج�ستري اأو   .2

اأبحاث مطولة. ففيها مادة غزيرة.
العمل على مو�سوعة تعنى باألفاظ القراآن لفظاً لفظاً يف علوم القراءات   .3

جمتمعة. 

امل�سادر واملراجع
القراآن الكرمي:

1424هـ.  ، فهد  امللك  جممع  عا�سم،  عن  حف�ض  برواية  املدينة  م�سحف   •
1421هـ.  ، فهد  امللك  جممع  نافع.  عن  ور�ض  برواية  املدينة  م�سحف   •

امللك  جممع  الب�سري،  عمرو  اأبي  عن  الدوري  برواية  املدينة  م�سحف   •
فهد، 1419هـ.

م�سحف ابن عامر ال�سامي برواية ه�سام – اإ�سراف توفيق اإبراهيم �سمرة-   •
طباعة دار الفكر- عمان- االأردن.1430هـ.

احلديث النبوي:
عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  اأمور  من  املخت�سر  ال�سحيح  امل�سند  اجلامع   •
اأبو  اإ�سماعيل  بن  املوؤلف: حممد  البخاري  واأيامه = �سحيح  و�سننه  و�سلم 
النا�سر:  النا�سر،  نا�سر  البخاري اجلعفي، املحقق: حممد زهري بن  عبداهلل 
فوؤاد عبد  ترقيم حممد  باإ�سافة  ال�سلطانية  النجاة )م�سورة عن  دار طوق 

الباقي(،الطبعة: االأوىل، 1422هـ.
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امل�سند ال�سحيح املخت�سر بنقل العدل عن العدل اإىل ر�سول اهلل �سلى اهلل   •
اأبو احل�سن الق�سريي الني�سابوري  عليه و�سلم، املوؤلف: م�سلم بن احلجاج 
اإحياء  دار  النا�سر:  الباقي،  عبد  فوؤاد  حممد  املحقق:  261هـ(،  )املتوفى: 

التاث العربي – بريوت.
اأبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني،  �سنن ابن ماجه، املوؤلف: ابن ماجة   •
اإحياء  دار  النا�سر:  الباقي،  عبد  فوؤاد  حممد  حتقيق:  273هـ(،  )املتوفى: 

الكتب العربية - في�سل عي�سى البابي احللبي
بقية امل�سادر واملراجع:

جالل  بكر،  اأبي  بن  الرحمن  عبد  املوؤلف:  القراآن،  علوم  يف  االتقان    •
القراآنية،  الدرا�سات  مركز  املحقق:  هـ(،   911 )املتوفى:  ال�سيوطي  الدين 

دار الن�سر: جممع امللك فهد-البلد: ال�سعودية، الطبعة: االأوىل.
اأبو عبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد  الربهان يف علوم القراآن ،املوؤلف:   •
الف�سل  اأبو  حممد  794هـ(،املحقق:  )املتوفى:  الزرك�سي  بهادر  بن  اهلل 
اإبراهيم، النا�سر: دار اإحياء الكتب العربية عي�سى البابي احللبي و�سركاوؤه، 

الطبعة: االأوىل، 1376 هـ - 1957 م.
التي�سري يف القراءات ال�سبع، املوؤلف: عثمان بن �سعيد بن عثمان بن عمر   •
دار  النا�سر:  تريزل،  اوتو  املحقق:  444هـ(،  )املتوفى:  الداين  عمرو  اأبو 

الكتاب العربي – بريوت، الطبعة: الثانية، 1404هـ/ 1984م.
اأبو عبد اهلل حممد بن  املوؤلف:  القرطبي،  تف�سري  القراآن =  اجلامع الأحكام   •
القرطبي  الدين  �سم�ض  اخلزرجي  االأن�ساري  فرح  بن  بكر  اأبي  بن  اأحمد 
)املتوفى: 671هـ(، حتقيق: اأحمد الربدوين واإبراهيم اأطفي�ض، النا�سر: دار 

الكتب امل�سرية – القاهرة، الطبعة: الثانية، 1384هـ - 1964م.
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عبد  بن  اأحمد  بن  لل�سيد  القراءات  اأ�سانيد  �سل�سلة  من  امل�سيئات  احللقات   •
الرحمن  عبد  بن  علي  د.  منهم:  العلماء،  من  جمموعة  له  قدم  الرحيم، 
مبحافظة  الكرمي  القراآن  لتحفيظ  اخلريية  اجلمعية  نفقة  على  طبع  احلذيفي، 

بي�سة- اململكة العربية ال�سعودية، الطبعة االأوىل 1422هـ - 2002م.
مكتبة  زيتحار،  اأبو   حممد   الأحمد  التنزيل  كلمات  �سبط  اإىل  ال�سبيل   •

ومطبعة حممد علي �سبيح واأوالده، ط2.
الفرائد احل�سان يف عد اآي القراآن، املوؤلف: عبد الفتاح بن عبد الغني بن   •
باملدينة املنورة،  النا�سر: مكتبة الدار  حممد القا�سي )املتوفى: 1403هـ(، 

الطبعة: االأوىل 1404 هـ.
القا�سي،  الفتاح  عبد  لل�سيخ  العرب  لغة  من  وتوجيهها  ال�ساذة  القراءات   •

طبع بدار اإحياء الكتب العربية، عي�سى البابي احللبي و�سركاوؤه .
القراءات واأثرها يف علوم العربية، املوؤلف: حممد  حممد �سامل حمي�سن   •
)املتوفى: 1422هـ(، النا�سر: مكتبة الكليات االأزهرية – القاهرة، الطبعة: 

االأوىل، 1404 هـ - 1984م.
القول الوجيز يف فوا�سل الكتاب العزيز على ناظمة الزهر لل�سيخ ر�سوان   •
 ، مو�سى  اإبراهيم  بن  علي  بن  الرازق  عبد  حتقيق   ، املخلالتي  حممد  بن 

طبع باإذن من وزارة االإعالم باملدينة املنورة. على نفقة فاعل خري.ط 1
اأبي  بن  مكي  حممد  اأبو  املوؤلف:  ال�سبع،  القراءات  وجوه  عن  الك�سف   •
االأندل�سي  ثم  القريواين  القي�سي  خمتار  بن  حممد  ابن  و�ض  َحماّ طالب 
القرطبي املالكي )املتوفى: 437 هـ(، النا�سر: مطبوعات جممع اللغة العربية 

بدم�سق. الطبعة : االأوىل، 1394 هـ / 1974م.



جملة ت�أ�صيل العلوم {128}

عمر  بن  عثمان  بن  �سعيد  بن  عثمان  املوؤلف:  امل�ساحف،  نقط  يف  املحكم   •
اأبو عمرو الداين )املتوفى: 444هـ(، املحقق: د. عزة ح�سن، النا�سر: دار 

الفكر – دم�سق، الطبعة: الثانية، 1407.
املغني يف توجيه القراءات الع�سر املتواترة ، املوؤلف: حممد حممد �سامل   •
مكتبة  و  لبنان   – بريوت   – اجليل  دار  هـ(،   1422 )املتوفى:  حمي�سن 

الكليات االأزهرية- القاهرة ، الطبعة الثالثة، 1413هـ - 1993م.
عثمان  بن  �سعيد  بن  عثمان  املوؤلف:  االأم�سار،  م�ساحف  ر�سم  يف  املقنع   •
ال�سادق  حممد  املحقق:   ، 444هـ(  )املتوفى:  الداين  عمرو  اأبو  عمر  بن 

قمحاوي، النا�سر: مكتبة الكليات االأزهرية، القاهرة.
بن عمر  بن عثمان  �سعيد  بن  املوؤلف: عثمان  الوقف واالبتدا،  املكتفى يف   •
الرحمن  عبد  الدين  حميي  املحقق:  444هـ(،  )املتوفى:  الداين  عمرو  اأبو 

رم�سان، النا�سر: دار عمار، الطبعة: االأوىل 1422 هـ - 2001م.
اأبي مرمي  بن  املوؤلف: ن�سر بن علي  القراءات وعللها،  املو�سح يف وجوه   •
)ت: بعد 565 هـ(، النا�سر: اجلماعة اخلريية لتحفيظ القراآن الكرمي بجدة، 

الطبعة: االأوىل، 1414 هـ / 1993م.
الن�سر يف القراءات الع�سر، املوؤلف : �سم�ض الدين اأبو اخلري ابن اجلزري، حممد   •
بن حممد ابن يو�سف )املتوفى : 833 هـ(، املحقق : علي حممد ال�سباع )املتوفى 

1380 هـ(، النا�سر : املطبعة التجارية الكربى ]ت�سوير دار الكتاب العلمية[.
عبد  الدين  �سهاب  القا�سم  اأبو  املوؤلف:  االأماين،  حرز  من  املعاين  اإبراز   •
�سامة  باأبي  املعروف  الدم�سقي  املقد�سي  اإبراهيم  ابن  اإ�سماعيل  بن  الرحمن 

)املتوفى: 665هـ(، النا�سر: دار الكتب العلمية. 
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بن  حممد  بن  القا�سم  بن  حممد  املوؤلف:  واالبتداء،  الوقف  اإي�ساح   •
عبد  الدين  حميي  املحقق:  328هـ(،  )املتوفى:  االأنباري  بكر  اأبو  ب�سار، 
الرحمن رم�سان، النا�سر: مطبوعات جممع اللغة العربية بدم�سق، 1390هـ 

- 1971م.
اأبو  الدين  �سم�ض  املوؤلف:  َواالأعالم،  امل�ساهري  َوَوفيات  االإ�سالم  تاريخ   •
َقامْياز الذهبي )املتوفى: 748هـ(،  اأحمد بن عثمان بن  عبد اهلل حممد ابن 
االإ�سالمي،  الغرب  دار  النا�سر:  معروف،  اد  عواّ ب�سار  الدكتور  املحقق: 

الطبعة: االأوىل، 2003م.
ابن  اخلري  اأبو  الدين  �سم�ض  املوؤلف:  الع�سر،  القراءات  يف  التي�سري  حتبري   •
د.  املحقق:  833هـ(،  )املتوفى:  يو�سف  بن  حممد  ابن  حممد  اجلزري، 
عمان،   / االأردن   - الفرقان  دار  النا�سر:  الق�ساة،  مفلح  حممد  اأحمد 

الطبعة: االأوىل، 1421هـ - 2000م.
حيان  باأبي  ال�سهري  يو�سف  بن  حممد   : املوؤلف  ـ  املحيط  البحر  تف�سري   •
 1422  - بريوت  لبنان/   - العلمية  الكتب  دار   : الن�سر  دار  االأندل�سي 
هـ - 2001 م، الطبعة : االأوىل، حتقيق : ال�سيخ عادل اأحمد عبد املوجود 
- ال�سيخ علي حممد معو�ض، �ساركه يف التحقيق: د. زكريا عبد املجيد 

النوقي و د.اأحمد النجويل اجلمل.
زجنلة  ابن  زرعة  اأبو  حممد،  بن  الرحمن  عبد  املوؤلف:  القراءات،  حجة   •
�سعيد  حوا�سيه:  ومعلق  الكتاب  حمقق  403هـ(،  حوايل  )املتوفى: 

االأفغاين، النا�سر: دار الر�سالة.



جملة ت�أ�صيل العلوم {130}

اأحمد  بن  اإبراهيم  اإ�سحاق  اأبو  املوؤلف:  الظماآن  مورد  على  احلريان  دليل   •
الكتب  دار   ، 1349هـ(  )املتوفى:  املالكي  التون�سي  املارغني  �سليمان  بن 

العلمية – بريوت – لبنان، ط 1 عام 1415هـ.
علي  الدين  نور  املوؤلف:  املبني  الكتاب  و�سبط  ر�سم  يف  الطالبني  �سمري   •
بال�سباع  امللقب  امل�سري  اهلل  عبد  بن  اإبراهيم  بن  ح�سن  ابن  حممد  بن 
املكتبة   - احل�سيني،  خلف  حممد  ال�سيخ  تنقيح   ، 1380هـ(  )املتوفى: 

االأزهرية للتاث، القاهرة، ط 1 عام 1420هـ.
�سرح الر�سي على الكافية البن احلاجب،املوؤلف: ر�سي الدين حممد بن   •
د.  اأ.  وتعليق:  وت�سحيح  حتقيق  هـ(،   686 )املتوفى:  اال�ستاباذي  احل�سن 
يو�سف ح�سن عمر، تاريخ الطبع: 1395هـ - 1975م، النا�سر: جامعة قار 

يون�ض – ليبيا.
ال�ساملة. املكتبة  ترقيم   7/62 مالك  ابن  الألفية  عثيمني  ابن  �سرح   •

اأبي  ابن  يعي�ض  بن  علي  بن  يعي�ض  املوؤلف:  للزخم�سري،  املف�سل  �سرح   •
املو�سلي،  االأ�سدي  الدين  موفق  البقاء،  اأبو  علي،  ابن  حممد  ال�سرايا 
الدكتور  له:  قدم  643هـ(،  )املتوفى:  ال�سانع  وبابن  يعي�ض  بابن  املعروف 
اإميل بديع يعقوب، النا�سر: دار الكتب العلمية، بريوت – لبنان، الطبعة: 

االأوىل، 1422 هـ - 2001م.
ابن  اخلري  اأبو  الدين  �سم�ض  املوؤلف:  القراءات،  يف  الن�سر  طيبة  �سرح   •
وعلق  �سبطه  833هـ(،  )املتوفى:  يو�سف  بن  حممد  ابن  حممد  اجلزري، 
الطبعة:  – بريوت،  العلمية  الكتب  دار  النا�سر:  مهرة،  اأن�ض  ال�سيخ  عليه: 

الثانية، 1420 هـ - 2000م.
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بن  حممد  بن  حممد  املوؤلف:  الع�سر،  القراءات  يف  الن�سر  طيبة  �سرح   •
النا�سر:  857هـ(،  )املتوفى:  النَُّوْيري  الدين  حمب  القا�سم،  اأبو  حممد، 
حممد  جمدي  الدكتور  وحتقيق:  تقدمي  بريوت،   – العلمية  الكتب  دار 

�سرور �سعد با�سلوم الطبعة: االأوىل، 1424 هـ - 2003م.
عبد  القيوم  عبد  طاهر  اأبو  د.  املوؤلف:  القراءات،  علوم  يف  �سفحات   •

الغفور ال�سندي، النا�سر: املكتبة االإمدادية، الطبعة: االأوىل- 1415 هـ
ال�سجاوندي )ت:  بن طيفور  اأبي عبد اهلل حممد  املوؤلف:  الوقوف،  علل   •
النا�سر:  العيدي،  حممد  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  د.  املحقق:  هـ(،   560

مكتبة الر�سد، الريا�ض.
ابن  اخلري  اأبو  الدين  �سم�ض  املوؤلف:  القراء،  طبقات  يف  النهاية  غاية   •
النا�سر: مكتبة  اجلزري، حممد ابن حممد بن يو�سف )املتوفى: 833هـ(، 

ابن تيمية، الطبعة: عني بن�سره الأول مرة عام 1351هـ ج. برج�ستا�سر.
ابن  اإبراهيم  املوؤلف:  التجويد،  يف  االأطفال  حتفة  ب�سرح  اجلالل  ذي  فتح   •

الفقيه ال�سريحي، امل�سدر: ال�ساملة الذهبية.
فتح رب الربية �سرح املقدمة اجلزرية يف علم التجويد، املوؤلف: �سفوت   •
العربية  اململكة   - جدة  املكتبات،  نور  دار  النا�سر:  �سامل،  حممود 

ال�سعودية، الطبعة: الثانية، 1424 هـ - 2003م.
و  الدجوي  قا�سم  لالأ�ستاذين:  الع�سر  القراءات  توجيه  يف  الفكر  قالئد   •
مبيدان  �سبيح  علي  حممد  ومطبعة  مكتبة   – قمحاوي  ال�سادق  حممد 

االأزهر، الطبعة الثالثة. 
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بن  عمر  بن  الإبراهيم  التهاين   ووجه  االأماين  حرز  �سرح  يف  املعاين  كنز   •
اإبراهيم اجلعربي ، حتقيق/ فرغلي غرباوي، مكتبة اأوالد ال�سيخ للتاث، 

الطبعة االأوىل 2011م.
لطائف البيان يف ر�سم القراآن الأحمد حممد اأبو زيتحار ،  مكتبة ومطبعة   •

حممد علي �سبيح واأوالده- ميدان االأزهر، ط 2.
ال�سبع،  القراءات  يف  التهاين  ووجه  االأماين  حرز   = ال�ساطبية  منت   •
املوؤلف: القا�سم بن فريه بن خلف بن اأحمد الرعيني، اأبو حممد ال�ساطبي 
)املتوفى: 590هـ(، املحقق: حممد متيم الزعبي، النا�سر: مكتبة دار الهدى 

ودار الغوثاين للدرا�سات القراآنية، الطبعة: الرابعة، 1426 هـ - 2005م.
ابن  اخلري  اأبو  الدين  �سم�ض  املوؤلف:  اْلَع�ْسِر،  اْلِقَراَءاِت  يِف  النَّ�ْسِر«  »َطيَِّبِة  َمنْتُ   •
حممد  املحقق:  833هـ(،  )املتوفى:  يو�سف  بن  حممد  بن  حممد  اجلزري، 
متيم الزغبي، النا�سر: دار الهدى، جدة، الطبعة: االأوىل، 1414هـ - 1994م.

و�سبطه:  حققه   ، ال�ساطبي  لالإمام  الفوا�سل  علم  يف  الزهر  ناظمة  منت   •
حممد �سادق قمحاوي، مكتبة ومطبعة حممد علي �سبيح واأوالده.

بن  جناح  بن  �سليمان  داود،  اأبو  املوؤلف:  التنزيل،  لهجاء  التبيني  خمت�سر   •
د.  حتقيق:  496هـ(،  )املتوفى:  االأندل�سي  بالوالء،  االأموي  القا�سم  اأبي 
الن�سر:  عام  املنورة،  املدينة   - فهد  امللك  جممع  النا�سر:  �سر�سال،  اأحمد 

1423هـ - 2002م.
لعلم  املدخل  ملقرر  املوحد  املنهج   ( القراءات  لعلم  مدخل  مادة  مذكرة   •
اجلامعي  العام   – القرى  اأم  بجامعة  القراءات  ق�سم  اإعداد  القراءات( 

1440هـ - 1441هـ.
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بن  الغني  عبد  بن  الفتاح  عبد  املوؤلف:  الزهر،  ناظمة  �سرح  الي�سر  معامل   •
النا�سر:  دعيب�ض،  اإبراهيم  حممود   - 1403هـ(  )املتوفى:  القا�سي  حممد 

مطبعة االأزهر، القاهرة.
اأبو  معرفة القراء الكبار على الطبقات و االأع�سار، املوؤلف: �سم�ض الدين   •
َقامْياز الذهبي )املتوفى: 748هـ(،  اأحمد بن عثمان بن  عبد اهلل حممد ابن 

النا�سر: دار الكتب العلمية، الطبعة: االأوىل 1417 هـ- 1997م.
املحا�سن  اأبي  بن  حممد  املوؤلف:  واملعاين،  القراءات  يف  االأغاين  مفاتيح   •
العالء  اأبو  الكرماين،  اأحمد  �سجاع  اأبي  بن  حممد  الفتح  اأبي  بن  حممود 
احلنفي )املتوفى: بعد 563هـ(، درا�سة وحتقيق: عبد الكرمي م�سطفى مدلج، 
تقدمي: الدكتور حم�سن عبد احلميد، النا�سر: دار ابن حزم للطباعة والن�سر 

والتوزيع، بريوت – لبنان، الطبعة: االأوىل، 1422هـ - 2001م.
التف�سري. اأهل  ملتقى   •

الكرمي  عبد  بن  اأحمد  املوؤلف:  واالبتدا،  الوقف  بيان  يف  الهدى  منار   •
نحو  )املتوفى:  ال�سافعي  امل�سري  االأ�سموين  الكرمي  عبد  بن  حممد  ابن 
 - احلديث  دار  النا�سر:  الطرهوين،  الرحيم  عبد  املحقق:   1100هـ(، 

القاهرة، م�سر، عام الن�سر: 2008م.
بن  اخلري  اأبو  الدين  �سم�ض  املوؤلف:  الطالبني  ومر�سد  املقرئني  منجد   •
دار  النا�سر:  833هـ(  )املتوفى:  يو�سف  بن  حممد  بن  حممد  اجلزري، 

الكتب العلمية الطبعة: االأوىل 1420هـ -1999م.
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نظام االأداء يف الوقف واالبتداء، املوؤلف: اأبي حميد عبد العزيز بن علي   •
ابن حممد بن �سلمة ال�سماين االإ�سبيلي اأبي االأ�سبغ ابن الطحان االأندل�سي 
)ت: 560 هـ(، املحقق: د. علي ح�سني البواب. النا�سر: مكتبة املعارف، 

الريا�ض.
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صفات املنافقني وأخالقهم يف ضوء سورة املنافقون »دراسة موضوعية«
د. نواف بن معي�س احل�رثي )1(

ملخ�ش البحث
احلمد هلل ، وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل .  

فهذا بحث بعنوان: )�سفات املنافقني واأخالقهم يف �سوء �سورة املنافقون،   
درا�سة مو�سوعية(، ا�ستمل البحث على ما يلي: مقدمة ومتهيد و�ستة مباحث وخامتة، 

وجاء على النحو التايل:
املقدمة : وفيها: اأهمية املو�سوع ، والتعريف بالتف�سري املو�سوعي واأهميته ...

التمهيد: التعريف بالنفاق ون�ساأته واأ�سباب ظهوره باملدينة .
املبحث االأول: بني يدي �سورة املنافقون ، وفيه مطالب : ا�سم ال�سورة ومكان نزولها 
منا�سبة  ال�سورة؛  نزول  �سبب  ؛  امل�سمون  على  ال�سورة  ا�سم  داللة  ؛  اآياتها  وعدد 

ال�سورة ملا قبلها ؛ منا�سبة ال�سورة ملا بعدها .
املبحث الثاين: �سفات املنافقني اخُلُلقية واخَللقية ، وفيه مطالب : املنافقون وتعاملهم 
مع الر�سول عليه ال�سالم ؛ االأميان الكاذبة ؛ ال�سد عن �سبيل اهلل؛ التذبذب وعدم 
الثبات على احلق ؛ �سخامة االأج�سام؛ طالقة الل�سان؛ عدم النفع ؛ اخلوف واجلنب؛ 

الكرب واال�ستكبار .
املبحث الثالث : الر�سول عليه ال�سالم وتعامله مع املنافقني .

التجويع؛  مطالب:  وفيه   ، اهلل  دين  عن  ال�سد  يف  املنافقني  و�سائل  الرابع:  املبحث 
انتقا�ض الغري واغتنام الفر�ض.

كلية الدعوة واأ�سول الدين - جامعة اأم القرى.  -1
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التحذير من  للنفاق ، وفيه مطالب:  التحذير من ال�سفات املوؤدية  املبحث اخلام�ش: 
االن�سغال باالأموال واالأوالد؛ التحذير من البخل باملال.

املبحث ال�ساد�ش: منا�سبة اآخر ال�سورة الأولها .
اخلامتة : وفيها النتائج والتو�سيات ، ومنها: املحور الرئي�ض لل�سورة هو بيان �سفات 
املنافقني ...ترابط اآيات ال�سورة مع بع�ض لك�سف حقيقة النفاق ...حتذير املوؤمنني 

مما يوؤدي اإىل النفاق من االن�سغال باالأموال واالأوالد عن ذكر اهلل..
التو�سيات: درا�سة ال�سور القراآنية ال�ستخراج مقا�سدها واأهدافها ومافيها من ترابط 
ووحدة مو�سوعية ...ربط درا�سة ال�سور القراآنية بواقع االأمة يف املا�سي واحلا�سر 

لال�ستفادة منه يف الدعوة اإىل اهلل ...

مقدمــــــــة
       اإن احلمد هلل نحمده ون�ستعينه ون�ستغفره ، ونعوذ باهلل من �سرور اأنف�سنا ومن 
�سيئات اأعمالنا ، من يهده اهلل فال م�سل ومن ي�سلل فال هادي له ، واأ�سهد اأال اإله اإال 

اهلل ، واأ�سهد اأن �سيدنا ونبينا حممد عبده ور�سوله .
اأما بعد ...

املبني  النور  فهو   ، اأجمعني  للنا�ض  الكرمي م�سدر هداية  القراآن  اأن  فال�سك   
وال�سراط امل�ستقيم }َقدْ جَاءُكم مِّنَ اللّهِ ُنورٌ وَكَِتابٌ مُِّبنيٌ • يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَِن اتَّبَعَ ِرْضوَانَهُ سُبَُل 
 ، ]املائدة: 16-15[  مُّسَْتقِيٍم{  إِلَى صِرَاطٍ  وَيَهْدِيِهمْ  بِِإْذنِهِ  النُّوِر  إِلَى  ُلمَاتِ  الظُّ مِِّن  وَيُْخِرجُهُم  السَّلَِم 

ومنذ نزول القراآن وال�سحابة يتلقونه من ر�سول اهلل عليه ال�سالة وال�سالم يحفظونه 
ويتعلمونه ويعملون به، وي�ساألون عما اأ�سكل منه .
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الذي  -وغريه-  عنه  اهلل  ر�سي  عبا�ض  كابن  علماء  ال�سحابة  من  نبغ  ولقد   
عا�ض طوياًل مع كتاب اهلل يف�سره للنا�ض حتى يعلموا  مراد اهلل جلَّ وعال من كتابه .

اأقوال  من  باملاأثور  القراآن  يف�سرون  جيل،  بعد  جياًل  التف�سري  االأمة  تناقلت  وهكذا 
العلماء  ، وباجتهاد  ال�سحابة والتابعني  الر�سول )�سلى اهلل عليه و�سلم(، وباأقوال 

الرا�سخني يف العلم .
التي  املناهج  من  جديد  م�سطلح  يظهر  بداأ  القريبة  املتاأخرة  الع�سور  ويف   

يُف�سر بها كتاب اهلل وهو ما ي�سمى بالتف�سري املو�سوعي ، الذي يعرف باأنه : 
يف  م�ستكة  واحد،  مو�سوع  عن  تتحدث  التي  القراآنية  لالآيات  جمع   
الهدف، وتناولها بال�سرح والتف�سيل، وبيان حكمة ال�سارع يف �سرعه وقوانينه، مع 
االإحاطة التامة بكل جوانب املو�سوع كما ورد يف القراآن الكرمي)1(. ويذهب بع�ض 

املتخ�س�سني اإىل تق�سيم التف�سري املو�سوعي اإىل ثالثة اأق�سام :
التف�سري املو�سوعي للم�سطلح القراآين .  
التف�سري املو�سوعي للمو�سوع القراآين .  
التف�سري املو�سوعي لل�سورة القراآنية)2(.   

وللتف�سري املو�سوعي اأهمية نذكر منها :
اإعانة النا�ض على فهم كالم اهلل تعاىل ، وبيان مدى ارتباطه بواقع حياتهم، واأنه   -1

ير�سدهم اإىل ما فيه �سالحهم و�سعادتهم  .
يف التف�سري املو�سوعي بيان الرتباط القراآن بع�سه مع بع�ض، وذلك حني درا�سة   -2
املو�سوعات عن طريق التف�سري املو�سوعي فيتبني اأنها-املو�سوعات القراآنية- 
املو�سوعي  التف�سري  يف  ودرا�سات   ,  20: ال�ستار  لعبد  املو�سوعي  التف�سري  اإىل  واملدخل   ,  12: للكومي  املو�سوعي  التف�سري  انظر:   )1(
لالأملعي :9 ,والتف�سري املو�سوعي للخالدي :29 . ولبع�ص الباحثني ملحوظات على التف�سري املو�سوعي :انظر: مقالت يف علوم 

القراآن للطيار: 242 .
انظر: مباحث يف التف�سري املو�سوعي مل�سطفى م�سلم :23-29 , والتف�سري املو�سوعي للخالدي :52 , ومقالت يف  علوم القراآن   )2(

للطيار :242 .



جملة ت�أ�صيل العلوم {138}

تتفق مع املق�سد االأ�سا�ض للقراآن وهو هداية النا�ض اإىل ما فيه �سالحهم و�سعادتهم 
املو�سوعي عزمت  للتف�سري  اأهمية  من  �سبق  وملا     .)1(... واالآخرة  الدنيا  يف 
على درا�سة �سورة من �سور القراآن العظيمة ك�سفت االأ�ستار عن فعل طائفة من 
النا�ض ا�ستتوا ب�ستار االإ�سالم فاتخذوا ا�سمه �سعاراً ، وتدثروا بحربه وحماربته 
�سراً وجهاراً، خطرهم عظيم، و�سرهم م�ستطري، اأو�سافهم معروفة، واأعمالهم 
يف حرب االإ�سالم وامل�سلمني م�سهودة، فيا هلل كم من خري طم�سوه وهدموه! 
وكم من �سر ن�سروه ورفعوه! عانت االأمة من ويالت اأفعالهم، وجترعت على 
تعاين يف زماننا من خطرهم  االأمة  تزال  الع�سور  كاأ�ض �سمومهم ... وال  مرَّ 
ومكرهم...خ�سو�ساً مع ظهور و�سائل االإعالم احلديثة التي اأظهرت غيظ كثري 
الْمُْفسِدُونَ وَلَـكِن الَّ  َّهُمْ هُمُ  إِن }َأال  وباطناً  ال�سوء ممن يكيدون لالأمة ظاهراً  اأهل  من 

يَشْعُرُونَ{]البقرة: 12[.
فتاأملت �سورة عظيمة بينت واأو�سحت..حذرت واأنذرت من الوقوع يف    
النفاق اأو االت�ساف ب�سفات اأهله ..اإنها �سورة املنافقون...وجعلت عنوان البحث: 

)�سفات املنافقني واأخالقهم يف �سوء �سورة املنافقون ، درا�سة مو�سوعية(.
خطة البحث:

ق�سمت البحث اإىل مقدمة ومتهيد و�سبعة مباحث وخامتة، وجاء على النحو   
التايل : 

ومنهج   ، واأهميته  املو�سوعي  بالتف�سري  والتعريف  املو�سوع،  اأهمية  وفيها  املقدمة: 
البحث وخطته .

التمهيد : تعريف النفاق، ون�ساأته، واأ�سباب ظهوره باملدينة.
املو�سوعي  التف�سري  يف   ودرا�سات   ,  40: ال�ستار  لعبد  املو�سوعي  التف�سري  اإىل  واملدخل   ,  13: للكومي  املو�سوعي  انظر:التف�سري   )1(

لالأملعي :19 ,والتف�سري املو�سوعي للخالدي :48 .
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املبحث االأول: بني يدْي �سورة املنافقون ، وفيه مطالب:
املطلب االأول: ا�سم ال�سورة ، ومكان نزولها ، وعدد اآياتها.  

املطلب الثاين: داللة اال�سم على امل�سمون .  
املطلب الثالث: �سبب نزول ال�سورة .  

املطلب الرابع: منا�سبة ال�سورة ملا قبلها .  
املطلب اخلام�ض: منا�سبة ال�سورة ملا بعدها .  

املبحث الثاين : �سفات املنافقني اخُلُلقية واخَلْلقية ، وفيه مطالب :
املطلب  االأول: املنافقون وتعاملهم مع الر�سول )�سلى اهلل عليه و�سلم(.  

املطلب الثاين : االأميان الكاذبة .  
املطلب الثالث : ال�سد عن �سبيل اهلل تعاىل .  

املطلب الرابع : التذبذب وعدم الثبات على احلق .  
املطلب اخلام�ض: �سخامة االأج�سام .  

املطلب ال�ساد�ض : طالقة الل�سان .  
املطلب ال�سابع : عدم النفع .  

املطلب الثامن : اخلوف واجلنب .  
املطلب التا�سع : الكرب واال�ستكبار .  

املبحث الثالث : الر�سول )�سلى اهلل عليه و�سلم( وتعامله مع املنافقني .
املبحث الرابع : و�سائل املنافقني يف ال�سدِّ عن دين اهلل، وفيه مطالب:

املطلب االأول : التجويع .  
املطلب الثاين : انتقا�ض الغري واغتنام الفر�ض .  
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املبحث اخلام�ض : التحذير من ال�سفات املوؤدية للنفاق ، وفيه مطالب :
املطلب االأول : التحذير من اال�ستغال باالأموال واالأوالد .  

املطلب الثاين : التحذير من البخل باملال .  
املبحث ال�ساد�ض: منا�سبة اآخر ال�سورة الأولها.

اخلامتة : وفيها النتائج والتو�سيات .
منهج البحث:

على  وذلك  اال�ستنتاجي،  اال�ستقرائي  املنهج  على  البحث  هذا  يف  �سرت   
النحو التايل:

قراأت تف�سري �سورة املنافقون اأواًل يف عدد من  كتب التف�سري القدمية واملعا�سرة   -1
؛كتف�سري: ابن جرير، وابن كثري، واأبي ال�سعود، ويف ظالل القراآن، والتحرير 

والتنوير ، وغريها .
�سغت املو�سوع بكتابة بعيدة عن التحليل، م�ستمداً بع�ض اأفكار املو�سوع مما   -2

كتب يف التفا�سري ال�سابقة وغريها .
جعلت لكل مقطع اأو اآية من ال�سورة عنواناً بح�سب ما ظهر يل مما تتحدث عنه   -3

االآية .
جتنبت اأن اأخرج عن االإطار العام لهذه ال�سورة الكرمية .   -4

ن�ساأل اهلل تعاىل اأن يعيذنا من �سرور اأنف�سنا، ومن �سرِّ النفاق واملنافقني اإنه   
�سميع قريب . 

الفر�ض  نفق   : يقال  باملدينة:  ظهوره  واأ�سباب  ون�ساأته،   ، النفاق  تعريف    : التمهيد 
والدابة و�سائر البهائم ينفق نفوقاً : مات، ونفق البيع نفاقاً: راج .
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وفني  نق�ض  وطعامه:  ودراهمه  ماله  ونفق   ، �سوقهم  نفقت   : القوم  واأنفق   
وذهب .

والنفق : �سرب يف االأر�ض م�ستق اإىل مو�سع }اسَْتَطعْتَ َأن َتبَْتغِيَ نََفقًا فِي   
اَلرِْض{ ]االأنعام 35[.

�سمي  اإنا   : وقيل  جحره-  -باب  نافقائه  دخل  -الريبوع-اإذا  نافق  ويقال   
يحفر  الريبوع  اإن  اآخر...حيث  اإىل  مكان  من  يدخل  كالريبوع  الأنه  منافقاً  املنافق  
جحره، ويجعل له بابني : ي�سمى االأول القا�سعاء ، واالآخر نافقاء ، فاإذا اأُتي من قبل 

االأول فرَّ اإىل الثاين ف�سربه براأ�سه ثم خرج منه فيقال: قد نََفق ونافق.
ووجه ال�سبه : اأن املنافق يدخل يف االإ�سالم ثم يخرج منه)1(.  

ووجه اآخر بني فعل املنافق وفعل الريبوع ؛ فاإن ظاهر جحره تراب وباطنه   
حفر، وكذلك املنافق ظاهره اإميان وباطنه )2(. 

والنفاق – بالك�سر – فعل املنافق، والنفاق الدخول يف االإ�سالم من جهة   
واخلروج عنه من اآخر ..

الذي  به وهو  املخ�سو�ض  باملعنى  العرب  تعرفه  اإ�سالمي مل  ا�سم  والنفاق:   
منافقة  ينافق  نافق  يقال:  اللغة معروفاً  اأ�سله يف  واإن كان  اإميانه،  ي�ست كفره ويظهر 

ونفاقاً وهو ماأخوذ من النافقاء ال من النفق وهو ال�سرب ... 
ويف حديث حنظلة )نافق حنظلة()3( اأراد اإذا كان عند الر�سول )�سلى اهلل   
عليه و�سلم( اأخل�ض وزهد يف الدنيا وح�سل له خوف يف جمل�ض الر�سول )�سلى 
اهلل عليه و�سلم( ويظهر عليه املراقبة والفكر واالإقبال على االآخرة ، فاإذا خرج عنه 

انظر: تف�سري غريب القراآن لبن قتيبة :29.  )1(
انظر: اجلامع لأحكام القراآن :195/1.  )2(

رواه م�سلم , كتاب التوبة , باب دوام الذكر ..2106/4 , رقم )2750(.  )3(
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من  يكتم خالفه  ما  اإظهار  النفاق  واأ�سل  الدنيا؛  ومعا�ض  واالأوالد  بالزوجة  ا�ستغل 
لي�ض  اأنه  و�سلم(  عليه  اهلل  )�سلى  النبي  فاأعلمه  نفاقاً  ذلك  يكون  اأن  فخاف  ال�سر، 

بنفاق...)1(.
تكن  مل  اإنه  قيل:  قد  )النفاق(  لفظ  ولكن  تيمية:"  ابن  االإ�سالم  �سيخ  قال   
العرب تكلمت به، لكنه ماأخوذ من كالمهم ، فاإن )نفق( ي�سبه )خرج( ومنه نفقت 
الدابة ماتت . ومنه نافقاء الريبوع، والنفق يف االأر�ض...فاملنافق هو الذي خرج من 

االإميان باطناً بعد دخوله فيه ظاهراً، وقيد النفاق باأنه نفاق من االإميان ...")2(.
اإنك لتدرك واأنت تتاأمل املعاين ال�سابقة اأن املنافق قد ا�ستجمعها وات�سف بها   
فهو ميت القلب -عياذا باهلل – قد غطى النفاق قلبه واأماته فهو ال يب�سر احلقيقة، ولو 

اأب�سرها حقاً الآمن حقاً ...
واملنافق اتخذ من اإظهار االإ�سالم واإبطان غريه نفقاً ي�سل به اإىل ما يريد يف   

هذه احلياة الدنيا الفانية ... 
وتاأمل �سورة النفق يف جوف االأر�ض لي�سور لك حال قلب املنافق وكاأنك   
تنظر اإليه ، فالنفق �سديد الظلمة والنور لن يدخله جزما فاأنت ال تب�سر �سيئا اإال ظلمات 
بع�سها فوق بع�ض ؛ وتلك واهلل هو قلب املنافق فقد ا�ستدت ظلمته ، وانقطعت مدة 
حياته وهو نور االإميان فلم يدخل قلبه ولن يجد اإليه �سبياًل فهو يف ظلمات بع�سها 

فوق بع�ض ... 
فاإنك جتده على اختالف  تاأمل  نظرة  اإىل معنى )ن .ف. ق(  نظرت  واإذا   
 ، االلتواء  التويج،   ، التمويه   : التالية  املعاين  من  واحد  م�سب  يلتقي يف  ات�ساعه 

التخفي ، املراوغة .
انظر : ل�سان العرب , مادة )نفق( ,والنووي على م�سلم 65/17.  )1(

جمموع الفتاوى 300/7 .  )2(
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بكل عتامة �سورته وقتامة وجهه-  منافق على م�سماه -  ا�سم  فاإطالق  اإذن   
يفوق كل دقة وبالغة؛ الأنه ال�سمة التي تك�سف هوية �ساحبها . 

اإن اأي �سامع مبجرد اأن يطرق �سمعه كلمة )املنافق( ليدرك بو�سوح تلك املعاين   
جمتمعة ، ويدرك متاما كذلك اهتزاز نف�سية امل�ساب بذلك الداء اخلبيث)1(.

وللنفاق اأنواع متعددة: فهناك النفاق املح�ض ، وهناك نفاق العمل، وهناك   
من متده مادتان: مادة اإميان، ومادة نفاق ؛ وهو ملا غلب عليه منها...)2(.

ن�ساأة النفاق :
يت�ساءل املرء ملاذا مل يظهر النفاق يف العهد املكي ؟   

بالتاأمل يف طبيعة اأهل مكة واأهل املدينة حني مبعث الر�سول )�سلى اهلل عليه   
و�سلم( يجد تبايناً ظاهراً باملدينتني ؛ فمكة قبل البعثة بيئة وثنية �سيطرت على اأهلها 
ولهم  العرب  عامة  قبل  من  واالحتام  التقدير  لهم  قري�ض  وكفار  االأوثان،  عبادة 
الريادة وال�سيادة يف اإدارة �سوؤون البيت احلرام وال�سوؤون الدينية االأخرى. وتلحظ 
اأن تركيبة املجتمع مبكة مل تكن ذات تعقيد يف مكوناته العرقية والعقدية والقبلية، 
الو�سوح  اإىل   – ما  حد  اإىل   – يجنحون  اأهله  جعل  مما  نادرة  فيه  وال�سراعات 

وال�سراحة .
ثم انقل عقلك وفكرك �سوب يرثب حيث االختالف العقدي والقبلي...   
فيرثب تتاألف من قبائل االأو�ض واخلزرج غري املتجان�سة والتي مل تكن على وفاق، 

واملناو�سات بينهم �سجال مل تهداأ حتى نزلت الدعوة االإ�سالمية يف اأر�سهم .
اأن  بعد  واخل�سب  الرزق  تطلب  جاءت  اأخرى  قبائل  واخلزرج  االأو�ض  وبجانب 

اأ�سابها اجلدب والقحط كقبائل بني اأ�سد وغريها .
انظر : موقف القراآن من النفاق واملنافقون :17 .  )1(

انظر: جمموع الفتاوى 350/7 .  )2(
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العرق  ذلك  اأبداً  يغيب عنك  فلن  اليرثبي  املجتمع  تقلب فكرك يف  وحني   
الد�سا�ض اأهل اخلبث واملكر واخليانة واخلداع يهود..�سكنوا بيرثب منذ اأمد، فلهم 
على  تخفى  ال  وت�سرفاتهم  بهم،  اخلا�سة  الدينية  والت�سريعات  االجتماعية  تركيبتهم 

ذي لب من الغ�ض واملكر واخلداع...
ثم اأعد الكرة وميم وجهك �سوب مكة لتنظر حال الفئة املوؤمنة امل�ست�سعفة   
خوفاً  اإ�سالمهم  يخفون  فهم   ، ديناً  لها  وارت�سته  االإ�سالم  يف  دخلت  التي  الذليلة 
من بط�ض كفار قري�ض الذين اأظهروا العداء �سراحة للدعوة االإ�سالمية منذ بزوغها 
فاأذاقوا معتنقيها النكال واأ�سد العذاب، ممن مل ي�سلم منه اأحد حتى ر�سول اهلل )�سلى 

اهلل عليه و�سلم(  مما ا�سطر اأهلها اإىل الهجرة فراراً بدينهم...
فتقول يف نف�سك من �سياأتي يتملق لهذه الفئة املوؤمنة اأو من �سياأتي يتزلف   
قري�ض  كفار  اإىل  ويتزلفوا  يتملقوا  اأن  اإىل  يكونون  ما  اأحوج  اأ�ساًل  وهم  اإليهم 

لرييحوهم من العذاب !
ثم اأذن اهلل لر�سوله بالهجرة اإىل يرثب لتبداأ مرحلة اأخرى يف عمر الدعوة   
اأهلها  باأن ين�سره  لنف�سه  ا�ستوثق  االإ�سالمية ، فالر�سول )�سلى اهلل عليه و�سلم( قد 
ويوؤازروه ومينعوه ، واالإ�سالم انت�سر يف بيوتها فلم يتك بيتاً اإىل دخله نور االإ�سالم 
قبل اأن ي�سل اإليها الر�سول )�سلى اهلل عليه و�سلم( فو�سل )�سلى اهلل عليه و�سلم( 

ليجد اأن�ساراً اأقوياء بايعوه على ال�سمع والطاعة وعلى الن�سر والتاأييد... 
الر�سول  امتالأت قلوبهم حقداً وح�سداً على  اأنا�ساً  ويف الوقت نف�سه يجد   

عليه ال�سالة وال�سالم وعلى دعوته اإذ مل يكن منهم والر�سالة لي�ست فيهم !!
اأن  يطمع  كان  اإذ  اإليه  ي�سبوا  كان  وعزاً  �سرفاً  �سلبه  قد  اأنه  يرى  من  ومنهم   
غ�سباً  فا�ستاط   ... لذلك  واأعدَّ  ُخرز  قد  بتاج  ومتوجاً  القبيلتني  على  �سيداً  يكون 
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وامتالأ حقداً ليجتمع احلقدان ليظهر من خالله النفاق واملنافقون ...لكن اخلوف من 
قوة امل�سلمني مل متكن الأحد اأن يجابه قوتهم املتزايدة مما جعل بع�ساً ممن �سبق يتخذ 

اأ�سلوباً ملتويا يف الكيد لالإ�سالم واأهله فيظهر االإ�سالم ويبطن الكفر والنفاق...
وبداأت عالمات النفاق تظهر يوماً بعد يوم ففاح ريحها بعد انت�سار غزوة   
املنافقني  فئة  الغطاء وظهر ما يف اخلفاء لتظهر  بدر الكربى لكن �سرعان ما نك�سف 
َّذِينَ نَاَفُقواْ وَقِيَل لَهُمْ  ظهوراً جليا للعيان يف غزوة اأحد ، فتاأتي االآيات لتقول }وَلْيَعَْلمَ ال
َتعَالَوْاْ َقاتُِلواْ فِي سَِبيِل اللّهِ َأِو ادَْفعُواْ َقاُلواْ لَوْ نَعَْلمُ قَِتااًل الَّتَّبَعْنَاُكمْ هُمْ لِلُْكْفِر يَوْمَئِذٍ َأْقرَبُ مِنْهُمْ لِإِلميَاِن 

يَُقوُلونَ بَِأْفوَاهِِهم مَّا لَيْسَ فِي ُقُلوبِِهمْ وَاللّهُ َأعَْلمُ بِمَا يَْكُتمُونَ{ ]اآل عمران167[.

ون�ستخل�ض مما �سبق اأ�سباب ن�سوء النفاق باملدينة :
واإبطان  االإ�سالم  اإظهار  اإىل  باملنافقني  دفع  االأكيد،  واجلنب  ال�سديد،  اخلوف   -1

الكفر، اإما خوفاً على النف�ض، اأو املال ...)1(. 
وجود اليهود ك�سريحة ذات مكانة اجتماعية يف جمتمع املدينة، وهم ذو طبيعة   -2
ملتوية ت�سعى اإن مل حت�سل على ماآربها اإىل الكيد والد�ض واخلداع والعمل يف 

دهاليز الظالم مهما كان خبث الو�سيلة ودناءة الغاية ..
جعلت  ال�سرك  قوى  مع  معاركهم  يف  امل�سلمون  حققها  التي  االنت�سارات   -3
�سعاف النفو�ض يتظاهرون باالإ�سالم ويخفون الكفر؛ حماية الأنف�سهم؛ وطمعاً 

يف املغامن واالأموال ...
حب الرئا�سة والظهور ...  -4

اختالف �سرائح املجتمع املدين وتباينه مما اأوجد فر�سة لوجود النفاق)2(.  -5
انظر: تف�سري الطربي150/1.  )1(

انظر : املنافقون و�سعب النفاق :23-39 , واملنافقون يف القراآن :19 , وموقف القراآن من النفاق واملنافقني : 31-38 , و�سرية   )2(
الر�سول :�سور مقتب�سة من القران الكرمي: 176 )بت�سرف(.
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املبحث االأول
بني يدْي �سورة املنافقون

املطلب االأول
ا�سم ال�سورة ومكان نزولها وعدد اآياتها

�سميت هذه ال�سورة بـــــ"�سورة املنافقون" -بالرفع-حكاية للَّفظ الوارد يف   
اأولها؛ وهذا اال�سم هو ال�سائع وامل�ستهر يف امل�ساحف اليوم)1(، وامل�ستهر يف كتب 

التف�سري)2( وال�سنة.
فعن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال: "كان ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم(   
ب�سورة  الثانية  ويف  املوؤمنني،  بها  فيحر�ض  "اجلمعة"،  ب�سورة  اجلمعة  يف  يقراأ 

املنافقني)3(. بها  ع  "املنافقون" فيُقرِّ
ويقال "�سورة املنافقني"-على االإ�سافة- كذا ذكرها البخاري)4(، والتمذي   
عن زيد ابن اأرقم قال:"...فلما اأ�سبحنا قراأ ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم( �سورة 

املنافقني")5(، وهي كذلك يف كتب التف�سري وغريها -على االإ�سافة-)6(.
م�سلم وغريه)7(،  عنونها  كذا  املنافقون{،  }إذا جاءك  مبطلعها  ت�سمى  وقد   
فعن ابن اأبي رافع، قال: ا�ستخلف مروان اأبا هريرة على املدينة، وخرج اإىل مكة، 
ف�سلى لنا اأبو هريرة اجلمعة، فقراأ بعد �سورة اجلمعة، يف الركعة االآخرة: )اإذا جاءك 
انظر: طبعة جممع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف برواية حف�ص:)544( , وطبعة املجمع برواية ور�ص:)  (, وطبعة املجمع   )1(

برواية الدوري:  وغريها .
والتنوير  والتحرير  امل�سري:1438,  وزاد   , والك�ساف526/4  والهداية ملكي 7479/12,  لأبي عبيد 295/2,  القراآن  انظر: جماز   )2(

.207/28
رواه الطرباين يف الأو�سط 112/9, واأ�سل احلديث عند م�سلم )877(.  )3(

انظر: �سحيح البخاري , كتاب التف�سري , �سورة املنافقون , باب قوله )اإذا جاءك املنافقون....( 1859/4.  )4(
انظر: �سنن الرتمذي , باب ومن �سورة املنافقني 273/5 .  )5(

انظر: غريب القراآن لليزيدي:378, وتف�سري الطربي 650/22 , ومعاين القراآن للزجاج 175/5, ولباب التاأويل297/4 , وتي�سري   )6(
الكرمي الرحمن:864 ...ويف بع�ص كتب التف�سري: ال�سورة التي يذكر فيها املنافقون . انظر: تف�سري الت�سرتي:186.

انظر: ب�سائر ذوي التمييز 465/1.  )7(
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املنافقون(، قال: فاأدركت اأبا هريرة حني ان�سرف...فقال اأبو هريرة: "اإين �سمعت 
ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم(، يقراأ بهما يوم اجلمعة")1(.

وعن ابن عبا�ض ر�ض اهلل عنه:" كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يقراأ   
يف �سالة ال�سبح يوم اجلمعة: )امل تنزيل( )وهل اأتى على االإن�سان(، ويف �سالة 

اجلمعة: �سورة اجلمعة، )واإذا جاءك املنافقون(")2(.
قلت : هذه ت�سمية لل�سورة باأول جملة بُِدئت بها.  

وال�سورة مدنية باتفاق، وعدد اآياتها اإحدى ع�سرة اآية باإجماع)3(.  
املطلب الثاين

داللة اال�سم على امل�سمون
املتاأمل يف ا�سم ال�سورة وعالقتها مبحتواها يدرك متاما ومن اأول وهلة تلك   

العالقة الوطيدة بني اال�سم وامل�سمون .
النا�ض  اأ�سناف  من  �سنف  عن  مقدمات  وبال  اأولها  من  حتدثت  �سورة  اإنها   
باملدينة مذبذبني راأوا احلق راأي العني واأيقنوه يقني ال�سم�ض يف رابعة النهار فاأبوا اأن 
يذعنوا له وينقادوا فاأظهروا �سيئا واأ�سمروا اأ�سياء، اأعلنوا ال�سهادة بالل�سان واأ�سمروا 
الكفر والفجور يف القلوب واالأعمال، خالفت ظواهرهم بواطنهم واأقوالهم اأفعالهم 
فجاءت هذه ال�سورة لتعلن على االأ�سهاد اأن هذا هو النفاق وهذه �سفاتهم على مر 

الع�سور واالأزمان واإن تغري املظهر والو�سيلة والعنوان! اإنها �سورة املنافقون .
ورة: تقريع املنافقني وتبكيتهم، وبيان  يقول الفريوز اآبادي: "معظم مق�سود ال�ساّ  

هم و�سرفهم...")4(. ذلِّهم وكذبهم، وذكر ت�سريف املوؤمنني وتبجيلهم، وبيان عزاّ
رواه م�سلم , باب ما يقراأ يوم اجلمعة 579/2.  )1(

رواه الطرباين يف الأو�سط 101/2 . قال ال�سيوطي يف الدر املنثور491/14 :"ب�سند ح�سن".  )2(
انظر: البيان يف عد اآي القراآن :84 , وجمال القراء لل�سخاوي221/1 , والربهان للزرك�سي 251/1 , والإتقان 52/1.  )3(

ب�سائر ذوي التمييز له 465/1.  )4(
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يقول البقاعي:" مق�سودها كمال التحذير مما يثلم االإميان من االأعمال الباطنة،   
فاإنه  للقول  الفعل  الظاهرة، مبخالفة  االأحوال  من  االإ�سالم  يقدح يف  مما  والتهيب 
نفاق يف اجلملة فيو�سك يجر اإىل كمال النفاق فيخرج من الدين ويدخل الهاوية، 
ليكون هذا التحذير �سبباً يف �سدق االأقوال ثم �سدق االأعمال ثم �سدق االأخالق 
عن  اإال  القائل  يقول  ال  اأن  القول  ف�سدق  االأنفا�ض،  �سدق  ثم  االأحوال  �سدق  ثم 
ال  اأن  االأخالق  و�سدق  �سلطان،  عليه  للبدعة  يكون  ال  اأن  العمل  و�سدق  برهان، 
يالحظ ما يبدو منه من االإح�سان بعد املبالغة فيه بعني النق�سان، و�سدق االأحوال اأن 
يكون على ك�سف وبيان، و�سدق االأنفا�ض اأن ال يتنف�ض اإال عن وجود كالعيان")1(.

ويقول �ساحب الظالل:" لي�ست هي ال�سورة الوحيدة التي فيها ذكر النفاق   
ذكر  من  مدنية  �سورة  تخلو  تكاد  فال  ومكائدهم.  اأحوالهم  وو�سف  واملنافقني، 
املنافقني تلميحا اأو ت�سريحا. ولكن هذه ال�سورة تكاد تكون مق�سورة على احلديث 
ورويت  منهم  وقعت  التي  واالأقوال  احلوادث  بع�ض  اإىل  واالإ�سارة  املنافقني،  عن 

عنهم.
ود�سائ�سهم  واأكاذيبهم  املنافقني  اأخالق  على  عنيفة  حملة  تت�سمن  وهي   
واجلنب  اللوؤم  ومن  للم�سلمني،  والكيد  البغ�ض  من  نفو�سهم  يف  وما  ومناوراتهم، 

وانطما�ض الب�سائر والقلوب.
ولي�ض يف ال�سورة عدا هذا اإال لفتة يف نهايتها اإىل الذين اآمنوا لتحذيرهم   
من كل ما يل�سق بهم �سفة من �سفات املنافقني، ولو من بعيد. واأدنى درجات النفاق 
عدم التجرد هلل، والغفلة عن ذكره ا�ستغاال باالأموال واالأوالد، والتقاع�ض عن البذل 

يف �سبيل اهلل حتى ياأتي اليوم الذي ال ينفع فيه البذل وال�سدقات...")2(.
نظم الدرر 73/20.  )1(

يف ظالل القراآن 3572/6.  )2(
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ويقول ابن عا�سور:" اأغرا�سها: ف�سح اأحوال املنافقني ِبَعدِّ كثري من دخائلهم   
وتولد بع�سها عن بع�ض من كذب، وَخْي�ض بعهد اهلل، وا�سطراب يف العقيدة، ومن 
�سفالة نفو�ض يف اأج�سام تُغر وتُْعِجب، ومن ت�سميم على االإعرا�ض عن طلب احلق 
والهدى، وعلى �سدِّ النا�ض عنه، وكان كل ق�سم من اآيات ال�سورة املفتتح بــ)اإذا( 

ُخ�ضَّ بغر�ض من هذه االأغرا�ض...")1(.
وباإيجاز فهي تركز على ك�سف املنافقني و�سفاتهم وبيان موقفهم من االإ�سالم   

واأهله، حتذيراً منهم ومن الت�سبه بهم)2(. 
ون�ستخل�ض مما �سبق اأن اأهم اأغرا�ض ال�سورة ، هي:

ف�سح اأحوال املنافقني بذكر دخائلهم، واأخالقهم، و�سفاتهم، واالإ�سارة لبع�ض   -1
اأقوالهم واأحاديثهم التي �سدرت منهم .

2-  حتذير املوؤمنني من اأحوال املنافقني، ومن الو�سائل املوؤدية للنفاق من اال�ستغال 
بالعمل  له  واال�ستعداد  االآخر  اليوم  وتذكر  اهلل  ذكر  عن  واالأوالد  باالأموال 

ال�سالح.    
املطلب الثالث

�سبب نزول ال�سورة
على  نقت�سر  ونحن   ، ال�سورة  هذه  نزول  �سبب  يف  الروايات  تعددت   
رواية تبني لنا ما قاله املنافقون وما تنطوي عليه نفو�سهم من غلٍّ وح�سٍد وحقٍد على 
امل�سلمني ؛ فقد جاء اأن ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم( وبينما هو مقيم بعد غزوة 
بني امل�سطلق فاقتتل على املاء َجهجاه بن �سعيد الغفاري -وكان اأجرياً- لعمر بن 
يا مع�سر  االأن�سار. وقال اجلهجاه:  يا مع�سر  �سنان:  فقال  َوْبر،  بن  اخلطاب، و�سنان 

التحرير والتنوير 209/28.  )1(
انظر: املخت�سر يف التف�سري: 554.  )2(
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�سمعها  فلما  اأبي-  بن  اهلل  عبد  عند  االأن�سار  من  ونفر  اأرقم  بن  وزيد   - املهاجرين 
قال: قد ثاوُرونا يف بالدنا. واهلل ما مثُلنا وجالبيب قري�ض هذه اإال كما قال القائل: 
"�َسمن كلبك ياأكلك". واهلل لئن رجعنا اإىل املدينة ليخرجن االأعز منها االأذل. ثم 
اأقبل على من عنده من قومه وقال: هذا ما �سنعتم باأنف�سكم، اأحللتموهم بالدكم، 
اإىل  بالدكم  يف  عنكم  لتحولوا  عنهم  كففتم  لو  واهلل  اأما  اأموالكم،  وقا�سمتموهم 
اإىل ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم(  بها  اأرقم، فذهب  بن  غريها. ف�سمعها زيد 
وهو ُغَلياٌّم -وعنده عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه-فاأخربه اخلرب، فقال عمر ر�سي 

اهلل عنه: يار�سول اهلل مر َعباّاد بن ب�سْر فلي�سرب عنقه. 
فقال )�سلى اهلل عليه و�سلم( :"فكيف اإذا حتدث النا�ض -يا عمر-اأن حممداً   

يقتل اأ�سحابه؟ ال ولكن ناد يا عمر يف الرحيل".
فلما بلغ عبد اهلل بن اأبي اأن ذلك قد بلغ ر�سوَل اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم(،   
قومه  عند  -وكان  اأرقم  بن  زيد  عليه  قال  ما  قال  ما  باهلل  وحلف  اإليه،  فاعتذر  اأتاه 
قال  ما  يثبت  ومل  اأوهم  الغالم  هذا  يكون  اأن  ع�سى  اهلل،  ر�سول  يا  مبكان-فقالوا: 

الرجل.
يروح  ال  كان  �ساعة  ُمهجًرا يف  و�سلم(  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  وراح   
اأ�سيد بن احل�سري ف�سلم عليه بتحية النبوة، ثم قال: واهلل لقد ُرحَت يف  فيها، فلقيه 
�ساعة ُمنَكَرة ما كنت تروح فيها. فقال ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم( : "اأما بلغك 

ما قال �ساحبك ابن اأبي؟. زعم اأنه اإذا قدم املدينة �سيخرج االأعز منها االأذل".
قال: فاأنت -يا ر�سول اهلل-العزيُز وهو الذليل. ثم قال: ارفق به يا ر�سول   
ا�ستلبَته  اأن قد  فاإنه لريى  جه،  ِلُنَتواّ اخَلرَز  له  لننظم  اهلل، فو اهلل لقد جاء اهلل بك واإنا 

ملكا.
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وليلته حتى  اأم�سوا  بالنا�ض حتى  عليه و�سلم(  اهلل  اهلل )�سلى  ف�سار ر�سول   
كان  عما  لي�سغلهم  بالنا�ض  نزل  ،ثم  ال�سحى  ا�ستد  حتى  يومه  دَر  و�سَ اأ�سبحوا 
�سورة  ونزلت   ، فناموا  االأر�ض  َم�ض  وجدوا  اأن  النا�ض  ياأمن  فلم  احلديث،  من 

املنافقني)1(.
ف�سمعت  قال: كنت يف غزاة   ، اأرقم  بن  ب�سنده عن زيد  البخاري  وروى   
عبد اهلل بن اأبي يقول: ال تنفقوا على من عند ر�سول اهلل حتى ينف�سوا من حوله ،ولو 
رجعنا من عنده ليخرجن االأعزُّ منها االأذل . فذكرت ذلك لعمي اأو لعمر، فذكره 
للنبي )�سلى اهلل عليه و�سلم( فدعاين فحدثته، فاأر�سل ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه 
و�سلم( اإىل عبد اهلل بن اأُبي واأ�سحابه فحلفوا ما قالوا فكذَّبني ر�سول اهلل )�سلى اهلل 
عليه و�سلم( و�سدقه فاأ�سابني همٌّ مل ي�سبني مثله قط، فجل�ست يف البيت، فقال يل 
عمي: ما اأردت اإىل اأن كذَّبك ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم( ومقتك ؟ فاأنزل اهلل 
تعاىل: }إذا جاءك املنافقون{ فبعث اإيلَّ النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم( فقراأ، فقال:" 

اإن اهلل قد �سدقك يا زيد ")2(.
فالذي يظهر من الن�سو�ض الواردة يف �سبب نزول هذه ال�سورة اأنها نزلت   
ليبينوا  و�سلم(  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  لر�سول  املنافقني وجميئهم  مقالة  بعد  اأولها  من 
هذا  مثل  منهم  ي�سدر  فكيف  اهلل  ر�سول  اأنه  ي�سهدون  واأنهم  �سيئا  يقولوا  مل  اأنهم 

الكالم...
لَهُمْ  قِيَل  }وَإَِذا   : اأن قوله تعاىل حكاية عنهم  اأعلم -  ويظهر كذلك - واهلل   
 ،]5 ]املنافقون:  مُّسَْتْكِبرُونَ{  وَهُم  يَصُدُّونَ  وَرََأيَْتهُمْ  رُؤُوسَهُمْ  لَوَّوْا  اللَّهِ  رَسُوُل  لَُكمْ  يَسَْتْغفِرْ  َتعَالَوْا 

َّذِينَ يَُقوُلونَ اَل ُتنفُِقوا عََلى مَنْ عِندَ رَسُوِل اللَّهِ حَتَّى  اأنها مل تكن بعد مقالة ابن �سلول }هُمُ ال
انظر : تف�سري الطربي 657/22 , وتف�سري ابن كثري : 395/4 , واأ�سباب النزول للواحدي :637.  )1(

رواه البخاري , كتاب التف�سري , باب قوله تعاىل )اإذا جاءك املنافقون...( 1859/4.  )2(
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رِْض وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِنيَ اَل يَْفَقهُونَ • يَُقوُلونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ  وا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَاْلَ يَنَفضُّ
]املنافقون:  يَعَْلمُونَ{  اَل  الْمُنَافِقِنيَ  وَلَكِنَّ  وَلِلْمُؤْمِنِنيَ  وَلِرَسُولِهِ  الْعِزَّةُ  وَلِلَّهِ  َذلَّ  اْلَ مِنْهَا  اْلَعَزُّ  لَيُْخِرجَنَّ 

7-8[، ونزول ال�سورة، واإنا �سدرت من قبل يف حوادث اأخرى)1(، فجاءت هذه 

ال�سورة فا�سحة الأفعالهم واأقوالهم ال�سابقة والالحقة واأن اهلل مطلع عليها، واأنه قد 
اأطلع ر�سوله عليها.

وبهذا يتنا�سق هذا التوجيه مع غر�ض ال�سورة الذي تقدم وهو: ف�سح اأحوال   
املنافقني بذكر دخائلهم واأخالقهم و�سفاتهم واالإ�سارة اإىل بع�ض اأقوالهم واأحاديثهم 

التي �سدرت منهم ...
املطلب الرابع

منا�سبة ال�سورة ملا قبلها
لقد جاءت �سورة اجلمعة تعر�ض ل�سفات ذميمة الأهل الكتاب وهي التكذيب   
َّذِينَ حُمُِّلوا التَّوْرَاةَ ُثمَّ لَمْ يَحْمُِلوهَا َكمََثِل  باآيات اهلل وعدم العمل مبا جاءهم من احلق }مََثُل ال
بُوا بِآيَاتِ اللَّهِ{ ]اجلمعة: 5[، فاليهود عرفوا احلقَّ  َّذِينَ َكذَّ الْحِمَاِر يَحْمُِل َأسَْفارًا بِْئسَ مََثُل الَْقوِْم ال

الذي جاء من عند اهلل فاأعر�سوا ومل يهتدوا .
 ، لهم  �ستاً  النفاق  واتخذوا  يوؤمنوا  ومل  احلق  عن  اأعر�سوا  النفاق  واأهل   
فاإذا تاأملت احلالني وجدت ال�سلة الوثيقة بني اليهود واملنافقني! فال�سفات واحدة 
والهدف واحد وهو الق�ساء على االإ�سالم وامل�سلمني، وهكذا هم يتحدون يف كل 

زمان ومكان... واإال فمن اأين يوؤتى االإ�سالم ؟
فجاءت ال�سورة كا�سفة ل�سفاتهم ودخائل قلوبهم ومناظر اأج�سامهم .  

انظر: تف�سري ابن كثري 394/4 .  )1(
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ويف �سورة اجلمعة ح�ضٌّ للموؤمنني على ذكر اهلل، وعلى وجوب ح�سور   
�سالة اجلمعة، وعدم االن�سغال عنها وعن اخلطبة بالبيع والتجارة ...

ويف ختام �سورة املنافقني احلث على عدم االن�سغال باملال والولد عن ذكر   
ومن  والعبادة  الذكر  معوقات  من  واالأوالد  باالأموال  االن�سغال  اأن  اإىل  لت�سري  اهلل 
و�سبب   . املنافقني  �سفات  من  ذكر  مبا  االن�سغال  واأن   ، للنفاق  املف�سية  االأ�سباب 
االنف�سا�ض عن ح�سور �سماع اخلطبة رمبا كان حا�سال عن املنافقني ، واتبعهم نا�ض من 

املوؤمنني يف ذلك ، فجاءت هذه ال�سورة باحلديث عن النفاق وبع�ض �سفاتهم)1(.
يقول الرازي: "وجه تعلق هذه ال�سورة مبا قبلها، هو اأن تلك ال�سورة م�ستملة   
على ذكر بعثة الر�سول )�سلى اهلل عليه و�سلم( ، وذكر من كان يكذبه قلباً ول�ساناً 
بُوا بِآيَاتِ اللَّهِ{ ]اجلمعة: 5[ وهذه ال�سورة  َّذِينَ َكذَّ ب�سرب املثل كما قال: }بِْئسَ مََثُل الَْقوِْم ال
االأول  القلب، واأما  ل�ساناً دون  الل�سان وي�سدقه  قلباً دون  على ذكر من كان يكذبه 
باالآخر، فذلك اأن يف اآخر تلك ال�سورة تنبيها الأهل االإميان على تعظيم الر�سول )�سلى 
اهلل عليه و�سلم ورعاية حقه بعد النداء ل�سالة اجلمعة وتقدمي متابعته يف االأداء على 

غريه واأن ترك التعظيم واملتابعة من �سيم املنافقني، واملنافقون هم الكاذبون ")2(.
ويقول البقاعي:" ملا نهى �سبحانه يف املمتحنة عن اتخاذ عدوه ولياً، وذمَّ يف   
ال�سف على املخالفة بني القول والفعل، وحذر اآخر اجلمعة من االإعرا�ض عن حال 
من اأحوال النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم( على حال من االأحوال ولو مع الوفاق، 
على  عليه  اأقبل  من  حال  هذه  اأول  يف  قبَّح  النفاق،  �سورة  كله  ذلك  �سورة  الأن 
حال النفاق، الأنه يكون كاليهود الذين حملوا التوراة ثم مل يحملوها، وا�ستمرت 

ال�سورة كلها يف ذمهم باأقبح الذم ليكون زاجراً عن كل ما ظاهره نفاق ")3(.
انظر: الربهان يف تنا�سب �سور القراآن :187 , والبحر املحيط 267/8.  )1(

مفاتيح الغيب545/30.  )2(
نظم الدرر 74/20.  )3(
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املطلب اخلام�ض
منا�سبة ال�سورة ملا بعدها

ل التوراة  يقول ابن الزبري الثقفي :"ملا ب�سط يف ال�سورتني قبل من حال من ُحمِّ  
من بني اإ�سرائيل ثم مل يحملها ، وحال املنافقني املتظاهرين باالإ�سالم وقلوبهم كفر 
وعناد متكاثفة االإظالم ، وما بنَياّ من خروج الطائفتني عن �سنن ال�سبيل امل�ستقيم ، 
وتنكبهم عن هدى الدين القومي ، واأوهم ذكر ات�سافهم مبتحد اأو�سافهم خ�سو�سهم 
يف الكفر بو�سم االنفراد ، و�سم ينبئ عن عظيم ذلك االإبعاد �سوى ما تناول غريهم من 
اأ�سراب الكفار، فاأنباأ تعاىل عن اأن اخللق بجملتهم - واإن ت�سعبت الفرق وافتقت 
َّذِي خََلَقُكمْ َفمِنُكمْ  الطرق - راجعون بحكم ال�سوابق اإىل طريقني فقال تعاىل: }هُوَ ال
املوؤمنني  اأن  اأو�سحت الدالئل  [ قد  ]التغابن: 2  بَصرِيٌ{   َتعْمَُلونَ  بِمَا  مُّؤْمِنٌ وَاللَّهُ  َكافِرٌ وَمِنُكم 

على درجات ، واأهل الكفر ذو طبقات، واأهل النفاق اأدونهم حااًل واأ�سواأهم كـفراً 
و�سالاًل }إِنَّ الْمُنَافِقِنيَ فِي الدَّرْكِ اَلسَْفِل مِنَ النَّاِر وَلَن َتِجدَ لَهُمْ نَصِريًا{ ]الن�شاء:145[ افتتحت 

ال�سورة بالتنزيه لعظيم مرتكب املنافقني يف جهلهم .
ولو مل تنطو �سورة املنافقني من عظيم مرتكبهم اإال على ما حكى تعاىل من   
َذلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِنيَ  قولهم }يَُقوُلونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُْخِرجَنَّ اْلَعَزُّ مِنْهَا اْلَ
َّن  ل َأن  َكَفرُوا  َّذِينَ  ال }َزعَمَ  اأ�سار قوله تعاىل:  ] املنافقون: 8 [ وقد  يَعَْلمُونَ{  اَل  الْمُنَافِقِنيَ  وَلَكِنَّ 

يُبْعَُثوا ُقْل بََلى وَرَبِّي لَُتبْعَُثنَّ ُثمَّ لَُتنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلُْتمْ وََذلِكَ عََلى اللَّهِ يَسِريٌ{ ] التغابن: 7 [ اإىل ما قبله 

وبعده من االآيات اإىل �سوء جهل املنافقني، وعظيم جرماتهم يف قولهم باأل�سنتهم مما 
َّهُمْ سَاء مَا َكاُنوا يَعْمَُلونَ{  مل تنطو عليه قلوبهم }اتََّخُذوا َأيْمَانَهُمْ جُنًَّة َفصَدُّوا عَن سَِبيِل اللَّهِ إِن

] املنافقون[ واتخاذهم اأميانهم جنة و�سدهم عن �سبيل اهلل اإىل ما و�سفهم �سبحانه به.
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فافتتح �سبحانه وتعاىل �سورة التغابن بتنزيهه عما توهموه من مرتكباتهم   
اللّهَ عَلَّمُ  وََأنَّ  وَنَجْوَاهُمْ  يَعَْلمُ سِرَّهُمْ  اللّهَ  َأنَّ  يَعَْلمُواْ  }َألَمْ  �سبحانه  عليه  تخفى  التي ال 
رِْض وَيَعَْلمُ مَا ُتسِرُّونَ  الُْغيُوِب{ ] التوبة : 78 [ ثم قال تعاىل : }يَعَْلمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَاْلَ
وَمَا ُتعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بَِذاتِ الصُّدُوِر{ ] التغابن : 4 [ فقرَّع ووبخ يف عدة اآيات، ثم 

اأ�سار اإىل ما منعهم من تاأمل االآيات و�سدهم عن اعتبار املعجزات ، واأنه الكرب 
اأعقبه  املرتكب، ممن  �سلفهم يف هذا  تعاىل خمرباً عن  فقال   ، املهلك غريهم 
َفَقاُلوا  بِالْبَيِّنَاتِ  تَّْأتِيِهمْ رُسُُلهُم  َكانَت  َّهُ  بَِأن }َذلِكَ  املنقلب  العذاب و�سوء  األيم  ذلك 
تنا�سج  ثم   ]  6 : التغابن   [ َغنِيٌّ حَمِيدٌ{   وَاللَّهُ  اللَّهُ  وَّاسَْتْغنَى  َّوا  وََتوَل َفَكَفرُوا  يَهْدُونَنَا  َأبَشَرٌ 

بُوا  وََكذَّ َكَفرُوا  َّذِينَ  }وَال قوله  اإىل  غريهم  وماآل  االأخراوي  مباآلهم  معرفاً  الكالم 
بِآيَاتِنَا ُأوْلَئِكَ َأصْحَابُ النَّاِر خَالِدِينَ فِيهَا وَبِْئسَ الْمَصِريُ{ ] التغابن: 10[ ...")1(.

قلت : اإذا تاأملت �سورة التغابن ونظرت يف بع�ض اأغرا�سها وجدت التابط   
واالأر�ض  ال�سموات  ما يف  واأن كل  تعاىل  بالت�سبيح هلل  تفتتح  فهي   : ال�سورتني  بني 
ي�سبح هلل الذي هو على كل �سيء قدير، فاإذا ان�سغل من�سغل مباله وولده عن ذكر اهلل 
كر من العباد يف نهاية �سورة املنافقون  وعبادته فهناك من ي�سبحه ...! وطلب الذِّ
لي�ض الأنه حمتاج اإىل اأحد فاإن كل ما يف الكون كله ي�سبح له ويذكره جلَّ يف عاله... 

فلي�ض الذكر حم�سورا على بني اآدم !
االأر�ض  يف  �سيء  عليه  يخفى  ال  واأنه  علمه  على  التغابن  �سورة  توؤكد  كما   
وال�سماء..واأنه يعلم ما ي�سر النا�ض وما يخفونه..وهو عليم مبا يف دواخل �سدورهم 
قبل اأن ينطقوه..ومن علمه تعاىل اأنه اأطلعكم على �سفات املنافقني ..وبع�ض ما يف 

نفو�سهم..وما يقولون ويتكلمون به!
الربهان يف تنا�سب �سور القراآن :188.  )1(
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ويف ال�سورة – واهلل اأعلم – اإ�سارة اإىل كفر املنافقني اإذ ح�سر النا�ض يف   
ق�سمني : موؤمن وكافر فاأين يكون املنافق ؟ 

اأنه داخل �سمن الكافرين كما قال تعاىل: }{ ]الن�شاء[ مع اأن عذابه  ال�سك   
اأ�سد منهم }إِنَّ الْمُنَافِقِنيَ فِي الدَّرْكِ اَلسَْفِل مِنَ النَّاِر وَلَن َتِجدَ لَهُمْ نَصِريًا{ ]الن�شاء:145[ ويف 
هذا حتذير للمنافقني...من نفاقهم ..لعلهم يتاأملون فيعودوا ، ويرجعوا عن نفاقهم 

اإذا علموا بالعاقبة ...نعوذ باهلل من ال�سرك وال�سك وال�سقاق والنفاق .

املبحث الثاين
�سفات املنافقني اخُلُلقية واخَلْلقية

 املطلب االأول
املنافقون وتعاملهم مع الر�سول )�سلى اهلل عليه و�سلم(

َّكَ لَرَسُوُلهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ  َّكَ لَرَسُوُل اللَّهِ وَاللَّهُ يَعَْلمُ إِن }إَِذا جَاءَك الْمُنَافُِقونَ َقاُلوا نَشْهَدُ إِن  
الْمُنَافِقِنيَ لََكاذِبُونَ{ ]املنافقون: 1[.

االإ�سالم  اأظهر  الذين  النفاق  يف  -العريقني  املنافقني  حال  تبني  االآية  هذه   
عليه  اهلل  الر�سول )�سلى  مع  تعاملهم  اليهود)1(- يف  من  واأغليهم  الكفر،  واأبطنوا 
باأنه  والب�سرية  احلق  بعني  النظر  دون  اآخر  اإن�سان  كاأي  معه  يتعاملون  فهم  و�سلم( 
ر�سول من عند اهلل، واأن اأكاذيبهم واأميانهم وحيلهم لن تنطوي عليه؛ الأنه �سرعان ما 

ياأتي الوحي من ال�سماء ليك�سف حالهم ويهتك اأ�سرارهم .
الر�سول  على  والتحري�ض  والبهتان  الكذب  من  قالوا  ما  قالوا  قد  هم  ها   
باأنهم  اأنف�سهم  اأقنعوا  اأنهم  كما   ، من حوله  النا�ض  لينف�ض  و�سلم(  عليه  اهلل  )�سلى 

انظر: نظم الدرر 74/20.  )1(
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االأعزة وغريهم اأذلة مبا فيهم ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم( -وهو العزيز باأبي 
هو واأمي - .

اإليه عليه ال�سالة  اأمرهم قد انك�سف واأخبارهم قد و�سلت  اأن  فلما علموا   
اإنك  ن�سهد  فقالوا:  االإ�سالم  من  عليه  هم  ما  على  اأنهم  ليوؤكدوا  جاوؤوا  وال�سالم 

لر�سول اهلل! يق�سمون ويحلفون له عليه ال�سالة وال�سالم)1(.
ل�سان حالهم يقول: يا حممد ال ت�سدق ما اأُذيع عنا فها نحن ن�سهد بك حقا! ولو كنا 
�سادقني فيما قلنا فيك ملا اأتينا نق�سم وجندد ال�سهادة بني يديك ، وتاأمل كالمنا فهو 
قلوبنا،  �سميم  �سادرة عن  �سهادتنا  اأن  على  لتدل  والالم-  باملوؤكدات-باأن  موؤكد 

وخلو�ض اعتقادنا، ووفور رغبتنا ون�ساطنا)2(.
لقد اطماأنت نفو�سهم باأن الر�سول )�سلى اهلل عليه و�سلم( قد �سدقهم...  

اأن  تكاد  اأعينهم وهي تدور من اخليانة  اإىل  انظر  تاأمل حالهم وهم ي�سهدون وكاأين 
ُنهُوا عَنْهُ  لِمَا  يَعُودُونَ  ُثمَّ  النَّجْوَى  ُنهُوا عَِن  َّذِينَ  ال إِلَى  َترَ  }َألَمْ  تف�سح ما يف قلوبهم...حالهم 
وَيََتنَاجَوْنَ بِاإْلِثِْم وَالْعُدْوَاِن وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوِل وَإَِذا جَاؤُوَك حَيَّوَْك بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَُقوُلونَ فِي 

يلبثوا  فلم  ]املجادلة:8[  الْمَصِريُ{  َفِبْئسَ  يَصَْلوْنَهَا  نَُقوُل حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ  بِمَا  اللَّهُ  بُنَا 
ِّ

يُعَذ لَوْاَل  َأنُفسِِهمْ 

جوارحهم  ترجف...  قلوبهم  اإليهم  ال�سماء...انظر  من  الوحي  فياأت  ي�سرياً  اإال 
ت�سطرب...ها هو الوحي ينزل على حممد -عليه ال�سالة وال�سالم- ُك�سف اأمرنا 
يعلم  لَرَسُوُلهُ{  َّكَ  إِن يَعَْلمُ  الوحي }وَاللَّهُ  قلوبنا...فياأتي  ما يف  حالنا وظهر  وافت�سح 
بح�سب  االأمر  �ساهد زور...واأكد هذا  منافق  �سهادة  اإىل  فيه  قاطعاً ال حاجة  علماً 

اإنكار املنافقني... وبادر القراآن لتثبيت الر�سالة قبل تكذيب ال�سهادة)3(.
انظر: نظم الدرر 80/20.  )1(

انظر : اإر�ساد العقل ال�سليم 334/6.  )2(
انظر: نظم الدرر81/20 ,ويف ظالل القراآن 3575/6.  )3(
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ويف ال�سهادة اإخبار عن علم اليقني؛ الأنها من ال�سهود وهو كمال احل�سور،   
به،  امل�سهود  �سبحانه  �سدَّق  االأل�سنة...ولذا  القلوب  ومواطاأة  االطالع،  ومتام 
وكذبهم يف االإق�سام بال�سهادة الأن قلوبهم ال تطابق األ�سنتهم ...وال�سهادة تت�سمن 
يف  وكذبهم  االأول  يف  ف�سدقهم   ، له  واالإذعان  اخلرب  م�سمون  �سدق  �سيئني: 

الثاين)1(.
�سياأتي  ما  ي�سمع  من  اإيهام  ولتدفع  لالحتا�ض  بها  جيء  معت�سة  واجلملة   
يعلم  القاطعة ممن  ال�سهادة  اإنها  لََكاذِبُونَ{  الْمُنَافِقِنيَ  إِنَّ  يَشْهَدُ  }وَاللَّهُ  بعدها من مقال 
ال�سر واأخفي... اإنها �سهادة باأن �سهادة املنافقني لك يا حممد �سهادة كاذبة مل ت�سدر 
عن اعتقاد وطماأنينة قلب، ومل تواطئ األ�سنتهم فيها قلوبهم، هم كاذبون كذلك عند 
َّكَ لَرَسُوُل اللَّهِ{ كذب وافتاء، هم كاذبون  اأنف�سهم الأنهم يعلمون حقاً اأن }نَشْهَدُ إِن
الأنهم اأخربوا ب�سد ما يف قلوبهم. ومق�سود االآية اإعالم النبي عليه ال�سالة وال�سالم 

واإعالم امل�سلمني بطائفة مبهمة �ساأنهم النفاق)2(.
وهكذا اأهل النفاق يت�سدقون مبا هو حق اأ�ساًل...يظهرون يف مظهر ال�سادق   
النا�سح احلري�ض على حالة اأمته-وهم األد االأعداء ..واأ�سد اخل�سماء-قلباً للحقائق 

وت�سلياًل على االآخرين !
املطلب الثاين
االأميان الكاذبة

َّهُمْ سَاء مَا َكاُنوا يَعْمَُلونَ•  يقول تعاىل: }اتََّخُذوا َأيْمَانَهُمْ جُنًَّة َفصَدُّوا عَن سَِبيِل اللَّهِ إِن  
َّهُمْ آمَنُوا ُثمَّ َكَفرُوا َفُطِبعَ عََلى ُقُلوبِِهمْ َفهُمْ اَل يَْفَقهُونَ{ ]املنافقون: 3-2[. َذلِكَ بَِأن

انظر: نظم الدرر 81/20.  )1(
انظر: الك�ساف 526/4 , واملحرر الوجيز 453/14 , واإر�ساد العقل ال�سليم 334/6 , والتحرير والتنوير 210/28.  )2(
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جبلوا  التي  وطبائعهم  املنافقني  �سفات  ناأخذ  اأن  ن�ستطيع  املقطع  هذا  من   
اأنف�سهم عليها ، فمن �سفاتهم التي ك�سفها اهلل تعاىل.

االأميان الكاذبة :
اإن االأميان الكاذبة هي و�سيلة املنافقني االأوىل يف الدفاع عن اأنف�سهم، فكلما   
انك�سف اأمرهم، اأو عرف عنهم كيد اأو تدبري، اأو نقلت عنهم مقالة �سوء يف امل�سلمني 
وهي  اأمرهم،  ينك�سف  ال  حتى  اتخذوها  التي  وجنتهم  �ستهم  املغلظة  االأميان  فاإن 
اأميان معدة ومهيئة لوقت احلاجة ليحلفوا ويتخل�سوا من املوؤاخذة...اإنهم يعلمون 
اأن النا�ض ال ي�سدقونهم، في�سارعون اإىل االأميان  اأنف�سهم الكذب، فيت�سورون  من 
املوؤمنني، حتى ال يروا  اأعني  بها على  اأنف�سهم، ويغ�سُّوا  بها  ليقوا  الفاجرة،  الكاذبة 

فيهم واقع حالهم الكاذب...وتلك تقيتهم و�سن�سنتهم! 
والقراآن مل يتك حالة من حاالتهم التي دعتهم اإىل الق�سم باهلل اإال �سجلها   
بجميع مالب�ساتها واأ�سبابها والظروف املحيطة بها ودوافعها احلقيقية التي تنبئ بدقة 

عن خمربهم وعن رداءة معدنهم)1(.
اإن االإميان الكاذبة من ال�سفات اخللقية املالزمة للنفاق واأهله فهم يكرثون منها   
ويكذبون فيها وهم يرون فيها تخل�ساً مما هم فيه من احلرج الذي وقعوا فيه فاالأميان 
اأوكارهم  اإىل  واالنخنا�ض  االنفالت  فر�سة  لهم  لتتاح  موؤقتة  ب�سفة  ولو  تخل�سهم 
والبدء من جديد ملكيدة جديدة ومقولة غري ر�سيدة، و�سبب اإقدامهم على احللف 

الكاذب وهم يعلمون بكذبهم اإنا هو ب�سبب �سعف تعظيم اهلل يف قلوبهم)2(.

انظر: اإر�ساد العقل ال�سليم  334/6 , ويف ظالل القراآن 3574/6 , والتحرير والتنوير 211/28 , وموقف القراآن من املنافقني:69,   )1(
والأخالق الإ�سالمية 570/1.

انظر: يف ظالل القراآن3574/6 ,واملنافقون و�سعب النفاق:184 , ونفو�ص ودرو�ص يف اإطار الت�سوير القراآين :61.  )2(
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اإن االآية تك�سف عن اإن خلق الكذب خلق اأ�سيل يف نف�ض املنافق...فلوال   
النفاق  الأن   ... النفاق  �سبيل  يلتزم  اأن  نف�سه  طاوعته  ابا...ملا  كذاّ املنافق  يكون  اأن 
كذَّاب  اإال  ي�ستطيعه  وال  يح�سنه  ال  ..وهذا  والعمل  القول  يف  دائم  كذب  عملية 
اأ�سر...ممتهن للكذب...جريء عليه وقح يف التزامه...قادر على اأن يبهت النا�ض 
يتلجلج  اأن  الكاذبة املغلظة دون  يف وجوههم...يفتي االأقاويل...يحلف االأميان 
اأو يتلعثم اأو يتلكاأ...وعلى مقدار مهارة املنافق يف الكذب يكون تعمقه يف دْرك 

النفاق)1(.
املطلب الثالث

ال�سد عن �سبيل اهلل تعاىل 
املنافقون قد �سدوا اأنف�سهم...و�سدوا غريهم ممن ال يعرفهم باالأميان الكاذبة   
التي من كرثتها اأعطتهم الت�سور يف اأنف�سهم باأنهم �سادقون! وهم يق�سدون من يريد 

اأن يدخل يف االإ�سالم في�سدوه عنه)2(.
فالعجب حلالهم كيف ي�ستمرون يف نفاقهم و�سدهم...وهم قد راأوا احلق   
َّهُمْ سَاء مَا َكاُنوا يَعْمَُلونَ{  اإن �سبب اإقدامهم على االأعمال ال�سيئة املتعجب  }إِن جلياً 
من �سوئها هو ا�ستخفافهم باالأميان الكاذبة ومراجعتهم الكفر مرة بعد اأخرى، فر�سخ 
كاملطبوع  �سارت  حتى  بها  رِيت  و�سَ اجلرائم  اأنف�سهم  فتجراأت  نفو�سهم  يف  الكفر 
عليها ال يخل�ض اخلري اإليها)3(. اإن العمى عن روؤية احلق اإنا هو ب�سبب باطن ال يعلمه 
اإال اهلل ف�ساء ما كانوا يعملون من اإظهار االإميان واإبطان للكفر واتخاذ االإميان الكاذبة 

و�سيلة للحيل الكاذبة لل�سدِّ عن �سبيل اهلل !
انظر: الأخالق الإ�سالمية 562/1.  )1(

انظر: اإر�ساد العقل ال�سليم 334/6.  )2(
التحرير والتنوير212/28.  )3(
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املطلب الرابع
التذبذب وعدم الثبات على احلق

َّهُمْ آمَنُوا ُثمَّ َكَفرُوا َفُطِبعَ عََلى ُقُلوبِِهمْ َفهُمْ اَل يَْفَقهُونَ{ ]املنافقون: 3[. }َذلِكَ بَِأن  
اإن املنافقني ملا �سلكوا م�سلك النفاق، وجعلوه خطة دائمة لهم ، فتذبذبوا بني   
ظاهر االإميان وباطن الكفر، واأتقنوا �سناعة التلون بعدة األوان، واتخاذ عدة وجوه، 
ذلك جراأة  اأك�سبهم  واأعمال،  اأقوال  من  الكاذبة  باملظاهر  اأنف�سهم  �ست  ومهروا يف 
على اجلرمية، وجراأة على تغطية اجلرمية باحللف الكاذب، حتى يظنهم من ي�ساهدهم 

اأول مرة اأنهم �سادقون ...
اإن التذبذب الذي ي�سدر من املنافقني اإنا هو ب�سبب خبث الطوية وف�ساد   
ك�سائر  بال�سهادتني  ...فنطقوا  واالإميان  احلق  عرفوا  هم  عليه...  والطبع  القلب 
احلق...  اأنوار  لهم  ..والحت  القراآن  اآيات  �سمعوا  هم  االإ�سالم  يف  الداخلني 
اأ�سحابهم  وللوم  قلوبهم،  يف  ال�سك  لوجود  واختاروه؛  الكفر  اإىل  رجعوا  ثم 
عليهم...فظهرت منهم �سواهد الكفر ودالئله..اإن االإميان مل يتمكن من قلوبهم اإذ 
لو ذاقوا طعم االإميان ...لو حييت قلوبهم بنور القراآن، لو خالط االإميان جوارحهم 
ما ارت�سوا بغريه �سبياًل وال طريقاً...اإن التذبذب واال�سطراب وعدم الثبات على 
احلق من اأهم ما يربز �سخ�سية املنافق، وهو يعلم ذلك من نف�سه ملا يحدث يف قلبه 
من خوف ووجل نتيجة ت�سرفاته اخلاطئة، ومواقفه النفاقية...اإن املنافق �سخ�ض ال 
مبداأ له...ال وجه له... حتكمه يف توجهاته واآرائه وت�سرفاته م�ساحله الذاتية ومطامعه 

الدنيوية)1(.

انظر: النفاق واأثره :185.  )1(
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ي�سعر  وال  يح�ض  ال  حقود  مطمو�ض  قلب  املنافق  قلب  اأن  تبني  احلقيقة  اإن   
وال يفقه حقيقة ما يقدم عليه من ت�سرفات...فكان الطبع.. لقد طبع على قلوبهم 
باخلامت }َفُطِبعَ عََلى ُقُلوبِِهمْ{ ختم عليها اإ�سعاراً بعدم االإذن بجواز فتحها، فانطم�ست 
الكفر...وا�ستبدالهم  اإىل  االإميان  عن  لرجوعهم  عليهم  ذلك  ر  ُقدِّ واإنا  ب�سائرهم، 
الفقه  وعدم  عليه  الثبات  وعدم  احلق  قبول  يف  التذبذب  بال�ساللة...اإنه  الهدى 
وال  بالنتائج  يتب�سرون  يتدبرونها...وال  وال  االأمور  يفقهون  االأمور...ال  بعاقبة 
بالعواقب الوخيمة...ال مييزون �سواباً من خطاأ وال حقاً من باطل؛ الأن املختوم عليه 
ال ي�سل اإىل قلبه �سيء و ال يخرج منه �سيء!! ُطم�ست القلوب وطبع عليها ؛ فكيف 

يفقهون اأو يتدبرون)1(! .
اإن املنافق �سخ�ض قد طبع اهلل على قلبه وختم عليه ، فال ي�سمع وال يب�سر وال   
يعقل وال يفهم ، فاأنى يعقل ؟ واأنى ي�سل احلق اإىل قلبه ،وقد �سدَّ املنافذ جميعها عن 
قلبه ؟ وعربَّ اهلل تعاىل بالطبع على ما خلق اهلل يف قلوبهم من الريب وال�سك وحتم 

عليهم به من الكفر امل�سري اإىل النار ، والعياذ باهلل)2(.
ويظهر لك جلياً ارتباط االآيات ال�سابقة -ومبا ذكر فيها من �سفات للمنافقني-   

مبحور ال�سورة االأ�سا�ض من ذكر املنافقني واأخالقهم واأو�سافهم وك�سفها...  
املطلب اخلام�ض
�سخامة االأج�سام

َّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ  }وَإَِذا رََأيَْتهُمْ ُتعِْجبُكَ َأجْسَامُهُمْ وَإِن يَُقوُلوا َتسْمَعْ لَِقوْلِِهمْ َكَأن  
َّى يُؤَْفُكونَ{ ]املنافقون: 4[. ُكلَّ صَيْحَةٍ عََليِْهمْ هُمُ الْعَدُوُّ َفاحَْذرْهُمْ َقاَتَلهُمُ اللَّهُ َأن

انظر: نظم الدرر 79/20 , واإر�ساد العقل ال�سليم 334/6 , ويف ظالل القراآن 3574/6 , والتحرير والتنوير 212/28 , واملنافقون   )1(
و�سعب النفاق :104 , والأخالق الإ�سالمية 573/1.

انظر: املحرر الوجيز 455/14.  )2(
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اإن االأميان الكاذبة...والتذبذب يف احلق... وعدم الفقه بعاقبة االأمور مل   
العجب  بعجيب...اإنا  لي�ض  رمبا  فذلك  املرء  يراهم  فيما  �سعفاء  اأنا�ض  من  ت�سدر 
و�سخامتها  خلقتها  ال�ستواء  َأجْسَامُهُمْ{  ُتعِْجبُكَ  رََأيَْتهُمْ  }وَإَِذا  اأنا�ض  من  ت�سدر  اأن 
الظواهر  يت�سنعون  اأنف�سهم...هم  وترفيه  ظواهرهم  اإ�سالح  غايتهم  و�سباحتها، 
اأج�سامهم...وتزيني  بتح�سني  يعتنون  خرياً،  فيهم  تظن  حتى  االأنظار،  تخدع  التي 
املظهر... ح�سن  يكون  قد  املنافق  النا�ض.  بني  ومكانة  وجاهة  يك�سبهم  مما  اأعمالهم 

جميل الثياب...ف�سيح الل�سان...ولذا فال يدل ج�سمه وال مظاهره على اأنه منافق 
خبيث...لكن يف احلقيقة اأنه خبيث النف�ض... �سيء الطبع ، قلبه خاٍو عن الف�سائل 

.. مظلم بال�سهوات وال�سبهات)1(.
املطلب ال�ساد�ض

طالقة الل�سان
}وَإِن يَُقوُلوا َتسْمَعْ لَِقوْلِِهمْ{ ]املنافقون: 4[.  

اأقوالهم  تنميق  على  القدرة  لديهم  كالم...  حالوة  ل�سان...  ذالقة   
حتدثوا  اإذا  طرباً،  احل�سور  لهم  قولهم...ويهتز  ال�سامعني  يعجب  وتزيينها... 
ويروق  ال�سمع  يلذذ  كالمهم  الأن  ؛  اإليهم  االإ�سغاء  اإىل  وال�سامع  الناظر  ا�ستمالوا 
الفكر ملا فيه من االدهان مع الف�ساحة فهو ياأخذ مبجامع القلوب..ومع ذلك فهم يف 

غاية ال�سعف واخلور والهلع واجلنب واجلزع وعدم االنتفاع بهم)2(!

انظر: تف�سري الطربي 652/22 , وتف�سري ابن كثري 393/4 ,  ونظم الدرر 80/20, واإر�ساد العقل ال�سليم 335/6 , والأخالق   )1(
الإ�سالمية 573/1 , النفاق واأثره :299.

املراجع ال�سابقة.  )2(
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املطلب ال�سابع
عدم النفع

َّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ{ ]املنافقون: 4[. }َكَأن  
بعد اأن و�سفهم اهلل بتمام ال�سورة ، وُح�سن االإبانة �سبههم باخل�ُسب امل�سندة!   
ففي احلقيقة اأن املنافقني لي�سوا على ما تراهم...فهم ال نفع فيهم اأبدا فهم )خ�سب( 

ولي�ست باأي خ�سب ؟ 
َّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ{ غليظة طويلة  اإنَّ اخل�سب يكون نافعاً، اأما هوؤالء فهم }َكَأن  
قطعت من مغر�سها وق�سرت واأ�سندت اإىل جدار ال نفع فيها وال جدوى...بل وال 
اأفهام لهم  اإذ ال  حركة...فهي م�سندة اإىل اجلدار، وجعلهم اهلل كاخُل�ُسب امل�َسنَّدة 
رَب له كاخُل�ُسب امل�سنَّدة، اإنا هي اأجرام ال  نافعة، وال نظر ي�سيب، فذلك املنظر ال خَمْ
عقول لها ، معتمدة على غريها، ال تثبت بنف�سها...وهذه اخُل�ُسب نُِخَر جوفها فهي 
جوفاء، كذلك باطن املنافق اأجوف من اخلري واالإميان، وهذه اخُل�ُسب اأي�ساً فقدت 
روح االإنبات الذي به كمالها، كذلك املنافق نُزع منه االإميان فال خري فيهم...وال فقه 

لهم... اإنا هم اأ�سباح بال اأرواح...واأج�سام بال اأحالم. 
فقط،  باأج�سامهم  يح�سرون  واملوعظة...فهم  العلم  جمال�ض  ح�سروا  اإذا   
املجال�ض  يف  و�سهواتهم...فكاأنهم  اأهوائهم  اأودية  ففي  وقلوبهم   ... عقولهم  اأما 

االإ�سالمية خ�سب م�سندة)1(!
ال�سفات  باأقبح  والباطنة...و�سفهم  الظاهرة  املنافقني  ل�سفات  ف�سح  اإنه   
واأ�سنعها ...وتنبيه اإىل عدم االغتار بح�سن ال�سورة وذالقة الل�سان ...اإنا النظر 

اإىل �سدق القول والعمل .
انظر: تف�سري الطربي 653/22 , وتف�سري الثعلبي 320/9, واملحرر الوجيز 455/14 , ويف ظالل القراآن 3574/6 , والتحرير   )1(

والتنوير215/28 , والأخالق الإ�سالمية 574/1.
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واإنك لتى يف واقع االأمة من ي�سللها...ويلب�ض عليها...مبا يلقيه من كلمات   
رنانة ... ت�ستهوي اآذان ال�سامعني في�سدقونه باأنه الباكي على حال اأمته ...وهو اأول 

الطاعنني واآخر املدافعني !
املطلب الثامن
اخلوف واجلنب

َّى يُؤَْفُكونَ{ ]املنافقون: 4[. }يَحْسَبُونَ ُكلَّ صَيْحَةٍ عََليِْهمْ هُمُ الْعَدُوُّ َفاحَْذرْهُمْ َقاَتَلهُمُ اللَّهُ َأن  
يف  و�سخامتها...وذالقة  ال�سورة  جمال  فيهم  راأيت  املنافقني  راأيت  اإذا   
الباأ�ض وعدم اخلوف مبكان!! لكنك  ال�سجاعة وقوة  اأنهم من   األ�سنتهم، فتح�سب 
ولذا  �سجعان  �سورة  يف  جنب  اأهل  فهم  الدائم  اخلوف  دواخلهم  يف  باأن  تتفاجاأ 

}يَحْسَبُونَ ُكلَّ صَيْحَةٍ عََليِْهمْ{.

كل  يف  يخ�سون  وهم  وااللتواء  التظاهر  من  رقيق  ب�ستار  ي�ستتون  فهم   
اأمرهم وينك�سف �ستهم من خبثهم، و�سوء ظنهم، وقلة يقينهم،  حلظة اأن يفت�سح 
قلوبهم... ا�سطربت  اإال  نزل وحي  �سمعوا خ�سومة، وال  �سالة، وال  اأن�سدت  فما 
بل  وحركاتهم  نظراتهم  حتى  عقولهم!!  وتطي�ض  النب�ض!!  يف  وتت�سارع  تنب�ض 
و�سكناتهم...تنبئك عما يدور يف دواخل نفو�سهم من اخلوف والوجل... خوف 
االنك�ساف واالنف�ساح...اخلوف من ا�ستباحة دماءهم واأموالهم... فهم يف خوف 

دائم وحذر...مع �سدة اجلنب والهلع)1(! 
تالزم  التي  والقلق  الذعر  حالة  بيان  يف  تلحظه  بارعاً،  تعبرياً  االآية  يف  اإن   
اخليانة  طريق  يف  ي�سريون  وهم  وي�سطربون  ويتددون  يتحريون  اإنهم  قلوبهم، 
واملخادعة، واخلائن املخادع من �ساأنه اأن ي�ستويل عليه اخلوف والقلق واال�سطراب! 

انظر:الك�ساف529/4 , ولباب التاأويل 298/4.  )1(
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فهو خائف رعديد حذر من كل �سيء حتى من ظله اإذا اتبعه)1(!
التي  الدنيوية  باملنافع  �سديد  اأو �ساحب طمع  املنافق جباناً،  يكون  اأن  لوال   
وجه   ، وجهان  له  كان  وملا   ، النفاق  م�سلك  �سلك  ملا  باالإ�سالم،  تظاهر  اإذا  يتقبها 
مع الكافرين، ووجه يخادع به املوؤمنني، اإن جبنه ال�سديد مينعه من اأن يقف ويعلن 
جحوده للموؤمنني واأن يقف �سراحة يف �سف الكافرين ...فهو يطمع يف الغنائم ، 

ويخ�سى الدوائر)2(. 
)هم العدو( الأن اأعدى االأعداء العدو املداري الذي يكا�سرك وحتت �سلوعه   
االإ�سالمي،   ال�سف  املند�ض يف داخل  الكامن  احلقيقي  العدو  اإنهم  الدوي!!  الداء 
، اأما هوؤالء  وهم اأ�سد خطراً من العدو اخلارجي ال�سريح فالكل يعرفه الأنه ظاهر بنياّ

فهم اخلطر على االإ�سالم وامل�سلمني وقد بلغوا يف العداوة الدرجة الق�سوى)3(.
اإليهم ولو رغبة يف  بالركون  اإن ادعاءهم االإميان وحلفهم عليه، قد يوحي   
تاألفهم .. فكانوا اأوىل بالتحذير منهم ...ل�سدة عداوتهم ...ولقوة مداخلتهم مع 

امل�سلمني ، مما ميكنهم من االطالع على جميع �سوؤونهم)4(.  
ملا  وحيطة....تنبه  حذر  على  بظواهرهم...كن  تغت  ال  }َفاحَْذرْهُمْ{   
يحدثونه من قول اأو فعل داخل ال�سف...بل يجب املبالغة يف احلذر منهم؛ بتقب 
اأمر واجب... كل حركة من حركاتهم وت�سرف من ت�سرفاتهم ...اإن احلذر منهم 

باالألوان اجلذابة واالألوان  تتلون  اأعظم اخلطر على املجتمعات...الأنها  ت�سكل  الأنها 
لكل  املع�سول  الكالم  حدث...وجتيد  لكل  املنا�سبة  االأزياء  اخلادعة...وتلب�ض 

منا�سبة)5(!
 , والتنوير215/28  والتحرير  القراآن 3574/6 ,  ال�سليم 335/6 , ويف ظالل  العقل  واإر�ساد   , الطربي 653/22  انظر: تف�سري   )1(

والأخالق الإ�سالمية 575/1.
انظر: الأخالق الإ�سالمية 562/1.  )2(

انظر: الك�ساف 529/4 , والتحرير والتنوير216/28.  )3(
انظر: اأ�سواء البيان 325/8.  )4(

انظر: نفو�ص ودرو�ص :60.  )5(
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َّى يُؤَْفُكونَ{ دعاء عليهم يت�سمن االإق�ساء واملنابذة ومتني ال�سر  }َقاَتَلهُمُ اللَّهُ َأن  
كانوا  اأينما  ومقاتلهم  خمزيهم  تعاىل  فاهلل  عليهم،  بالدعاء  للموؤمنني  وتعليم  لهم، 
عليهم...اإنا  الدعاء  من  تعجب  وال  مغلوب،  فهو  اهلل  قاتله  ومن  نزلوا،  وحيثما 
العجب اأ�ساًل من حالهم وجهلهم و�ساللتهم...اإذ كيف �سرفوا اأنف�سهم عن الهدى 
اأن  اأمكن مل�سلليهم  اأنف�سهم!! وكيف  ُر�ْسد  وعدلوا عن احلق، الأي �سبب ال يرون 

ي�سرفوهم عن الهدى مع و�سوح دالئله وبراهينه ؟!)1(.
املطلب التا�سع

الكرب واال�ستكبار
وَهُم  يَصُدُّونَ  وَرََأيَْتهُمْ  رُؤُوسَهُمْ  لَوَّوْا  اللَّهِ  رَسُوُل  لَُكمْ  يَسَْتْغفِرْ  َتعَالَوْا  لَهُمْ  قِيَل  }وَإَِذا   

مُّسَْتْكِبرُونَ{ ]املنافقون: 5[. 

اإن الكرب واال�ستكبار عن االإذعان للحق اأو لقائله من �سفات املنافقني ، ولذا   
اإذا �سدر منهم جناية اأو مقالة �سوء، فيقال لهم : اذهبوا اإىل ر�سول اهلل عليه ال�سالة 
وال�سالم ... ي�ستغفر لكم .. عطفوا روؤو�سهم واأمالوها اإىل اجلانب االآخر...اإعرا�ساً 
لكالمه...فهم قوم ال ينفع فيهم ن�سح وال وعظ...هم ثابتون على النفاق...غري 
راجعني عما �سدر منهم من بذيء الل�سان و�ساقط الكالم، ولئال يلزموا باالعتاف 
مبا ن�سب اإليهم من النفاق...فهم )م�ستكربون( ا�ستكباراً عن قبول احلق...ا�ستكباراً 
اأكيدة على �سفة خطرية  ليدل داللة  املغفرة؛  عن االعتذار...ا�ستكباراً عن طلب 
األزم  من  ...فهي  الكرب  �سفة  اإنها  ال�سورة  هذه  ك�سفتها  التي  املنافقني  �سفات  من 

�سفاتهم! 

انظر: املحرر الوجيز 458/14, والبحر املحيط 269/8 , واإر�ساد العقل ال�سليم 335/6 , ويف ظالل القراآن 3574/6, والتحرير   )1(
والتنوير215/28.
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اإن املنافق يت�سف باأنه ذو وجهني فياأت اإليك بوجه ولالآخر بوجه ، اإذا كان   
يف اأمان فهو بوجه واإذا ووجه كان بوجه اآخر خمتلف ...

املنافقني  قلوب  يف  تغلغل  الذي  الكرب  مدى  لتبني  ال�سابقة  ال�سورة  اإن   
فظهر على مالحمهم اخلارجية اإنه يلاّ الراأ�ض؛ ليدلك على التواء قلوبهم واأن احلق 
االإعرا�ض  من  بواطنهم  توافق  فحركاتهم  ولذا  للباطن  موافق  فالظاهر  يدخله،  مل 
واال�ستكبار... فاملنافق اأعظم النا�ض رداً للحق ؛ الأنه م�ستكرب عنه...عياذاً باهلل من 

ذلك)1(. 
وكل ما تقدم يف بيان �سفات املنافقني اخلْلقية اإي�ساح وبيان ملحور ال�سورة   
االأ�سا�ض من ذكر اأخالق املنافقني وبيان �سفاتهم واأو�سافهم واأكاذيبهم للحذر منها 

وعدم االن�سياق لكيدهم ومكرهم }قاتلهم اهلل أنى يؤفكون{.

املبحث الثالث
الر�سول )�سلى اهلل عليه و�سلم( وتعامله مع املنافقني

الَْقوْمَ  يَهْدِي  اَل  اللَّهَ  إِنَّ  لَهُمْ  اللَّهُ  يَْغفِرَ  لَن  لَهُمْ  َتسَْتْغفِرْ  لَمْ  َأمْ  لَهُمْ  َأسَْتْغَفرْتَ  عََليِْهمْ  }سَوَاء   
]املنافقون: 6[، ال يخفى على كل م�سلم ما كان يتمتع به الر�سول �سلى اهلل  الَْفاسِقِنيَ{ 

عليه و�سلم من كرمي االأخالق وح�سن التعامل مع كل اأحد .
وها هي االآية حتكي ما كان يفعله عليه ال�سالة وال�سالم مع املنافقني )�سواء   
عليهم ..( فهي تبني تعامله عليه ال�سالة وال�سالم مع املنافقني من اال�ستغفار لهم... 
رجاء اأن يغفر اهلل لهم، وا�ستغفاره لي�ض خوراً منه و�سعفاً...اإنا الرحمة وال�سفقة 

منه عليه ال�سالة وال�سالم الأنه روؤوف رحيم .
انظر: املحرر الوجيز 458/14 , واإر�ساد العقل ال�سليم 335/6 , ويف ظالل القراآن 3574/6 , والتحرير والتنوير215/28.  )1(
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اأن اهلل لن يغفر لهم  فتاأتي االآيات قاطعة هذا اال�ستغفار...لقد ُقدر عليهم   
منزلتك  علو  ولعدم  ملكانتك  انتقا�ساً  ذلك  لهم...لي�ض  وا�ستغفرت  دعوت  مهما 
عندنا يا حممد ...بل الأن هوؤالء ال ي�ستحقون اأن يُ�ستغفر لهم، الأنهم ر�سخوا يف 
وال�سالم  ال�سالة  عليه  لهم  الكرمي  الر�سول  با�ستغفار  وا�ستخفوا  وال�سالل،  الكفر 
}إِنَّ اللَّهَ اَل يَهْدِي الَْقوْمَ الَْفاسِقِنيَ{ فقد اأوغلوا يف الف�سق والكفر اأميا اإيغال فحرمهم اهلل 

اللطف والعناية)1(.
اإنه الف�سق الذي ر�سخ يف قلوبهم فال ينفع معه اإ�سالح اأو ا�ست�سالح بل وال   

حتى ا�ستغفار!
اإن نهي اهلل للر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم اأن ي�ستغفر لهم ؛ الأن املغفرة ال   
حتل عليهم ب�سبب كفرهم الباطن ، وكرههم للدين واأهله ؛ والأن اال�ستغفار وطلب 

الرحمة اإنا يكون للموؤمنني؛ اأما هوؤالء فلي�سوا مبوؤمنني حتى يُ�ستغفر لهم . 
عدم  و�سلم(  عليه  اهلل  )�سلى  للر�سول  تربر  بعدها  التي  باالآيات  وكاأين   
تنفقوا على من عند رسول اهلل ...{ يقولون ال  }الذين  فهم  لهم  منه  اال�ستغفار  قبول 
فكاأن ا�ستغفارك لهم يا حممد وهم الذين قالوا ما قالوا فيه تنق�ض ملكانتك ...زيادة 
يف ا�ستخفافهم بك...اإذ هم ي�ستغلون �سفقتك وكرمي اأخالقك؛ لي�سدوا عن دين 
اهلل باإ�ساعة اأن حممداً غري قادر على تنقية الكالم اجليد من رديئه، غري فطن... اإذ 

ي�سدقهم فيما يقولون ويحلفون له !
فال ت�ستغفر لهم فاالأمر قد ُفرغ منه وانتهى }لَن يَْغفِرَ اللَّهُ لَهُمْ{ ومن ف�سقهم ما   

�سنحدثك عنه من اأقوالهم مما �سياأتي يف االآيات التالية)2(.
انظر: اإر�ساد العقل ال�سليم 335/6 ,والتحرير والتنوير220/28.  )1(

 ,88 واملنافقني:  النفاق  من  القراآن  ,وموقف  القراآن3579/6  ظالل  ويف   , الدرر85/20  ,ونظم   402/2 كثري  ابن  تف�سري  انظر:   )2(
والنفاق واأثره :491 .
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املبحث الرابع
و�سائل املنافقني يف ال�سد عن دين اهلل تعاىل

وا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ  َّذِينَ يَُقوُلونَ اَل ُتنفُِقوا عََلى مَنْ عِندَ رَسُوِل اللَّهِ حَتَّى يَنَفضُّ }هُمُ ال  
َذلَّ وَلِلَّهِ  رِْض وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِنيَ اَل يَْفَقهُونَ • يَُقوُلونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُْخِرجَنَّ اْلَعَزُّ مِنْهَا اْلَ وَاْلَ

الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِنيَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِنيَ اَل يَعَْلمُونَ{ ]املنافقون: 8-7[.

تعر�ض ال�سورة يف هذا املقطع عدداً من الو�سائل التي درج املنافقون على   
ا�ستخدامها لل�سدِّ عن دين اهلل ، وهي:

املطلب االأول
التجويــــع

اإنك لتعجب اأ�سد العجب واأنت ترى اأن و�سائل اأهل ال�سر والف�ساد والنفاق   
تتوافق تباعا جياًل بعد جيل، بل عاما بعد عام ..ومنها و�سيلة التجويع.

تاأمل حال املنافقني وهم الذين }يَُقوُلونَ اَل ُتنفُِقوا عََلى مَنْ عِندَ رَسُوِل اللَّهِ{ مع   
حال كفار قري�ض الذين حا�سروا الر�سول يف مكة ليهلك ومن معه)1(! 

اإنه االتفاق يف الكفر -عياذا باهلل- وهكذا حال االأعداء اإىل اليوم يتخذون   
من �سيا�سة التجويع و�سدِّ باب العمل واالرتزاق باباً من اأبواب ال�سدِّ عن دين اهلل 

...اإنها خطة كل زمان ومكان...حماربة ال�سادقني املخل�سني يف اأرزاقهم !
اإن املنافقني ال يتورعون عن فعل اأي �سيء يف �سبيل الق�ساء على هذا الدين   
وا�ستئ�ساله .. ولذا يلجئون اإىل اأخ�ض الو�سائل واأقبحها من الت�سييق على املوؤمنني 

يف اأرزاقهم...وا�ستخدام و�سائل التجويع معهم .

انظر: يف ظالل القراآن 3579/6 , وموقف القراآن من النفاق واملنافقني :71.  )1(
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ينفذوها...لكن  اأن  ي�ستطيعون  ال  وهم  هذه  مقولتهم  املنافقون  قال  لقد   
اأن جتد من ي�سغي  النا�ض عن حممٍد عليه ال�سالة وال�سالم ..علَّها  تفرق  اأن  علَّها 
ال�سالة وال�سالم والأتباعه من  له عليه  فيه ك�سر  قبيحاً  تفرقاً  فيتفرقوا...ويكون  لها 
املوؤمنني ال�سادقني...كل �سخ�ض من اأ�سحاب حممد يذهب اإىل اأهله و�سغله الذي 

كان عليه من قبل ذلك .
والبغ�ساء  واحل�سد  احلقد  قلوبهم  على  غطى  ...وقد  املقولة  هذه  قالوا   
للموؤمنني جعلتهم ين�سون اأمراً عظيماً...اأمراً م�سلماً به من كل اأحد حتى منهم }وَلِلَّهِ 
خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَاْلَرِْض{ اخلزائن واالأرزاق...كل االأمور بيد عالم الغيوب الذي 

ال  تنفد...وعطاياه  ال  �سبحانه  فخزائنه  وميده...  يوؤيده  الذي  وهو  ر�سوله  اأر�سل 
تنقطع...واإن اإميان املوؤمنني بالر�سول عليه ال�سالة وال�سالم...لي�ض الأجل ما معهم 
من االأموال اأو الطعام اأو اجلاه اأو املن�سب...اإنا اآمنوا به حقاً...�سدقوا به قطعاً؛ 
الأنه مر�سل من عند اهلل...جاء بالهدى واحلق الذي اأعر�ض عنه هوؤالء املنافقني...

وهكذا يُثبت اهلل املوؤمنني...يقوي قلوبهم على مواجهة هذه اخلطة اللئيمة والو�سيلة 
اخل�سي�سة...ويطمئنهم اإىل اأن اخلزائن بيده ال بيد غريه ...هو مل مينع الرزق عن 

هوؤالء االأعداء ...فكيف باملوؤمنني االأ�سفياء !
اإن مقولتهم لت�سدر من غري عاقل...ت�سدر ممن لي�ض عنه اأدنى ذرة من فقه...  

وملا كان ما ي�ساق اإىل اخللق من االأرزاق فيظن كثري منهم اأنهم ح�سلوه بقوتهم، عرب 
الأن  اأ�ساًل؛  فهٌم  لهم  يتجدد  ال  اأي  يَْفَقهُونَ{  }اَل  فقال:  العلم  من  االأخ�ض  بالفقه 
البهائم اإذا راأت �سيئاً ينفعها يوماً ما يف مكان طلبته مرة اأخرى وهوؤالء راأوا غري مرة 
ما اأخرج اهلل من خوارق الربكات على يد ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم( فلم 
ينفعهم ذلك ولذا فهم }وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِنيَ اَل يَْفَقهُونَ{ اإن معرفة كون م�سدر الرزق بيد 
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اهلل وحده اأمر فيه خفاء فيحتاج اإىل دقة يف الفهم ...وعمق يف االإدراك .. وهذا 
ما ال يوجد يف املنافقني ..ولذا فهم ال يفقهون)1(!

املطلب الثاين
انتقا�ش الغري واغتنام الفر�ش

ها هم يف املوقف نف�سه يطلقون قولتهم ال�سهرية }يَُقوُلونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ   
{ ]املنافقون: 8[. َذلَّ لَيُْخِرجَنَّ اْلَعَزُّ مِنْهَا اْلَ

بالنف�ض  واالفتخار  االآخرين  ...انتقا�ض  الدنية  و�سائلهم  من  و�سيلة  اإنها   
واالعتداد مبزاياها ... فهم يف نظرهم االأعزاء، وغريهم االأذالء، اإن مقولتهم قالوها 
خلبث نواياهم ؛ ولق�سد اإف�ساد االإخاء املتمكن بني املهاجرين واالأن�سار ب�سبب حادثة 
عار�سة...فراأوا اأنَّ ما حدث من �سجار ي�سرٍي-بني املهاجرين واالأن�سار- على املاء 
فر�سة الإ�سعال الفتنة والفرقة بني امل�سلمني، فر�سة الإف�ساد حبل الود بني املهاجرين 
واالأن�سار...وهكذا هم اإىل االآن ي�سعون اإىل اإثارة الفتنة بني اأفراد املجتمع الواحد، 
قة بني امل�سلمني على اأ�سا�ض املوطن والقبيلة  يركزون على اإثارة النعرات اجلاهلية املفرِّ

والبلد، من اأجل احليلولة دون توحد امل�سلمني وتاآلفهم وترابطهم)2(.
اإن من و�سائل املنافقني اغتنام الفر�ض وا�ستثمارها ل�ساحلهم لتحقيق بغيتهم   

وما ي�سعون اإليه من هدم لالإ�سالم واأهله...وهم ي�سطادون يف املاء العكر !
}وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ{ اإن القوي الذي ال يقهر وال يغلب هو اهلل تعاىل الذي له كمال   
العزة جلَّ وعال }وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِنيَ{ في�سمهم تعاىل اإىل جانبه ، وي�سفي عليهم 
من عزته وهو تكرمي من اهلل لر�سوله وللموؤمنني ...العزة �سوء يف قلب املوؤمن...

انظر: تف�سري الطربي 659/22 ,ونظم الدرر 87/20 , ويف ظالل القراآن3579/6 , والتحرير والتنوير 220/28 , واملنافقون يف   )1(
القراآن :281.

انظر: املنافقون يف القراآن :271 , والتحرير والتنوير 223/28.  )2(
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وتلك عزة م�ستمدة من عزته تعاىل...
"وملا كانت الدالئل على عزة اهلل ال تخفى على اأحد ملا حتقق من قهره للملوك   
وغريهم باملوت الذي مل يقدر اأحد على اخلال�ض منه وال املنازعة فيه، ومن املنع من 
باأنواع الهالك، وباأنه  اأكرث املرادات، ومن ن�سر الر�سول واأتباعهم باإهالك اأعدائهم 
بالعلم  اإال �سدقهم فيه، ختم االآية  اإال مت وال قالت الر�سل �سيئاً  �سبحانه ما قال �سيئاً 

االأعم من الفقه فقال )ال يفقهون(")1(.
اأمر ظاهر ال ينكره اإال جاهل  اإن معرفة كون العزة هلل ولر�سوله وللموؤمنني   
اأو مكابر، وي�ستطيع املنافقون اأن يعرفوه من واقعهم الذي يرونه }وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِنيَ اَل 
يَعَْلمُونَ{ ما اأجهلهم بل ما اأ�سد جهلهم !! اأال يرون كيف اأن قوة امل�سلمني تزداد يوماً بعد 

يوم، واأن اأعدائهم ينق�سون يوماً بعد يوم، فلو كان عندهم اأدنى تاأمل وعلم بالواقع الذي 
يعي�سونه لعلموا اأن عزة املوؤمنني اأقوى...واأالَّ عزة لهم ولغريهم من الكافرين)2(.

املبحث اخلام�ض
التحذير من ال�سفات املوؤدية للنفاق

يَْفعَْل َذلِكَ َفُأوْلَئِكَ  َّذِينَ آمَنُوا اَل ُتلِْهُكمْ َأمْوَاُلُكمْ وَاَل َأوْاَلدُُكمْ عَن ذِْكِر اللَّهِ وَمَن  }يَا َأيُّهَا ال  
لَوْاَل َأخَّرَْتنِي  َفيَُقوَل رَبِّ  الْمَوْتُ  يَْأتِيَ َأحَدَُكمُ  َقبِْل َأن  هُمُ الَْخاسِرُونَ • وََأنفُِقوا مِن مَّا رََزْقنَاُكم مِّن 
إِلَى َأجٍَل َقِريٍب َفَأصَّدََّق وََأُكن مِّنَ الصَّالِحِنيَ • وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَْفسًا إَِذا جَاء َأجَُلهَا وَاللَّهُ خَِبريٌ بِمَا 

َتعْمَُلونَ{ ]املنافقون: 11-9[.

ها هي ال�سورة تقتب من اخلتام م�سجلة نداء للموؤمنني-الذين اأغناهم اهلل   
ون�سرهم واأعزهم...وقد بينت لهم ال�سورة ما للمنافقني من �سفات-باأن يحذروا 

نظم الدرر 90/20.  )1(
انظر: نظم الدرر 90/20 , واملنافقون يف القراآن :282.  )2(



جملة ت�أ�صيل العلوم {174}

املنافقني... ت�سبه �سفات  للنفاق...ويرباأوا من كل �سفة  بهم  ي�سل  اأو  يوقعهم  مما 
ويختاروا ذلك املقام االأ�سنى على االأموال واالأوالد...فال يدعوها تلهيهم عن بلوغ 

ذلك املقام الو�سيء...
اأمر اهلل ونهى، ثم االأمر  اأن يُ�سغل عن التذكر ملا  اإن يف االآية نهياً عما �ساأنه   
واإ�سعاف  امل�سلمني وجماعتهم  �سبيل اهلل ويف م�سالح  �سبيل اخلري يف  باالإنفاق يف 
اآحادهم، لئال ي�ستهويهم قول املنافقني }اَل ُتنفُِقوا عََلى مَنْ عِندَ رَسُوِل اللَّهِ{ فقال: }يَا 
َّذِينَ آمَنُوا اَل ُتلِْهُكمْ َأمْوَاُلُكمْ وَاَل َأوْاَلدُُكمْ عَن ذِْكِر اللَّهِ{ )1(، ويف هذه االآيات يحذر اهلل  َأيُّهَا ال

من اأمور ، وهي:
املطلب االأول

التحذير من اال�ستغال باالأموال واالأوالد
َّذِينَ آمَنُوا اَل ُتلِْهُكمْ َأمْوَاُلُكمْ وَاَل َأوْاَلدُُكمْ عَن ذِْكِر اللَّهِ وَمَن يَْفعَْل َذلِكَ َفُأوْلَئِكَ هُمُ  }يَا َأيُّهَا ال  

الَْخاسِرُونَ{ ]املنافقون: 9[.

اإن االآيات تنادي بنداء االإميان...ال تغتوا باإميانكم...فتعلق قلبك باالأموال   
بالغفلة...في�سعف  اهلل...فت�ساب  ذكر  عن  يلهي  ا�ستغااًل  بهما  وت�ستغل  واالأوالد 

منك االإميان... 
وتبخل باملال الذي رزقك اهلل اإياه...فتدخل يف �سنف اخلا�سرين ...وخ�ض   
الأن  اهلل؛  يلهي عن ذكر  ا�ستغااًل  بها  اال�ستغال  النهي عن  بتوجيه  واالأوالد  االأموال 
االأموال مما يكرث اإقبال النا�ض على اإنائها، والتفكر يف اكت�سابها بحيث تكون اأوقات 
اهلل  ذكر  ت�سغل عن  كما  ت�سغل  والأنها  باالأوالد؛  ال�سغل  اأوقات  من  اأكرث  بها  ال�سغل 
بحيث  لكنزها  بالتذكر  اأي�سا  وت�سغل عن ذكره  ونائها،  ك�سبها  الوقت يف  ب�سرف 

انظر: يف ظالل القراآن 3580/6 , والتحرير والتنوير 224/28.  )1(
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اإنا هو من  به  اإنفاقها...والأن ك�سب املال والت�ساغل  اإليه من  ين�سى ذكر ما دعا اهلل 
اأجل االأوالد والذرية فقدم املال على الولد ...

واال�ستغال باالأوالد كذلك ي�سغل عن ذكر اهلل بال�سفقة عليهم وتدبري �سوؤونهم   
وق�ساء االأوقات يف التاأن�ض بهم فهذا كله من �ساأنه اأن يُْن�سي عن تذكر اأمر اهلل ونهيه 

يف اأوقات كثرية فال�سغل بهذين اأكرث من غريهما)1(. 
بالعقل  والتذكر  القراآن،  وتالوة  كال�سالة  بالل�سان  الذكر  ي�سمل  "والذكر   
كالتدبر يف �سفاته وا�ستح�سار امتثاله ، وفيه اأن اال�ستغال باالأموال واالأوالد الذي ال 
يُلهي عن ذكر اهلل لي�ض مبذموم وله مراتب...ومتى كان اللهو عن ذكر اهلل باال�ستغال 

بغري االأموال وغري االأوالد كان اأوىل بحكم النهي والوعيد عليه")2(. 
وعلى املرء اأن يعلم اأن وقته اأعز االأ�سياء في�سغله باأعز االأ�سياء وهو ذكر اهلل،   

واملداومة على الطاعة، ومطالبة االإخال�ض من نف�سه)3(.
املطلب الثاين

التحذير من البخل باملال وعدم اإنفاقه يف �سبيل اهلل
إِلَى  َأخَّرَْتنِي  لَوْاَل  رَبِّ  َفيَُقوَل  الْمَوْتُ  َأحَدَُكمُ  يَْأتِيَ  َأن  َقبِْل  مِّن  رََزْقنَاُكم  مَّا  مِن  }وََأنفُِقوا   
َأجٍَل َقِريٍب َفَأصَّدََّق وََأُكن مِّنَ الصَّالِحِنيَ{ ]املنافقون: 10[، اإن من �سفات املنافقني التي ميكن 

ا�ستنباطها من خالل ال�سورة البخل وعدم االإنفاق ، ولذا قالوا مقولتهم }ال تنفقوا 
على من عند رسول اهلل{ ح�سداً وحقداً وبخاًل ...

باالإنفاق مما رزقهم اهلل -يف مقابل  املوؤمنني  ياأمر �سبحانه وتعاىل  االآية  ويف   
تنفقوا على من عند رسول اهلل{- وهذا  }ال  قالوا  املنافقني حني  كيد  ونق�ض  اإبطال 

التحرير والتنوير225/28 .  )1(
املرجع نف�سه 224/28.  )2(

انظر: اجلواهر احل�سان 340/3.  )3(
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على  واالإنفاق  وال�سالم  ال�سالة  عليه  اهلل  ر�سول  حول  امللتفني  يعم  عام  االإنفاق 
قبل  مقتدرين  داموا  ما  اهلل  �سبيل  يف  االإنفاق  هذا  من  االإكثار  من  بدَّ  وال  غريهم، 
ذلك  ويتمنى  اآت،  قريب  لوقت  واالإمهال  الكرة  االإن�سان  يطلب  اأن  قبل  املوت، 
اأن يكون قد قدَّم لنف�سه �سيئا فت�سدق... ليق�سي فيه العمل ال�سالح فقط! يتمنى 

واأنفق...وزاد من اخلريات واحل�سنات، وتقرب اإىل اهلل باأنواع الُقُربات.
وعدم  باملال،  والبخل  واالأوالد،  باالأموال  االن�سغال  باأن  ت�سعر  االآيات  اإن   
اإنفاقه يف �سبيل اهلل واالن�سغال عن ذكر اهلل هي �سفات توؤدي للنفاق...ويف الوقت 
نف�سه حتذر املوؤمنني من هذه االأمور حتى ال يقعوا فيها بق�سد اأو بغري ق�سد فيقعوا 

يف النفاق اأو يف خ�سلة منه ... }وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَْفسًا إَِذا جَاء َأجَُلهَا{.
لي�ض يت�سع االأمل حينئذ لطلب العي�ض ون�سرته، اإنها اآية تقطع كل رجاء...  
كل متٍن يف التاأخر عن ال�ساعة املعلومة، وهي حاثة على اال�ستغال باأح�سن االأعمال...
والبعد عن الت�سويف واملماطلة...مر�سدة اإىل اال�ستعداد للموت يف كل وقت؛ الأن 

تاأخري املوت مما ال �سبيل اإليه ، واأنه هاجم ال حمالة)1(.
كل  يف  للموت  ا�ستعداد  على  ليكونوا  للموؤمنني  اهلل  من  اإر�ساد  "وهذا   
وقت، فال يوؤخروا ما يهمهم عمله �سوؤال ثوابه، فما من اأحد يوؤخر العمل الذي ي�سره 
يفاجئه، فعليه  اأو  ياأتيه املوت عن قريب  اإال وهو معر�ض الأن  ثوابه  يعمله وينال  اأن 
التدارك  عليه  تعذر  فرمبا  وحال،  وقت  كل  يف  التفريط  هذا  من  ال�سديد  بالتحرز 
اإن كان مل تطاوعه نف�سه على العمل ال�سالح  فاإنه  اأو وهن املقدرة  بفجاأة الفوات، 

قبل الفوات فكيف يتمنى تاأخري االأجل املحتوم")2(.

انظر: الك�ساف 532/4, اجلواهر احل�سان 340/3 , واإر�ساد العقل ال�سليم 337/6.  )1(
التحرير والتنوير229/28.  )2(
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املبحث ال�سابع
منا�سبة اآخر ال�سورة الأولها

تختتم ال�سورة بخامتة عظيمة فينا�سب اآخرها اأولها  }وَاللَّهُ خَِبريٌ بِمَا َتعْمَُلونَ{   
وزيف  اإميانهم،  كذب  ...اأظهر  قلوبهم  ودخائل  املنافقني  اأ�سرار  ك�سف  الذي  هو 

�سهادتهم، وخبايا نفو�سهم وف�سحهم فيما يقولون وما ي�سدر منهم .
احلركات  فجميع  �سيء،  عليه  يخفى  خبري...ال  وعال  جلَّ  تعاىل  الأنه   
وتعاىل...اأفتاه  �سبحانه  يعلمها  والباطنة  الظاهرة  االأعمال  وجميع  وال�سكنات، 
يخفى عليه حال اأهل النفاق واملنافقني...واالآية توجب املراقبة له تعاىل يف جميع 

االأقوال واالأفعال)1(.
املنافقني  إن  يشهد  واهلل  لرسوله  إنك  يعلم  }واهلل  اأولها  ويف  ال�سيوطي:"  يقول   
من  �سيء  عليه  يخفى  فال   .)2(" تعملون{  مبا  خبري  }واهلل  اآخرها:  ويف  لكاذبون{ 

اأعمالكم و�سيجازي كل عامل مبا عمل من خري اأو من �سر)3(. 

اخلامتـــــة
جاءت �سورة املنافقون من اأولها اإىل اآخرها والتي تركز وحدتها املو�سوعية   
على  بيان معنى النفاق، والك�سف عن �سفات املنافقني اخلُلُقية واخلْلقية وو�سائلهم 
املعلنة واخلفية يف ال�سدِّ عن �سبيل اهلل والوقيعة بني امل�سلمني مع التحذير من الو�سائل 

املوؤدية للنفاق.

انظر: نظم الدرر98/20 , والتحرير والتنوير229/28 .  )1(
مرا�سد املطالع: 163.  )2(

انظر: خمت�سر التف�سري: 555.  )3(
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النتائج: 
تف�سري معنى النفاق يف ال�سورة فهو تف�سري للقراآن بالقراآن.  -1

املحور الرئي�ض لل�سورة هو بيان �سفات املنافقني اخُلُلقية واخَلْلقية .  -2
اآيات ال�سورة بع�سها مع بع�ض لك�سف حقيقة النفاق وو�سائل املنافقني  ترابط   -3

يف ال�سدِّ عن �سبيل اهلل .
باملدينة  االإ�سالم  ظهور  بداية  من  االإ�سالمية  االأمة  على  املنافقني  خطر  بيان   -4

النبوية.
حتذير املوؤمنني مما يوؤدي اإىل النفاق من االن�سغال باالأموال واالأوالد عن ذكر اهلل   -5

وعبادته... 
التو�سيات :

ترابط  من  فيها  وما  واأهدافها  مقا�سدها  ال�ستخراج  القراآنية  ال�سورة  درا�سة   .1
ووحدة مو�سوعية . 

اآثارها يف عالج  وبيان  املدنية،  ال�سور  وال�سلوك يف  االأخالق  بق�سايا  العناية   .2
اخللل العقدي وال�سلوكي لالأفراد واملجتمعات .

منه  لال�ستفادة  واحلا�سر  املا�سي  يف  االأمة  بواقع  القراآنية  ال�سور  درا�سة  ربط   .3
وك�سف  وكيدهم  االأعداء  ترب�ض  من  والتحذير  تعاىل،   اهلل  اإىل  الدعوة  يف 

و�سائلهم لل�سدِّ عن �سبيل اهلل... 
ن�ساأل اهلل اأن يوفقنا جميعا ملا يحب وير�سى واأن ياأخذ بنوا�سينا للرب والتقوى،   

كما اأ�ساأله جلَّ وعال اأن يعيذنا من النفاق وال�سقاق و�سوء االأخالق .
و�سلى اهلل على �سيدنا ونبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني .
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امل�سادر واملراجع
 ، ط:3   ، القلم  ،دار  حبنكة  الرحمن  لعبد   ، واأ�س�سها  االإ�سالمية  االأخالق   .1

1413هـ . 
اإر�ساد العقل ال�سليم اإىل مزايا القران الكرمي : ملحمد بن حممد العمادي اأبو   .2

ال�سعود ، دار اإحياء التاث العربي ، بريوت. 
اأ�سباب النزول :الأبي احل�سن علي الواحدي ، حتقيق د/ ماهر الفحل ،دار   .3

امليمان ، ط:1 ،1426هـ ،2005م .
اأ�سواء البيان ملحمد االأمني ال�سنقيطي ، عامل الكتب – بريوت .  .4

ال�سروق،  دار   ، �سلتوت  حممود   : االأكرب  لالإمام   ، الكرمي  القراآن  اإىل   .5
1403هـ.

، حتقيق   الثقفي  اإبراهيم  بن  اأحمد  لالإمام   ، القراآن  �سور  تنا�سب  الربهان يف   .6
الدكتور : �سعيد الفالح ، دار ابن اجلوزي ، ط:1 ، 1428هـ .

التحرير والتنوير ملحمد الطاهر بن عا�سور- موؤ�س�سة التاريخ – ط 1 1420هـ   .7
2000م.

تف�سري البحر املحيط : الأبي حيان حممد بن يو�سف االأندل�سي ، حتقيق :عادل اأحمد   .8
عبد املوجود واآخرون ، طبع دار الكتب العلمية ، بريوت ،ط:1 ، 1413هـ .

تف�سري القراآن العظيم الأبي الفداء اإ�سماعيل بن عمر بن كثري _دار املعرفة –   .9
بريوت-ط 5 1412هـ 1992م .

وجوه  يف  االأقاويل  وعيون  التنزيل  غوام�ض  حقائق  عن  الك�ساف  تف�سري   .10
عبد  حممد   : �سبط  الزخم�سري،  حممود  اهلل  جار  القا�سم  الأبي  التاأويل: 

ال�سالم �ساهني، طبع دار الكتب العلمية ، بريوت ،ط:1 ، 1415هـ.



جملة ت�أ�صيل العلوم {180}

اآلة  على  مطبوع  بحث   ، الكومي  اأحمد   : للدكتور   ، املو�سوعي  التف�سري   .11
الطباعة.

التف�سري املو�سوعي بني النظرية والتطبيق ، للدكتور: �سالح اخلالدي ، دار   .12
النفائ�ض ، ط:2 ، 1423هـ .

جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن :الأبي جعفر حممد بن جرير الطربي ، حتقيق   .13
د/ عبد اهلل بن عبد املح�سن التكي ، طبع مركز البحوث والدرا�سات العربية 

واالإ�سالمية بدار هجر ، م�سر، ط:1، 1422هـ.
،ت�سحيح:  القرطبي  االأن�ساري  :الأبي عبد اهلل حممد  القران  اجلامع الأحكام   .14
العربي ،بريوت،  التاث  اإحياء  دار  اأعاد طبعه   ، الربدوين  اأحمد عبدالعليم 

ط:2، 1405هـ .
بال�سمني  املعروف  يو�سف  :الأحمد  املكنون  الكتاب  علوم  يف  امل�سون  الدر   .15
 ، ، ط:1  بدم�سق  القلم  دار  طبع  اخلراط،  ، حتقيق د/اأحمد حممد  احللبي 

1406 هـ.
درا�سات يف التف�سري املو�سوعي ، للدكتور : زاهر االأملعي ، مكتبة الر�سد ،   .16

ط:2 1422هـ .
درا�سة قراآنية يف النفاق واأثره يف حياة االأمة ، للدكتور : عادل ال�سدي ،دار   .17

الوطن ، ط: 1 ،1424هـ .
�سهاب  الف�سل  :الأبي  املثاين  وال�سبع  العظيم  القراآن  تف�سري  املعاين يف  روح   .18
التاث  اإحياء  دار  واآخرون،  االأمد  ، حتقيق حممد  االألو�سي  الدين حممود 

العربي، بريوت ، ط:1-1420 هـ .



{181}العـدد الت��صـع ع�صـر )اأ( - حمرم 1442هـ / �صبتمرب  2020م

زاد امل�سري يف علم التف�سري :لعبد الرحمن بن علي اجلوزي ،املكتب االإ�سالمي،   .19
بريوت ، ط:3 ،1404هـ .

فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية يف التف�سري :ملحمد ال�سوكاين ،   .20
حتقيق د/ عبد الرحمن عمريات ، دار الوفاء ، املن�سورة ، ط:2 ، 1418هـ ، 

1997م .
يف ظالل القراآن ل�سيد قطب ، دار العلم – جدة .  .21

الك�سف والبيان الأبي اإ�سحاق اأحمد الثعلبي ، حتقيق االإمام حممد بن عا�سور   .22
، دار اإحياء التاث – بريوت- ط 1 1422هـ 2002م .

 ، �سادر  دار   ، املطري  االأفريقي  منظور  بن  مكرم  بن  :ملحمد  العرب  ل�سان   .23
بريوت، ط:1 .

عبد  حتقيق   ، عطية  بن  احلق  لعبد  العزيز  الكتاب  تف�سري  يف  الوجيز  املحرر   .24
ال�سالم عبد ال�سايف ، دار الكتب العلمية ، ط1 1422هـ 2002م . 

املدخل اإىل التف�سري املو�سوعي ، للدكتور : عبد ال�ستار فتح اهلل ،دار التوزيع   .25
والن�سر االإ�سالمية ، ط:2 ، 1411هـ .

معامل التنزيل ، للح�سني بن م�سعود البغوي ، حتقيق حممد النمر واآخرون ،   .26
دار طيبة – الريا�ض- ط 4، 1417هـ 1997م .

معاين القراآن : الأبى احل�سن �سعيد بن م�سعدة االأخف�ض االأو�سط ، حتقيق د/  .27
هدى حممود قراعه ، النا�سر مكتبة اخلاجنى ، القاهرة ، ط:1، 1411 هـ.

دار   ، الدين  �سم�ض  اإبراهيم  تعليق   ، الفراء  يحي  زكريا  الأبي  القراآن  معاين   .28
الكتب العلمية – بريوت- ط1 1423هـ 2002م .



جملة ت�أ�صيل العلوم {182}

معاين القراآن واإعرابه : الأبي اإ�سحاق اإبراهيم الزجاج ، حتقيق د/ عبد اجلليل   .29
عبده �سلبي ، طبع عامل الكتب، ببريوت ط:1، 1408 هـ

معجم مقايي�ض اللغة ، الأبي احل�سني اأحمد بن فار�ض ، عناية د/ حممد عو�ض   .30
واآخر دار اإحياء التاث – بريوت- ط1 1422هـ 2001م .

مفاحت الغيب ، لفخر الدين حممد الرازي ، دار الكتب العلمية –بريوت- ط   .31
1 ، 1411هـ .

مقاالت يف علوم القراآن واأ�سول التف�سري ، للدكتور : م�ساعد الطيار ، دار   .32
املحدث ط:1 ، 1425هـ .

املنافقون يف القراآن ،للدكتور: عبد العزيز احلميدي، دار املجتمع ، ط:1 ،   .33
1409هـ.

املنافقون و�سعب النفاق ، ح�سن عبد الغني ، دار الثقافة ، ط:2 ،1407هـ .  .34
موقف القراآن من النفاق واملنافقني ، الأحمد جهان الفورتيه ، الدار اجلماهريية،   .35

ط:1 ، 1999م .
اإبراهيم  الدين  املف�سر برهان  تنا�سب االآيات وال�سور، لالإمام  نظم الدرر يف   .36

البقاعي دائرة املعارف العثمانية ، ط:1 ، 1396هـ .
نفو�ض ودرو�ض يف اإطار الت�سوير القراآين ، لالأ�ستاذ : توفيق ال�سبع ، جممع   .37

البحوث االإ�سالمية ، 1391هـ .



{183}العـدد الت��صـع ع�صـر )اأ( - حمرم 1442هـ / �صبتمرب  2020م

أحكام االستطاعة وأثرها على التكاليف الشرعية
»درا�صـــــــة اأ�صوليـــــــــــة تطبيقيــــــــــة فــــــــــي بـــــــــ�ب العبــــــــ�دات«

د. �صديق زين الع�بدين النور اأبكر)1(

م�ستخل�ش البحث 
تكاليف  على  واثرها  اال�ستطاعة  اأحكام  بعنوان:  البحث  هذا  جاء   
ال�سريعة االإ�سالمية »درا�سة اأ�سولية تطبيقية« ويهدف اإىل بيان ماهية اال�ستطاعة 
واالأحكام  اال�ستطاعة  ماهية  بيان  اإىل  يهدف  كما  ال�سرعية  التكاليف  على 
اال�ستطاعة على  تاأثري  العلماء يف  اأراء   ال�سرعية، والوقوف على  والتكاليف 
الق�سايا امل�ستجدة يف العبادات خا�سة فري�سة احلج، وتاأتي اهمية هذا البحث 
يف اأنه تناول اأثر اال�ستطاعة يف التكاليف ال�سرعية االإ�سالمية، خا�سة اأثرها يف 
الق�سايا امل�ستجدة يف باب الطهارة وال�سالة واحلج. وقد انتهج البحث املنهج 
اأهمها: وجود  نتائج وتو�سيات  اإىل  البحث  اال�ستقرائي والتحليلي، وتو�سل 
تنقل  اال�ستطاعة  اأن  حيث  ال�سرعية،  التكاليف  على  لال�ستطاعة  وا�سح  تاأثري 
القدرة، حيث  ال�سرعية مبنية على  التكاليف  اإىل حال واأنَّ  املكلف من حال 
ال تكليف مبا ال يطاق، وقد اأو�سى البحث باإجراء املزيد من الدرا�سات حول 

تاأثري اال�ستطاعة على التكاليف ال�سرعية خا�سة على فري�سة ال�سوم والزكاة.

مقدمــــــــة
احلمد هلل الذي اأنزل على عبده الكتاب ومل يجعل له عوجاً ، وال�سالة   
بهديه  اآله و�سحبه ومن اهتدى  للعاملني وعلى  املبعوث رحمة  وال�سالم على 

وا�سنت ب�سنته اإىل يوم الدين.
الكرمي  القراآن  - جامعة  العلوم  تاأ�سيل  ال�سرعية مبركز  العلوم  ق�سم  ورئي�ض  )ودمدين(  والقانون  ال�سريعة  بكلية  امل�ساعد  الأ�ستاذ   -1

وتاأ�سيل العلوم.
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يف  املهمة  املو�سوعات  من  عنها  واحلديث  اال�ستطاعة  مو�سوع  فاإن   
جمال الفقه واأ�سوله الأنها تتعلق باالأحكام ال�سرعية وهي اأحكام تعبدية، وملا كان 
لال�ستطاعة اثر كبري بالن�سبة للتكاليف ال�سرعية راأيت الكتابة يف هذا املو�سوع 
احليوي املهم و�سوف اأتناول يف هذه املقدمة نقاط اأ�سا�سية على النحو التايل:

اأ�سباب اختيار البحث:
امل�ستجدة  امل�سائل  يف  خا�سة  اال�ستطاعة  اأحكام  ملعرفة  املا�سة  احلاجة   /1

كاحلج على نفقة الدولة وحج املر�سد واالأمري.
قلة و�ساءلة الكتابة عن اال�ستطاعة واأحكامها كمو�سوع م�ستقل.  /2

التكاليف  على  اال�ستطاعة  اأثر  يف  العلماء  اآراء  علي  الوقوف  �سرورة   /3
ال�سرعية.

اأهمية البحث:
يكت�سب هذا البحث اأهميته يف كونه يتناول االأحكام ال�سرعية ذلك الأن   
االأحكام ال�سرعية التكليفية خا�سة العملية منها مبنية على القدرة واال�ستطاعة. 
فُ اللّهُ نَْفسًا إاِلَّ وُسْعَهَا ...{ ]البقرة: 286[، باالإ�سافة اإىل اأن 

ِّ
قال تعاىل : }اَل يَُكل

الأحكامها  بيان  اإىل  حتتاج  اال�ستطاعة  مب�ساألة  ارتبطت  م�ستجدة   ق�سايا  هناك 
كاحلج على نفقة الدولة وغريها من الق�سايا التي اهتم  بها هذا البحث.

م�سكلة البحث اأو ا�سئلة البحث:
تاأثري  لال�ستطاعة  هل  وهو  الرئي�ض  ال�سوؤال  يف  البحث  م�سكلة  تكمن   

على تكليف ال�سريعة االإ�سالمية و تتفرع منه  االأ�سئلة االأتية: 
1- ما مفهوم اال�ستطاعة؟ 

2- ما اأنواع اال�ستطاعة؟
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3- ما املق�سود بالتكاليف ال�سرعية؟
4- ما اأثر اال�ستطاعة يف التكاليف ال�سرعية؟

5-ما اأراء العلماء يف اأحكام اال�ستطاعة خا�سة يف الق�سايا امل�ستجدة؟ 
اأهداف البحث: 

ي�سعى هذا البحث اإىل حتقيق االأهداف االأتية:   
1- بيان معنى اال�ستطاعة واأنواعها.

2- التعريف بتكاليف ال�سريعة االإ�سالمية.
3- بيان اأثر اال�ستطاعة على التكاليف ال�سريعة.

4- الوقوف على اآراء العلماء يف تاأثري اال�ستطاعة يف الق�سايا امل�ستجدة.
منهج البحث:

با�ستق�ساء  وذلك  التحليلي  اال�ستقرائي  املنهج  البحث  ي�ستخدم   
املعلومات املتعلقة باأحكام اال�ستطاعة من م�سادرها االأ�سيلة ومظانها وحتليلها 

وا�ستخال�ض النتائج باال�ستعانة باهلل تعاىل مع رجاء ن�سرته وبركته وتوفيقه.
هيكل البحث:

ا�ستمل البحث على مقدمة وثالثة مباحث وخامتة على النحو التايل:
املبحث االأول: التعريف باالأحكام واال�ستطاعة والتكاليف ال�رصعية.

املطلب االأول: التعريف باالأحكام ال�سرعية لغة وا�سطالحاً.  
املطلب الثاين: التعريف باال�ستطاعة واأنواعها واأقوال العلماء فيها.  

املطلب الثالث: التعريف بتكاليف ال�سريعة االإ�سالمية.  
املبحث الثاين: بيان اأثر اأال�ستطاعة يف )الطهارة وال�سالة(.

املطلب االأول: تعريف  بالطهارة واأق�سامها.  
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املطلب الثاين: بيان اأثر اال�ستطاعة يف ال�سالة.  
املبحث الثالث: بيان اأثر اال�ستطاعة يف احلج.

املطلب االأول: التعريف باحلج وحكم اال�ستطاعة فيه.  
املطلب الثاين: اأنواع اال�ستطاعة  يف احلج.  

املطلب الثالث: اأثر اال�ستطاعة يف احلج )حكم احلج على نفقة الدولة  
واحلج باملال احلرام وحج االأمري واملر�سد(.  

خامتة البحث: وت�ستمل على اأهم النتائج والتو�سيات وقائمة امل�سادر واملراجع 
والفهار�ض العامة.

املبحث االأول
التعريف باالأحكام ال�رصعية واال�ستطاعة والتكاليف ال�رصعية

املطلب االأول
التعريف باالأحكام ال�رصعية لغة وا�سطالحًا

اأواًل: تعريف االأحكام لغة:
حكمت  يقال  والق�ساء،  املنع  هو  لغة  واحلكم   : حكم  جمع  االأحكام   
عليه بكذا اأي منعه من  ِخالفه وحكمت بني النا�ض، اأي ق�سيت بينهم وف�سلت، 

ومنه احلكمة الأنها متنع �ساحبها من اأخالق االأراذل والف�ساد()1(.  
ثانيًا: تعريف احلكم يف اال�سطالح:

باأفعال  املتعلق  تعاىل  اهلل  خطاب  هو  االأ�سوليني:  ا�سطالح  يف  احلكم  اأ- 
املكلفني باالقت�ساء اأو التخيري اأو الو�سع)2(. 

امل�سباح املنري / اأحمد بن حممد بن على املغربي الفيومي ج 1 �ص 226.  )1(
املح�سول يف علم الأ�سول / فخر الدين حممد بن عمر بن احل�سني للرازي. ط 2 , 412ه – موؤ�س�سة الر�سالة للطباعة والن�سر, بريوت   )2(
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هذا التعريف للجمهور وي�ستمل على االأحكام ال�سرعية التكليفية وهي   
على  ي�ستمل  كما  واملباح(  واملكروه  واحلرام  واملندوب  الواجب  اأداء 
والعزمية  واملانع  وال�سرط  )ال�سبب  وهي  الو�سعية  ال�سرعية  االأحكام 

والرخ�سة وال�سحة والبطالن ( عند اجلمهور واحلنفية.
احلكم يف ا�سطالح الفقهاء: )هو مدلول خطاب ال�سرع()1( من خالل  ب- 
تعريف احلكم عند االأ�سوليني والفقهاء نالحظ اأن هناك فرق بني تعريف 
االأ�سوليني للحكم وتعريف الفقهاء، فجمهور االأ�سوليني، احلكم عندهم  
هو خطاب اهلل تعاىل املتعلق باأفعال املكلفني اقت�ساًء اأو تخرياً اأو و�سعاً( 
اأما عند الفقهاء فهو: اأثر خطاب اهلل تعاىل املتعلق باأفعال املكلفني اقت�ساًء 
اأو تخرياً اأو و�سعاً، فاحلكم عندهم هو االأثر اأي الوجوب ونحوه ولي�ض 

اخلطاب نف�سه)2(.
املطلب الثاين

التعريف باال�ستطاعة لغة وا�سطالحًا
وبيان اأقوال الفقهاء يف مفهوم اال�ستطاعة واأنواعها

اأواًل: التعريف باال�ستطاعة لغة: 
       اال�ستطاعة يف اللغة م�سدر ا�ستطاع ي�ستطيع ا�ستطاعة، وامل�سدر هو فعل 
�سفة  هي  التي  واحلمرة  ال�سارب،  فعل  هو  الذي  كال�سرب  و�سفته  الفاعل 
اال�ستطاعة  وتعني  ذلك.  اأ�سبه  وما  املحمر  �سفة  التي هي  واالحمرار  االأحمر 
اال�ستطاعة  ال�سحاح:  يف  جاء  ال�سيء،  على  والقدرة  الطاقة  اأي�ساً  اللغة  يف 

لبان – ج1 – �ص 14.
فواحت الرحموت و�سرب �سرح م�سلم ال�سبوث/ عبد العلي حممد بن نظام الدين حممد ال�سهالوي الن�ساري اللكنوي/ املحقق: عبد   )1(

اهلل حممود حممد عمر/ ط1423هـ/ دار الكتب العلمية بريوت – ج1 – �ص 54.
فواحت الرحموت �سرح م�سلم الثبوت/ مرجع �سابق/ج1 – �ص 54.  )2(
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االإطاقة)1(. ويف القامو�ض ا�ستطاع اأطاق)2(.   
ثانيًا: اال�ستطاعة يف اال�سطالح:

وردت عدة تعريفات لال�ستطاعة عند جمهور العلماء نذكر منها:   
اال�ستطاعة:  هي اأن يكون ال�سيء يف طوعك ال يتعا�سى على قدرتك،   
وامل�ستطيع هو القادر يف ماله وبدنه وذلك يختلف باختالف النا�ض واختالف 
�سدور  عندها  يجب  التي  التامة  القدرة  هي  اال�ستطاعة  وقيل  عوائدهم. 

الفعل)3(.  
احلرمني  اإمام  قال  الفعل.  التمكن من  واال�ستطاعة مبعنى القدرة: وهي   
البدنية واملالية  القدرة  ت�سمل  االأ�سباب واالآالت. وهي  "هي �سالمة  اجلويني 
وال�سرعية والزمنية والقدرة ال�سرعية" كاحلائ�ض والنف�ساء" فاإنهما واإن كانتا 
قادرتني ح�سياً على ال�سالة وال�سوم ونحوهما اإال اأنهما غري قادرتني �سرعاً)4(. 
ونحوه  كاملري�ض  ح�سياً  يطيقه  ال  فمن  اأطاقته  ال�سوم  على  القدرة  ومعنى 
بتاأقيت  تتحقق  الزمنية ال  عليهما. واال�ستطاعة  والنف�ساء ال يجب  وكاحلائ�ض 

العبادة بوقت ي�سعها)5(.   
ثالثًا: اأقوال العلماء يف مفهوم اال�ستطاعة: 

يرى بع�ض العلماء اأن اال�ستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق   
واأما  اهلل،  فعل  اأي  الفعل،  من  فهي  به  املخلوق  يو�سف  اأن  يجوز  ال  الذي 
اال�ستطاعة من جهة ال�سحة والو�سع والتمكن و�سالمة االآالت، فهي قبل الفعل 

ال�سحاح تاج اللغة و�سحاح العربية / اإ�سماعيل بن حماد اجلوهري / باب العني / ف�سل الطا, ج3 – �ص 125.  )1(
القامو�ص / باب العني ف�سل الطاء / ج3 / �ص60 .  )2(

تف�سري املنار / حممد ر�سيد بن على / الهيئة امل�سرية العامة/ طبعة 1990م / ج2 / �ص18.  )3(
حا�سية الباجوري / العالمة: الإمام الفقيه البارع اإبراهيم بن حممد بن اأحمد الباجوري ال�سافعي/ د ت/ د ن/ ج1 / �ص 298.  )4(

ك�سف الأ�سرار ج1 / �ص 194.  )5(
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وبها يتعلق اخلطاب)1(. بهذا املفهوم تنق�سم اال�ستطاعة اإىل ق�سمني اأو نوعني: 
االأول ا�ستطاعة �سابقة الفعل – والثاين ا�ستطاعة مقارنة الفعل.   

فاال�ستطاعة ال�سابقة للفعل هي التي اأحاط اهلل جل وعال بها التكاليف.   
وتعريفها:

يف  كالقيام  راجح،  �سرر  دون  الفعل  على  القدرة  به  حت�سل  ما  هي   
الفعل  على  االإن�سان  يقدر  ان  هنا  واال�ستطاعة  الواجب،  وال�سيام  ال�سالة، 
دون اأن يلحقه �سرر راجح، فاإن حلقه �سرر راجح فهو غري م�ستطيع، وهذه 
بال  للفعل  �سابقة  للفعل؟،  �سابقة  لي�ست  اأو  للفعل  �سابقة  هي  هل  اال�ستطاعة 
اإ�سكال ولذلك هذا النوع من اال�ستطاعة لواله ملا ح�سل التكليف فهو مناط 
تعاىل:  قوله  املذكور يف  اهلل ونهيه، وهو  اأمر  يتعلق  به  النوع  التكليف وهذا 
}وَلِلّهِ عََلى النَّاِس حِجُّ الْبَيْتِ مَِن اسَْتَطاعَ إِلَيْهِ سَِبيلً{ ]اآل عمران: 97[، ومنه قول النبي 

�سلى اهلل عليه و�سلم : )�سلٍّ قائماً فاإن مل ت�ستطع فقاعداً، فاإن مل ت�ستطع فعلى 
جنب ....()2(. وهذا النوع �سابق للفعل وبه ي�سح االأمر والنهي. وهو الذي 
يقر به القدرية)3( وينكره اجلربية)4( الأنهم يقولون ال قدرة للعبد على فعل �سيء 
اإال ما اأقدره اهلل عليه، فهم ينفون اال�ستطاعة لذلك فاجلربية وقعوا يف اخللل من 
باب االأمر والنهي، فعطلوا االأمر والنهي، فعندهم ال قدرة للعبد وال ا�ستطاعة 
اإنا الفعل كله هلل والعبد حركاته اإنا هي كحركات املرتع�ض وكحركات ال�سجر 

�سرح الطحاوية / خالد عبد اهلل بن حممد امل�سلح / باب ال�ستطاعة / ج19 / �ص7 .  )1(
�سحيح البخاري / الإمام البخاري .  )2(

القدرية هم: هم نفاة القدر وقيل هم املنكرون للقدر من املعتزلة قديًا واأ�سباههم. الإيان ومعامله و�سننه/ اأبو القا�سم بن �سالم   )3(
ابن عبداهلل العدوي النعدادي/ املحقق: ن�سر الدين اللباين/مكتبة املعارف/ط1421/1ه- 2000م/ ج1, �ص63.

اجلربية هم : هم اللذين ي�سندون فعل العبد اإىل العبد اهلل ويقولون اإن العبد جمبور على فعله, وهم �سنفان اجلربية اخلال�سة واجلربية   )4(
املتو�سطة. كتاب النت�سارات الإ�سالمية وك�سف �سبه الن�سرانية/ �سليمان بن عبد القوي بن الكرمي الطواف املحقق �سامل بن حممد 

القرين/ مكتبة العبيكان- الريا�ص/ ط1/ 1419ه- ج1/ �ص457.
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وكنب�ض العروق ال اختيار له فيها وال اأثر، فهم اأنكروا اال�ستطاعة ال�سابقة، اأما 
النوع الثاين من اال�ستطاعة فهي اال�ستطاعة املقارنة للفعل، وهي مبعنى القدرة 
يقدر،  ال  العبد  اأن  فعندهم  القدرية،  وتنفيه  اجلربية  يثبته  النوع  وهذا  عليه، 
وعندهم اأن هذه القدرة ال تدخل يف تقدير اهلل جل وعال ومل يعلق اهلل بها �سيء، 
اأما اجلربية  فهم يثبتون هذا  النوع من اال�ستطاعة. والذي عليه جمهور ال�سلف 
واخللف ممن تبع الكتاب وال�سنة اإثبات النوعني من القدرة ال�سابقة للفعل وهي 

امل�سححة لالأمر والنهي، وهي التي يتعلق بها اخلطاب اأمراً ونهياً ....()1(.
املطلب الثالث

التعريف بتكاليف ال�رصيعة االإ�سالمية
اأواًل:  معنى التكاليف لغة: 

التكاليف جمع تكليف، والتكليف لغة هو: )"االأمر مبا ي�سق")2( ويف   
القامو�ض " التكليف " االأمر مبا ي�سق، وتكلفه جت�سمه)3(. والتكليف هو اإلزام ما 

فيه كلفه، والكلفة هي امل�سقة()4(.
ثانيًا: معنى التكليف يف اال�سطالح: 

وردت عدة تعريفات للتكليف يف اال�سطالح: قيل: هو اإلزام ما فيه   
كلفة: وقيل: هو طلب ما فيه كلفة)5(. وقيل التكليف هو: عملية يزاحم االإن�سان 
فيها نف�سه ويجاهدها ملقاومة تنفيذ املعا�سي اأو يحملها على م�سقة الطاعة)6(.  

�سرح الطحاوي/ مرجع �سابق/  ج19 / �ص9 .  )1(
ل�سان العرب – بن منظور مرجع �سابق ج5 – �ص 3917.  )2(

القامو�ص املحيط مرجع �سابق – ج3 / �ص198.  )3(
امل�سباح املنري / اأحمد بن حممد بن علي / مرجع �سابق  / �ص537- 538.  )4(

�سل�سلة الأ�سماء وال�سفات / حممد احل�سن ال�سنقيطي ج4 / �ص9.  )5(
تف�سري ال�سعراوي / اخلواطر – حممد متويل ال�سعراوي مطابع اأخبار اليوم ج4- �ص2067.  )6(
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فيه كلفه والنهي  مبا  االأمر  اإقت�ساء طاعة)1(. وقيل هو كلفة  التكليف هو  وقيل 
عما يف االمتناع عنه كلفه. وقيل هو اإلزام فعل الواجبات وترك املحرمات)2(. 

وقيل هو اإلزام مقت�سي خطاب ال�سارع)3(.
اأن  هو  التعريفات  هذه  بني  املختار  التعريف  اأن  الباحث  يرى  عليه   
والنهي  االأمر  ل�سموله  املحرمات  وترك  الواجبات  فعل  اإلزام  يعني  التكليف 

وكالهما مكلف به.

املبحث الثاين
بيان اأثر اال�ستطاعة يف "الطهارة و ال�سالة"

املطلب االأول
تعريف  بالطهارة واأق�سامها

اأواًل: تعريف الطهارة لغًة وا�سطالحًا:
الطهارة يف اللغة: هي النظافة)4(. والطهارة نقي�ض النجا�سة وهي النقاء من  اأ/ 
النجا�سة والتطهر اأو التنزه والكف عن االإثم)5(. والطهارة اأي�ساً النزاهة 

من االأقذار ح�سية كانت اأو معنوية.
وهي   كانت  حقيقة  النجا�سة  من   النظافة  هي  اال�سطالح:  يف  الطهارة  ب/ 
اخلبث اأو حكمية وهي احلدث)6(. وقيل هي رفع حدث اأو اإزالة جن�ض 

امل�ست�سفي / الإمام الغزايل / ج1 / �ص87.  )1(
الربهان يف اأ�سول الفقه/ الإمام اجلويني/ املحقق / �سالح بن حممد / دار الكتب العلمية / بريوت / ط1/ 1418ه-1998 / ج1/   )2(

�ص14.
التلخي�ص يف اأ�سول الفقه / اجلويني / املحقق عبداهلل البناين/ وب�سري اأحمد / دار الب�سائر الإ�سالمية / بريوت / ج1/�ص134.  )3(

القامو�ص املحيط . مرجع �سابق �ص 554- 555.  )4(
املعجم  الو�سيط / جممع اللغة العربية .  )5(

يف �سرح الكتاب / عبد الغني بن طالب بن حادة/ ج1 / �ص79.  )6(
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اأو ما يف معناهما وعلى �سورتهما()1(، وقيل هي رفع ما مينع ال�سالة من 
حدث اأو جنا�سة باملاء اأو رفع حكمه بالتاب)2(.

ثانيًا: بيان اأثر اال�ستطاعة يف الطهارة:
عند  ولكن  الو�سوء  وجوب  يف  �سرط  واال�ستطاعة  القدرة  اأن  جند   
العجز واملر�ض ال يجب الو�سوء ، فالو�سوء ال يجب على العاجز واملري�ض 
)املاء  الطهورين  فاقد  وكذلك  يو�سئه،  من  يجد  مل  اإذا  واالأقطع  واملكره 
والتاب( ت�سقط عنه الطهارة بالكلية ويدخل يف اأحكام اال�ستطاعة �ساحب 
ال�سل�ض)3( وامل�ستحا�سة، ف�ساحب ال�سل�ض وامل�ستحا�سة ال ي�ستطيعان املحافظة 
املعروفة، ولذلك  الو�سوء  نواق�ض  ال�سالة على ح�سب  اأثناء  الو�سوء  على 
جاء التخفيف عنهما والعفو عنهما وذلك لعدم ا�ستطاعتهما على التحكم يف 

اخلارج �سواء كان بواًل اأو غائطاً اأو ريحاً اأو دماً. 
وتدخل اأحكام اال�ستطاعة اأي�ساً يف عوار�ض االأهلية خا�سة العوار�ض   
ال�سماوية التي جتعل املكلف يف و�سع ال ي�ستطيع معه اأداء التكليف وبالتايل 
ي�سقط عنه التكليف بالطهارة. وتتمثل عوار�ض االأهلية التي لها اأثر يف الطهارة 

يف االآتي)4(:
منا�سك  وبع�ض  وال�سوم   ال�سالة  اأداء  من  مينع  والنفا�ض:   احلي�ض   -1

احلج. 
املجموع �سرح املهذب / اأبو يحي حمي الدين يحي بن �سرف النور�ص/ج1 / �ص 124.  )1(

ال�سرح/ اأحمد بن حممد احللوين/ ال�سهري بال�ساوي/ ج1/�ص25.  )2(
ال�سل�ص: هو خروج اخلارج من "بول- وغائط- وريح" دون حتكم يف خروجه. وال�سل�ص يف اللغة هو ال�سهل يقال: فالن �سل�ص البول   )3(
اإذا كان ل ي�ستم�سكه. اأما يف ال�سطالح فال�سل�ص هو خروج ال�سي با�ستمرار اأو مع القطع بفا�سل قليل جدًا. )ال�سحاح تاج اللغة 
و�سحاح العربية/ مرجع �سابق/ ج5/�ص80( )اإر�ساد ال�سالك اإىل اأ�سرف امل�سالك يف فقه الإمام مالك/ عبد الرحمن �سهاب الدين 

البغدادي/ ال�سركة الأفريقيا للطباعة/ القاهرة/ د ن/ د ط/ ج1/�ص11 (.
اأ�سول الفقه الإ�سالمي / د. وهبة الزحيلي / دار الفكر بريوت / ط2 / 1424ه- 2004م /ج1 / �ص168- 194.  )4(



{193}العـدد الت��صـع ع�صـر )اأ( - حمرم 1442هـ / �صبتمرب  2020م

اجلنون والعته: مينع من اأداء التكاليف كلها.   -2
ال�سغر: وفيه ال يكلف ال�سبي دون �سن التكليف بال�سالة وال�سوم واإن   -3

اأمر وليه بتعليمه ال�سالة وتدريبه على ال�سوم وتزكية ماله. 
االإغماء والنوم والغفلة والن�سيان.   -4

املر�ض واملوت.   -5
ومن اأحكام اال�ستطاعة يف الطهارة اإباحة امل�سح على اخلفني واجلوارب   
لرفع امل�سقة على امل�سلمني يف خلع اخلف واجلورب يف كل و�سوء وكذلك 

اإباحة التيمم لفاقد املاء حقيقة اأوحكماً. 
املطلب الثاين

بيان اأثر اال�ستطاعة يف ال�سالة
اأواًل: تعريف ال�سالة لغًة وا�سطالحًا: 

 عََليِْهمْ إِنَّ 
ِّ
تعريف ال�شالة لغة:  ال�سالة لغة هي الدعاء قال تعاىل: }وَصَل اأ/ 

َّهُمْ{ ]التوبة: 103[، اأي اأدُع لهم.  صَلََتكَ سََكنٌ ل

بالتكبري  م�ستفتحة  واأفعال  اأقوال  هي  اال�سطالح:  يف  ال�سالة  تعريف  ب/ 
وخمتتمة بالت�سليم، ب�سرائط خم�سو�سة)1(. وهذا التعريف عند احلنفية 
وخمتتمة  االإحرام  بتكبرية  مفتتحة  �سالة  كل  ي�سمل  وهو  وال�سافعية 
بال�سالم ويعني هذا اأنه خرج من التعريف �سجود التالوة وهو �سجدة 
عليه  يتتب  ما  م�ستملة على  القراآن  من  اآية واحدة  �سماع  عند  واحدة 
ذلك ال�سجود. اأما املالكية واحلنابلة فقد عرفوا ال�سالة باأنها قربة فعلية 

ذات اإحرام و�سالم)2(.
مو�سوعة الفقه والق�سايا املعا�سرة / اأ.د. وهبة الزحليي / دار الفكر دم�سق / مكتبة الأ�سد/ ج1 – �ص559.  )1(

الفقه على املذاهب الأربعة / عبد الرحمن اجلزيري / مكتبة ال�سفاء / القاهرة / دون طبعة / 1424ه- 2003م/ ج1 – �ص 146.  )2(
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ثانيًا: بيان اأثر االإ�ستطالعة يف ال�سالة:
�سحة  ب�سرط  بداية  ال�سالة،  اأداء  يف  كبرياً  تاأثرياً  لال�ستطاعة  اأن  جند   
ال�سالة. فنجد مثاًل: �ست العورة من �سروط  �سحة ال�سالة ولكن ي�سقط هذا 
ال�سرط يف حالة عدم القدرة على ذلك وعدم وجود من يقوم به عن املكلف 
ال�سالة،  �سحة  �سروط  من  �سرط  القبلة  ا�ستقبال  وكذلك  عورته،  �ست  يف 
ي�سقط يف حالة عدم وجود من ير�سده اإىل جهة القبلة وكان جاهاًل بجهتها 
يف بلد غري بلده، وكذلك اإذا كان يف الطائرة اأو ال�سفينة اأو يف حالة احلرب 
فانه ي�سلي يف اأي اجتاه و�سالته �سحيحة، وكذلك الطهارة �سرط يف �سحة 
تقدم  كما  بها  االتيان  على  القدرة  عدم  حالة  يف  اأي�ساً  ت�سقط  وهي  ال�سالة 

احلديث يف املطلب ال�سابق. 
وجند اأي�ساً اأن اأركان ال�سالة واجب على امل�سلي امل�ستطيع اأن ياأتي بها،   
ولكن يف حالة عدم اال�ستطاعة يعفى من ذلك والدليل على ذلك قول النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم لعمران بن ح�سني: )�سلِّ قائماً فان مل ت�ستطع فقاعداً فاإن 

مل ت�ستطع فعلى جنب ....()1(.
فُ اللّهُ نَْفسًا إاِلَّ وُسْعَهَا{ ]البقرة: 286[، من خالل االآية 

ِّ
قال تعاىل: }اَل يَُكل  

واحلديث ال�سابق جند اأن بع�ض االأركان �سقطت بعدم اال�ستطاعة كالقيام لتكبرية 
االإحرام وقراءة الفاحتة والركوع والرفع منه من قيام، وال�سجود  واجللو�ض 
بني ال�سجدتني وكذلك ال�سجود بقدر ال�سالم للت�سهد االأخري. وكذلك توؤثر 
اال�ستطاعة على �سالة املري�ض حيث جوز له ال�سرع اأن ي�سلي بالكيفية التي 
اأن يجمع ال�سالة دون ق�سرها، كما جوز له  ي�ستطيعها. كما جوز له ال�سرع 
العاملية/ ط1/  الر�سالة  دار  مر�سد/  عادل  الأرناوؤوط/  �سعيب  املحقق:  القزويني/  يزيد  بن  اهلل حممد  عبد  اأبو   / ماجة  ابن  �سنن   )1(

1430هـ / ح رقم 1223/ ج2/ �ص283.
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اأن يتخلف عن اجلماعة واجلمعة لعدم اال�ستطاعة، كما جوز ال�سرع التخلف 
عن اجلمعة يف حالة اخلوف من العدو، وكذلك ت�سقط اجلماعة ب�سبب املطر 
والوحل والظلمة بل يجمع املغرب والع�ساء يف حالة املطر الواقع اأو املتوقع. 

املبحث الثالث
بيان اأثر اال�ستطاعة يف احلج

املطلب االأول
التعريف باحلج وبيان اأثر اال�ستطاعة فيه

اأواًل: التعريف باحلج لغة وا�سطالحًا: 
التعريف باحلج لغة:  احلج لغة: هو الق�سد والتوجه وكرثة التدد اإىل من  اأ/ 

يعظم، ثم غلب لفظ احلج على ق�سد الكعبة للن�سك املعروفة)1(.
احلج يف اال�سالح:  للحج عدة تعريفات يف اال�سطالح نذكر منها:  ب/ 

خم�سو�ض  زمن  يف  خم�سو�سة  ب�سفة  تعاىل  هلل  الكعبة  ق�سد   -1
ب�سروط خم�سو�سة وهذا تعريف احلنفية. 

الطواف  من  املفرو�سة  االأفعال  الأداء  احلرام  البيت  ق�سد   -2
والوقوف بعرفة حمرماً بنية احلج. وهذا تعريف الكمال بن الهمام 

احلنفي)2(.
باالأعمال امل�سروعة، فر�ساً و�سنة، وهذا  البيت  اإىل  التوجه  ق�سد   -3

تعريف املالكية)3(.
الختيار لتعليل املختار / اأبو الف�سل جمد الدين عبداهلل بن حممود بن مودود املو�سلي احلنفي / ط1 1975م – دار املعرفة / بريوت   )1(

ج- �ص139.
فتح القدير �سرح الهداية / ابن الهمام كمال الدين حممد بن عبد الواحد الإ�سكندراين / دار الفكر بريوت /ج2 – �ص408.  )2(

مواهب اجلليل �سرح خمت�سر خليل / اخلطاب اأبو عبداهلل حممد حممد بن حممد / دار الفكر / بريوت – ج2 – �ص470.  )3(
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تعريف  بنية.  خم�سو�سة  اأعمال  هو  اأو  للن�سك  الكعبة  ق�سد  هو   -4
ال�سافعية)1(.

ق�سد مكة للن�سك يف زمن خم�سو�ض وهذا تعريف احلنابلة)2(.  -5
ثانيًا: بيان حكم اال�ستطاعة يف احلج: 

ملعرفة حكم اال�ستطاعة يف احلج البد من الوقوف على اآراء املذاهب   
الفقهية يف حكم اال�ستطاعة وهي على النحو االآتي: 

مذهب االأحناف: ذهب االأحناف اإىل اأن اال�ستطاعة يف احلج من �سروط   -1
على  القدرة  فت�سطرت  واإال   " عابدين  بن  حا�سية  يف  جاء  الوجوب، 

املحارة لالآفاق ال على املكي ....)3(
مذهب املالكية: ذهب املالكية اإىل اأن اال�ستطاعة واجبة جاء يف خمت�سر   -2
الو�سول بال م�سقة  باإمكان  با�ستطاعة  "ووجب  العالمة خليل رحمه اهلل 

عظمت واأمن على نف�ض ومال ... ")4(.
من  �سرط  اال�ستطاعة  اأن  اإىل  اأي�ساً  ال�سافعية  ذهب  ال�سافعية:  مذهب   -3
�سروط وجوب احلج حيث ذكروها من جملة �سروط. جاء يف الوجيز 
"وال ي�ستط لوقوعه عن �سحة االإ�سالم،  يف مذهب االإمام ال�سافعي: 
واحلرية والتكليف، وي�ستط لوجوب حج االإ�سالم هذه ال�سرائط مع 

اال�ستطاعة ......" )5(.
حا�سية قيلوب وعمرية على �سرح املحلى على منهاج الطالبني / اأبو العبا�ص �سهاب الدين اأحمد بن �سالمة / دار اأحباء الكتب   )1(

العربية / القاهرة /ج2- �ص107.
ك�ساف القناع / من�سور بن يون�ص بن اإدري�ص البهوتي / دار اإحباء الكتب العلمية / بريوت / ج2 – �ص375.  )2(

رد املختار على الدر املختار املعروف بحا�سية بن عابدين / دار الفكر بريوت/ ط2/ 1412هـ -1992م/ج2/ �ص460.  )3(
بريوت/   / الفكر  دار  1401ه-1981م/  طبعة  رقم  دون   / ن�سر  اأحمد  ال�سيخ  عليه  وعلق  �سححه   / اإ�سحاق  بن  خليل  ال�سيخ   )4(

�ص74-73.
الوجيز يف فقه مذهب الإمام ال�سافعي/ �سحة الإ�سالم / حممد بن حممد ابن حامد الغزايل/ ط1 1414ه-1994م /دار الفكر /   )5(

بريوت/�ص91.
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مذهب احلنابلة: عند احلنابلة اال�ستطاعة من �سروط وجوب احلج اأي�ساً:   -4
جاء يف املعنى: "اال�ستطاعة امل�سروطة ملك الزاد والراحلة.....)1(.

ال�سبيل  اأن اال�ستطاعة  اإىل  الظاهري  الظاهرية:  ذهب بن حزم  مذهب   -5
اأما �سحة اجل�سم والطاعة على امل�سي والتك�سب  الذي يجب به احلج، 

من عمل اأو جتارة ما يبلغ به احلج ويرجع....)2(
من خالل ا�ستعرا�ض اآراء املذاهب املختلفة يالحظ اأن اال�ستطاعة �سرط   
من �سروط وجوب احلج باإجماع املذاهب، اإال اأن هناك اختالفاً بني املذاهب 
اأنواع  اآراء الفقهاء يف  يف نوع اال�ستطاعة املوجبة للحج و�سوف نقف على 

اال�ستطاعة الواجب توافرها حتى يكون احلج واجباً.
املطلب الثاين

اأنواع اال�ستطاعة يف احلج
اأنواع اال�ستطاعة: 

خل�ض بع�ض العلماء اال�ستطاعة يف ثالثة اأنواع هي:  اال�ستطاعة املالية-   
اال�ستطاعة البدنية – اال�ستطاعة االأمنية. 

اأما اال�ستطاعة املالية: فهي التي يجب توافرها ملواجهة تكاليف احلج من ترحيل   
و اإعا�سة وم�سكن وغريها من امل�ستلزمات مما هو �سروري الأداء منا�سك احلج.

اأما اال�ستطاعة البدنية: فاملق�سود بها اجلوانب ال�سحية للحاج وهي التي   
البد من توافرها للحاج حتى يتكمن من اأداء الفري�سة دون عناء وم�سقة.

املعنى / موفق الدين اأبي حممد عبداهلل بن اأحمد بن حممد اإبن قدامة املقد�سي/ حتقيق الدكتور عبداهلل بن عبد املح�سن الرتكي/   )1(
الدكتور عبد الفتاح حممد احللو / ط 1419ه-1999م/ دار عامل الكتب / اململكة العربية ال�سعودية/ ج5/ �ص8.

املحلى/ اأبو حممد على بن اأحمد بن �سعيد بن حزم/ حتقيق الأ�ستاذ ال�سيخ اأحمد بن حممد �ساكر / دون طبعة وتاريخ, دار الفكر   )2(
بريوت/ املجلد الرابع/ ج7/ �ص53.
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اأما اال�ستطاعة االأمنية: فاملق�سود بها �سالمة احلاج حتى يوؤدي املنا�سك   
اال�ستطاعة  و�سف  اإىل  العلماء  بع�ض  ذهب  وقد  �سرعاً،  املطلوبة  بال�سورة 

االأمنية ب�سالمة الدين والنف�ض والعقل والعر�ض واملال)1(.
بالنف�ض  اال�ستطاعة  وهو  العلماء  عنه  حتدث  لال�ستطاعة  اآخر  تق�سيم  هناك 

واال�ستطاعة بالغري.
فاال�ستطاعة بالنف�ض: هي قدرة املكلف على القيام بالتكليف بنف�سه من   
غري االنتقال اإىل غريه ليعينه فيه، اأما اال�ستطاعة بالغري: فهي قدرة املكلف على 

القيام بالتكليف باإعانة غريه عليه، وذلك لعدم قدرته عليه بنف�سه)2(.
جند اأن اآراء العلماء قد تباينت يف م�ساألة اال�ستطاعة بالغري فقد اعترب كل   
من اأبي يو�سف وحممد من احلنفية وال�سافعية واحلنابلة، امل�ستطيع بالغري مكلفاً 
يف حني ذهب كل من اأبي حنيفة ومالك اإىل اعتبار امل�ستطيع بغريه ال بنف�سه 
عاجزاً وغري م�ستطيع الأن املرء يكلف بقدرة نف�سه ال بقدرة غريه اإال اأذا كان 

هذا الغري ممن جتب عليه خدمته كولده اأو ممن ال مين عليه كزوجته)3(.
اعتبار  يف  ومالك  حنيفة  اأبو  االإمامان  اإليه  ذهب  ما  اأن  الباحث  يرى   
امل�ستطيع بغريه ال بنف�سه عاجزاً وغري م�ستطيع هو الراأي الراجح الأن اهلل �سبحانه 
فُ اللّهُ نَْفسًا إاِلَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا َكسَبَتْ وَعََليْهَا مَا اْكَتسَبَتْ...{ ]البقرة: 286[، 

ِّ
وتعاىل: }اَل يَُكل

ونف�ض االإن�سان تعني االإن�سان ال غريه واهلل اأعلم.

املوافقات لالإمام ال�ساطبي / ج1/ �ص346.  )1(
اأحكام ال�ستطاعة يف احلج/ يو�سف عبد الرحيم �سالمة/ �ص17.  )2(

حا�سية بن عابدين/ مرجع �سابق /ج2- �ص461-458.  )3(
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املطلب الثالث
حكم احلج على نفقة الدولة وحج االأمري واملر�سد واحلج باملال احلرام

مو�سوعات هذا املطلب جميعها تعترب من امل�ستجدات التي حتتاج اإىل   
بيان الأحكامها فلذلك نقف عليها لبيان اآراء العلماء املعا�سرين فيها ف�ساًل عن 

اأنها تدخل يف دائرة اأحكام اال�ستطاعة يف احلج.
اأواًل: حكم احلج على نفقة الدولة:

املق�سود بنفقة الدولة " املال الذي يدخل يف ميزانية الدولة التي يجب   
  " وجماالتها  احلياة  نواحي  كافة  يف  ورعاياها  مواطنيها  حاجات  ل�سد  اإنفاقها 
العامة  امليزانية  ال�سرف من هذه  املطلب هو هل  املطروح يف هذا  وال�سوؤال 
املال  من  يحجوا  اأن  بالدولة  للعاملني  ي�سح  هل  مبعنى  بالدولة  للعامل  يجوز 

العام؟ 
لالإجابة عن هذا ال�سوؤال نقف على اآراء بع�ض العلماء املعا�سرين ممن   
اأن احلج  اأن نوؤكد  العلماء البد  اآراء  تناول  تناولوا هذا املو�سوع. ولكن قبل 
مبني على اال�ستطاعة، واال�ستطاعة هي حمور احلديث يف هذا البحث فهل 

تتحقق اال�ستطاعة باملال العام؟ 
ن�سر الدكتور حممد بولون)1( بتاريخ 2008/11/11م. مقااًل تناول   
املال  اأن يكون من  االأ�سل يف مال احلج  فيه  الدولة. جاء  نفقة  فيه احلج على 
الطيب احلالل الذي اأ�سله اإما عماًل م�سروعاً اأو جتارة م�سروعة اأو عطية بحق 
ال�سدقة  وكذلك  مبن�سب،  مرتبطة  م�سلحة  اأو  بر�سوة  امللتب�سة  غري  كالهدية 
الآداب والعلوم الن�سانية  التاأ�سيل اجلامعي يف كلية  العام 1963م- باملحمدية باملغرب ح�سل على �سهادة  حممد بولوز: ولد يف   )1(
بجامعة ال�سلطان مولي �سليمان بني هالل. ونال درجة الدكتوارة من جامعة حممد بن عبداهلل بفا�ص- عمل بالتدري�ص- لديه عدة 
موؤلفات منها: تربية ملكية الجتهادية من خالل بداية املجتهد ونهاية املقت�سد لبن ر�سد ومقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية بني الب�سط 

والقب�ص ودور ال�سريعة الإ�سالمية يف املحافظة على الكليات اخلم�ص لالإن�سان وغريها من املوؤلفات.
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اأو  م�ستحق  ومرياث  والكفارات  وال�سدقات  الزكاة  مال  من  الفقري  ياأخذها 
مكافاأة م�ستحقة مبعايري مو�سوعية، ويرى الدكتور بلون اأن ال�سرف يف املال 
ي�سدق  اأن  وا�ستاط  عنها  ينوب  ما  اأو  االأمة  وبر�ساء  بامل�سلحة  منوط  العام 
من  عدد  لتكرمي  املخ�س�ض  اجلزاء  على  امل�ستملة  امليزانية  على  االأمة  نواب 
املوظفني اأو جمموع املوظفني باإر�سالهم اإىل احلج على نفقة امليزانية العامة اأو 
اأو املوؤ�س�سات املوازية على وفق معايري  القطاعات احلكومية  ميزانية خمتلف 
مو�سوعية ويرى اأن املبداأ هو اأن تنطبق عليه هذه املعايري على من يتم اختيارهم 
اأو  ر�سوة  اأو  قرابة  اأو  �سخ�سية  م�سالح  اأو  حماباة  دون  العامة  امليزانية  على 

عرقية اأو والءات حزبية اأو انتخابية وغريها. 
يف  املو�سوعية  باملعايري  االلتزام  مت  اإذا  اأنه  بلون  الدكتور  اعترب  وقد   
االختيار يعترب ذلك نعمة من النعم التي ي�سرها له اهلل �سبحانه وتعاىل على �سبيل 
اال�ستطاعة التي توفرت له الأداء املنا�سك. كما ي�سدد على اأنه يجب اأن يوافق 
نواب الربملان عند مناق�ستهم امليزانية اخلا�سة باحلج على اأن ال يكون ذلك على 
ح�ساب اأولويات ال�سعب االأخرى كالغذاء واالأمن وال�سحة والدفاع وغريها 
من ال�سروريات، اأما الدكتور اأحمد الري�سوين   فقد ن�سر يف مقاله وحدد من 
يجوز حجهم على نفقة الدولة ومن ال يجوز، فح�سر من يجوز حجهم على 
ما يف  بعمل  للقيام  لها  تابعة  اأي جهة  اأو  الدولة  تر�سلهم  من  الدولة يف  نفقة 
اإليهم، كما هو �ساأن  مو�سم احلج فيوؤدون منا�سك احلج بجانب املهمة املوكلة 
املكلفة،  وال�سخ�سيات  الوفود  وكذلك  والعلمية،  والطبية  االإدارية  البعثات 
الري�سوين:  واأ�ساف  اأخرى،  اإ�سالمية  بلدان  عن  وم�ساورات  لقاءات  باإجراء 
نفقة  يذهبوا ويحجوا على  اأن  لهم  يجوز  مهمة  اأو  لغر�ض  اأر�سل  من  اأن كل 
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الدولة، واأ�ساف الري�سوين اأي�ساً اأن لهم اأن يتقا�سوا مكاأفاأة وتعوي�سات زائدة 
على نفقات احلج بح�سب ما هو معمول به وهذا اإذا كانت املهام املنوط بهم 

جديه واأكيدة. 
اأما الذين ال يجوز حجهم على نفقة الدولة على ح�سب راأى الري�سوين   
فهم االأ�سخا�ض الذين يتم اإر�سالهم ملجرد احلج وما يدخل يف رحلتهم من تعبد 

وتب�سع ومنافع خا�سة)1(. 
من خالل ما مت ا�ستعرا�سه من راأى الدكتور بلوز والدكتور الري�سوين   
يرى الباحث اأن احلج على نفقة الدولة اإذا كان من خالل اأعمال تخ�ض امل�سلحة 
العامة للم�سلمني وتهيئة وخدمة احلجاج والقيام باإجراءات حجهم يجوز احلج 

على نفقة الدولة واهلل اأعلم. 
ثانيًا: حكم حج املر�سد واالأمري: 

اأما حج املر�سد واالأمري فهو يقع �سمن حكم احلج على نفقة الدولة اأو   
بهم  املنوط  البعثة  االأفواج هم �سمن  املر�سدون واأمراء  ما دام  نفقة احلجاج 
وردت  وقد  ال�سحيحة  بال�سورة  املنا�سك  الأداء  واإر�سادهم  احلجاج  تب�سري 

عده فتاوى تدلل على جواز حج االأمري واملر�سد .

الدكتور اأحمد الري�سوين: اأحمد عبد ال�سالم حممد الري�سوين- ولد �سنة 1953م- ب�ساحية مدينة الع�سر باملغرب- �سيا�سي وفقيه   )1(
وعامل- تخرج من جامعة القرويني �سنة 1978م- نال الدبلوم يف الدرا�سات العليا 198م- بجامعة حممد اخلام�ص بكلية الدرا�سات 
والعلوم الن�سانية واملاج�ستري 1989م- والدكتوراة  1992م- عمل بوزارة العدل عمل ا�ستاذًا لأ�سول الفقه ومقا�سد ال�سريعة 
الفقه)nr( بجدة ع�سو  لدى جممع  اأول  بالرباط 1996-2000م- خبري  اخلام�ص  الن�سانية بجامعة حممد  والعلوم  الآداب  بكلية 
موؤ�س�ص بالحتاد العام للم�سلمني وع�سو املجل�ص التنفيذي لالحتاد ثم رئي�سًا خلفًا للدكتور يو�سف القر�ساوي يف العام 2018م-له 
العديد من املوؤلفات منها: نظرية املقا�سد عند المام ال�ساطبي-مدخل اإىل مقا�سد ال�سريعة- الفكر املقا�سدي )قواعده وفوائده( 
الثالثاء  بتاريخ    .https lar Wikipedia.orgl wiki الإ�سالمية.  العلوم  يف  وتطبيقاتها  والتغليب  التقريب  نظرية 

2020/3/4م.
-اأحكام الأ�ستطاعة يف احلج يف �سوء امل�ستجدات املعا�سرة/ ر�سالة ماج�ستري/ يو�سف عبد الرحيم �سالمة/ ر�سالة من�سورة بتاريخ   

1424هـ -2003م/ جامعة النجاح الوطنية / نابول�ص/ فل�سطني/ �ص158.
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ثالثًا: حكم احلج باملال احلرام: 
تباينت اآراء الفقهاء يف حكم احلج باملال احلرام فمنهم من جوز ومنهم   

من مل يجوز احلج باملال احلرام ويف ما يلي بيان مذاهب الفقهاء يف ذلك:
باملال  احلج  اإىل جواز  وال�سافعية  واملالكية  احلنفية  اجلمهور من  ذهب   
احلرام مع االإثم. وقول عند احلنابلة والظاهرية وقد قا�سوا ذلك بال�سالة يف 
الدار املغ�سوبة اأو االأر�ض املغ�سوبة ً واحلرمة هنا يف �سغل املكان املغ�سوب 
ال من حيث كون الفعل �سنم الأن الفر�ض ال ميكن ات�سافه باحلرمة وكذلك يف 
احلج فهو زيارة مكان خم�سو�ض لي�ض حراما بل احلرام هو اإنفاق املال احلرام 
لذلك اإذا حج مبال مغ�سوب �سمنه واأجزاأه حجه)1(، وجاء يف خمت�سر خليل 
و�سح باحلرام وع�سى)2(، وقد برر الذين ذهبوا اإىل جواز احلج باملال احلرام 
من  اأخ�ض  القبول  الأن  احلرام  باملال  احلج  ي�سح  " اإنا  بقولهم:  اإليه  ذهبوا  ما 
االأخ�ض  نفي  يلزم  للفر�ض، وال  الفعل م�سقطاً  ال�سحة الأنها عبارة عن كون 
نفي االأعم، فاحلج باحلرام �سحيح اإذ ي�سقط به الفر�ض وهو غري متقبل اأي ال 

ثواب فيه")3(. 
اأما احلنابلة مل يجوزوا احلج باملال احلرام اإذ ال ت�سح عندهم ال�سالة يف   
االأر�ض املغ�سوبة)4( بناء على مذاهب الفقهاء ما بني جموز وغري جموز يرى 
الباحث عدم اجلواز هو الراأي الراجح يف هذه امل�سالة وذلك �سداً للذرائع 
خا�سة يف هذا الزمن الذي كرث فيه ك�سب املال ب�سورة غري م�سروعة وحمرمة 
رد املحتار على الدر املختار/ مرجع �سابق/ ج2/�ص456. رو�سة الطالبني وعمدة املفتني/ اأبو زكريا حمي الدين يحي بن �سرف   )1(

النووي/ املكتب الإ�سالمي / بريوت/ ط3/ 1412هـ - 1991م/ ج3/ �ص36.
– لبنان/ ط 1401هـ - 1981م/  والن�سر/ بريوت  للطباعة  الفكر  دار  املالكي/  ا�سحاق  بن  العالمة بن خليل  خمت�سر خليل/   )2(

�ص74.
�سرح الرزقاين على املوطاأ/ حممد بن عبد لباقي بن يو�سف الرزقاين / باب الرتغيب يف ال�سدقة حتيق/ طه عبد الروؤوف �سعد/مكتبة   )3(

الثقافة/ القاهرة/ط1/ 2003م/ ج4/ �ص662.
القواعد/ زينا لدين عبد الرحمن بن اأمد بن رجب احل�سن احلنبلي/ دار الكتب العلمية/ بريوت / د ت / دن /�ص13.  )4(
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باالإ�سافة اإىل اأن احلج قربة هلل تعاىل واأن اهلل طيب ال يقبل اإال طيب ويع�سد ما 
ذهب اإليه الباحث ما جاء يف �سرح كتاب احلج من �سحيح م�سلم عند احلديث 
عن اال�ستطاعة قول ال�سارح: )بع�سهم حتدث وقال: اال�ستطاعة وجود الزاد 
والراحلة ومال يو�سله اإىل تلك االأماكن وال بد اأن تكون من مال حالل ويحرم 

عليه اأن يك�سب املال من وجوه حرام ال للحج وال لغريه ......()1(.

اخلامتــــــــة
الذي جاء  البحث  الكتابة يف هذا  بحمد اهلل وعونه وتوفيقه اكتملت   
بعنوان اأحكام اال�ستطاعة واأثرها على تكاليف ال�سريعة االإ�سالمية. وقد تو�سل 

الباحث يف ختام هذا البحث اإىل جملة من النتائج والتو�سيات: 
اأواًل: النتائج:

بني البحث وجود اأنواع متعددة لال�ستطاعة عند العلماء ولكل نوع اأثره   -1
على التكاليف ال�سرعية. 

ال�سريعة  تاأثري وا�سح لال�ستطاعة على تكاليف  اأكد البحث على وجود   -2
فعند عدم اال�ستطاعة والقدرة على الفعل للمكلف به قد ي�سقط التكليف 

بالكلية. 
اأكد البحث اأن تكاليف ال�سرع االإ�سالمي مبنية على القدرة على الفعل   -3

املكلف به واأن التكليف مبا ال يطاق منفي عن الت�سريع االإ�سالمي. 
ففي  حال  اإىل  حال  من  التكليف  تنفيذ  عند  املكلف  تنقل  اال�ستطاعة   -4
اإىل  والو�سوء  الغ�سل  من  املكلف  ينتقل  القدرة  عدم  عند  الطهارة 
�سرح كتاب احلج من �سحيح م�سلم/ الإمام م�سلم بن احلجاج اأبو احل�سن الق�سري الني�سايورى / ال�سارع / عبد الكرمي بن عبداهلل   )1(

بن عبد الرحمن بن اخل�سر /ج16/ �ص4.
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اإىل  القيام  من  املكلف  ينتقل  القدرة  عدم  عند  ال�سالة  ويف  التيمم. 
اجللو�ض واال�سجاع.

االأمري  حج  ويجوز  الدولة  نفقة  على  احلج  يجوز  اأنه  البحث  بني   -5
واملر�سد.

بني البحث اآراء الفقهاء يف احلج باملال احلرام ورجح عدم جواز احلج   -6
باملال احلرام.

ثانيًا: التو�سيات: 
اأو�سى الباحث باإجراء املزيد من الدرا�سات حول اأثر اال�ستطاعة يف   
التكاليف ال�سرعية واإجراء درا�سة م�ستقلة حول تاأثري اال�ستطاعة على فري�ستي 

والزكاة".  "ال�سوم 

امل�سادر واملراجع
القراآن الكرمي .
كتب التف�سري:

تف�سري املنارة / حممد ر�سيد بن علي / الهيئة امل�سرية العامة.   .1
تف�سري ال�سعراوي / اخلواطر – حممد متويل ال�سعراوي مطابع اأخبار   .2

اليوم.
ال�سنة النبوية:

�سرح الرزقاين على املوطاأ/ حممد بن عبد الباقي بن يو�سف الرزقاين   .1
�سعد/مكتبة  الروؤوف  عبد  طه  ال�سدقة حتقيق/  التغيب يف  باب   /

الثقافة/ القاهرة/ط1/ 2003م.
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اأن�ض االأ�سبحي املدين/ ال�سارح: عبد الكرمي  �سرح املوطاأ/ مالك بن   .2
بن عبداهلل بن عبد الرحمن بن حميد اخل�سر.

اأبو  احلجاج  بن  م�سلم  االإمام  م�سلم/  �سحيح  من  احلج  كتاب  �سرح   .3
بن  بن عبداهلل  الكرمي  عبد  ال�سارع /  الني�سايورى /  الق�سري  احل�سن 

عبد الرحمن بن اخل�سر .
�سحيح البخاري / االإمام البخاري .  .4

كتب الفقه واأ�سوله والعقيدة واأخرى:
اأحكام اال�ستطاعة يف احلج/ يو�سف عبد الرحيم �سالمة.  .1

االختيار لتعليل املختار / اأبو الف�سل جمد الدين عبداهلل بن حممود بن   .2
مودود املو�سلي احلنفي / ط1 1975م – دار املعرفة / بريوت.

اأ�سول الفقه االإ�سالمي / د. وهبة الزحيلي / دار الفكر بريوت / ط2   .3
/ 1424هـ- 2004م.

العدوي  عبداهلل  بن  �سالم  بن  القا�سم  اأبو  و�سننه/  ومعامله  االإميان   .4
املعارف/ االلباين/مكتبة  الدين  ن�سر  املحقق:  النعدادي/ 

ط1421/1ه- 2000م.
الربهان يف اأ�سول الفقه/ االإمام اجلويني/ املحقق / �سالح بن حممد   .5

/ دار الكتب العلمية / بريوت / ط1/ 1418هـ-1998م.
التلخي�ض يف اأ�سول الفقه / اجلويني / املحقق عبداهلل البناين/ وب�سري   .6

اأحمد / دار الب�سائر االإ�سالمية / بريوت.
حا�سية  وعمرية على �سرح املحلى على منهاج الطالبني / اأبو العبا�ض   .7

�سهاب الدين اأحمد بن �سالمة / دار اإحياء الكتب العربية / القاهرة.



جملة ت�أ�صيل العلوم {206}

رد املختار على الدر املختار املعروف بحا�سية بن عابدين / حتقيق �سيد   .8
�سناري / دون طبعة 1437ه- 2016م- دار احلديث القاهرة.

رو�سة الطالبني وعمدة املفتني/ اأبو زكريا حمي الدين يحي بن �سرف   .9
النووي/ املكتب االإ�سالمي/ بريوت / ط1423هـ.

�سل�سلة االأ�سماء وال�سفات / حممد احل�سن ال�سنقيطي .  .10
ال�سرح / اأحمد بن حممد احللوين / ال�سهري بال�ساوي .  .11

�سرح الطحاوية / خالد عبد اهلل بن حممد امل�سلح/ باب اال�ستطاعة.  .12
اأحمد ن�سر /  ال�سيخ  اإ�سحاق / �سححه وعلق عليه  بن  ال�سيخ خليل   .13

دون رقم طبعة 1401هـ-1981م/ دار الفكر / بريوت.
عبد  بن  حممد  الدين  كمال  الهمام  ابن   / الهداية  �سرح  القدير  فتح   .14

الواحد االإ�سكندراين / دار الفكر بريوت.
فواحت الرحموت و�سرب �سرح م�سلم الثبوث/ عبد العلي حممد بن نظام   .15
الدين حممد ال�سهالوي الن�ساري اللكنوي/ املحقق: عبد اهلل حممود 

حممد عمر/ ط1423هـ/ دار الكتب العلمية بريوت.
الفقه على املذاهب االأربعة / عبد الرحمن اجلزيري / مكتبة ال�سفاء   .16

/ القاهرة / دون طبعة / 1424هـ- 2003م.
القواعد البن رجب/دار الكتب العلمية بريوت/ د ط/ دت.  .17

بن  �سليمان  الن�سرانية/  �سبه  وك�سف  االإ�سالمية  االنت�سارات  كتاب   .18
عبد القوي بن الكرمي الطواف املحقق �سامل بن حممد القرين/ مكتبة 

العبيكان- الريا�ض/ ط1/ 1419هـ.
اإحياء  دار  البهوتي /  اإدري�ض  بن  يون�ض  بن  القناع / من�سور  ك�ساف   .19

الكتب العلمية / بريوت.
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اللباب يف �سرح الكتاب / عبد الغني بن طالب بن حادة.  .20
املجموع �سرح املهذب/ اأبو يحيى حمي الدين يحيى بن �سرف النور�ض/ج1.   .21
املح�سول يف علم االأ�سول / فخر الدين حممد بن عمر بن احل�سني الرازي.   .22

ط 2 ، 412هـ – موؤ�س�سة الر�سالة للطباعة والن�سر، بريوت، لبنان.
املحلى/ اأبو حممد على بن اأحمد بن �سعيد بن حزم/ حتقيق االأ�ستاذ   .23
ال�سيخ اأحمد بن حممد �ساكر / دون طبعة وتاريخ، دار الفكر بريوت/ 

املجلد الرابع.
خمت�سر خليل/ العالمة ال�سيخ خليل بن اإ�سحاق املالكي/ دار الفكر/   .24

بريوت/ ط 1401هـ.
املغني / موفق الدين اأبي حممد عبداهلل بن اأحمد بن حممد بن قدامة   .25
املقد�سي/ حتقيق الدكتور عبداهلل بن عبد املح�سن التكي/ الدكتور 
عبد الفتاح حممد احللو / ط 1419ه-1999م/ دار عامل الكتب / 

اململكة العربية ال�سعودية.
مواهب اجلليل �سرح خمت�سر خليل / اخلطاب اأبو عبداهلل حممد حممد   .26

بن حممد / دار الفكر / بريوت.
مو�سوعة الفقه والق�سايا املعا�سرة / اأ.د. وهبة الزحليي / دار الفكر   .27

دم�سق / مكتبة االأ�سد.
حممد   / االإ�سالم  �سحة  ال�سافعي/  االإمام  مذهب  فقه  يف  الوجيز   .28
الفكر /  الغزايل/ ط1 1414هـ-1994م /دار  ابن حممد بن حامد 

بريوت.
كتب اللغة العربية والرتاجم:

ال�سحاح تاج اللغة / باب العني / ف�سل الطا.  .1
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القامو�ض / باب العني ف�سل الطاء.  .2
امل�سباح املنري / اأحمد بن حممد بن على املغربي الفيومي.  .3

املعجم  الو�سيط / جممع اللغة العربية.  .4
ال�سبكة العنكبوتية :

2020/3/4م. الثالثاء  بتاريخ   )https lar Wikipedia.orgl wiki(  .1
ال�ساعة التا�سعة م�ساًء.
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معامل تأصيلية يف مناقشة الشبهات االستشراقية حول القراءات القرآنية
لمي)1( د. حبيب اهلل بن �ص�لح ال�صُّ

امل�ستخل�ش
مو�سوع البحث:

القراءات  حول  اال�ست�سراقية  ال�سبهات  مناق�سة  يف  تاأ�سيلية  »معامل   
ملناق�سة  توؤ�سل  مهمة  واأ�س�ض  وا�سحة  معامل  تقدمي  اإىل  يهدف  القراآنية(«، 
موقف  بيان  من  بذلك  احتف  ما  مع  واحلديثة  القدمية  اال�ست�سراقية  ال�سبهات 
لبع�ض  اإثارة  من  ذلك  �ساحب  وما  وعلومها،  القراءات  من  امل�ست�سرقني 
مناق�سة  نحو  بارزة  معامل  وا�سعاً  ال�سبهات،  تلك  اأهم  عن  كا�سفاً  ال�سبهات، 

اأ�سولها وما انطوت عليه؛ وما اآلت اإليه.
ن من مقدمة ومبحثني رئي�سني وثبت للم�سادر واملراجع.  وقد تكواّ  

تناول املبحث االأول اأبرز ال�سبهات التي اأثارها امل�ست�سرقون حول علوم   
القراءات، ومن ثم و�سع  يف مبحثه الثاين اأبرز املعامل التاأ�سيلية ملناق�ستها، ثم 

خل�ض الباحث يف اخلامتة اإىل ذكر اأهم النتائج، واأبرزها: 
اأبرز الق�سايا التي عنوا بها: جمع القراآن وكتابته، واالختيار، وتطور  اأن   .1
علم القراءات والتاأليف فيه، و�سحة االإ�سناد، و�سحة االأحاديث املروية 

يف و�سف احلوادث والوقائع االأوىل. 
�سببني:  القراءات  علوم  على  امل�ست�سرقني  اجتاء  اأ�سباب  اأبرز  من  اأن   .2
القوم.  درا�سات  يف  املنهجية  االأخطاء  بع�ض  وي�سمل  منهجي:  االأول: 
والثاين: علمي: ويربز يف اجلهل بتاريخ القراآن، ومعنى االختيار، وحال 

جامعة اأم القرى –كلية الدعوة واأ�سول الدين- ق�سم القراءات- مكة املكرمة.  -1
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وال�سعيفة،  ال�سحيحة  االأحاديث  بني  واخللط  امل�سلمني،  عند  االأ�سانيد 
بيان ال�سواب  والقراءات ال�سحيحة وال�ساذة. ومعاجلة كل يكون وفق 

يف ذلك.
اأن الدرا�سات اال�ست�سراقية حول القراءات وعلومها قد ت�ساءلت يف الفتة   .3
الزمنية املتاأخرة، وهي ما بعد 1960م تقريباً، وغلب على املتاأخرين منهم 
متابعة اأ�سالفهم و�سابقيهم، كما غلبت الدرا�سات التاريخية واالجتماعية 
وال�سيا�سية، يف حني اأنه تكاثرت االأبحاث املعا�سرة التي تناق�ض وترد على 

�سبهات امل�ست�سرقني وتبني مناهجم ومواقفهم.
جتاه  واحدة  مرتبة  يف  يكونوا  مل  امل�ست�سرقني  اأن  بيان  االإن�ساف  من  اأنه   .4
علوم ال�سرق فمنهم من اأن�سف ومنهم من اأ�ساء نتيجة جلهل بقواعد العلم 

اأو نتيجة لهوى يف نف�سه. واالأول اأظهر.
الكلمات املفتاحية:

�سبهات امل�ست�سرقني، معامل تاأ�سيلة، القراءات و�سبهات امل�ست�سرقني.  
 

املقدمــــة
احلمد هلل الذي براأ االأنام بحكمته، وفطر ال�سماوات واالأر�َض بقدرته،   
اأحمده على نعمه املتكاثفة واآالئه املتادفة، واأ�سهد اأن ال اإله اإال اهلل، وحده ال 
�سريك له، اأنزل علينا اأف�سل كتبه، وتكفل بحفظه وعنايته، ونزهه عن التغيري 
والتبديل، وجعله م�سدقاً ملا بني يديه من التوراة واالإجنيل، وال�سالة وال�سالم 
على �سيد القراء واإمام املجودين نبينا حممد الهادي االأمني، وعلى اآله و�سحبه 

والتابعني، اأما بعد: 
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فال يزال هذا الكتاب املبني مق�سداً وهدفا ت�سرف اإىل جهود العاملني م�سلمهم 
وكافرهم على اختالف مقا�سدهم ونياتهم؛ لعظم مكانته، وقوة تاأثريه واأثره. 
له  خ�س�ست  كما  واجلمعيات،  واملنظمات  واملرا�سد  املعاهد  اأن�سئت  هنا  من 
اأولئك  اأنَّ  بيد  بامل�ست�سرقني)1(-،؛  �ُسموا  من  -وهم  به  يعنون  وعلماء  رجااًل 
وثناياها،  الكتب  هذه  مقدمات  يف  وطعونهم  �سبهاتهم  بثوا  امل�ست�سرقني 
و�سككوا يف عدد من امل�سائل امل�َسلَّمة املعلومة من الدين بال�سرورة ملن له اأدنى 
م�سكة من العلم والفهم !؛ فح�سل تبعاً لذلك كثري من التلبي�ض والت�سكيك يف 

تاريخ القراآن والقراءات وم�سائلها. 
ووا�سعة  متفرعة  وعلومه  للقراآن  امل�ست�سرقني  درا�سات  لكون  ونظراً   
يف  منح�سراً  البحث  هذا  يكون  اأن  اآثرت  فقد  القراآنية  املجاالت  �ستى  يف 
املتعلقة  العلوم  �سائر  القراءات وعلومها دون  اال�ست�سراقية حول  الدرا�سات 
بالدرا�سة  يخ�ضاّ  مل  القراءات-  العلم-علم  هذا  ولكون  الكرمي،  بالقراآن 

والبحث من قبل -ح�سب علمي-. 
واحلقاّ اأن املخت�سني يف القراءات اأوىل بالدفاع عن كثري من ال�سبهات   
حول القراآن من غريهم من اأ�سحاب العلوم املت�سلة بالقراآن الكرمي؛ الرتباط 
اأكرث ال�سبهات بجمع القراآن ور�سمه و�سبطه واختيار قراءاته ورواياته، ونحو 

ذلك. وهي علوم بالقراءات األ�سق واأقرب.

ن�سبة اإىل درا�ستهم علوم امل�سرق, وقد ا�سطلح على تعريفه باأنه: درا�سة الغربيني لتاريخ ال�سرق واأممه ولغاته وكافة علومه, والواقع   )1(
اأوروبا  اأن مفهوم امل�ست�سرقني اليوم يق�سد به -غالبًا- كل َمن در�ص العلوم الإ�سالمية من غري امل�سلمني, وهم اليوم كثري, من 
واأمريكا واليابان وال�سني وغريها. واملراكز التي تعنى بدرا�سة الأديان وعلوم امل�سلمني منت�سرة يف العامل كله �سرقه وغربه. واهلل اأعلم. 

ينظر: مقايي�ص اللغة: )�ص ر ق, 3/ 264(, ال�ست�سراق وامل�ست�سرقون ما لهم وما عليهم: �ص 14.
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م�سكلة الدرا�سة واأ�سئلتها:
تكمن اإ�سكالية الدرا�سة يف كون الكثري من درا�سات امل�ست�سرقني التي   
والدرا�سة  الكافية  العناية  تلق  مل  ومو�سوعاته  القراءات  علم  كتب  تناولت 
عناية  �سبب  عن  يت�ساءل  اال�ست�سراقي  التاث  يف  والناظر  الظاهرة،  النقدية 
امل�ست�سرقني بعلم القراءات خ�سو�سا، كما يت�ساءل عن مدى التزام امل�ست�سرقني 
مبناهج العلم احلديث، وكذا مدى جتردهم وا�ستيعابهم لقواعد فن القراءات 
اأبرز االأ�س�ض والقواعد التي  اأثناء الدرا�سة. وما  وتف�سيالته والتزامهم بذلك 
لها املتخ�س�ض يف هذا الفن لتمكنه من مناق�سة تلك ال�سبهات  ميكن اأن يح�سِّ

والرد عليها؟
اأهداف الدرا�سة واأهميتها:

تهدف هذه الدرا�سة اإىل بيان اأبرز ال�سبهات التي اأثارها امل�ست�سرقون   
وتر�سخت.  العلم  هذا  قواعد  عليه  ا�ستقرت  ما  يخالف  مما  القراءات  حول 
توؤ�سل  مهمة  واأ�س�ض  وا�سحة  معامل  تقدم  تاأ�سيلية  معامل  اقتاح  اإىل  اإ�سافة 
للباحثني يف  القدمية واحلديثة، وتكون منطلقا  ال�سبهات اال�ست�سراقية  ملناق�سة 

مناق�سة اأي �سبهة تعر�ض اأو ت�ستجد.
الدرا�سات ال�سابقة:

كتبت العديد من االأبحاث حول مواقف بع�ض امل�ست�سرقني من القراآن   
كجولد ت�سيهر واآرثر جفري، اأو حول بع�ض كتب امل�ست�سرقني ككتاب تاريخ 
عموما.  القراآنية  الدرا�سات  من  امل�ست�سرقني  ملوقف  عام  بيان  اأو  القراآن، 
ال�سبهات  تتبع  البحث  اإذ هدف  لي�ست هدف البحث،  الثالثة  وهذه االأمور 
معامل  و�سع  ثَم  ومن  خ�سو�سا  وعلومها  القراءات  حول  اال�ست�سراقية 
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املثارة  لل�سبهات  مناق�ساتهم  طريق  يف  للباحثني  وقاعدة  نواة  تكون  تاأ�سيلية 
حول القراءات وعلومها قدميا اأو حديثا. وهو ما مل اأقف على درا�سة ت�سفي 

املتخ�س�ض وتلم اأطراف املو�سوع له على النحو املبني يف هذا البحث.
منهج البحث:

وقد �سرت يف هذا البحث وفق املنهج العلمي اال�ستقرائي التحليلي   
امل�ست�سرقني  التتبع واال�ستقراء لدرا�سات  كتابة وترتيبا. وبنيت �سفحاته على 
قدر  اأقت�سر  اأن  وحاولت  وعلومها.  القراءات  حول  �سبهاتهم  ذكر  وموا�سع 
االإمكان على مو�سوع البحث دون ما خرج عنه من الدرا�سات القراآنية املتعلقة 
اال�ست�سراقية  امل�سادر  من  النقل  حاولت  كما  ونحوها.  والتف�سري  بالتجمات 
ر التو�سل اإليها مبا�سرة نقلت عنها بوا�سطة َمن كتب عنها اأو  مبا�سرة فاإن تعذاّ
تعر�ض لها بالبحث واملناق�سة من الباحثني ال�سابقني، مع العزو اإليها، وما فعلته 
غري  اأو  اأخرى  بلغات  اال�ست�سراقية  والت�سنيفات  االأبحاث  من  كثري  لكون  اإال 

متوفرة يف املطبوعات املتداولة اأو املكتبات االلكتونية.
خطة البحث: 

امل�سادر  وثبت  وخامتة  رئي�سني  ومبحثني  مقدمة  من  البحث  يتكون   
واملراجع.

اأما املقدمة فت�ستمل على اأهمية املو�سوع وهدفه وخطة البحث ومنهجه   
والدرا�سات ال�سابقة.

واأما املبحثان: 
القراءات  حول  امل�ست�سرقون  اأثارها  التي  ال�سبهات  اأبرز  االأول:  املبحث 

وعلومها.
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املبحث الثاين: معامل تاأ�سيلية يف مناق�سة ال�سبهات اال�ست�سراقية. 
ثم اخلامتة وا�ستملت على اأبرز النتائج والتو�سيات.

ثم ثبت امل�سادر واملراجع.

توطئـــــــــة
هو  االأمم  من  اأمة  اأو  ح�سارة  اأي  لدرا�سة  الرئي�ض  الدافع  اأن  �سك  ال   
معرفة ما عند االآخر؛ اإال اأن هذا الهدف -كما يقول الدكتور حممد النبهان- 
تاأكد بعاملني مهمني يف درا�سات امل�ست�سرقني: »ديني و�سيا�سي؛ فالغرب يف 
باحلياد، واملعتدلون  اأن تو�سف  ينظر لالإ�سالم نظرة ال ميكن  جميع الظروف 
درجة  يف  ويتفاوتون  احلقيقة،  بهذه  يعتفون  امل�ست�سرقني  من  واملن�سفون 
التزامهم باملو�سوعية واالإن�ساف يف مواقفهم بالن�سبة للح�سارة االإ�سالمية«)1(. 
واأما  العامل ال�سيا�سي فهو العامل االأو�سح، ذلك »اأن اال�ست�سراق يف �سورته 
ال�سرق  يف  الغرب  مطامح  امتدت  وملا  ثقايف،  وهدف  معريف  تطلع  االأوىل 
الأهداف ا�ستاتيجية واقت�سادية كان اال�ست�سراق هو جهاز املعلومات القادر 
و�سكانية  واجتماعية  جغرافية  مبخططات  التنفيذية  االأجهزة  ميد  اأن  على 
وثقافية، ويبنياّ بكل دقة مكونات كل منطقة يف العامل وخ�سائ�سها ومواطن 
اال�ست�سراق  حركة  بني  اال�ستاتيجي  التحالف  وهذا  فيها،  وال�سعف  القوة 
الثقافية  خ�سو�سياتها  اأهم  اال�ست�سراقية  املوؤ�س�سة  اأفقد  اال�ستعمارية  واملطامح 
اال�ست�سراقية  بالدرا�سات  الثقة  »�سعف  ذلك:  نتائج  من  وكان  واالأخالقية«، 
الثقافة  وحركة  اال�ست�سراقية  الدرا�سات  بني  الفجوة  واإيجاد  ونزاهتها، 
املنهج  اإىل  تفتقد  امل�ست�سرقني  هنا كانت درا�سات كثري من  الوطنية«)2(. ومن 

ال�ست�سراق مدرا�سه واآثاره وتعريفه: �ص 15.  )1(
�ص16 بت�سرف.  )2(
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التي يدعونها، وهو  العلمية ال�سحيحة  املبني على االأ�سول واملعايري  العلمي 
ما اأنتج الكثري من ال�سبهات حول القراءات القراآنية كما �سياأتي. و�ساأعر�ض يف 
هذين املبحثني جمعاً من ال�سبهات البارزة ثم اأتبعها مبعامل تاأ�سيلية ي�ست�سيء 

بها الباحث يف طريق مناق�سته لتلك الدرا�سات باإذن اهلل.
املبحث االأول

اأبرز ال�سبهات التي اأثارها امل�ست�رصقون حول القراءات وعلومها
ميكن تق�سيمها باعتبار القراءات وعلومها اإىل اأربعة اأق�سام: 

حول  و�سبهات  وتاأليفاً،  وداللة  ثبوتاً  اأنف�سها  القراءات  حول  �سبهات   
التاجم  الوقف واالبتداء  و�سبهات حول  الر�سم وال�سبط، و�سبهات حول 

واالأ�سانيد.
اأوال: ال�سبهات حول القراءات:

القراآنية، واعتقاد ا�سطراب االأحاديث  القراءات  توقيفية  الت�سكيك يف  اأ - 
اآرثر  يقول  وتناق�سها:  رواياتها  واختالفها  القراءات  بنزول  املتعلقة 
جفري - بعد ما ذكر تاريخ تطور القراءات يف راأي امل�ست�سرقني-: »وقد 
حققوا اأن نتيجة بحثهم هذه اأقرب فهماً لالأحاديث املختلفة والروايات 

املتناق�سة، واأكرث موافقة الأحوال القرون االأوىل وحوادثها«)1(.
ويربز ذلك من خالل الطعن يف حديث االأحرف ال�سبعة والقراءة من   
الكلمات  من  �ساوؤوا  ما  اختيار  يف  احلرية  لهم  كانت  واأنهم  ال�سحابة، 
املتادفة ونحو ذلك. وال ي�ستغرب هذا من امل�ست�سرقني الذين يقولون 
باأن القراآن ذاته من تاأليف واجتهاد حممد -عليه ال�سالم-. وهو ما ذكره 

ينظر: مقدمة اآرثر جفري على كتاب امل�ساحف لبن اأبي داوود: �ص 9.  )1(
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نولدكة يف تاريخ القراآن)1(.  وجولد ت�سيهر يف مذاهب التف�سري)2(.
عزو ن�ساأة القراءات القراآنية اإىل طبيعة ر�سم امل�ساحف العثمانية: وهذه  ب - 
ال�سبهة من اأخطر ال�سبهات التي اأثارها امل�ست�سرقون، وتهدف هذه ال�سبهة 
اإىل القول باأن القراءات لي�ض لها م�سدر توقيفي كذلك واإنا مبناها على 
االجتهاد والنظر كل بح�سب ما متلي عليه لغته من االأوجه التي يحتملها 
التف�سري  »مذاهب  كتابه  يف  ت�سيهر  جولد  يقول  العربي.  اخلط  طبيعة 
االإ�سالمي«: »وترجع ن�ساأة ق�سم كبري من هذه االختالفات اإىل خ�سو�سية 
اخلط العربي....«)3( ثم �ساق اأمثلة حاول فيها اأن يقرر كالمه املزعوم)4(. 
وتبعه على هذا القول جملة من امل�ست�سرقني، نحو بروكلمان يف كتابه تاريخ 

االأدب العربي)5(. واآرثر جفري يف مقدمة حتقيقه لكتاب امل�ساحف)6(.
ا�ستعمال تعدد القراءات القراآنية -املتناق�سة ح�سب زعمهم- دليال على  ت - 
يف  ال�ساذة  القراءات  توظيف  حاولوا  وقد  القراآين.  الن�ض  ا�سطراب 
خدمة هذه الق�سية، جاء يف تاريخ القراآن لنولدكة:  »احلديث باأن القراآن 
النبي رف�ض  اأن  اأخبار تروى  به من  اأحرف، وما يت�سل  جاء على �سبعة 
البت يف �سياغات الن�ض التي يناق�ض يع�سها بع�سا«)7(. و بنحوه يقول 
اإ�سدار احلكم على البحث  مون  جولد ت�سيهر)8(. وهم بهذا الن�ض يقداّ

والدرا�سة.
.547 ,546 545/3  )1(

مذاهب التف�سري �ص48.  )2(
مذاهب التف�سري الإ�سالمي: )�ص8(.  )3(

ينظر: امل�ست�سرقون والقراآن الكرمي, حممد بهاء الدين ح�سني: )�ص 240(.  )4(
ينظر: تاريخ الأدب العربي: )1/ 140(. وقد اأفردت هذه ال�سبهة بالبحث يف بحث ن�سرته �سابقًا مبجلة جامعة اأم القرى للعلوم   )5(

ال�سرعية والعربية.
مقدمة حتقيق كتاب امل�ساحف: �ص 7.  )6(

.546/3  )7(
ينظر: مذاهب التف�سري: )�ص4(.  )8(
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جون  يقول  القراآن.  من  ل�سيء  ال�سالم-  -عليه  النبي  ن�سيان  دعوى  ث - 
جلكراي�ست: »اإمكانية فقدان بع�ض اأجزاء الن�ض واردة يف عدة احاديث 
نبوية تبني بع�سها اأن حممدا كان هو نف�سه عر�سة لن�سيان بع�ض اأجزاء 

القراآن«)1(.
لالنت�سار  زيادة كلمة  اأو  القراآن،  املتادفة يف  بالكلمات  القراءة  جواز  ج - 
بقراءات  نحو ذلك، واال�ستدالل على ذلك  اأو  �سبهة  دفع  اأو   ملذهب 
والعمرة هلل(،  احلج  )واأمتوا  مو�سع  )واأقيموا(  نحو  بها،  يقراأ  ال  �ساذة 

ونحو ف�سيام ثالثة اأيام متتابعات، وغريها كما فعل جولد ت�سيهر)2(.
اإهمال علماء امل�سلمني درا�سة تاريخ القراءات: يقول اآرثر جفري: »نَ�سَر  ح - 
واإعجازه  القراآن  بتف�سري  يتعلق  مما  كثرياً  ال�سرق  علماُء  هذه  اأيامنا  يف 
واأحكامه، ولكنهم اإىل االآن مل يبينوا ما ي�ستفاد منه التطور يف قراءاته، 
له نزعة  البحث يف ع�سر  ملاذا كفوا عن هذا  التحقيق  وال ندري على 

خا�سة يف التنقيب عن تطور الكتب املقد�سة..«)3(.
اأمرين خطريين:  اإىل  الدعوى  ي�سلوا من خالل هذه  اأن  يريدون  وهم   
ق�سايا  معاجلة  عن  وعجزها  امل�سلمني  درا�سات  �سعف  بيان  االأول: 
بها  الثقة  فقدان  وبالتايل  ال�سحيح،  العلمي  باالأ�سلوب  القراءات 
�سواء  القراءات  يف  االجتهاد  اإثبات  والثاين:  وبنتائجها.  وبقواعدها 
من القراء اأو من اأهل اللغة وغريهم وبالتايل الو�سول اإىل نظرية تطور 

القراءات. وهي ال�سبهة التالية. 
تنظر ال�سبهة وردها يف بحث: موقف امل�ست�سرقني من القراآن الكرمي لعالء اإ�سماعيل: �ص 23, 24.  )1(

ينظر: مذاهب التف�سري: )�ص20, 25(, وامل�ست�سرقون والقراآن الكرمي: �ص 252.  )2(
مقدمة اآرثر جفري على كتاب امل�ساحف: �ص3.  )3(



جملة ت�أ�صيل العلوم {218}

اعتقاد تطور القراءات ونوها وازدياد االأحرف املقروء بها عرب الع�سور،  خ - 
القراءات  من  فيه  ي�ستجد  واالختيار  التلقي  ع�سور  من  ع�سر  فكل 
والروايات واالأوجه واالختيارات ما لي�ض يف الع�سر ال�سابق له. ويرون 
كذلك اأن القراآن تطور تدريجيا يف القرنني الثامن والتا�سع امليالديني من 
القرنني ثم  اأ�سل روايات �سفوية عن طريق تعديالت جرت عرب هذين 
اأعطيت �سكال ر�سميا، و�سارت هي التي يقراأ بها. وهو ما ذكره جون 
وان�سربه يف كتابه: الدرا�سات القراآنية م�سادر ومناهج التف�سري للكتاب 

الديني)1(.
اال�ستدالل باختالف م�ساحف ال�سحابة على اإثبات االختالف يف ن�ض  د - 

القراآن: 
يقول اآرثر جفري: »وكانت امل�ساحف يختلف بع�سها عن بع�ض؛ الأن كل   
ن�سخة منها ا�ستملت على ما جمعه �ساحبها، وما جمعه واحد مل يتفق 
حرفيا مع ما جمعه االآخرون«)2( ومل يعز امل�ست�سرق ذلك اإىل اختالف 

االأحرف ال�سبعة بل اعتربه من قبيل الت�ساد والتباين.
القول بحرية االختيار يف القراءات: واأن لكٍل اختيار ما �ساء من القراءة  ذ - 
منذ زمن الر�سول عليه ال�سالم، ومن ثم ا�ستمر ذلك االختيار بعده يف 
ت�سيهر)3(  جولد  عليه  ن�ض  ما  وهو  امل�سحف  ر�سم  يحتمله  مما  الع�سور 

واآرثر جفري)4(. 
القول باأن اختيار ال�سبعة بناء على حديث االأحرف ال�سبعة:  ر - 

نقال عن بحث: مزاعم امل�ست�سرقني حول القراآن الكرمي ملحمد مهر: �ص284.  )1(
امل�سدر ال�سابق: �ص 6.  )2(

ينظر: مذاهب التف�سري: )�ص 51(.  )3(
ينظر: مقدمة اآرثر جفري على كتاب امل�ساحف لبن اأبي داوود: �ص 9.  )4(
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يقول اآرثر جفري: اإن اختيار ال�سبعة بناء على احلديث امل�سهور: »اأنزل   
هو  كما  ال�سقوط  غاية  يف  قول  وهو  اأحرف«)1(.  �سبعة  على  القراآن 

معروف عند اأهل ال�سنعة، وملن له دراية باالختيار.
اأثارها  التي  ال�سبهات  من  ال�سبهة  وهذه  حف�ض:  قراءة  وتعميم  ترجيح  ز - 
على  حت  ُرجِّ حف�ض  قراءة  اأن  بذلك  ويعني  جفري،  اآرثر  امل�ست�سرق 
مت يف االأم�سار يف هذا الزمان ق�سداً  غريها من القراءات بالقوة، وُعمِّ

وفر�ساً)2(.
عدم ات�ساق تقريرات امل�سلمني ودرا�ساتهم القدمية حول القراآن وقراءاته  �ض - 
جفري-وهو  اآرثر  يقول  احلديث:  املن�سف  العلمي  البحث  نتائج  مع 
يحتفي بكتاب �سيخهم نولدكة-: » فكثريا ما تناق�ض نتائج اأبحاثهم بهذه 

الطريقة تعليم اأهل النقل الذي قد عرف بني العلماء من زمن بعيد«)3(.
امل�ست�سرقني  اأن  اإىل  ال�سبهات-  ذكر  مقام  هنا-يف  االإ�سارة  وجتدر   
ا�ستفادوا مما وقع اخلالف فيه عند امل�سلمني يف بع�ض الق�سايا املتعلقة بالقراآن 
اأمثلة  ومن  القراءات،  كتب  يف  اأو  واملعاين  التف�سري  كتب  يف  �سواء  الكرمي 
ذلك: ما وقع من ت�سعيف بع�ض القراءات من قبل بع�ض العلماء، يف حني اأن 
البع�ض االآخر اأخذ بها وقراأ بها، وكذلك ما اعت�ض به بع�ض علماء اللغة اأو من 
مل ت�سله القراءة متواترة من القراء واملف�سرين؛ فا�ستفاد امل�ست�سرقون من ذلك 
يف النقد الن�سي للقراآن الكرمي، وذلك كخالف اأهل اللغة والتف�سري يف قراءة 
ابن عامر )زين لكثري من امل�سركني قتل اأوالدهم( وكاجلمع بني ال�ساكنني وغري 

امل�سدر ال�سابق: �ص8.  )1(
امل�سدر ال�سابق.  )2(

ينظر: امل�سدر ال�سابق.  )3(
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ذلك)1(. ويف كتاب تاريخ القراآن تعليق على فعل ابن مق�سم، واأنه كان »ي�سمح 
ل، حتى  بكل قراءة مطابقة للمعنى و�سحيحة لغويا، تتفق مع الن�ض غري امل�سكاّ

ولو مل يقراأها اأحد من القدامى... «)2(. 
ثانيا: �سبهات حول ر�سم امل�ساحف و�سبطها: 

من  ظاهرة  عناية  و�سبطه  امل�سحف  ر�سم  بق�سايا  امل�ست�سرقون  عني   
اأو جمع  داوود،  اأبي  امل�ساحف البن  الفن ككتاب  بع�ض كتب  خالل حتقيق 
خمطوطات القراآن الكرمي ودرا�ستها، وهذه ق�سية موؤثرة يف درا�ساتهم، اأعني 
درا�سة خمطوطات القراآن، ومن ثم بناء االأحكام على القراءات وعلومها من 
خاللها)3(؛ بل والولوج من خالل اختالف ن�سخ تلك املخطوطات اإىل الربهنة 
على اختالف األفاظ القراآن وتطور القراءات واإثبات احلرية واالجتهاد يف كتابة 
امل�ساحف، ومن ثم القراءة بها نتيجة لكل ذلك. وميكن اإبراز اأجل ال�سبهات 

يف النقاط التالية:
كتبة  اأن  ويرون  وداللة،  ثبوتا  امل�ساحف  كتابة  اأخبار  يف  الت�سكيك  اأ - 

امل�ساحف كانت لهم احلرية يف الكتابة بني الكلمات املتادفة)4(.
العثمانية. وكذا دعوى عدم  امل�ساحف  اأخطاء يف كتابة  اعتقاد وجود  ب - 
�سمن  الثالث  اجلزء  بريج�ستا�سر  خ�س�ض  وقد  القراآين  الن�ض  اكتمال 
م�ساركته يف كتاب "تاريخ القراآن" بعنوان: " اأخطاء الن�ض العثماين")5( 
»كتاب  على  مقدمته  يف  جفري  اآرثر  يرى  كما  برتزل.   اأوتو  واأكمله 

مذاهب التف�سري جلولد: �ص 67. وينظر: اأثر القراءات يف الدرا�سات النحوية: �ص25.  )1(
تاريخ القراآن: 561.  )2(

ينظر: مزاعم امل�ست�سرقني: �ص301, 306.  )3(
ينظر: مذاهب التف�سري: )�ص20, 25(, وامل�ست�سرقون والقراآن الكرمي: �ص 252.  )4(

تاريخ القراآن: �ص 443.  )5(
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باأن  منذ زمن طويل  يعتفون  امل�سلمني  اأن  اأبي داوود«  امل�ساحف البن 
التي عينها عثمان مل يكن كامال..!  اللجنة  اأ�سدرته  الذي  القراآن  ن�ض 

وقد خالفهما بروكلمان يف ذلك وغريه)1(. 
مرتبطة  امل�ساألة  وهذه  بالقراءات.  و�سلته  العربي  اخلط  قواعد  ارتباك  ت - 
ارتباطاً وثيقا بال�سبهة ال�سابقة. فيزعمون اأن لي�ض للكتابة يف القراآن قانون 
منتظم بل كتابة مرتبكة، نحو : )ممن(مو�سولة تارة ومف�سولة تارة اأخرى 

)من من()2(.
املكتوب  القراآن  يخالف  الوحي  من  م�سموع  �سفاهي  كالم  القراآن  اأن  ث - 
الذي هو يف الن�ض العثماين: ين�ض اأوتو برتزل على اأن القراآن الذي هو 
كالم �سفاهي م�سموع من الوحي يخالف القراآن املكتوب الذي هو يف 
الن�ض العثماين واأن الغلبة للن�ض املكتوب،و ي�ست�سهد باأن عمل زيد بن 
ثابت اعتمد على االأ�سول املكتوبة يف جمع القراآن، هكذا حتول القراآن 

من النقل ال�سفوي اإىل الن�ض املكتوب ..)3(. 
�سبهات حول كتابة امل�سحف وجمعه يف العهد النبوي وعهد اخللفاء،  ج - 

وميكن تلخي�سها يف النقاط التالية:
عليه  الر�سول  عهد  يف  يكتب  مل  القراآين  الن�ض  اأن  زعمهم   •
قب�ض  ملا  و�سلم(  عليه  اهلل  )�سلى  النبي  واأن  وال�سالم،  ال�سالة 
اإليه  اأ�سار  الذي  وهو  اإليه،  يرجع  كتاب  قومه  اأيدي  يف  يكن  مل 
اآرثر جفري)4(.  معلال بخوفه عليه ال�سالم من الكتابة  امل�ست�سرق 

تاريخ الأدب العربي: )197/1(, بحث: امل�ست�سرق الأملاين بريج�سرتا�سر: )�ص149(.  )1(
تاريخ القراآن: 467.  )2(

تنظر ال�سبهة وردها يف موقف امل�ست�سرقني ملحمد خروبات: �ص12.  )3(
امل�سدر ال�سابق: �ص5.  )4(
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ما  واأ�سواأ من هذا  املدينة)1(.  اليهود يف  املتوا�سل مع  وبال�سراع 
كانوا  واأ�سحابه  وال�سالم  ال�سالة  عليه  اأنه  من  بال�سري)2(  اأورده 
مييلون اإىل تَْرك االأمور على ما هي عليه، الأن العرب يف جملتهم 

ال يفكرون اإال يف احلا�سر وال يهمهم امل�ستقبل..
بكر،  اأبي  عهد  يف  امل�سحف  كتابة  انتهاء  حول  ال�سكوك  زرع   •
ينته  مل  حياته  يف  بداأ  الذي  امل�سحف  ن�سخ  اأن  بال�سري  ويرجح 
اأبي بكر بخم�سة ع�سر  البدء قبل موت  اإذ كان  اإال يف عهد عمر، 

�سهرا)3(. 
يف  جدا  �سعيف  ربط  اليمامة  مبعركة  القراآن  جمع  ربط  اأن   •
اليمامة  معركة  يف  القراآن   حفظة  من  ي�سقط  مل  واأنه  نظرهم، 
اإال اثنان فقط، وهما �سامل وعبد اهلل ابن غامن! وهو ما ن�ض عليه 

كتاب تاريخ القراآن لنولدكة)4(.
حفظ  وهي  بكر  اأبي  عهد  يف  امل�سحف  كتابة  من  الهدف  اأن    •
�سخ�سي،  لغر�ض  حتولت  واإنا  تتحقق،  مل  االأمة  جلميع  القراآن 
التوثيق.  متام  مَوثق  غري  ابتدائي  جمع  بكر  اأبي  جمع  واأن 
الذي  ال�سيا�سي  بالهدف  ما�سيه وغريهما  بال�سري وهرني  ويف�سره 
يقابل الهدف الديني، واأنه فعله كي يعزز مركزه ال�سيا�سي باإقراره 

ن�ساً ال يتغري للكتاب املقد�ض)5(.
ينظر: كتاب القراآن نزوله وتدوينه لبال�سري: �ص 28 , وامل�ست�سرقون والقراآن الكرمي ملحمد بهاء الدين: �ص 131.  )1(

نقال عن مناهج امل�ست�سرقني البحثية يف درا�سة القراآن الكرمي للدكتور ح�سن عزوزي: �ص 33.  )2(
كتاب القراآن نزوله وتدوينه: �ص 30.  )3(

�ص 253.  )4(
ينظر: الإ�سالم لهرني: �ص 107, نقال عن كتاب امل�ست�سرقون والقراآن الكرمي ملحمد بهاء الدين: �ص 177.  )5(
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اأبي  القراآن يف عهد  التي حتكي طريقة جمع  الروايات  ا�سطراب   •
بكر. كما ذكر كتاب تاريخ القراآن)1(.

من  كثري  الإدخال  قابال  كان  عنه  اهلل  ر�سي  عثمان  جمع  اأن   •
فيما  القراآن  تدوين  حني  و�سعها  مت  التي  واالإ�سافات  العالمات 

بعد، وذلك الفتقاره اإىل ال�سبط وال�سكل.
االأَوىل؛  هي  تكن  مل  امل�ساحف  عليها  كتبت  التي  زيد  قراءة  اأن   •
ابن م�سعود واأبي بن كعب ال  منها كقراءة  اأوىل  ما هو  بل هناك 
�سيما واأن النبي كان يثني عليهما يف القراءة واحلفظ، اتهام كتبة 

امل�ساحف كزيد بن ثابت وغريه بعدم الثقة)2(.
اأن تف�سري اختالف اأ�سكال ن�ض القراآن غري العثمانية باأنه من�سوخ،   •
متطرف،  راأي  االأخرية  العر�سة  ب�سبب  ذلك  ح�سل  اإنا  واأنه 
من  عليه  االإجماع  وقع  اختيار  اأنه  هو  ت�ساحما  االأكرث  والراأي 
باحلروف  العلم  اأوقف  الذي  هو  واحد  حرف  على  ال�سحابة 

ال�ستة)3(.
اأن ترتيب ن�ضِّ القراآن اجتهادي ولي�ض من عمل النبي )�سلى اهلل   •

عليه و�سلم(. كما ن�ض عليه كارل بروكلمان وغريه)4(.
اأ�سلوب مقارنة م�ساحف ال�سحابة مب�سحف عثمان.  وقد جاء  اعتماد  ح - 
يف كتاب »تاريخ القراآن« احلديث عن اختالف م�ساحف ال�سحابة حتت 

�ص 249, 250.  )1(
ينظر مثال: مذاهب التف�سري جلولد ت�سيهر: �ص19-17.  )2(

تاريخ القراآن: 547.  )3(
تنظر ال�سبهة وردها يف بحث: مناهج امل�ست�سرقني البحثية: �ص 16.  )4(
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عنوان »الن�سخ االأخرى ال�سائعة قبل ن�سخة عثمان«)1(.
التغاير بني الن�ض  القراآين عند امل�سلمني، قيا�سا على املخطوطات التي  خ - 
يوؤخذ منها االإجنيل، وا�ستدلوا بهذا كذلك على تطور الن�ض القراآين..! 
وقد خ�س�ض لها نولدكة ف�سال كامال من كتابه. كما ادعى ا�ستفادة القراآن 
من الكتب ال�سابقة �سراحة، وجعل عنوانا بارزا �سماه: القراآن املحمدي 

يف عالقته بالكتب املقد�سة امل�سيحية – اليهودية)2(.
على  التوبة  �سورة  اآخر  من  االأخريتني  االآيتني  باإثبات  اال�ست�سهاد  د - 
ال�سهادة  يف  �سروطهم  واختالل  امل�ساحف  كتبة  عمل  ان�سباط  عدم 

ونحوها)3(.
اأحد ع�سر حرفا يف ال�سحف الأجل ت�سحيح ن�ض  تغيري احلجاج  �سبهة  ذ - 
على  اعتماداً  القراءات  اختيار  مراحل  من  مرحلة  وَجْعلها  عثمان، 
اأحاديث ال ت�سح اأو مو�سوعة. وهو ما ن�ض عليه جون جلكراي�ست)4(.

ثالثًا: الوقف:
مَلَّا كانت عالمات الوقف واالبتداء –نحو: )ج، �سلى، قلى، م، ال،   
والدوائر املرقوم فيها اأرقام االآيات يف كل �سورة(- مما اأدخل على امل�ساحف 
ومل يكن موجودا يف ع�سر النبي عليه ال�سالم وال ع�سور اخللفاء كان ذلك 
التحريف والزيادة  امل�ساحف من  للت�سكيك يف �سالمة  للم�ست�سرقني  مدخال 
القراآن، ويعدون هذا من  ن�ض  للطعن يف  �سبيال  واتخذوا ذلك  والنق�سان، 

�ص 259.  )1(
تاريخ القراآن: �ص 342.  )2(

ينظر لال�ستزادة: امل�ست�سرقون والقراآن الكرمي ملحمد بهاء الدين: �ص 183, 194.  )3(
تنظر ال�سبهة وردها يف بحث: موقف امل�ست�سرقني من القراآن جون جلكراي�ست وكتابه جمع القراآن اأمنوذجا: �ص 21.  )4(
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القراآن)1(. ورمبا  تاريخ  امل�ساحف كما ذكر كتاب  تطور خمطوطات  عالمات 
رُّ امل�سلمون  خل�سوا  من خالل هذه امل�ساألة ونحوها اإىل قولهم: عالَم اإذن يُ�سِ
على اتهام التوراة التي بيد اليهود االآن اأنها ال متثل حقيقة التوراة التي اأنزلها 
اأو ملاذا يطلقون هذ الو�سف على جمموعة االأناجيل   اهلل على مو�سى عليه؟  

التي بيد الن�سارى االآن؟!

املبحث الثاين
معامل تاأ�سيلية يف مناق�سة ال�سبهات اال�ست�رصاقية

املقام ال ي�سع مناق�سة هذه ال�سبهات مناق�سة تف�سيلية، ودرا�سة ن�ساأتها   
وتطورها؛ فكل �سبهة من هذه ال�سبهات يحتاج الباحث يف �سبيل الرد عليها 
ن�ساأة  يف  كالكالم  ال�سبهات،  من  كثري  عن  لالإجابة  د  متهاّ مهمة  مقدمات  اإىل 
القراءات وذكر االأحاديث املتعلقة بها، وكيف انت�سرت القراءات ونحو ذلك، 
وقد بلغني قريبا اأنه �سجلت ر�سالة علمية يف اإحدى الدول العربية تعنى بجمع 
�سبهات امل�ست�سرقني حول القراءات، ولكني مل اأحتقق من خربها وال خمربها. 
ولذا فاإنني �ساأحاول ذكر اأبرز النقاط التي توؤ�س�ض ملناق�سة علمية موؤ�سلة للتاث 

اال�ست�سراقي، وقد جعلت ذلك يف النقاط التالية:
نتج عنه  الدرا�سات اال�ست�سراقية وما  الواقع يف مناهج  اأن ندرك اخللل  اأواًل: 
من �سبهات من خالل اأبرز ما ذكره الباحثون يف نقد مناهج امل�ست�سرقني، والتي 
تبني من نتائجها اأن درا�سات امل�ست�سرقني للق�سايا القراآنية يحتفها اأخطاء منهجية 
كبرية، واإذا تبني ذلك ا�ستطاع الباحث اأن ينق�ض تلك ال�سبهة انطالقاً من معاجلة 

�ص 662, , 664, 694.  )1(



جملة ت�أ�صيل العلوم {226}

ذلك اخلطاأ املنهجي املذكور، واأبرز تلك االأخطاء املنهجية يف نظري اثنان:
على  امل�ست�سرقون  اعتمد  حيث  امل�سادر،  ا�ستعمال  يف  االنتقاء  منهج  اأ - 
االأخبار املطلقة واالأحاديث ال�سعيفة بل واملو�سوعة وكذا انتقاء بع�ض 
امل�سادر التي ال عالقة لها بال�سنعة ككتب االأدب ونحوها وقدموا تلك 
اآراء  بع�ض  اعتمدوا  كما  اأحكامهم.  عليها  وبنوا  كامل�سلمات  املعلومات 

امل�سلمني ال�ساذة حجة لهم ودليال. ولهذا املنهج ثالث �سور بارزة: 
دون  القراآن  علوم  م�سنفات  من  وحمدود  معني  عدد  اعتماد  االأول: 

غريها. 
القراآن،  علوم  م�سادر  من  واملنقطعة  ال�سعيفة  الروايات  انتقاء  الثاين: 

واجلهل مبناهج امل�سلمني يف ال�سبط والرواية واحلديث.
االأدب  كتب  على  واالعتماد  االأ�سيلة  القراآنية  امل�سادر  اإهمال  الثالث: 
ب�سلة  االإ�سالمية  للعلوم  متت  ال  كتب  واعتماد  بل  وغريها،  والتاريخ 
االحتفاء  اأو  ت�سيهر)1(،  جولد  �سنيع  هو  كما  وليلة  ليلة  األف  ككتاب 

بدرا�سات اأ�سالفهم ونظرائهم.
التاريخية  واملعلومات  امل�سادر  �سحة  يف  والت�سكيك  النفي  منهج  ب - 
من  العديد  اإنكار  اإىل  اال�ست�سراقي  املنهج  هذا  ويهدف  والقراآنية: 
بني  امل�سهورة  ال�سحيحة  التاريخية  والوقائع  والروايات  االأحاديث 
بينما  فيها،  الت�سكيك  اأو  ذاك  اأو  ال�سبب  لهذا  الوا�سحة  الثابتة  العلماء 

جندهم يت�سبثون –باملقابل- بكل ما هو �سعيف �ساذ. 
ويالحظ يف هذا املقام اأن عدم ثقتهم يف �سحة الن�ض القراآين وقيا�سهم   

ينظر مذاهب التف�سري: �ص61.  )1(
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تبليغه،  و�سالمة  نقله،  اأمانة  يف  ال�سك  اإىل  دفعهم  املقد�سة  كتبهم  على  ذلك 
اإ�سافة اإىل ال�سك يف جمعه وترتيبه)1(.

واحلق اأنني عند مطالعتي لكثري من �سبهاتهم حول القراءات وعلومها   
وجدت هذين املنهجني ظاهرين يف ا�ستدالالتهم ومناق�ساتهم ونتائجهم، وال 
تكاد ت�سلم �سبهة من اأحد هذين املنهجني، �سواء يف ظاهر ال�سبهة ومقدماتها 

اأو يف اأمثلتها وتطبيقاتها.
هو  اال�ست�سراقية  الدرا�سات  يف  الواقع  اخللل  من  كبريا  جزءا  اأن  بيان  ثانيا: 
به  املن�سفون منهم و�سهدوا  به  الظاهر، وقد اعتف  اللغوي  ال�سعف  ب�سبب 
على نظرائهم  كما يقول توفيان تيوفانوفا: » فالذين يُخطئون ـ ب�سورة عفوية ـ 
يكون ذلك دائماً نتيجة عدم اإملامهم باللغة العربية ـ التي هي لغة القراآن الكرمي 

ـ ونتيجة اأي�ساً لعدم فهمهم ملعاين االآيات القراآنية الكرمية..«)2(.
املق�سودة  التزييفات  عن  بعيداً  �سحيحاً  تاأ�سيال  القراءات  ن�ساأة  تاأ�سيل  ثالثا: 
لدى  تكون  اأن  ينبغي  كما  امل�ست�سرقني،  درا�سات  يف  التي  املق�سودة  وغري 
هذا  م�سائل  من  م�ساألة  كل  ملناق�سة  الالزمة  العلمية  اجلراأة  امل�سلمني  الباحثني 

العلم اجلليل وتقرير قواعده وم�سائله. 
من  �سبهة  كل  مع  التعامل  يف  اإهمالها  ينبغي  ال  اإجمالية  ردود  هناك  خام�سًا: 

�سبهات امل�ست�سرقني، نحو: 
اإثبات اأن هذا القراآن كتاب حمفوظ بحفظ اهلل له، مل يَِكل اهلل حفَظه اإىل   .1

النا�ض كما ح�سل يف الكتب ال�سماوية االأخرى واأدلته معروفة.
�سحابته،  وعدالة  وال�سالم  ال�سالة  عليه  النبي  عدالة  وبيان  اإثبات   .2

ينظر: ال�ست�سراق والقراآن الكرمي ملحمد بن �سالح: �ص7.  )1(
نقال عن كتاب ال�ست�سراق بني الإن�ساف والإجحاف: �ص8.  )2(
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والتاأ�سي�ض ملعاجلة ق�سية كربى عند امل�ست�سرقني تزعم اأن القراآن من �سنع 
حممد)1(.

وتدوينا  وجمعا  تَنزُّال  القراآن،  ق�سايا  بجميع  امل�سلمني  علماء  عناية  بيان   .3
وقراءاته  القراآن  كتب  من  كتاب  يخلو  يكاد  وال  ذلك،  وغري  وحفظا 
اتهام  اجلانب  هذا  يف  بالتق�سري  امل�سلمني  واتهام  ذلك.  من  وعلومهما 
باطل، وقائله جاهل بكتب هذا العلم. ويكفي لرد هذا االتهام ا�ستعرا�ض 

طرف من جهود القراء عرب الع�سور يف النقل والتاأليف رواية ودراية.
االأ�سل يف تلقي القراآن الكرمي عند امل�سلمني هو الرواية واالإ�سناد، ولي�ض   .4
تزال  وال  جلية،  ظاهرة  مكانة  امل�سلمني  عند  االإ�سناد  ومكانة  الكتب، 
االأ�سانيد القراآئية مت�سلة حتى يومنا هذا، حمفوظة مكانتها معلوم قدرها. 
بيد اأن امل�ست�سرقني مل يتعر�سوا الأهمية االإ�سناد يف درا�ساتهم ومل يهتموا 

به.
�ساد�سًا: تدور كثري من �سبهات امل�ست�سرقني حول م�ساألة مهمة جدا من م�سائل 
هذا العلم وهي م�ساألة االختيار، �سواء ما يتعلق باختيار ال�سحابة والتابعني اأو 
القراء الع�سرة اأو ال�سبعة اأو رواتهم اأو طرقهم اأو اختيار قراءة ما وترك اأخرى، 
قراءة  اختيار  اأو  اآخر.  ت�سعيف وجه  اأو  االأوجه وترك  ما من  اختيار وجه  اأو 
معينة يف م�سر من االأم�سار دون غريها، ولي�ض ثَمة عالقة بني االختيار �سمن 
الروايات ال�سحيحة وبني االجتهاد املطلق اأو االجتهاد املبني على طبيعة الر�سم 

ال على �سحة الرواية. وهذه امل�ساألة نبه عليها الكثري من العلماء املتقدمني)2(.
ال  امل�ست�سرقني  من  لعدد  وعلومه  القراآن  حول  من�سفة  مقاالت  هناك  �سابعا: 

ينظر مدخل اإىل القراآن لدراز �ص165. وال�ست�سراق والقراآن الكرمي ملحمد بن �سالح: �ص7.  )1(
ينظر مثال: الإبانة: )�ص89(, الختيار للدكتور اأمني فالته: )�ص203(.  )2(
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ينبغي اإهمالها يف مقام مناق�سة ال�سبهات املجحفة من امل�ست�سرقني، كامل�ست�سرق 
ودير  وما�سينيون  كا�ستي   وهرني  لوازون  واألك�ض  وليبون  وجوته   دينيه 
الذي  بحثه  يف  �سالح  بن  حممد  الدكتور  اأح�سن  وغريهم)1(.وقد  ماجنيم، 
�سماه: )اال�ست�سراق والقراآن الكرمي بني االإن�ساف واالإجحاف()2( حني اأجاب 
امل�ست�سرقني  نظرائهم  خالل  من  املجحفني  امل�ست�سرقني  �سبهات  من  عدد  عن 
اإىل  اأبحاثه  و  درا�ساته  بعد  اهتدى  امل�ست�سرقني  »بع�ض  اأن  وذكر  املن�سفني. 
اعتناق الدين االإ�سالمي، نذكر منهم على �سبيل املثال: "جرونييه"، "دينيه"، 
"جرمانو�ض"،  هوفمان"،  "فلفرد  بوكاي"،  غارودي"،"موري�ض  "روجي 
تيوفانوفا"...  "خالد �سلدريك"،اللورد هيديل"،"توفيان  فاي�ض"،  "ليوبولد 
هذا االأخري الذي يوؤكد على �سرورة التفريق بني امل�ست�سرقني و عدم التعميم 
بـ"اأن اال�ست�سراق لي�ض �سراً كله على االإ�سالم  اإليهم حيث يقول:  يف النظرة 
وامل�سلمني.. �سحيح اأن هناك الكثري من االأخطاء يف ترجمات معاين القراآن 
االأخطاء  بني  ق  نفراّ اأن  يجب  اأننا  اإال  امل�ست�سرقني  من  نفر  ها  اأعداّ التي  الكرمي 
يكون  ـ  عفوية  ب�سورة  ـ  يُخطئون  فالذين  املتعمدة  غري  واالأخطاء  دة  املتعماّ
ـ  الكرمي  القراآن  لغة  هي  التي  ـ  العربية  باللغة  اإملامهم  عدم  نتيجة  دائماً  ذلك 
ونتيجة اأي�ساً لعدم فهمهم ملعاين االآيات القراآنية الكرمية... واأنا �سخ�سياً من 
والذي  دة..  متعماّ غري  اأخطاء  ولكنها  درا�ساتي  بع�ض  يف  اأخطئ  اأن  املحتمل 
االإ�سالم واحل�سارة  فهم  اإ�سهاماته يف  م�ست�سرق  لكل  اأن  هنا  اأو�سحه  اأن  اأود 

ذكر الدكتور حممد بهاء الدين جملة من امل�ست�سرقني الذين كانت لهم درا�سات من�سفة حول القراآن يف كتابه: امل�ست�سرقون والقراآن   )1(
الكرمي: �ص106.

ناق�ص الباحث ثالث م�سائل: م�سدر القراآن الكرمي, وجمعه وتدونينه, وم�سمونه وتعاليمه. وهو بحث مقدم اإىل: الدورة العلمية   )2(
التكوينية القراآن الكرمي و خطابه املتجدد, تطوان2006م.
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االإ�سالمية، وكل م�ست�سرق يف هذا املجال له خربته...«)1(. ثم يقول: »ف�سال 
اأخرى متيزت  ثمة طائفة  االإ�سالم،  اإىل  اهتدوا  الذين  امل�ست�سرقني  عن هوؤالء 
"زيغريد  مثل  اإ�سالمها،  تعلن  اأن  دون  املو�سوعية  و  العلمي  بالنف�ض  اأبحاثها 
كاراليل"،"�سيمون  فنديل"،"توما�ض  ا�سبوزيتو"،"بول  هونكه"،"جون 
هايك"،"لورا فاغلريي"...... « اإىل اأن يقول: » ورغم هذه احلقائق العلمية 
و االأدلة الدامغة، اإال اأن املواقف اال�ست�سراقية االأكرث تطرفا هي االأكرث رواجا 

يف ديار الغرب، اإذ يقدم االإ�سالم ب�سكل  مقزز مثري لال�سمئزاز...«)2(.
تلك اأيها القارئ الكرمي بع�ض املعامل املقتحة يف التاأ�سيل ملناق�سة علمية   
هادئة مع ما اأثاره ويثريه امل�ست�سرقون قدميا وحديثا، بعيداً عن حلقات التهجم 
واالتهامات؛ وعمال بقول اهلل تعاىل: )وال يجرمنكم �سنئان قوم على اأال تعدلوا 

اعدلوا هو اأقرب للتقوى(.
وكما مر يف ثنايا البحث واطلع القارئ الكرمي فاإن �سبهات امل�ست�سرقني   
يطول  والقراءات  القراآنية  الدرا�سات  جمال  يف  عليها  التف�سيلية  والردود 
ب�سطها، وال يت�سع هذا املبحث املحكومة �سفحاته بتحريرها ونقدها، وح�سبي 

ما اأ�سرت وذكرت.
واهلل امل�سئول اأن يبارك يف اجلهود جميعها، ويزهق الباطل ويحق احلق   

بكلماته؛ اإنه نعم املوىل ونعم الن�سري.

ال�ست�سراق والقراآن الكرين ملحمد بن �سالح: �ص8.  )1(
املرجع نف�سه: �ص 10.  )2(
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اخلامتـــــــة
اأحمد اهلل على تي�سريه وتوفيقه، ويطيب يل اأن اأختم هذا البحث بذكر   

ما جتلى يل من نتائج يف النقاط التالية: 
اأن امل�ست�سرقني عنوا عناية كبرية بتحقيق كتب التاث القراآين والقرائي؛   .1
بل حققوا اأمَّات كتب القراءات والر�سم والوقف واالبتداء والتاجم، 

مما وفر لهم بيئة خ�سبة للنقد املبكر.
املدر�سة اال�ست�سراقية مدر�سة غلب عليها تقليد االأتباع ل�سيوخ امل�ست�سرقني   .2
االأوائل، ولي�ض فيها جديد يف الطرح والدر�ض، ولو قيل اأن درا�سات 
امل�ست�سرقني جميعها حول القراءات مل تخرج عن اآراء نولدكة وجولد 

ت�سيهر لكان له وجه.
م امل�ست�سرقون اأفكارهم واآراءهم على اأنها م�سلمات وحقائق ثابتة،  يقداّ  .3

فيتوهم القارئ ذلك كذلك، ولي�ض االأمر كذلك.
انطلق امل�ست�سرقون يف درا�سة القراآن وقراءاته من نظرتهم حول اختالف   .4
اأناجيلهم وحاولوا اأن ينقلوا ذلك اإىل القراآن. كما بنوا كثريا من درا�ساتهم 

على ما عرثوا عليه من خمطوطات هنا وهنالك.
و�ساذة  �سحيحة  قراءة  بني  الدر�ض  يف  يفرقون  امل�ست�سرقون  يكاد  ال   .5

ومقبولة ومردودة.
املتزن،  العلمي  والبحث  االإن�ساف  عليهم  يغلب  قوم  امل�ست�سرقني  من   .6
وهوؤالء ينبغي اال�ستفادة من كتاباتهم يف الرد على املجحفني، واإي�ساح 

ال�سورة للجاهلني.
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املراكز  لها  ن  وكواّ ال�سرقية  بالدرا�سات  وا�سعا  اهتماما  اهتم  الغرب  اأن   .7
العربية  البالد  اإىل  العلماء  الأجلها  واأر�سل  املتخ�س�سة،  واملدار�ض 

واالإ�سالمية.
اأن امل�ست�سرقني بذلوا و�سعهم وطاقتهم يف اإثارة ال�سبهات حول القراآن   .8
وقراءاته وكانت اأبرز الق�سايا التي عنوا بالت�سكيك واخلو�ض فيها: جمع 
و�سحة  القراءات،  وتطور  واالأوجه،  والرواة  االأئمة  واختيار  القراآن، 
و�سف  يف  املروية  االأحاديث  و�سحة  امل�ساحف،  وكتابة  االإ�سناد، 

احلوادث والوقائع االأوىل. 
�سببني:   القراءات  علوم  على  امل�ست�سرقني  اجتاء  اأ�سباب  اأجل  من  اأن   .9
القوم.  درا�سات  يف  املنهجية  االأخطاء  بع�ض  وي�سمل  منهجي:  االأول: 
والثاين: علمي: ويربز يف اجلهل بتاريخ القراآن، ومعنى االختيار، وحال 
وال�سعيفة،  ال�سحيحة  االأحاديث  بني  واخللط  امل�سلمني،  عند  االأ�سانيد 

والقراءات ال�سحيحة وال�ساذة.
اأن علماء االأمة قد عنوا عناية فائقة بالدرا�سات اال�ست�سراقية والرد عليها،   .10
واألفوا فيها الكثري من الكتب واالأبحاث. وجدير بالباحثني املحدثني اأن 

يوا�سلوا امل�سري والتتبع واملناق�سة ملا ا�ستجد.
ثالثة  القراءات  علوم  لدرا�سة  امل�ست�سرقني  دوافع  اأبرز  اأن  يل  يبدو   .11

دوافع:
دافع علمي بحثي يف الدرا�سات ال�سرقية ويف اأعظم كتاب عرفته  اأ . 
علمية جيدة،  نتائج  اإىل  اأ�سحابه  ي�سوق  ما  كثريا  الب�سرية، وهذا 
حال  وهو  وقراءاته،  القراآن  حول  من�سفة  �سحيحة  ومعلومات 
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يهتدي  ما  وكثريا  البحث،  يف  مر  كما  امل�ست�سرقني  من  املن�سفني 
ه. اأ�سحاب هذا التوجاّ

دافع �سيا�سي اأو اقت�سادي يرمي اإىل معرفة ما عند االآخر والولوج  ب . 
هيمنة  اأو  ا�ستعمارية  خطط  تنفيذ  اإىل  املعلومات  تلك  خالل  من 

اقت�سادية اأو نحوها.
اإىل  ويهدف  واحل�سد،  احلقد  من  ينبعث  عدواين  اأو  ديني  دافع  ت . 
اأعظم  حول  ال�سبهات  واإثارة  امل�سلمني،  م�سلمات  يف  الت�سكيك 
االنت�سار  وحماولة  الكرمي،  القراآن  وهو  امل�سلمني  عند  كتاب 
للكتب ال�سابقة، اأو ن�سبة هذا القراآن اإليها وحماولة اإثبات افتقاره 

اإليها، مع �سعي حثيث للدفاع عن امل�سيحية، وحمالت التب�سري.
واأو�سي يف هذا املقام مبا يلي: 

عليها.  والرد  اال�ست�سراقية  بالدرا�سات  تعنى  متخ�س�سة  مراكز  اإن�ساء   •
وقراءاته  القراآن  حول  املعا�سرة  احلديثة  امل�ست�سرقني  �سبهات  درا�سة   •

ومدى تاأثر العامل املعا�سر باأ�سالفه.
واآخر دعوانا اأن احلمد هلل رب العاملني. و�سلى اهلل على �سيدنا حممد   

واآله والتابعني.

امل�سادر واملراجع
جممع  طبع  احلا�سوبي،  للن�سر  املنورة  املدينة  م�سحف  الكرمي،  القراآن   .1

امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف.
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االإبانة عن معاين القراءات، ملكي بن اأبي طالب القي�سي)ت: 437هـ(،   .2
حتقيق: الدكتور عبد الفتاح اإ�سماعيل �سلبي، دار نه�سة م�سر.

للدكتور  القراءات،  يف  واأثره  ومراحله  مفهومه  القراء،  عند  االختيار   .3
اأمني فالته، كر�سي القراآن وعلومه، جامعة امللك �سعود، ط1، 1436هـ.

بن  حممد  االإجحاف،  و  االإن�ساف  بني  الكرمي  والقراآن  اال�ست�سراق   .4
�سالح، بحث مقدم اإىل الدورة العلمية التكوينية "القراآن الكرمي وخطابه 

املتجدد"، جامعة القا�سي عيا�ض، تطوان، 2006م.
القراآن نزوله، تدوينه، ترجمته، وتاأثريه، لبال�سري، نقله اإىل العربية: ر�سا   .5
�سعادة، اأ�سرف على التجمة د. االأب فريد جرب، حققه وراجعه: ال�سيخ 

حممد علي الزعبي، دار الكتاب اللبناين بريوت، 1974م.
.pdf تاريخ االأدب العربي. لكارل بروكلمان، ن�سخة اإلكتونية  .6

تاريخ القراآن، لتيودور تعديل: فريديري�ض �سفايل، نولدكة، ط1، بريوت   .7
2004م، موؤ�س�سة كونراد، نقله للعربية: جورج تامر بالتعاون مع : عبلة 

معلوف، تامر، خري الدين عبد الهادي، نقوال اأبو مراد.
كتاب امل�ساحف: الأبي بكر عبداهلل بن �سليمان بن االأ�سعث ال�سج�ستاين، حتقيق:   .8

الدكتور حمب الدين عبد ال�سبحان واعظ، دار الب�سائر، ط2، 1423هـ.
كتاب امل�ساحف: الأبي بكر عبداهلل بن �سليمان بن االأ�سعث ال�سج�ستاين،   .9
الرحمانية  املطبعة  جفري،  اآرثر  الدكتور  طبعه:  على  ووقف  �سححه 

مب�سر، ط1، 1936م.
العربية:  اإىل  نقله  ت�سيهر،  جولد  الجنات�ض  االإ�سالمي:  التف�سري  مذاهب   .10

علي ح�سن عبد القادر، مطبعة العلوم، ط1، 1363هـ.
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علي،  مهر  حممد  للدكتور  الكرمي،  القراآن  حول  امل�ست�سرقني  مزاعم   .11
جممع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف.
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البحوث  دار  الدين ح�سني،  بهاء  ملحمد  الكرمي،  والقراآن  امل�ست�سرقون   .13

والدرا�سات، العراق، بغداد، ط1، 1434هـ.
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مبادئ احملافظة على اجملتمع اإلسالمي
»دراســـة موضوعيـــة فــي ضــوء ســـورة احلجـــرات«

د. عبد اللطيف عبداهلل احل�صن حممد)1( 

م�ستخل�ش البحث
على  للوقوف  احلجرات؛  �سورة  يف  بالبحث  الدرا�سة  هذه  تعنى   
احلفاظ  اأجل  من  االإ�سالمي،  للمجتمع  الكرمي  القراآن  ر�سمها  التي  املباديء 
والتدخالت  الداخلية،  الفنت  من  حتميه  ربانية  بتوجيهات  وذلك  كيانه،  على 

اخلارجية؛ ليكون جمتمعاً ح�سيناً من الداخل واخلارج، متما�سك البنيان. 
الباحث  تناول  الو�سفي،  واملنهج  اال�ستقرائي،  املنهج  الباحث  اتبع   
و�سح  ثم  ومدلوله،  البحث  عنوان  ومعنى  احلجرات،  ب�سورة  التعريف  فيه 
القراآن  اأن  البحث:  نتائج  من  احلجرات،  �سورة  التي جاءت يف  التوجيهات 
اأمثل منهج يف كيفية التعامل مع القادة واحلكام وتوجيهاتهم مبا  الكرمي ر�سم 
يكفل تنظيم الدول واملجتمعات دون احتقار ال�سعوب اأو اإذاللها، واأن �سمان 
وا�ستملت  الكرمي  القراآن  عليه  اأكد  اأمر  ومتما�سكة  متابطة،  املجتمعات  بقاء 

ال�سورة على اأ�س�ض ومبادئ قيام املجتمعات ال�ساحلة. 

مقدمــــة 
احلمد هلل الذي اخت�ض هذه االأمة باإر�سال خري ر�سله، و�سرفها باإنزال   
املهداة، وعلى  الرحمة  ال�سالة وال�سالم على �سيدنا حممد  اأف�سل كتبه، ثم 

اآله، و�سحبه، ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين. 
اأ�ستاذ م�ساعد بكلية القراآن الكرمي – جامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم.   -1
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عليها  ا�ستملت  التي  واالأ�س�ض  للتوجيهات  درا�سة  البحث  هذا  جاء   
�سورة احلجرات، والتي متثل منهج القراآن الكرمي يف املحافظة على املجتمع 
االإ�سالمي ليكون قدوة للمجتمعات االأخرى يف املحافظة على كيانه وترابط 
و�سيانته،  املجتمع،  بناء  يف  الكرمي  القراآن  دور  اإبراز  اأجل  من  وذلك  بنيانه، 
واحلفاظ على ذلك البناء من الت�سدع واالنهيار، فاإن القراآن الكرمي كالم اهلل 

-�سبحانه وتعاىل- وهو اأعلم مبا ي�سلح عباده. 
واأن  الكرمي  لوجهه  خال�سا  عماًل  يجعله  اأن  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  اأ�ساأل   

ينفع به.
مو�سوع البحث:

تناول هذا البحث درا�سة التوجيهات، واالأ�س�ض التي ا�ستملت عليها   
�سورة احلجرات فيما يتعلق بحماية املجتمع و�سيانته.

م�سكلة البحث:
م�سكلة البحث: مبادئ املحافظة على املجتمع امل�سلم يف �سوء �سورة   

احلجرات 
حدود البحث:

احلجرات،  �سورة  يف  املبادئ  تلك  حتديد  فهي  امل�سكلة  حدود  اأما   
واال�ستفادة منها.

اأ�سئلة البحث: 
يجيب هذا البحث عن ال�سوؤال التايل:   

ما هي مبادئ املحافظة على املجتمع امل�سلم يف �سوء �سورة احلجرات ؟   -
ويتفرع عن هذا ال�سوؤال االأ�سئلة التالية: 
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وما  اآياتها،  عدد  وما  نزلت،  ومتى  نزلت،  واأين  ال�سورة،  ا�سم  ما   -
حمورها؟

ما الطريقة املثلى للتعامل مع الت�سريع وامل�سرع ؟    -
ما دور مبداإ التثبت يف نقل االأخبار يف املحافظة على املجتمع امل�سلم ؟  -

ما هو املنهج االأمثل ملعاجلة اخل�سومات والقتال بني امل�سلمني؟  -
ما اأثر النهي عن بع�ض ال�سلوكيات التي توؤدي اإىل الفرقة واالختالف يف   -

املحافظة على املجتمع امل�سلم؟
املجتمع  املحافظة على  باأ�سل خلقهم يف  النا�ض  لتذكري  االإيجابي  االأثر  ما   -

امل�سلم؟
ما هي النتائج والفوائد من هذه الدرا�سة ؟   -

اأهداف البحث:
ا�ستملت  التي  التوجيهات، واالأ�س�ض  اإىل درا�سة  البحث  يهدف هذا   
تلخي�ض  املجتمع و�سيانته، وميكن  بحماية  يتعلق  فيما  �سورة احلجرات  عليها 

اأهدافه يف االآتي: 
درا�سة  ودرا�ستها  امل�سلم  املجتمع  على  باملحافظة  املتعلقة  املبادئ  جمع   -1

مو�سوعية.
بيان اأثر هذه املبادئ يف متا�سك البناء الداخلي، واخلارجي للمجتمع .  -2

ا�ستخال�ض النتائج والفوائد من هذه الدرا�سة؛ لالإفادة منها.  -3
اأهمية البحث:

تتلخ�ض اأهمية البحث يف النقاط االآتية:   
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�سلة البحث املبا�سرة بكتاب اهلل تعاىل م�سدر الت�سريع االأول .  -1
احلاجة املا�سة اإىل تفعيل مثل هذه املبادئ خا�سة مع كرثة الفنت واالختالفات   -2

التي متر بها االأمة االإ�سالمية.
اإبراز دور القراآن الكرمي يف بناء املجتمع، و�سيانته على اأكمل وجه.  -3

اأ�سباب اختيار البحث:  
وتتخل�ض يف النقاط االآتية :  

اأهمية علم التف�سري، وعظم �سرفه؛ الأن خدمته خدمة لكتاب اهلل .  -1
اأهمية هذه املبادئ التي ا�ستملت عليها �سورة احلجرات خا�سة فيما يتعلق   -2

بالواقع الذي تعي�سه االأمة االإ�سالمية. 
انت�سار التنافر واالختالف بني اأبناء االأمة االإ�سالمية.  -3

منهج البحث:
اأواًل: املنهج العلمي :

يقوم هذا البحث على املنهج اال�ستقرائي واملنهج الو�سفي التحليلي   
مو�سوعية  درا�سة  ودرا�ستها  احلجرات،  �سورة  ت�سمنتها  التي  املبادئ  بتتبع 

للو�سول اإىل النتائج والفوائد من هذه الدرا�سة. 
ثانيًا: املنهج العملي : 

ا�ستمل البحث على مقدمة ومتهيد و�ستة مباحث وخامتة تفا�سيلها كما   
يلي :

والدرا�سات  ومنهجه،  واأهدافه  املو�سوع  اأهمية  على  وا�ستملت   : املقدمة 
ال�سابقة.

التمهيد : وفيه حتدث الباحث عن �سورة احلجرات مبينا ا�سمها ومكان وزمان 
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نزولها وعدد اآياتها وحمورها و�سرح الباحث عنوان البحث.
 املبحث االأول: الطريقة املثلى للتعامل مع الت�رصيع وامل�رصع.

املبحث الثاين : التثبت يف نقل االأخبار.
املبحث الثالث: املنهج االأمثل ملعاجلة اخل�سومات والقتال بني امل�سلمني.

املبحث الرابع : النهي عن بع�ش ال�سلوكيات التي توؤدي اإىل الفرقة واالختالف. 
املبحث اخلام�ض: تذكري النا�ش باأ�سل خلقهم.

حدود البحث: 
احلدود املو�سوعية: املبادئ واالأ�س�ض التي ت�سهم يف رتق املحافظة على   

املجتمع امل�سلم، والتي ت�سمنتها �سورة احلجرات.
الدرا�سات ال�سابقة: 

التف�سري املو�سوعي ل�سور القراآن الكرمي للدكتور م�سطفى م�سلم والذي   -1
تناول �سور القراآن الكرمي ودر�سها درا�سة مو�سوعية وفق منهج التف�سري 

املو�سوعي. 
نا�سر  الدكتور  لالأ�ستاذ  مو�سوعية  حتليلية  درا�سة   – احلجرات  �سورة   -2
ودرا�سة  حتليلًيا،  تف�سريا  وتف�سريها  االآيات  درا�سة  تناول  والذي  العمر 

�سورة احلجرات درا�سة مو�سوعية.
التبية االأخالقية يف �سوء �سورة احلجرات للدكتور عبدال�سالم اللوح   -3
وفيه حتدث عن حمور ال�سورة وهو التبية االأخالقية بدرا�سة مو�سوعية 

الآياتها.
�سورة  عليها  ا�ستملت  التي  املبادئ  تتناول  فهي  الدرا�سة  هذه  اأما   
التفكك  من  و�سيانته  امل�سلم  املجتمع  على  باملحافظة  تعنى  والتي  احلجرات 
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درا�سة  على  م�سادر-  من  عندي  توفر  ما  ح�سب   – اأقف  فلم  واالنحالل، 
تناولت مبادئ املحافظة على املجتمع امل�سلم يف �سوء �سورة احلجرات.

متهيد
تعريف ب�سورة احلجرات

ا�سم ال�سورة:
ت�سمى �سورة احلجرات، وهذا هو اال�سم الذي عرفت به يف امل�ساحف،   
وكتب ال�سنة، وكتب التف�سري، ولي�ض لها ا�سم غريه)1(، و�سبب ت�سميتها بهذا 
َّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ ٱحُلجُرَاتِ  اال�سم ورود ذكر احلجرات يف قوله تعاىل: }إِنَّ ٱل

َأكَثرُهُم اَل يَعقُِلونَ{]احلجرات: 4[. 

نزول ال�سورة:
الهجرة  بعد  نزلت  باالإجماع)2(،  املدنية  ال�سور  من  احلجرات  �سورة   

النبوية، فهي من ال�سور التي نزلت يف العهد املدين. 
بعد  نزلت  املائة،  بعد  الثامنة  ال�سورة  ال�سور  نزول  ترتيب  يف  وهي   
ت�سع  �سنة  ال�سور  هذه  نزول  وكان  التحرمي،  �سورة  وقبل  املجادلة،  �سورة 

للهجرة)3(، فهي من ال�سور املدنية التي نزلت يف اأواخر العهد املدين.  
عدد اآياتها:

عدد اآياتها ثماين ع�سرة اآية عند علماء العدد ال اختالف بينهم يف هذا   
العدد)4(.

 – للن�سر  التون�سية  الدار   : النا�سر  التون�سي  الطاهر بن عا�سور  الطاهر بن حممد بن حممد  والتنوير )213/26(, حممد  التحرير   )1(
تون�ص, �سنة الن�سر: 1984 هـ.

املحرر الوجيز يف تف�سري الكتاب العزيز )5 / 127( اأبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية الأندل�سي, حتقيق : عبد ال�سالم عبد   )2(
ال�سايف حممد, الطبعة الأوىل, دار الكتب العلمية - لبنان - 1413هـ ـ 1993م.

التحرير والتنوير  )26 / 213(, حممد الطاهر بن عا�سور.  )3(
البيان يف عد اآي القراآن )�ص 230(, اأبو عمرو عثمان بن �سعيد الأموي الداين, حتقيق : غامن قدوري احلمد, الطبعة : الأوىل, مركز   )4(
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حمور ال�سورة:
�سبقت االإ�سارة اإىل اأن �سورة احلجرات من ال�سور املدنية التي نزلت   
يف اأواخر العهد املدين، وال�سمة البارزة يف تلك ال�سور اهتمامها بالت�سريعات 
التي تقي املجتمع امل�سلم االأخطار التي تهدد متا�سكه، ووحدته؛ الأناّ املجتمع 
االإ�سالمي يف تلك املرحلة يف حالة بناء، ويحتاج يف نف�ض الوقت اإىل ت�سريعات 
من �ساأنها املحافظة على ذلك البناء، فكان املحور الذي تدور حوله ال�سورة 
هو: )التبية االأخالقية للمجتمع االإ�سالمي(، وذلك من خالل االأ�س�ض الكرمية 

التي ت�سمنتها هذه ال�سورة الكرمية. 
�رصح عنوان البحث:

رتق: الرتق من الفعل رتق، والرتق: �سد الفتق. وقد رتقت الفتق اأرتقه،   
فارتتق، اأي التاأم)1(. والرتق يكون يف الثياب اإذا ح�سل فيها الفتق حتى تكون 

�ساحلة لال�ستعمال.
ال�سيء)2(، ومنه �سناعة  اإىل  ال�سيء  ن�سج، والن�سج �سم  الن�سيج: من   
الن�سيج؛ الأنها عبارة عن �سم اخليوط بع�سها اإىل بع�ض حتى تن�سج فيكون منها 

القما�ض.
وبناء على ما �سبق فاملراد برتق الن�سيج االجتماعي: ايجاد الت�سريعات   
هذا  على  املحافظة  على  قادر  متابط  متما�سك  جمتمع  وجود  تكفل  التي 

االرتباط، والتما�سك، و�سيانته من التفكك.

املخطوطات والرتاث - الكويت - 1414 هـ- 1994م.
اإ�سماعيل بن حماد اجلوهري )ت393هـ(, الطبعة: الرابعة- يناير 1990,  ال�سحاح؛ تاج اللغة و�سحاح العربية)5 / 166(,   )1(

النا�سر: دار العلم للماليني- بريوت.
ل�سان العرب )2 / 376(, حممد بن مكرم بن منظور الأفريقي امل�سري, الطبعة الأوىل, دار �سادر – بريوت.  )2(
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و�سورة احلجرات من ال�سور التي ا�ستملت على جملة من الت�سريعات   
اأمة من االأمم اإال كان ثمرة  الربانية، التي ما مت�سك بها جمتمع، وما عملت بها 
االأمم  تهدد  التي  االأخطار  مواجهة  يف  وال�سمود  اأفرادها،  بني  الوحدة  ذلك 

واملجتمعات، والواقع خري �ساهد على ذلك.

املبحث االأول
الطريقة املثلى للتعامل مع الت�رصيع وامل�رصع 

املطلب االأول
التعامل مع الت�رصيع

املثلى  الطريقة  اإىل  املوؤمنني، وتنبيههم  بنداء  الكرمية  ال�سورة  افتتحت   
التي ينبغي اأن يكون بها التعامل مع الت�سريع، وما هي الطريقة التي يتلقى بها 
َّذِينَ ءَامَنُواْ  امل�سلم ت�سريع ربه �سبحانه وتعاىل، وذلك يف قول اهلل تعاىل: }يََأيُّهَا ٱل

اَل ُتَقدِّمُواْ بَنيَ يَدَِي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱتَُّقواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيم{ ]احلجرات: 1[. 
بها  اهلل  اأدب  التي  االآيات  من  اإنها  االآية:  هذه  عن  املف�سرون  يقول   
عباده املوؤمنني فيما يعاملون به الر�سول -�سلى اهلل عليه و�سلم- من التوقري، 
واالحتام، والتبجيل، واالإعظام)1(، حيث كانت عادة العرب اال�ستاك يف 

االآراء، واأن يتكلم كل مبا �ساء ويقطع من االآراء ما يريد)2(.
ولذا اأمر اهلل �سبحانه وتعاىل املوؤمنني اأال يعجلوا بق�ساء اأمر من االأمور   
ق�سوا  رمبا  الأنهم  فيه، ور�سوله؛  اهلل  يق�سي  اأن  قبل  فعال  اأو  قواًل،  كان  �سواًء 
بخالف ما اأمر اهلل، وما اأمر الر�سول -�سلى اهلل عليه و�سلم- وكل ذلك فيما 
اإ�سماعيل بن عمر بن كثري القر�سي الب�سري ثم الدم�سقي, حتقيق: حممد ح�سني  اأبو الفداء  تف�سري القراآن العظيم )4 / 248(,   )1(

�سم�ص الدين, الطبعة: الأوىل - 1419 هـ, دار الكتب العلمية, من�سورات حممد علي بي�سون - بريوت.
املحرر الوجيز )5 / 127( ابن عطية.  )2(
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�سبيله اأن ياأخذوه عنه من اأمر الدين والدنيا)1(.
ويف هذه االآيات و�سع اهلل �سبحانه وتعاىل فيها منهجاً مهماً يف التلقي   
والتنفيذ، مبعنى اأنه يجب تلقي ما ي�سدر من توجيهات، وتعليمات من النبي 
-�سلى اهلل عليه و�سلم- وتنفيذها على النحو املطلوب، دون التعديل فيها، 
اأو التغيري، اأو حتى االقتاح؛ الأنها �سادرة من اهلل �سبحانه وتعاىل- اإال فيما فيه 

ال�سبيل اإىل االجتهاد. 
فاالآيات ت�سري اإىل مبداإ مهم ي�سمن جمتمعاً متما�سكاً، متكاتفاً، بعيداً عن   
الفرقة وال�ستات، حم�سناً من كل اأ�سبابها، وهو طريقة التعامل مع الت�سريعات 
على  الت�سريعات  هذه  اإىل  بالنظر  وذلك  النا�ض،  حياة  تنظم  التي  والقوانني 

اعتبار اأنها ت�سريعات قد�سية ال جمال لالعتا�ض عليها، اأو قطع راأي دونها. 
اهلل  عن  ال�سادرة  للت�سريعات  اإال  تكون  ال  القد�سية  تلك  اأن  �سحيح   
-�سبحانه وتعاىل- وال�سادرة عن النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم- مما ال جمال 
تنفيذ  االإ�سالمية هو خليفة اهلل يف  الدولة  القائد يف  لكن  فيه،  الراأي  الإعمال 
وحتظى  والتبجيل،  االحتام  من  بنوع  يحظى  اأن  البد  اأنه  �سك  فال  اأوامره، 
وطريقة  التلقي  يف  االهتمام  من  بنوع  ي�ست�سدرها  التي  القوانني  كذلك 
التنفيذ، وهذه الت�سريعات واإن كان بع�سها باجتهاد-وذلك فيما ال ن�ض فيه- 
وقد تكون قابلة لالأخذ والرد اإال اأناّ العلماء قد نزلوها منزلة الت�سريعات امللزمة 
االعتا�ض،  وي�سقط  يقطع اخلالف،  احلاكم  )اإناّ حكم  قالوا:  ولذلك  لالأمة، 

بخالف قول املفتي فاإن فتواه غري الزمة وال مانعة من االجتهاد()2(.
جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن, )22 / 272(, حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب الآملي, اأبو جعفر الطربي, حتقيق:   )1(
اأحمد حممد �ساكر, الطبعة: الأوىل, 1420 هـ - 2000 م, النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة, اجلامع لأحكام القراآن )16 / 300( اأبو عبد 
اهلل حممد بن اأحمد بن اأبي بكر القرطبي )املتوفى: 671هـ(, حتقيق: اأحمد الربدوين واإبراهيم اأطفي�ص, الطبعة: الثانية, 1384هـ 

- 1964 م, النا�سر: دار الكتب امل�سرية – القاهرة.
الإحكام يف اأ�سول الأحكام )313/1(, علي بن حممد الآمدي, حتقيق : د. �سيد اجلميلي, الطبعة الأوىل , 1404ه, دار الكتاب   )2(
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وال �سك اأناّ ت�سريعات احلاكم امل�سلم اإما اأن تكون من الكتاب وال�سنة،   
وقد بينت االآيات كيفية التعامل مع تلك الت�سريعات، واإما اأن تكون باجتهاد، 
وقد  ملزماً  وي�سبح  اخلالف  يرفع  به  احلاكم  ُحكم  فاإن  باجتهاد  منها  كان  وما 
الت�سريعات  تلك  عظمة  يبني  اأدب  فيه  املنهج  وهذا  فيه،  العلماء  حكم  تقدم 
التي يتلقاها املوؤمن، وعظمة من ت�سدر عن هذه الت�سريعات، وذلك يربي يف 
النف�ض االإن�سانية ح�سن االنقياد، والطاعة لالأوامر والت�سريعات التي يكلف بها 
باأن  كفيل  بدوره  النف�ض، وهذا  قد�سية ومكانة عظيمة يف  ويعطيها  االإن�سان، 
تتلقى النف�ض الت�سريعات بالقبول والر�سا التام، كما قال اهلل �سبحانه وتعاىل: 
مُوَك فِيمَا شَجَرَ بَينَهُم ُثمَّ اَل يَِجدُواْ فِي َأنُفسِِهم حَرَجا مِّمَّا 

ِّ
}َفلَ وَرَبِّكَ اَل يُؤمِنُونَ حَتَّى يُحَك

مُواْ َتسلِيما{ ]الن�شاء: 65[، اإ�سافة اإىل اأناّ هذا املنهج يوؤدي اإىل توحيد 
ِّ
َقَضيتَ وَيُسَل

واجتهاد  وال�سنة،  الكتاب  الت�سريع  م�سدر  يكون  بحيث  الت�سريع،  م�سدر 
املجتهدين من علماء االأمة الذين هم اأهل لالجتهاد، فيغلق ذلك الباب اأمام 
االآراء واالجتهادات التي ال ح�سر لها لو فتح الباب للجميع، بل رمبا اأدت اإىل 

الفرقة واالختالف بني مكونات املجتمع.
القوانني والت�سريعات  النفو�ض  الت�سريع، وتقبلت  توحد م�سدر  واإذا   
و�سهولة  ي�سر  بكل  القوانني  تطبيق  اأمكن  اهلل  حكم  اأناّها  باعتبار  را�سية  بنف�ض 
على القوي، وال�سعيف على حد �سواء، وبهذا ميكن لكل ذي حق اأن ياأخذ 
حقه، وبذلك تتحقق العدالة التي تولد جمتمعا معافى من كل اأ�سباب الفرقة، 

وال�ستات.

العربي – بريوت.
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املطلب الثاين
التعامل مع امل�رّصع

مل تكتف االآيات بتعليم االأدب يف ا�ست�سدار الت�سريعات، التي على   
يف  امل�سرع  مع  االأدب  ذلك  اإىل  �سمت  بل  واجلماعة،  الفرد،  يبنى  اأ�سا�سها 
�سخ�سه، واحتامه لدرجة خف�ض ال�سوت عنده وعدم رفعه، وهذا مبالغة 

يف ح�سن االأدب الذي يربي يف النف�ض االلتفاف حول القائد ون�سرته.
وَاَل  ٱلنَِّبيِّ  صَوتِ  َفوَق  َأصوَاَتُكم  َترَفعُواْ  اَل  ءَامَنُواْ  َّذِينَ  ٱل يََأيُّهَا   { تعاىل:  اهلل  قال   
َتجهَرُواْ لَهُ ِبٱلَقوِل َكجَهِر بَعضُِكم لِبَعٍض َأن َتحبََط َأعمَُلُكم وََأنُتم اَل َتشعُرُونَ { ]احلجرات: 2[. 

نبه اهلل �سبحانه وتعاىل املوؤمنني اأن يتاأدبوا مع ر�سول اهلل -�سلى اهلل عليه   
و�سلم- فنهى عن رفع ال�سوت عنده، ونهى عن اجلهر له بالقول، وبني رفع 
ال�سوت واجلهر به فرق يبينه �سبب نزول االآيات، فعن ابن اأبي ملكية اأن عبد 
اهلل بن الزبري اأخربهم: اأنه قدم ركب من بني متيم على النبي -�سلى اهلل عليه 
ر االأقرع  ر القعقاع بن معبد بن زرارة، قال عمر: بل اأماّ و�سلم-، فقال اأبوبكر اأماّ
خالفك،  اأردت  ما  عمر:  قال  خاليف،  اإال  اأردت  ما  اأبوبكر:  قال  حاب�ض،  بن 
َّذِينَ ءَامَنُواْ اَل ُتَقدِّمُواْ بَنيَ  فتماريا حتى ارتفعت اأ�سواتهما، فنزل يف ذلك: }يََأيُّهَا ٱل

يَدَِي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱتَُّقواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيم{ ]احلجرات: 1[، حتى انق�ست)1(.

بني متيم، قدم وفد  اإ�سحاق وغريه: نزلت يف جفاة  بن  وقال حممد   
منهم على النبياّ - �سلى اهلل عليه و�سلم - فدخلوا امل�سجد، فنادوا النبياّ - 
�سلى اهلل عليه و�سلم - من وراء حجرته: اأن اخرج اإلينا يا حممد، فاإناّ مدحنا 
النبياّ - �سلى اهلل عليه و�سلم  فاآذى ذلك من �سياحهم  زين واإناّ ذمنا �سني، 
اجلامع ال�سحيح املخت�سر من اأمور ر�سول اهلل و�سننه واأيامه )4 / 1587(, حممد بن اإ�سماعيل اأبو عبداهلل البخاري اجلعفي, الطبعة   )1(

الثالثة , 1407 – 1987, حتقيق : د. م�سطفى ديب البغا, النا�سر: دار ابن كثري , اليمامة – بريوت.
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َّذِينَ  - فخرج اإليهم، فقالوا: اإنا جئناك يا حممد نفاخرك، ونزل فيهم: }إِنَّ ال
حاب�ض،  بن  االأقرع  فيهم  وكان  يَعْقُِلونَ{،  ال  َأْكَثرُهُمْ  الْحُجُرَاتِ  وَرَاءِ  مِنْ  يُنَادُونَكَ 

وعيينة بن ح�سن، والزبرقان بن بدر، وقي�ض بن عا�سم)1(.
يف  وهو  عنده  الكالم  ح�سل  حال  يف  ال�سوت  رفع  عن  فالنهي   
املجل�ض، والنهي عن اجلهر يتعلق مبخاطبته  - �سلى اهلل عليه و�سلم - اأي اإذا 

حتدث معه)2(. 
�سحيح اأن االحتام والتبجيل بتلك الكيفية يكون للنبي - �سلى اهلل   
عليه و�سلم- لكناّ االآيات كما اأمرت بلزوم االأدب مع اهلل، ور�سوله، فكذلك 
البد اأن يكون لقادة االأمة ن�سيب من هذا االأدب، �سواء يف تنفيذ قوانينهم، اأو 
يف �سخ�سهم، وال يعني ذلك تنزيلهم منزلة النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - 
يف االأدب مع اأ�سخا�سهم، بل يكون االأدب مبا يتنا�سب، وقد جاءت الن�سو�ض 
موؤكدة على هذا االأدب واالحتام، فعن اأبي مو�سى االأ�سعري – ر�سي اهلل 
اهلل  اإجالل  من  ))اإن  و�سلم -:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل -  ر�سول  قال  قال:  عنه- 
فيه واجلايف عنه واإكرام  الغايل  القراآن غري  امل�سلم وحامل  ال�سيبة  اإكرام ذي 

ذي ال�سلطان املق�سط (()3(. 
َوَعْن اأَِبي بَْكَرَة - ر�سي اهلل عنه - َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهللَِّ - �سلى اهلل عليه   
و�سلم: ))ال�سلطان ظل اهلل يف االأر�ض فمن اأكرمه اأكرمه اهلل ومن اأهانه اأهانه 

اهلل(()4(.
اأ�سباب النزول )�ص 259(, اأبو احل�سن علي بن اأحمد بن حممد بن علي الواحدي, توزيع دار الباز للن�سر والتوزيع عبا�ص اأحمد   )1(

الباز مكه املكرمة 1388 ه - 1968 م, النا�سر: موؤ�س�سة احللبي و�سركاه للن�سر والتوزيع.
التحرير والتنوير لبن عا�سور, )221/26(.  )2(

�سنن اأبي داود - )2 / 677(, �سليمان بن الأ�سعث اأبو داود ال�سج�ستاين , حتقيق : حممد حميي الدين عبد احلميد, النا�سر: دار الفكر .  )3(
الأوىل  1410ه,  الطبعة  ب�سيوين زغلول,  ال�سعيد  : حممد  البيهقي, حتقيق  بن احل�سني  اأحمد  اأبو بكر  الإيان )6 / 17(,  �سعب   )4(

النا�سر: دار الكتب العلمية – بريوت. �سححه الألباين يف ظالل اجلنة : 1024 , ) هب ( 7373.
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َو�َسلََّم -  َعَلْيِه  اهللُ  لَّى  – �سَ اهلِل  َر�ُسوَل  �َسِمْعُت  َقاَل:  بََكَرَة،  اأَِبي  وَعْن   
اأََهاَن  َوَمْن  اْلِقيَاَمِة،  يَْوَم  اهللُ  اأَْكَرَمُه  الدُّْنيَا،  يِف  اهلِل  �ُسْلَطاَن  اأَْكَرَم  يَُقوُل: ))َمْن 

�ُسْلَطاَن اهلِل يِف الدُّْنيَا اأََهانَُه اهللُ يَْوَم اْلِقيَاَمِة(()1(.
قال حذيفة بن اليمان - ر�سي اهلل عنه -: )ال مي�سني رجل منكم �سرباً   
اأذالء اإىل يوم  اأذلوا ال�سلطان  اإىل ذي �سلطان ليذله ، فال واهلل ال يزال قوم 

القيامة()2(.
وقال �سهل بن عبد اهلل - رحمه اهلل -: ) ال يزال النا�ض بخري ما عظموا   
واإن  واأخراهم،  دنياهم  اهلل  اأ�سلح  هذين  عظموا  فاإن  والعلماء،  ال�سلطان 

ا�ستخفوا بهذين اأف�سدوا دنياهم واأخراهم()3(.
واالإ�سالم،  القراآن،  اأهل  توقري  اإيجاب  على  )اتفقوا  حزم:  ابن  قال   

والنبي �سلى اهلل عليه و�سلم، وكذلك اخلليفة والفا�سل، والعامل()4(.
اأن  �ساأنه  القادة بذلك االحتام والتوقري والتبجيل، من  والتعامل مع   
يحفظ املجتمع من الفرقة، وال�ستات، ويجعله حم�سناً من كل اأ�سبابها؛ وذلك 
للدور الكبري الذي ي�سغله ال�سلطان يف املجتمع اأياً كان ذلك املجتمع، اإذ ال 

ي�ستقيم حال النا�ض بال حاكم يقودهم جتتمع كلمتهم عليه كما قال ال�ساعر)5(:
ال ي�ضلح �لنا�ض فو�ضى ال �ضر�ة لهم •• وال �ضر�ة �إذ� جهالهم �ضادو�)6(

م�سند الإمام اأحمد  )34 / 79(, اأحمد بن حممد بن حنبل بن هالل بن اأ�سد ال�سيباين, حتقيق: �سعيب الأرنوؤوط - عادل مر�سد,   )1(
واآخرون, اإ�سراف: د عبد اهلل بن عبد املح�سن الرتكي, الطبعة: الأوىل, 1421 هـ - 2001 م, النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة.

م�سنف عبد الرزاق )8 / 645(, اأبو بكر عبد الرزاق بن همام ال�سنعاين, حتقيق : حبيب الرحمن الأعظمي, الطبعة الثانية ,   )2(
1403ه, النا�سر: املكتب الإ�سالمي – بريوت.

اجلامع لأحكام القراآن )260/5(, القرطبي.  )3(
القيام,  الأرنوؤوط / عمر  اأبي عبد اهلل حممد بن مفلح املقد�سي, حتقيق �سعيب  املرعية )468/1(,الإمام  ال�سرعية واملنح  الآداب   )4(

النا�سر موؤ�س�سة الر�سالة 1417هـ - 1996م - بريوت.
هو �سالءة بن عمرو بن مالك, من بني اأود, من مذحج: �ساعر ياين جاهلي, يكنى اأبا ربيعة. ويلقب بالأفوه, قيل: لأنه كان غليظ   )5(

ال�سفتني, ظاهر ال�سنان. كان �سيد قومه وقائدهم يف حروبهم, وهو اأحد احلكماء وال�سعراء يف ع�سره.
الأعالم للزركلي )3 / 206(, خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فار�ص, الزركلي الدم�سقي, الطبعة اخلام�سة ع�سر - اأيار   

/ مايو 2002 م, دار العلم للماليني.
نهاية الأرب يف فنون الأدب )3 / 57(, �سهاب الدين اأحمد بن عبد الوهاب النويري, حتقيق: مفيد قمحية وجماعة, الطبعة :   )6(
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وقد اتفق اأئمة الدين على اأناّ ن�سب االإمام واجب على امل�سلمني)1(،   
الأناّ عادة النا�ض اأن ال ينقاد بع�سهم لبع�ض اإال اأن يكون لهم �سلطان، فاإذا تخلف 
ال�سلطان اأدى ذلك اإىل اأناّ كل واحد يريد اأن يحمي نف�سه بنف�سه، وهنا يحلوا 
الأ�سحاب االأطماع حماولة حتقيق اأطماعهم ما ينتج عنه فو�سى ال يبطل فيها 
باطل، وال يقر فيها حق، فاحلكم لالأقوى؛ لذلك وجب اأن يكون النا�ض حتت 
�سلطان ذو راأي قاهر، واأن يكون لهذا ال�سلطان ال�سمع، والطاعة، واالحتام، 
والتوقري حتى ميكنه ب�سط ال�سلطان يف االأر�ض، ولو مل يحظ احلاكم باالحتام 
والتوقري؛ الأدى ذلك اإىل �سعف هيبته يف النفو�ض، و�سقوط �سخ�سيته، وهذا 
من �ساأنه اأن ي�سعف دولته، ويقو�ض حكمه وتعم الفو�سى يف اأرجاء البالد. 

املبحث الثاين
التثبت يف نقل االأخبار

وهذا من املبادئ املهمة التي و�سع لها اهلل �سبحانه وتعاىل منهجاً حكيماً   
يف هذه ال�سورة، يتمثل يف التثبت عند ورود اخلرب قبل اتخاذ اأي قرار ب�ساأنه، 
ُتصِيبُواْ  َأن  َفَتبَيَّنُواْ  بِنَبَإ  َفاسِقُ  إِن جَاءَُكم  ءَامَنُواْ  َّذِينَ  ٱل }يََأيُّهَا  تعاىل:  وذلك يف قوله 

َقومَا بِجَهَالَة َفُتصِبحُواْ عََلى مَا َفعَلُتم نَادِمِنيَ{ ]احلجرات: 6[.

نزلت هذه االآيات يف الوليد بن عقبة بن اأبي معيط، بعثه ر�سول اهلل -   
�سلى اهلل عليه و�سلم - اإىل بني امل�سطلق م�سدقاً)2(، وكان بينه وبينهم عداوة 

الأوىل, دار الكتب العلمية - بريوت / لبنان - 1424 هـ - 2004م.
ال�ستق�سا لأخبار دول املغرب الأق�سى )7 / 127(, اأبو العبا�ص اأحمد بن خالد بن حممد النا�سري, حتقيق: جعفر النا�سري/ حممد   )1(

النا�سري, النا�سر: دار الكتاب, �سنة الن�سر: 1418هـ/ 1997م, الدار البي�ساء.
امل�سدق هو عامل الّزكاة الذي ي�ستوفيها ِمْن اأْربابها.  )2(
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يف اجلاهلية، فلما �سمع القوم تلقوه تعظيماً هلل تعاىل ولر�سوله، فحدثه ال�سيطان 
اأناّهم يريدون قتله فهابهم، فرجع من الطريق اإىل ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه 
و�سلم - وقال: اإن بني امل�سطلق قد منعوا �سدقاتهم، واأرادوا قتلي، فغ�سب 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم وهم اأن يغزوهم، فبلغ القوم رجوعه، فاأتوا 
ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم - وقالوا: �سمعنا بر�سولك، فخرجنا نتلقاه، 
ونكرمه، ونوؤدي اإليه ما قبلنا من حق اهلل تعاىل، فبدا له يف الرجوع، فخ�سينا 
اأن يكون اإنا رده من الطريق كتاب جاءه منك بغ�سب غ�سبته علينا، واإناّا نعوذ 
َّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَاءَُكم  باهلل من غ�سبه، وغ�سب ر�سوله، فاأنزل اهلل تعاىل: }يََأيُّهَا ٱل

َفاسِقُ بِنَبَإ َفَتبَيَّنُواْ{ ]احلجرات: 6[، يعني الوليد بن عقبة)1(.

قال ابن عا�سور)2(: )وقد اتفق املف�سرون على اأن الوليد ظن ذلك كما   
تعمد  اأنه  يقت�سي  ما  الروايات  ولي�ض يف  الرب)3(،  عبد  ابن  »االإ�سابة« عن  يف 
الأنه  بعيد  �سيء  الوليد  الفا�سق على  لفظ  اإطالق  »اإن  الفخر)4(:  قال  الكذب، 
انظر: النهاية يف غريب احلديث والأثر )3/ 18(, ابن الأثري: جمد الدين اأبو ال�سعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد   

الكرمي ال�سيباين اجلزري , حتقيق: طاهر اأحمد الزاوى - حممود حممد الطناحي, املكتبة العلمية - بريوت, 1399هـ - 1979م.
اأ�سباب النزول , )1 / 261(, الواحدي.  )1(

هو "حممد الطاهر" بن حممد بن "حممد الطاهر بن عا�سور", ال�سهري بالطاهر بن عا�سور, ُولد ب�ساحية املر�سى بالعا�سمة التون�سّية,   )2(
�سارت م�سريته العملّية يف م�سارين: م�سار العمل الّتعليمي والرتبوّي, اّلذي انطلق بعد تخرجه يف الزيتونة مبا�سرة, وم�سار العمل 

يف �سلك الق�ساء, اّلذي بداأ عام 1909م, من اأ�سهر موؤلفاته كتاب التحرير والتنوير يف التف�سري.
انظر: �سيخ اجلامع الأعظم: حممد الطاهر ابن عا�سور: حياته واآثاره, د. بلقا�سم الغايل, الطبعة الأوىل, 1417هـ/1996م, دار ابن   

حزم.
هو: اأبو عمر يو�سف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عا�سم النمري القرطبي؛ اإمام ع�سره يف احلديث والأثر وما يتعلق بهما, له   )3(
كتاب " ال�ستذكار ملذاهب علماء الأم�سار فيما ت�سمنه املوطاأ من معاين الراأي والآثار " �سرح فيه املوطاأ على وجهه ون�سق اأبوابه, 
وجمع يف اأ�سماء ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم كتابًا �سماه " ال�ستيعاب " وله كتاب " جامع بيان العلم وف�سله وما ينبغي يف روايته 

وحمله وغريها.
اأبو العبا�ص �سم�ص الدين اأحمد بن حممد بن اإبراهيم بن اأبي بكر ابن خلكان, حتقيق: اإح�سان  انظر: وفيات الأعيان )7/ 66(,   

عبا�ص, الطبعة: الأوىل 1994, دار �سادر – بريوت.
اِزّي  ْيِمّي الطرب�ستاين الأَ�ْسل الرَّ �َسنْي بن احْل�سن بن َعلّي اْلَعالَمة َفخر الّدين اأَُبو عبد اهلل اْلقر�ِسي اْلبْكِرّي التَّ د بن عمر بن احْلُ هو حُمَمَّ  )4(
ْف�ِسري اْلَكِبري يِف اْثَني  اِفِعي امْلَُف�ّسر امْلَُتَكّلم �َساحب الت�سانيف, ولد يِف �سنة اأَربع َواأَْرَبعني َوَخْم�سِمائة, �سنف التَّ اْبن خطيب الّرّي ال�سَّ

اُه فتوح اْلَغْيب اأَو َمَفاِتيح اْلَغْيب َوقد َكاَنت َوَفاته يِف َيْوم اْلفطر بهراة يِف �سنة �ِسّت و�ِستِماَئة هجرية. ع�سر جملدا �َسمَّ
الأوىل,  الطبعة:  اخلزي,  �سالح  بن  �سليمان  حتقيق:  الأدنوي,  حممد  بن  اأحمد   ,)213 )�ص:  لالأدنوي  املف�سرين  طبقات  انظر:   

1417هـ- 1997م, مكتبة العلوم واحلكم - ال�سعودية.
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توهم وظن فاأخطاأ، واملخطئ ال ي�سمى فا�سقا« . قلت: ولو كان الوليد فا�سقاً ملا 
ترك النبي �سلى اهلل عليه و�سلم تعنيفه وا�ستتابته فاإناّه روي اأنه مل يزد على قوله 

له »التبني من اهلل والعجلة من ال�سيطان«()1(.
فاالآية نبهت على التثبت من خرب الفا�سق ملنا�سبة هذه الق�سة، ال لو�سف   
اأناّ  رة، ومن املعلوم  }فاسق{ منكاّ بالف�سق، وقد جاءت كلمة  اإن�سان معني 
بهذا  ات�سف  من  كل  يف  عامة  فهي  العموم،  تفيد  ال�سرط  �سياق  يف  الناّكرة 
الو�سف؛ الأناّه غري ماأمون على ما نقل من االأخبار، ويدخل يف االأمر بالتثبت 

خرب جمهول احلال؛ الأنه قد يكون فا�سقاً. 
وهذا منهج حكيم يقت�سي عدم رد خرب الفا�سق بالكلية وعدم قبوله من   
اأول مرة قبل التثبت فال يرد اخلرب بالكلية، وال يقبل دون تثبت؛ الأناّ اخلرب واإن 

كان راويه فا�سق، فقد يكون �سحيحا، فلذلك جاء مبداأ التثبت.
ت�سديق  من  احلذر  املجتمع  على  املحافظة  يف  ي�سهم  ما  اأهم  من  اإناّ   
ال�سائعات ا ون�سرها ، وتناقل االأخبار قبل التثبت يف اأمرها، فكم من معلومات 
اأو اأدت اإىل فرقة بني  باأنا�ض اآخرين ال ذنب لهم،  نقلت كانت �سبباً لالإ�سرار 
اأخوين، اأو قتال، وذلك ما اأ�سار اإليه القراآن يف قوله تعاىل: }َأن ُتصِيبُواْ َقومَا 

بِجَهَالَة َفُتصِبحُواْ عََلى مَا َفعَلُتم نَادِمِنيَ{ ]احلجرات: 6[.

عرب القراآن عن عدم التثبت يف نقل اخلرب باجلهالة اأي: جاهلني بحقيقة   
الناجتة من عدم  �سببه اجلهالة  اأ�سرار  قبول اخلرب من  ينتج عن  ما  االأمر، فكل 
الناجتة  االإفرازات  الكرمي  القراآن  يعالج  الكرمية  التوجيهات  وبهذه  الثتبث، 

التحرير والتنوير )26/ 229(,  ابن عا�سور.  )1(
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عن االأخبار الكاذبة، واالإ�ساعات امل�سللة قبل حدوثها بحكمة، ومو�سوعية، 
ت�سمن للمجتمع االإ�سالمي اأال توؤثر تلك االأخبار يف ترابط ن�سيجه االجتماعي 

لو اتبع هذا املنهج القراآين احلكيم.

املبحث الثالث
املنهج االأمثل ملعاجلة اخل�سومات والقتال بني امل�سلمني

بعد اأن حتدثت االآيات ال�سابقة عن النهي عن قبول خرب الفا�سق دون   
تثبت؛ ملا ينتج عنه من اآثار �سيئة قد توؤدي اإىل ح�سول اخل�سومات، واالقتتال، 
جاء التنبيه يف هذه االآيات اإىل بيان الطرق التي ميكن بها العالج االأمثل لو 
اأو  فهم،  �سوء  ب�سبب  اأو  ب�سبب خرب غري �سحيح،  امل�سلمني  بني  قتال  ح�سل 
املوؤمن  املجتمع  ل�سيانة  عملية  ت�سريعية  قاعدة  )وهذه  االأ�سباب،  من  غريها 
تبني  على  تعقيبا  تاأتي  واالندفاعات،  النزوات  حتت  والتفكك،  اخل�سام  من 
التثبت  قبل  واحلما�سة،  احلمية  وراء  واالندفاع  العجلة  وعدم  الفا�سق،  خرب 

واال�ستيقان()1(.
بََغت  َفِإن  بَينَهُمَا  َفَأصلِحُواْ  ٱقَتَتُلواْ  ٱمُلؤمِنِنيَ  مِنَ  َطائَِفَتاِن  }وَإِن  تعاىل:  قال اهلل   
َّتِي َتبغِي حَتَّى َتفِيءَ إِلَى َأمِر ٱللَّهِ َفِإن َفاءَت َفَأصلِحُواْ بَينَهُمَا  إِحدَاهُمَا عََلى ٱُلخرَى َفَقتُِلواْ ٱل
َّمَا ٱمُلؤمِنُونَ إِخوَة َفَأصلِحُواْ بَنيَ َأخَوَيُكم وَٱتَُّقواْ  ِبٱلعَدِل وََأقسُِطواْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱمُلقسِطِنيَ • إِن

ٱللَّهَ لَعَلَُّكم ُترحَمُونَ{ ]احلجرات: 10-9[.

يتبع فيما لو ح�سل قتال بني  اأن  ينبغي  املنهج الذي  تبني هذه االآيات   
امل�سلمني واإن كان االإ�سالم ال يريد ح�سول  االقتتال بني معتنقيه، بل اإنه يجعل 
ال�سابعة ع�سر - 1412 ه, دار  ال�ساربي )املتوفى: 1385هـ(, الطبعة:  اإبراهيم ح�سني  القراآن )6/ 3343(, �سيد قطب  يف ظالل   )1(

ال�سروق - بريوت- القاهرة.
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ممكن  اأمر  القتال  قوع  ولكن  امل�سرفة،  الكعبة  حرمة  من  اأعظم  امل�سلم  حرمة 
وبخا�سة اأن النفو�ض قد جبلت على االختالف الذي هو مظنة التنازع. 

وقد اأورد القراآن ح�سول االقتتال بني امل�سلمني يف �سياق يجعل وقوعه   
اأمرا نادراً، اأو قليل الوقوع؛ ولذا عرب بقوله: }وَإِن َطائَِفَتاِن مِنَ ٱمُلؤمِنِنيَ ٱقَتَتُلواْ{ 
]احلجرات: 9[، يف اإ�سارة اإىل اأناّ حدوث اقتتال بني امل�سلمني نادر الوقوع)1(؛ الأن 

دين  عليه  يربيها  الذي  الدينية  االأخوة  وباإح�سا�ض  دينه  تعاليم  بح�سب  امل�سلم 
االإ�سالم ال ت�سمح له نف�سه بقتال اأخيه امل�سلم.

واالآيات لها �سبب نزول هو ما رواه اأن�ٍض – ر�سَي اهلل عنه- قاَل: قيَل   
للنبى - �سلى اهلل عليه و�سلم -: لو اأتيَت عبَد اهلِل بَن اأبَى، فانطَلَق اإليه النبي - 
�سلى اهلل عليه و�سلم -، وَرِكَب ِحماراً، فانطَلَق امل�سلموَن مَي�سوَن معُه، وهي 
اأر�ض �َسِبَخة)2(، فلما اأتاُه النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم -، فقاَل: اإليَك عني، 

واهلِل لقد اآذاين ننَْتُ حماِرَك!
فقاَل رجل ِمن االأن�ساِر منُهم: واهلل حِلماُر ر�سوِل اهلِل - �سلى اهلل عليه   
َب  َب لعبِد اهلِل رجل ِمن قوِمِه، فت�َسامتا، فَغ�سِ و�سلم - اأطيَُب ريحاأً منَك، فَغ�سِ
واالأْيِدي،  والَنعاِل،  باجلريِد،  ْرب  �سَ بيَنهما  فكاَن  اأ�سحابُُه،  منهما  لكل واحٍد 

فَبَلَغنا اأنَها اْنَزلَْت: }وإنْ طائَِفتاِن مِن املؤمِننيَ اْقَتَتلوا فأصْلِحوا بينَهُمَا{)3(.
اأن  امل�سلمني  فعلى  بوادره،  بدت  اأو  امل�سلمني،  بني  قتال  ح�سل  فلو   
مفاتيح الغيب )28/ 104( اأبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احل�سن بن احل�سني التيمي الرازي )املتوفى: 606هـ( - الطبعة: الثالثة -   )1(

1420 هـ, النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي – بريوت.
الأر�ص ال�سبخة هي الأَْر�ص املاحلة الَِّتي َل تْنبت �َسْيئا.  )2(

انظر: عمدة القاري �سرح �سحيح البخاري )4/ 25(, اأبو حممد حممود بن اأحمد بن مو�سى بن اأحمد بن ح�سني الغيتابى احلنفى   
بدر الدين العينى )املتوفى: 855هـ(, النا�سر: دار اإحياء الرتاث العربي - بريوت.

اإ�سماعيل  بن  النا�ص, حممد  الإ�سالح بني  ما جاء يف  باب  واأيامه )3/ 183(  و�سننه  اهلل  ر�سول  اأمور  املخت�سر من  ال�سحيح  اجلامع   )3(
البخاري.
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ي�سعوا ويبادروا اإىل ال�سلح بني املتقاتلني، واخلطاب هنا موجه لكل امل�سلمني 
فهو اأمر واجب على جميعهم بال ا�ستثناء، وذلك يتطلب منهم التكاتف، وبذل 
املتقاتلتني،  الطائفتني  بني  ال�سلح  اإىل  الو�سول  اأجل  من  ي�ستطيعون  ما  كل 
تربط  التي  االإ�سالمية  االأخوة  برابطة  ويذكرونهم  وجل،  عز  باهلل  فيذكرونهم 
بني امل�سلمني، وهي من اأقوى الروابط القائمة على اأ�سا�ض الدين اإذ تقت�سي اأن 
يعامل امل�سلم امل�سلم على اأ�سا�ض اأنه اأخ له حقوق وواجبات يجب الوفاء بها، 
والقيام بها على اأكمل الوجوه، ولذلك نبهت االآيات اإىل ذلك يف قوله تعاىل: 
َّمَا ٱمُلؤمِنُونَ إِخوَة َفَأصلِحُواْ بَنيَ َأخَوَيُكم{ ]احلجرات: 10[، ويف هذا اإ�سارة اإىل اأنه  }إِن

اأن يراعوا هذه االأخوة، فيتنازل كل واحد الأخيه حتى  ينبغي على املتقاتلني 
اأفراد  تقوم هذه االأخوة على اأح�سن اأحوالها، واأنه ينبغي ويجب على كافة 
املجتمع االإ�سالمي املبادرة باملعاجلة، وال�سلح مراعاة لهذه االأخوة حتى ت�ستمر 
كما اأراد اهلل �سبحانه وتعاىل، وهذا يعني اأن رابطة االأخوة تقت�سي التعاون، 
والتحاب، والتنا�سح ال التباغ�ض، والتنافر، كما اأنها ت�ستدعي التدخل لف�ض 
ما قد يح�سل من خ�سومات بينهم، فهم اإخوة، واالقتتال بني االإخوة مف�سدة 

عظيمة.
قال �سيد قطب: )ومما يتتب على هذه االأخوة اأن يكون احلب وال�سالم   
اأو  يكون اخلالف  واأن  امل�سلمة،  اجلماعة  االأ�سل يف  والوحدة هي  والتعاون 
القتال هو اال�ستثناء الذي يجب اأن يرد اإىل االأ�سل فور وقوعه واأن ي�ستباح يف 
�سبيل تقريره قتال املوؤمنني االآخرين للبغاة من اإخوانهم لريدوهم اإىل ال�سف، 

وليزيلوا هذا اخلروج على االأ�سل والقاعدة()1(.
يف ظالل القراآن )6/ 3343(, �سيد قطب.  )1(
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كليهما،  اأو  الطائفتني  الإحدى  طائلة  اأموال  دفع  يتطلب  قد  وال�سلح   
وجمع املبالغ يحتاج اإىل تعاون من كافة اأفراد املجتمع االإ�سالمي حتى ي�سل 
�سعف  اإىل  يوؤدي  الذي  وال�ستات  الفرقة  من  االأخوة  �سيانة  اإىل  املجتمع  

امل�سلمني. 
االأخرى،  على  الطائفتني  اإحدى  من  ذلك  بعد  التعدي  ح�سل  فاإن   
ومل تقبل ال�سلح، واأجابت االأخرى، وجب على امل�سلمني اأن يقاتلوا الطائفة 
الباغية؛ الأنها خرجت عن اجماع امل�سلمني، وخرجت عن ال�سواب، فتقاتل 
بغيها،  فاإن رجعت عن  اأمر اهلل وحكمه،  اإىل  الباغية حتى ترجع  الطائفة  تلك 
واأجابت الدعوة اإىل كتاب اهلل وحكمه، فعلى امل�سلمني اأن يعدلوا بني الطائفتني 
يف احلكم، ويتحروا ال�سواب املطابق حلكم اهلل، فيجب االأخذ على يد الطائفة 

الظاملة حتى تخرج من الظلم، وتوؤدي ما يجب عليها لالأخرى. 
جاء يف ال�سحيح عن اأن�ض -ر�سي اهلل عنه- اأناّ ر�سول اهلل �سلى اهلل   
اأَْو َمْظُلوًما« َفَقاَل َرُجٌل: يَا َر�ُسوَل اهللَِّ،  َخاَك َظامِلًا  اأَ ْر  عليه و�سلم قال: )) اْن�سُ
ُجُزُه، اأَْو  ُرُه؟ َقاَل: »حَتْ َذا َكاَن َمْظُلوًما، اأََفَراأَْيَت اإَِذا َكاَن َظامِلًا َكْيَف اأَْن�سُ ُرُه اإِ اأَْن�سُ
ُرُه (()1(، ثم جاء االأمر للم�سلمني بتحري العدل  َنُعُه، ِمَن الظُّْلِم َفاإِنَّ َذِلَك نَ�سْ مَتْ
العدل  فاإذا كان  ال�سقاق،  العدل مظنة لوقوع  اأمورهم؛ الأن عدم  يف جميع 
�سبب لنزع ال�سحناء والبغ�ساء، فاإن الظلم �سبب حل�سولهما فلذا جاء االأمر 

بعد ذلك بلزوم العدل يف كل االأمور.
اأمة واحدة  اأن يكونوا  امل�سلمني  تتطلب من  التوجيهات احلكيمة  هذه   
على  ال�سيطان  ي�ستهويه  منهم  عن�سر  اأي  متنع  رادعة  قوة  ولهم  متابطة، 
اإ�سماعيل  بن  حممد  مظلوما,  اأو  ظاملا  اأخاك  اأعن  باب   )22  /9( واأيامه  و�سننه  اهلل  ر�سول  اأمور  من  املخت�سر  ال�سحيح  اجلامع   )1(

البخاري.
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عن�سر اآخر بغري وجه حق، وبذلك ميكن اأن ي�سلم املجتمع امل�سلم من التفكك 
واالنق�سام.

املبحث الرابع
النهي عن بع�ش ال�سلوكيات التي توؤدي اإىل الفرقة واالختالف

مِّنَ  َكثِريا  ٱجَتنِبُواْ  ءَامَنُواْ  َّذِينَ  ٱل }يََأيُّهَا  تعاىل:  اهلل  قول  ذلك يف  وقد جاء   
نِّ إِثم وَ اَل َتجَسَّسُواْ وَاَل يَغَتب بَّعُضُكم بَعًضا َأيُحِبُّ َأحَدُُكم َأن يَأُكَل لَحمَ  نِّ إِنَّ بَعضَ ٱلظَّ ٱلظَّ

َأخِيهِ مَيتا َفَكِرهُتمُوهُ وَٱتَُّقواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ َتوَّاب رَّحِيم{ ]احلجرات: 12[.  

قد  قتال  اأو  اأياّ خالف  املنا�سبة الحتواء  الطريقة  االآيات  بينت  اأن  بعد   
ين�ساأ بني امل�سلمني، جاء تعزيز ذلك بالنهي عما يوؤدي اإىل الفرقة واالختالف، 

فكان النهي عن ال�سخرية، واللمز، والنبز، و�سوء الظن، والتج�س�ض.
اإىل  دفعه  ما  ال�ساخر  الأن  وازدرائهم؛  االآخرين  احتقار  اإىل  توؤدي  فال�سخرية 
يورث  اأن  �ساأنه  من  وذلك  منه،  امل�سخور  من  خري  اأنه  يرى  اأناّه  اإال  ال�سخرية 
اهلل  فنهى  منه،  وامل�سخور  ال�ساخر  من  لكل  النفو�ض  يف  والبغ�ساء  العداوة 
اأن اخلريية  اإىل  يلتئم �سمل املجتمع، ونبههم  املوؤمنني عن ذلك حتى  �سبحانه 
قد تكون يف ال�سخ�ض امل�سخور منه؛ الأناّه ال يعلم بواطن االأمور اإال اهلل �سبحانه 
جاهاًل  الدنيا  يف  اأو  الدين  يف  منه  خري  هو  ممن  االإن�سان  �سخر  فرمبا  وتعاىل، 

منزلته غري مدرك مكانته فلمزه بقبيح القول اأو الفعل. 
واللمز وهو الَعْيب يِف الوجه اأ�سله االإ�سارة بالعني ونَحِوها، كالراأ�ِض   
)1(، والنبز التداعي باالألقاب اأَي اَل تََتَداَعْوا ِبااْلأَْلَقاِب،  وال�سَفِة َمَع كالم َخِفيٍّ
بيدي, حتقيق:  تاج العرو�ص للزبيدي )15/ 321(, حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق احل�سيني, اأبو الفي�ص, امللّقب مبرت�سى, الزَّ  )1(

جمموعة من املحققني, دار الهداية.
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ْلَقاِب  ِبااْلأَ التََّنابُُز  َعبَّا�ٍض:  اْبُن  َوقال  �َسَماُعَها)1(،  ال�سَّْخ�َض  يَ�ُسوُء  الَِّتي  َوِهَي 
�َسَلَف)2(،  مِبَا  يَُعريََّ  اأَْن  اهللَُّ  َفَنَهى  تَاَب،  ثُمَّ  ال�سَّيِّئَاِت  َعِمَل  َقْد  الرَُّجُل  يَُكوَن  اأَْن 
اجلانب  من  الرد  اإذا ح�سل  والبغ�ساء وخا�سة  ال�سحناء  اإىل  يوؤدي  وكالهما 
اأنهم  على  تنبيه   ،]11 ]احلجرات:  َأنُفسَُكم{  َتلمِزُواْ  }وَاَل  تعاىل:  قوله  ويف  االآخر، 
االأعمال  هذه  مثل  بينهم  تكون  اأن  ي�سلح  وال  ينبغي  فال  الواحدة،  كالنف�ض 
التي ال تزيدهم اإال اختالفاً وتفككاً، ولذا �سماه اهلل �سبحانه وتعاىل ف�سوقاً، وال 
يح�سن بامل�سلم اأن ينادى با�سم الف�سوق بعد اأن كان ينادى با�سم االإميان و�ستان 

ما بني اال�سمني.
هذا  ويف  الظن،  من  كثري  باجتناب  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  اأمرهم  ثم   
َّذِينَ  ٱل }يََأيُّهَا  بقوله:  عنه  اهلل  ما عرب  الظنون وهو  بع�ض  النهي عن  اإىل  اإ�سارة 
ال�سيء  الظن  وهو   ،]12 ]احلجرات:  إِثم{  نِّ  ٱلظَّ بَعضَ  إِنَّ  نِّ  ٱلظَّ مِّنَ  َكثِريا  ٱجَتنِبُواْ  ءَامَنُواْ 

كما بني املف�سرون)3(، اأما الظن احل�سن فهو مطلب �سرعي يزيد االأخوة ترابطاً 
بَِأنُفسِِهم خَريا  َّواَل إِذ سَمِعُتمُوهُ َظنَّ ٱمُلؤمِنُونَ وَٱملُؤمِنَاتُ  }ل والتئاماً؛ ولذا قال تعاىل: 
الغرية  عنها  تن�ساأ  ال�سيئة  الظنون  الأناّ  وذلك   ،]12 ]النور:  مُِّبني{  إِفك  هََذا  وََقاُلواْ 

املفرطة واملكائد واالغتياالت، والطعن يف االأن�ساب، واملباداأة بالقتال حذراً 
ياأخذ)4(، والظن  اأن  باطاًل، كما قالوا: خذ الل�ض قبل  من اعتداء مظنون ظناً 
املنهي عنه هو الظن من غري �سبب اأو �سبهة توجبه)5(، اأما اإذا كانت هناك �سبهة 
اأو �سبب قوي يدعو اإىل الظن ال�سيء، فاإن ذلك جمال �سوء الظن، ولذا جاء 

تف�سري القراآن العظيم )7/ 352(, ابن كثري.  )1(
اجلامع لأحكام القراآن )16/ 329(, القرطبي.  )2(

جامع البيان )22/ 303( , الطربي.  )3(
التحرير والتنوير )26/ 251(, ابن عا�سور.  )4(

اجلامع لأحكام القراآن القرطبي. )16/ 331(, ابن عا�سور.  )5(
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عن عمر ر�سي اهلل عنه - قوله: )من اأقام نف�سه مقام التهمة فال يلومن من اأ�ساء 
ويحملهم  امل�سلمني،  باإخوانه  الظن  يح�سن  اأن  بامل�سلم  واالأوىل  الظن()1(،  به 
االأخوة  فتح�سل  النفو�ض  ت�سفو  اأن  اإىل  املحامل، فذلك مدعاة  اأح�سن  على 

ويقوى التابط.
ومبا اأن الظن يورث يف النف�ض ال�سكوك، والنف�ض تتوق اإىل اإزالة تلك   
ال�سكوك باليقني، وذلك يقودها اإىل التج�س�ض على االآخرين، جاء النهي عن 
التج�س�ض �سداً لهذا الباب الذي �سببه الظن ال�سيء، والتج�س�ض من االأمور 
اخلطرية التي تفتك بالروابط االأخوية؛ الأناّ املتج�س�ض رمبا وقع ب�سبب جت�س�سه 
فيقع  املتج�س�ض  بحال  عليه  املتج�س�ض  علم  ورمبا   ، م�ستوراً  كان  عيب  على 
يف النف�ض من الف�ساد ما ي�سعب اإ�سالحه؛ ولذا كانت احلكمة يف النهي عن 

التج�س�ض؛ ملا فيه من املفا�سد العظيمة.

املبحث اخلام�ض
تذكري النا�ش باأ�سل خلقهم

االأ�سباب  اأعظم  من  باالأن�ساب  والتفاخر  النا�ض، وازدراوؤهم،  احتقار   
فكان  واالختالف،  الفرقة  اإىل  وتوؤدي  والبغ�ساء،  ال�سحناء  اإىل  توؤدي  التي 
اأ�سل  من  فالكل  باأ�سلهم،  النا�ض  تذكري  الت�سرفات  ملثل هذه  الناجع  العالج 
واحد، من اآدم وحواء، واإذا كان االأمر كذلك فال جمال للتفا�سل، وال جمال 
للتفاخر، واإنا التفا�سل يكون يف جانب واحد هو جانب االأخالق والتقوى، 
َّا خََلقنَاُكم مِّن َذَكر وَُأنَثى وَجَعَلنَُكم شُعُوبا وََقبَائَِل لَِتعَارَُفواْ  قال اهلل تعاىل: }يََأيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن

إِنَّ َأكرَمَُكم عِندَ ٱللَّهِ َأتَقاُكم إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَِبري{ ]احلجرات: 13[ .
مكارم الأخالق للخرائطي )�ص: 161( اأبو بكر حممد بن جعفر بن حممد بن �سهل بن �ساكر اخلرائطي ال�سامري )املتوفى: 327هـ(,   )1(

تقدمي وحتقيق: اأين عبد اجلابر البحريي, الطبعة: الأوىل, 1419 هـ - 1999 م, دار الآفاق العربية, القاهرة.
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ا هو الأجل اأن يعرف بع�سهم  اأما تق�سيم النا�ض اإىل قبائل و�سعوب، فاإناّ  
بع�سا يف قرب القرابة منه اأو بعدها )فكان هذا التق�سيم الذي األهمهم اهلل اإياه 
نظاماً حمكماً لربط اأوا�سرهم دون م�سقة وال تعذر، فاإناّ ت�سهيل ح�سول العمل 
بني عدد وا�سع االنت�سار يكون بتجزئة حت�سيله بني العدد القليل، ثم ببث عمله 
بني طوائف من ذلك العدد القليل، ثم بينه وبني جماعات اأكرث، وهكذا حتى 
يعم اأمة اأو يعم النا�ض كلهم، وما انت�سرت احل�سارات املماثلة بني الب�سر اإال بهذا 
والتعايل،  التفاخر  لي�ض  التق�سيم  من  الغر�ض  هو  فهذا  احلكيم()1(،  النامو�ض 
ما  اأن�سابكم  اهلل عليه و�سلم-: ))تعلموا من  النبي -�سلى  ويوؤكد ذلك قول 
ت�سلون به اأرحامكم، فاإن �سلة الرحم من�ساأة يف االأثر مرثاة للمال(()2(، فلم 
يبق �سبب الأن تكون االأن�ساب و�سيلة للتعايل على النا�ض واحتقارهم فمعيار 
التفا�سل والتكرمي عند اهلل -�سبحانه وتعاىل- هو التقوى، وهذا االأمر الذي 
والب�سر  ال�سدور،  تكنه  مما  الأناّه  للب�سر؛  اأمره  اهلل  يجعل  التفا�سل مل  به  يكون 
الرفعة  اأراد  ومن  االأكرم،  ملعرفة  اإذن  مطمع  فال  ذلك  علم  عن  حمجوبون 

والكرامة، فهذا ميدانها فليت�سابق يف حت�سيلها.
وبهذا التقرير ي�سع القراآن املبداأ الذي مل يكن العامل قد تنبه له بعد،   
وهو اأن النا�ض مت�ساوون يف اخللق، ال فرق بني رجل وامراأة يف هذه الن�سبة، 
واأ�سود  اأبي�ض  بني  وال  ومغرب،  م�سرق  بني  فرق  وال  االأ�سالة،  هذه  ويف 
واأحمر، وال ميكن اأن ي�سعد جمتمع متزق ن�سيجه العن�سرية اجلن�سية، اأو القبلية، 

التحرير والتنوير لبن عا�سور )26/ 260(.  )1(
�سنن الرتمذي ت �ساكر )4/ 351( , حممد بن عي�سى بن �َسْورة بن مو�سى بن ال�سحاك, الرتمذي, اأبو عي�سى )املتوفى: 279هـ(,   )2(
حتقيق وتعليق: اأحمد حممد �ساكر )جـ 1, 2(, وحممد فوؤاد عبد الباقي )جـ 3(, واإبراهيم عطوة عو�ص املدر�ص يف الأزهر ال�سريف 

)جـ 4, 5(, الطبعة: الثانية, 1395 هـ - 1975 م,  �سركة مكتبة ومطبعة م�سطفى البابي احللبي - م�سر.
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اأو الطائفية، اأو اعتبار اللون)1(.
وعلى هذا االأ�سا�ض قام املجتمع االإ�سالمي، ال تربطه اإال رابطة االأخوة   
اإىل  �سرقه  من  فهو  االإ�سالم،  جمتمع  يف  الروابط  اأعلى  هي  التي  االإ�سالمية 
غربه، ومن �سماله اإىل جنوبه جتد فيه االأبي�ض، واالأحمر، واالأ�سود، والعربي، 
والعجمي، ال تفا�سل بينهم، وال رفعة الأحد على اأحد اإال مبقدار مت�سكه بهذا 
الدين، فاأ�سبحوا �سادة العامل بهذا املفهوم العميق، والتاريخ خري �ساهد على 

ذلك. 

اخلامتــــــه
النتائج:

وجود جمتمع متاآخ متابط ي�سمن وجود اأمة قوية ذات �سوكة ومنعة،   -1
هو من اأ�سمى املطالب التي حتتاج اإىل كثري من الت�سحيات والتفع عن 

الدنايا واخل�سا�سات.
القادة واحلكام،  التعامل مع  اأمثل منهج يف كيفية  الكرمي  القراآن  2-  ر�سم 
وتوجيهاتهم مبا يكفل تنظيم الدول واملجتمعات دون احتقار لل�سعوب 

اأو اإذاللها.
من  قبوله  بالكلية، وعدم  الفا�سق  يقت�سي عدم رد خرب  احلكيم  املنهج    -3

اأول مرة قبل التثبت، فال يرد اخلرب بالكلية وال يقبل دون تثبت. 
التفاخر باالأح�ساب والتباهي باالأن�ساب هي من العادات اجلاهلية املتجذرة   -4
يف نفو�ض النا�ض، واهلل �سبحانه وتعاىل قد و�سع يف كتابه القراآن الكرمي 
الأعلى  املجل�ص  والتوزيع,  للن�سر  امل�سرية  الدار  طبعة  املدين,  حممد  حممد  )�ص24(,  الن�ساء  �سورة  تنظمه  كما  املثايل  املجتمع   )1(

لل�سوؤون الإ�سالمية 1393هـ/1973م.
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اأف�سل عالج لهذه الظواهر االجتماعية التي قل اأن يخلوا منها جمتمع، 
وهو عالج مل ي�سبق اأحد اإليه، وال يوجد عالج جذري اأف�سل منه.

مهمة  ومباديء  اأ�س�ض،  ا�ستملت على  التي  ال�سور  من  �سورة احلجرات    -5
يحتاجها كل جمتمع لكي ي�ستقيم اأمره وتقوى �سوكته ويحافظ على كيانه.

التو�سيات:
1-  توظيف الدرا�سات القراآنية ملعاجلة امل�سكالت االجتماعية، واال�ستفادة 

من منهج القراآن الكرمي يف ذلك.
2-  التخطيط امل�سبق وو�سع املعاجلات املبكرة، الأنه من اجنح الو�سائل يف 

بناء جمتمع قوي متما�سك.
االجتماعية،  الق�سايا  من  كثرياً  تعالج  التي  القراآنية  التوجيهات  اإبراز    -3
وال�سيا�سية، وغريها، حتى يظهر للعامل عظمة القراآن الكرمي، واأنه تنزيل 

من حكيم حميد. 

املراجع وامل�سادر
القراآن الكرمي.  .1

االإحكام يف اأ�سول االأحكام، علي بن حممد االآمدي، حتقيق : د. �سيد   .2
اجلميلي، الطبعة االأوىل ، 1404ه، دار الكتاب العربي – بريوت.

مفلح  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبي  االإمام  املرعية،  واملنح  ال�سرعية  االآداب   .3
موؤ�س�سة  النا�سر  القيام،  عمر   / االأرنوؤوط  �سعيب  حتقيق  املقد�سي، 
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الر�سالة 1417هـ - 1996م - بريوت. 
اأ�سباب النزول، اأبو احل�سن علي بن اأحمد بن حممد بن علي الواحدي،   .4
توزيع دار الباز للن�سر والتوزيع عبا�ض اأحمد الباز مكه املكرمة 1388هـ 

- 1968 م، النا�سر: موؤ�س�سة احللبي و�سركاه للن�سر والتوزيع
اال�ستق�سا الأخبار دول املغرب االأق�سى، اأبو العبا�ض اأحمد بن خالد بن   .5
النا�سر:  النا�سري،  النا�سري/ حممد  النا�سري، حتقيق: جعفر  حممد 

دار الكتاب، �سنة الن�سر: 1418هـ/ 1997م، الدار البي�ساء.
االأعالم للزركلي، خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فار�ض،   .6
الزركلي الدم�سقي، الطبعة اخلام�سة ع�سر - اأيار / مايو 2002 م، دار 

العلم للماليني. 
الداين،  االأموي  �سعيد  بن  عثمان  عمرو  اأبو  القراآن،  اآي  عد  البيان يف   .7
املخطوطات  مركز  االأوىل،   : الطبعة  احلمد،  قدوري  غامن   : حتقيق 

والتاث - الكويت - 1414 هـ- 1994 م
اق احل�سيني، اأبو  د بن عبد الرزاّ د بن حمماّ تاج العرو�ض للزبيدي، حمماّ  .8
الفي�ض، امللقاّب مبرت�سى، الزَّبيدي، حتقيق: جمموعة من املحققني، دار 

الهداية.
التحرير والتنوير، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عا�سور   .9
التون�سي النا�سر : الدار التون�سية للن�سر – تون�ض، �سنة الن�سر: 1984هـ.

 
القر�سي  كثري  بن  عمر  بن  اإ�سماعيل  الفداء  اأبو  العظيم،  القراآن  تف�سري   .10
الطبعة:  الدين،  �سم�ض  ح�سني  حممد  حتقيق:  الدم�سقي،  ثم  الب�سري 
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االأوىل - 1419 هـ، دار الكتب العلمية، من�سورات حممد علي بي�سون 
- بريوت.

جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن   .11
اأبو جعفر الطربي، حتقيق: اأحمد حممد �ساكر، الطبعة:  غالب االآملي، 

االأوىل، 1420 هـ - 2000 م، النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة. 
البخاري  عبداهلل  اأبو  اإ�سماعيل  بن  حممد  املخت�سر،  ال�سحيح  اجلامع   .12
ديب  م�سطفى  د.   : حتقيق   ،1987 –  1407  ، الثالثة  الطبعة  اجلعفي، 

البغا، النا�سر: دار ابن كثري ، اليمامة – بريوت.
اجلامع الأحكام القراآن، اأبو عبد اهلل حممد بن اأحمد بن اأبي بكر القرطبي   .13
الطبعة:  اأطفي�ض،  واإبراهيم  الربدوين  اأحمد  )املتوفى: 671هـ(، حتقيق: 

الثانية، 1384هـ - 1964 م، النا�سر: دار الكتب امل�سرية – القاهرة. 
 : حتقيق   ، ال�سج�ستاين  داود  اأبو  االأ�سعث  بن  �سليمان  داود،  اأبي  �سنن   .14

حممد حميي الدين عبد احلميد، النا�سر: دار الفكر  
بن  مو�سى  بن  �َسْورة  بن  عي�سى  بن  حممد   ، �ساكر  ت  التمذي  �سنن   .15
ال�سحاك، التمذي، اأبو عي�سى )املتوفى: 279هـ(، حتقيق وتعليق: اأحمد 
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رعاية املقاصد الكلية يف فتاوى اإلمام الشوكاني
ورسائله املسطرة يف كتاب الفتح الرباني »دراسة حتليلية«

د. اأحمد حممد ه�دي الهبيط)1( ود. فهد عبد اهلل ه�جر )2(

م�ستخل�ش البحث
يُعد ال�سوكاين من الرواد الذين نادوا بخلع ربقة التقليد؛ والتحرر من   

التع�سب للمذاهب؛ واإعالء قيمة الدليل. وقد ا�سُتِهر بذلك.
فتاوى  يف  املقا�سدي  اجلانب  على  ال�سوء  ن�سلط  البحث  هذا  ويف   
ال�سوكاين. وذلك يف نقطتني: االأوىل: رعاية املقا�سد الكلية عند ال�سوكاين 
تنظريا وتطبيًقا، يرى ال�سوكاين اأن ن�سو�ض ال�سرع اأول دالئل امل�سلحة املعربة 
اإ�سافًة  عنده  املقا�سد  رعاية  م�سالك  اأن  جند  وبالتاأمل  ال�سريعة.  مقا�سد  عن 
اإىل الن�سو�ض تتجلى يف: اعتبار املاآل؛ والنظر يف الق�سود والنيات؛ ومدى 
موافقة ق�سد املكلف للمق�سود ال�سرعي، ومراعاة امل�سلحة ال�سرعية املعتربة 

واملر�سلة.
تربز  الق�ساء-  توليه  بعد  ا  -خ�سو�سً والتطبيق  املمار�سة  جانب  ويف   
باحلكام  االت�سال  من  وموقفه  الق�ساء،  تويل  قبوله  يف  عنده  املقا�سد  رعاية 
وال�سالطني، وموقفه من و�سايا ال�سرار وما يُ�سمى بوقف الذرية، حيث اأبطل 
واملق�سود  ال�سرعي.  مق�سودها  عن  خرجت  الأنها  والو�سايا؛  االأوقاف  تلك 
اأنه تعامل مع هذه الق�سايا وفق نظرة مقا�سدية. النقطة الثاين: رعاية الكليات 
اخلم�ض ال�سرورية يف الفتح الرباين، ناق�ض البحث اأهم مظاهر رعاية الكليات 
اخلم�ض ال�سرورية يف الفتح الرباين، وظهر اأن اأبرزها يف جمال حفظ الدين: 

اأ�ستاذ اأ�سول الفقه امل�ساعد – كلية ال�سريعة واأ�سول الدين- جامعة امللك خالد .   -1
اأ�ستاذ اأ�سول الفقه امل�ساعد – كلية ال�سريعة واأ�سول الدين- جامعة امللك خالد .  -2
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النف�ض:  الن�ض وتقدميه يف اال�ستدالل. ويف جمال حفظ  التاأكيد على تعظيم 
تُ�ستباح مبجرد الظن.  الظاهر فال  امل�سلمة مع�سومة، واالأ�سل  النف�ض  اأن  بيان 
ويف جمال حفظ العقل: �سرورة معرفة حدود العقل؛ والتعامل وفق ذلك. 
واالجتهاد وذم التقليد والتع�سب املذهبي. ويف جمال حفظ الن�سل: احلديث 
بيان  املال:  حفظ  جمال  ويف  لالأعرا�ض.  �سيانًة  القذف  وحد  الزنا  حد  عن 
ع�سمة مال امل�سلم، واأنه ال يحل منه �سيء اإال باإذنه وطيبة نف�سه، اأو بحق �سرعي 
ماأذون به، واأن الرواتب حالل مل�ستحقيها، و�سد ذرائع الك�سب احلرام، واأن 

التاأديب باملال جائز- يف حدود �سيقة- ب�سروطه.
واأما االإلزام بامل�ساركة يف االإنفاق على اجلي�ض والدولة، فقد جمد فيها   
اإنه ذهب اإىل منع  ال�سوكاين على الظاهر، وهو جمود مفرط غريب، حيث 

االإلزام بامل�ساركة يف االإنفاق على اجلي�ض والدولة.
ويف االأخري يو�سي البحث بتدري�ض ناذج من الفتاوى املقا�سدية لطالب   
ا فتاوى املجتهدين. واإبراز اجلانب املقا�سدي يف فقه  العلوم ال�سرعية، خ�سو�سً

ا، وفقه ال�سوكاين بوجه اأخ�ض. املجتهدين عموًما، وجمتهدي اليمن خ�سو�سً

املقدمــــة
والتابعني  واآله و�سحبه  اهلل  وال�سالم على ر�سول  وال�سالة  احلمد هلل   

لهم باإح�سان اإىل يوم الدين.
اأما بعد،،،  

امل�سلمني  اأثر كبري لدى علماء  لهم  الذين كان  االأئمة املربزين  فاإن من   
ال�سوكاين؛ حيث  العالمة حممد بن علي  الع�سر احلديث؛  العلم يف  وطلبة 
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التع�سب  من  والتحرر  التقليد؛  ربقة  بخلع  نادوا  الذين  الرواد  اأحد  يُعترب 
للمذاهب؛ واأقوال الرجال؛ يف ع�سر �ساد فيه التع�سب املذهبي، والتقدي�ض 

الأقوال االأئمة.
لقد �ساهم ال�سوكاين يف اإحياء مدر�سة الدليل، والعودة اإىل النبع ال�سايف،   
واملعني الذي ال ين�سب؛ وهو الن�ض ال�سرعي �سواًء اأكان قراآنًا اأو �سنة، فال كالم 

يداين كالم اهلل؛ وال راأي يوازي حديث ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.
ومل يكن ال�سوكاين حرفًيا جامًدا؛ بل اإن روح املقا�سد ال�سرعية ت�سري   
مق�سد  وياُلحظ  االأحكام؛  يعلل  فهو  وتطبيًقا؛  تنظرًيا  وفتاويه  اجتهاداته  يف 
ال�سارع وموافقة ق�سد املكلف له، كما يعترب املاآالت ونتائج الت�سرفات؛ كل 

ذلك يف ظل تقدي�ض الن�ض ال�سرعي وتقدميه على غريه.
ويف هذا البحث درا�سة حتليلية لفتاوى ال�سوكاين ور�سائله املجموعة   
الفتاوى والر�سائل،  باملقا�سد يف هذه  الرباين؛ الإبراز عنايته  الفتح  يف كتاب 

واعتماده عليها يف اجتهاداته واآرائه. 
اأهداف البحث:

يهدف البحث اإىل ما ياأتي:
1. تو�سيح اأهمية املقا�سد عند ال�سوكاين.

2. بيان اأثر املقا�سد الكلية يف فتاوى االإمام ال�سوكاين.
3. اإبراز تطبيقات احلفاظ على الكليات اخلم�ض يف الفتح الرباين.

منهج البحث: 
الفتاوى  بدرا�سة  وذلك  اال�ستنباطي،  التحليلي  املنهج  البحث  ي�سلك   
املرعية  الكلية  املقا�سد  وبيان  الرباين، وحتليلها،  الفتح  الواردة يف  والر�سائل 

فيها؛ وتو�سيح االأ�س�ض النظرية لها.
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الدرا�سات ال�سابقة: 
تناولت  ال�سوكاين،  االإمام  عن  والبحوث  الر�سائل  من  عدد  �سدر   
والتبية  والفكر  واالأ�سول  والفقه  واحلديث  التف�سري  منها:  عدة  جماالت 

والفل�سفة وعلم الكالم)1(؛ ولكن مل يُكتب عن ال�سوكاين مقا�سديًا. 
االإمام  فتاوى  يف  الكلية  املقا�سد  عن  م�ستقلة  درا�سة  توجد  ال  وباالأحرى   
ال�سوكاين ور�سائله امل�سطرة يف كتاب الفتح الرباين - ح�سب علمنا - واهلل اأعلم. 

خطة البحث: 
يتناول البحث درا�سة املو�سوع يف مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة.  

املقدمة:
متهيد: تعريف بال�سوكاين وكتابه الفتح الرباين

املبحث االأول: رعاية املقا�سد الكلية عند ال�سوكاين تنظريا وتطبيًقا
املطلب االأول: املق�سود برعاية املقا�سد الكلية  

املطلب الثاين: رعاية املقا�سد الكلية عند ال�سوكاين تنظريا  
املطلب الثالث: رعاية املقا�سد الكلية عند ال�سوكاين تطبيًقا  

املبحث الثاين: رعاية الكليات اخلم�ش ال�رصورية يف الفتح الرباين
املطلب االأول: رعاية مق�سد حفظ الدين  
املطلب الثاين: رعاية مق�سد حفظ النف�ض  
املطلب الثالث: رعاية مق�سد حفظ العقل  
املطلب الرابع: رعاية مق�سد حفظ الن�سل  
املطلب اخلام�ض: رعاية مق�سد حفظ املال  

اخلامتــــة.
امل�سادر واملراجع.

.www.islamweb.net ,معامل جتديد املنهج الفقهي منوذج ال�سوكاين  )1(
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متهيــــــــــــــــــــــد
تعريف بال�سوكاين وكتابه الفتح الرباين

اأواًل: تعريف موجز بال�سوكاين:
مَّد  هو االإمام العالمة اليماين الفقيه املجتهد، ترجم لنف�سه، فقال: "حُمَ  
مَّد بن عبد اهلل ال�سوكاين ثمَّ ال�سنعاين، ُولد- َح�ْسَبَما وجد  بن علي بن حُمَ
نََهار يَْوم ااِلْثَننْيِ الثَّاِمن َواْلِع�ْسرين من �سهر اْلقعَدة  ِبَخط َواِلده- يِف و�سط 
قرى  من  قرية  وهي  �سوكان،  بِهْجَرة  َواألف  َوِمئَة  َو�سبعني  ثاََلث   1173 �سنة 
َونَ�َساأ  م�سافة يوم)1(،  بينها وبني �سنعاء دون  قبائل خوالن  اإحدى  ال�سحامية، 
اِء. �سنف ت�سانيف مطوالت  ْنَعاء. جل�ض لالإفتاء منذ �سبابه. وابتلي ِباْلق�سَ ِب�سَ
وخمت�سرات")2(. وترجم له �سديق ح�سن خان القنوجي؛ فاأثنى عليه ثناًء بالًغا، 
مثلها،  اإىل  يُ�سبق  التي مل  الت�سانيف  املجتهدين، �ساحب  "اآخر  باأنه  وو�سفه 

املطلع على حقائق ال�سريعة ومواردها، العارف بغوام�سها ومقا�سدها")3(. 
متيز ال�سوكاين عن علماء ع�سره باأنه اجته لالجتهاد متحرًرا من التقليد   
للعلماء  مرجًعا  وت�سانيفه  كتبه  و�سارت  اآنذاك،  �سائًدا  كان  الذي  املذهبي؛ 
ا كتاب: نيل االأوطار، يف فقه احلديث،  وطلبة العلم يف اأنحاء العامل، خ�سو�سً
القمة مع  الفقه، مما جعله يتبع يف  اأ�سول  الفحول، يف علم  اإر�ساد  وكتاب 
كبار املجددين امل�سلحني يف االإ�سالم، �سهد له بذلك علماء الع�سر، وعلى 

ح�سب التقديرات قدًيا حيث كان ال�سري بالأقدام والدواب, واأما الآن فتقدر مب�سافة �ساعة تقريًبا بال�سيارة.  )1(
ا )2/ 214- 224( وتويف عام1250ه,  البدر الطالع مبحا�سن من بعد القرن ال�سابع, للُمرتَجم له, دار املعرفة – بريوت, ملخ�سً  )2(
ومن اأبرز موؤلفاته: فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التف�سري, نيل الأوطار من اأ�سرار منتقى الأخبار, ال�سيل 
اإىل حتقيق احلق من  اإر�ساد الفحول  اجلرار املتدفق على حدائق الأزهار, الدراري امل�سية �سرح الدرر البهية يف امل�سائل الفقهية, 
علم الأ�سول, اأدب الطلب, ومنتهى الأرب, البدر الطالع مبحا�سن من بعد القرن ال�سابع, الفتح الرباين . وهو الكتاب املتعلق 
به بحثنا هذا. من مقدمة املحقق. الفتح الرباين من فتاوى الإمام ال�سوكاين, حققه ورتبه: اأبو م�سعب »حممد �سبحي« بن ح�سن 

حالق, مكتبة اجليل اجلديد, �سنعاء – اليمن)1/ 36(.
اأبجد العلوم, دار ابن حزم, الطبعة الأوىل 1423 هـ- 2002 م )3/ 201(.  )3(
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راأ�سهم: حممد ر�سيد ر�سا)1(. وو�سفه الفا�سل بن عا�سور باأنه: "ا�ستقل بالنظر 
يف امل�سائل ا�ستقالاًل تاًما �ساماًل، وجدد معاين االأ�سول ومعاين االأحكام ومل 

يقل يف م�ساألة من الفقه اإال مبا اأداه اإليه الدليل")2(.
ثانًيا: كتاب الفتح الرباين:

الكتاب من تاأليف ال�سوكاين، حيث قال متحدًثا عن نف�سه: "قد جمع   
لد و�سمى اجْلَِميع اْلَفْتح  من ر�سائله ثاََلثة جملدات كبار ثمَّ حلق بعد َذِلك قدر جُمَ
الرباين يِف َفَتاَوى ال�سوكاين َوَجِميع َذِلك ر�سائل ُم�ْسَتقلَّة واأبحاث مطولة")3(.

اإذ  ن�سبًيا، وبالتايل فقد مر جمعه مبراحل،  تاأليفه كان مبكًرا  اأن  ويبدو   
ا  اإن ال�سوكاين ا�ستمر يف تاأليف ر�سائله وفتاواه، وكان ي�سيف اإىل الفتح بع�سً

ويفوته بع�ض اآخر)4(. 
وقد هياأ اهلل ال�سيخ/ حممد �سبحي ح�سن حالق، فجمع مئتني واأربع   
ع�سرة ر�سالة من تراث االإمام ال�سوكاين، ونقلها من عامل املخطوطات املخزونة 
يف بع�ض املكاتب اليمنية والهندية اإىل عامل املطبوعات)5(. و�سمنها يف الفتح 
الرباين، وقد ُطبع يف اثني ع�سر جملًدا، وجاء يف اأكرث من خم�سني وثالثمائة 

و�ستة اآالف )6350( �سفحة.
جملة املنار, املجلد الثامن ع�سر, اجلزء اخلام�ص, يونيو 1915م, مطبعة املنار مب�سر. بوا�سطة معامل جتديد املنهج الفقهي منوذج   )1(

ال�سوكاين )�ص: 14( .
بحث عن الجتهاد للفا�سل بن عا�سور يف كتاب املوؤمتر الأول ملجمع البحوث, �ص62, بوا�سطة معامل جتديد املنهج الفقهي منوذج   )2(

ال�سوكاين )�ص: 14(.
البدر الطالع مبحا�سن من بعد القرن ال�سابع )2/ 223(.  )3(

مثله  الآخر  ال�سوكاين" واملجلد  فتاوى  الرباين من  " الفتح  �سميتها  التي  املجلدات  اأحد  "هذا  املجلدات:  اأحد  ال�سوكاين يف  قال   )4(
جمعت فيهما الر�سائل واجلوابات التي حررتها وهذا املجلد فيما يخت�ص مبا هو على اأبواب الفقه وفيه بع�ص تقدمي وتاأخري, وقد 
كنت بي�ست جملدا كبريا قدمت فيه م�سائل الفقه على اأبوابه ثم غريها بعدها, وحدث بعد جمعه م�سائل كثرية ور�سائل جمة قد 
ا�ستمل عليها هذا املجلد والذي بعده وثم م�سائل ور�سائل تفرقت وذهبت بها اأيدي ال�سياع وقد يعود بع�سها اإن �ساء اهلل, وقد 
يحدث بعد هذه غريها اإذا بقي يف العمر �سعة ويف الأجل مهلة, وقد اأعان اهلل على جمع جملد رابع مما حدث بعد هذا التاريخ, ثم 
اأعان �سبحانه على جملد خام�ص. كتبه املوؤلف حممد بن علي ال�سوكاين غفر اهلل لهما. يف �سهر جمادى الأوىل �سنة 1224". الفتح 

ا. الرباين  )1/ 42( ملخ�سً
الفتح الرباين  )املقدمة/ 1( من تقدمي �سيخنا العالمة/ حممد بن اإ�سماعيل العمراين للكتاب.  )5(
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املبحث االأول
رعاية املقا�سد الكلية عند ال�سوكاين تنظرًيا وتطبيًقا

املطلب االأول
املق�سود برعاية املقا�سد الكلية

اأواًل: الرعاية:
قال ابن فار�ض: "الراء والعني واحلرف املعتل اأ�سالن: اأحدهما املراَقبة   
واحِلفظ، واالآَخر الرجوع. فاالأوَّل رَعْيُت ال�سَّيَء، رَقبُته؛ وَرَعْيته، اإذا الَحْظَته. 
والراِعي: الوايل")1(. وراعيت االمر: نظرت اإىل اأين ي�سري، وراعيته: الحظته، 

وراَعيُتُه من مراعاة احلقوق، ورعى االأمري رعيته ِرعاية)2(. 
واملعنى املنا�سب-هنا- للرعاية: املالحظة واالهتمام.

ثانًيا: املقا�سد الكلية:
واأ�سل  الفعل )ق�سد(.  املقا�سد يف اللغة: جمع مق�سد وهو م�سدر من  اأ- 
)ق، �ض، د( يف كالم العرب: االعتزام والتوجه نحو ال�سيء، قال ابن 
اأََحُدَها َعَلى  وٌل ثاََلثٌَة، يَُدلُّ  اأُ�سُ اْلَقاُف َوال�سَّاُد َوالدَّاُل  َد:  "َق�سَ فار�ض: 

ِه")3(. اإِْتيَاِن �َسْيٍء َواأَمِّ
املقا�سد ا�سطالًحا: اإطالق املقا�سد يق�سد به مقا�سد ال�سريعة- كما هو  ب- 
معلوم- واملقا�سد الكلية تعني املقا�سد الكلية لل�سريعة االإ�سالمية. وهناك 
املعا�سرون،  العلماء  ذكرها  االإ�سالمية،  ال�سريعة  ملقا�سد  تعريفات  عدة 
العامة  الت�سريع  "مقا�سد  قال:  حيث  عا�سور،  ابن  تعريف  اأهمها  من 

معجم مقايي�ص اللغة طبعة احتاد الكتاب العرب )2/ 336(.  )1(
ال�سحاح تاج اللغة و�سحاح العربية )6/ 2358, 2359(.  )2(

مقايي�ص اللغة )5/ 95(, ال�سحاح تاج اللغة و�سحاح العربية )2/ 524(.  )3(
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اأو  هي: املعاين واحلكم امللحوظة لل�سارع يف اأحوال الت�سريع جميعها 
معظمها بحيث ال تخت�ض مالحظتها بالكون يف نوع خا�ض من اأحكام 

ال�سريعة")1(. 
الغايات  هي:  االإ�سالمية  ال�سريعة  "مقا�سد  ياأتي:  مبا  تعريفها  وميكن   

واملعاين التي رعاها ال�سارع يف االأحكام")2(.
ال�سريعة وتعمل  تراعيها  اإىل: مقا�سد عامة  املقا�سد  العلماء  وقد ق�سم   
تهدف  ومقا�سد خا�سة  منها،  كثري  اأو يف  الت�سريعية  اأبوابها  على حتقيقها يف 
قليلة  اأبواب  اأو يف  باب معني )اأويف جمال معني(  اإىل حتقيقها يف  ال�سريعة 
ال�سارع من  يق�سده  ما  الت�سريع، ومقا�سد جزئية وهي  اأبواب  متجان�سة من 

كل حكم �سرعي �سواًء اأكان تكليفياً اأو و�سعياً)3(.
ج- املق�سود باملقا�سد الكلية:

اخلا�سة  مبقابل  هي  التي  العامة،  املقا�سد  الكلية:  باملقا�سد  ونعني   
واجلزئية. 

وتنق�سم املقا�سد الكلية باعتبار احلاجة اإليها وقوة تاأثرها اإىل: �سرورية   
البد منها يف قيام م�سالح الدين والدنيا، وحاجية ومعناها اأنها مفتقٌر اإليها من 
حيث التو�سعة ورفع ال�سيق املوؤدي يف الغالب اإىل احلرج وامل�سقة، وحت�سينية 

وهي االأخذ مبا يليق من حما�سن العادات)4(.
مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية, ملحمد الطاهر ابن عا�سور, حتقيق: حممد احلبيب ابن اخلوجة, وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية,   )1(

قطر, 1425 هـ - 2004 م, �سفحة: 49. وهذا تعريف املقا�سد العامة لل�سريعة الإ�سالمية.
ُينَظر: اعتبار مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية يف فهم الن�سو�ص وا�ستنباط الأحكام, ر�سالة ماج�ستري, للباحث, وقد ا�ستعر�ص عدة   )2(

تعريفات للمعا�سرين, وبعد درا�ستها ومناق�ستها؛ اختار التعريف املذكور. �سفحة: 10 وما بعدها.
مقا�سد ال�سريعة وعالقتها بالأدلة, د. حممد �سعد اليوبي, �ص 388,415.  )3(

املوافقات )324/2-247( لل�ساطبي, دار املعرفة بريوت حتقيق عبد اهلل دراز. وانظر �سفاء الغليل يف بيان ال�سبه واملخيل وم�سالك   )4(
التعليل للغزايل, املحقق: د. حمد الكبي�سي, مطبعة الإر�ساد – بغداد, الطبعة: الأوىل, 1390 هـ - 1971 م )�ص: 161(.
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والعقل  والنف�ض  الدين  حفظ   : وهي  خم�ض،  ال�سروريات  وجمموع   
يف  تناولها-  يتم  التي  هي  اخلم�ض  ال�سروريات  وهذه  واملال)1(  والن�سل 

البحث- باعتبارها متثل املقا�سد الكلية لل�سريعة االإ�سالمية.
ثالًثا: رعاية املقا�سد الكلية:

باملقا�سد  االهتمام  البحث؛  يف  الكلية  املقا�سد  برعاية  واملق�سود   
ال�سرورية اخلم�ض؛ واالعتماد عليها يف االإفتاء واالجتهاد؛ وذلك يف الفتاوى 

والر�سائل املدونة يف الفتح الرباين لل�سوكاين.
املطلب الثاين

رعاية املقا�سد الكلية عند ال�سوكاين تنظرًيا
امل�سالح وتكثريها، ودفع  املقا�سد تكون بجلب  اأن رعاية  املعلوم  من   
املفا�سد وتقليلها، وال�سريعة االإ�سالمية الغراء مبنية على جلب امل�سالح، ودفع 
الفتح  كتابه  من  موا�سع  عدة  وكرره يف  ذلك  ال�سوكاين  اأكد  وقد  املفا�سد، 
الرباين، وبني اأن اعتبار هذا االأ�سل العظيم �سواهده من الكتاب وال�سنة كثرية 
جًدا، وت�سهد كليات ال�سريعة وجزئياتها باأن جلب امل�سالح ودفع املفا�سد من 
اأهم مقا�سدها، واأجل مواردها)2(. واأن "من اطلع على اأ�سرار ال�سريعة املطهرة 

علم اأنها باأ�سرها مبنية على مراعاة جلب امل�سالح ودفع املفا�سد")3(.
وياأتي ال�سوؤال: ما م�سدر امل�سالح؟ وما �سابطها عنده؟   

فمواقع  امل�سلحة؛  دالئل  اأول  ال�سرع  ن�سو�ض  باأن  ال�سوكاين  يجيب   
"يف احلقيقة م�سالح جملوبة ومفا�سد مدفوعة واإن ق�سرت بع�ض  الن�سو�ض 
قال  الأوىل 1419هـ 1999م )2/ 129(  الطبعة  العربي,  الكتاب  دار  لل�سوكاين,  الأ�سول  احلق من علم  اإىل حتقيق  الفحول  اإر�ساد   )1(

ال�سوكاين: "واأ�ساف بع�سهم العر�ص". وال�سحيح اأن العر�ص يدخل حتت حفظ الن�سل.
الفتح الرباين  )7/ 3320,3547, 3735(, )9/ 4549(.  )2(

املرجع نف�سه )7/ 3320(.  )3(
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العقول عن اإدراك ذلك")1(.
وهكذا حيثما ُوجد ال�سرع فثمة امل�سلحة؛ فاالأوامر والنواهي ال�سرعية،   
التي ورد الدليل عليها م�ستملة على م�سالح جُتلب اأو مفا�سد تُدفع، قال رحمه 
اهلل: "كل جزئي من جزئيات ال�سريعة التي قام الدليل على طلبها والتعبد بها 
للكل اأو بع�سهم مطلقا اأو مقيدا ال بد اأن ي�ستمل على جلب م�سلحة اأو م�سالح 
عرفها من عرفها وجهلها من جهلها وكل جزئي من جزئيات ال�سريعة الواردة 
اأو  مف�سدة  على  م�ستمال  عنه  املنهي  يكون  اأن  بد  ال  اأمور  اأو  اأمر  عن  بالنهي 

مفا�سد تندفع بالنهي عنها")2(.
احلقيقي،  املنا�سب  عن  حتدث  الفحول  اإر�ساد  االأ�سويل  كتابه  ويف   
يت�سمن حفظ  ال�سروري  واأن  اإىل �سروري وحاجي وحت�سيني)3(.  وانق�سامه 
بني  ثم  وامْلَاِل)4(.  واْلَعْقِل،  والنَّ�ْسِل،  والنَّْف�ِض،  يِن،  الدِّ اخلم�ض:  ال�سرورات 
انق�سام املنا�سب اإىل ُمعترٍب وَملٍغ، وَما اَل يُْعَلُم اْعِتَباُرُه َواَل اإِْلَغاوؤُُه "َوُهَو الَِّذي 
اِلِح  ِبامْلَ�سَ امْلُ�َسمَّى  َوُهَو  ِبااِلْعِتَباِر،  ال�سَِّريَعِة  وِل  اأُ�سُ ِمْن  ُمَعنيٌَّ  ٌل  اأَ�سْ لَُه  يَ�ْسَهُد  اَل 

امْلُْر�َسَلِة")5(. 
مل  "ما  وهو  امل�سلحة،  بهذه  العمل  حدود  اآخر-  مو�سع  يف  وبني-   
يرد فيه ن�ض يخ�سه، وال ا�ستمل عليه عموم، وال تناوله اإطالق)6(. وذهب اإىل 
"جواز تخ�سي�ض الن�ضِّ بالقيا�ض املر�سِل وال يكون من املْلَغى بل من املالئم، الأنَّ 

اأدب الطلب ومنتهى الأدب, ال�سوكاين, حتقيق : عبد اهلل يحيى ال�سريحي, دار ابن حزم, 1419هـ - 1998م )�ص: 138(.  )1(
اأدب الطلب )�ص: 138(.  )2(

اإر�ساد الفحول اإىل حتقيق احلق من علم الأ�سول )2/ 129(.  )3(
ُنُفو�ِسِهْم  َبْذُل  اْلُعَقاَلِء  َعاَدَة  َفاإِنَّ  اْلأَْعَرا�ِص,  ِحْفُظ  َوُهَو  �َساِد�ًسا,  ِريَن  امْلَُتاأَخِّ َبْع�ُص  َزاَد  "َوَقْد  قال:   )130  ,129  /2( نف�سه  املرجع   )4(

ْوىل". ُروَرِة اأَ ُروِريِّ َفُهَو ِبال�سَّ ِهْم, َوَما ُفِدَي ِبال�سَّ َواأَْمَواِلِهْم ُدوَن اأَْعَرا�سِ
: َوَلْي�َص َكَذِلَك, َفاإِنَّ اْلُعَلَماَء يِف َجِميِع  ْرَك�ِسيُّ ِة ِباْلَقْوِل ِبِه, َقاَل الزَّ املرجع نف�سه )2/ 132- 134( قال: " َوَقِد ا�ْسَتَهَر اْنِفَراُد امْلَاِلِكيَّ  )5(
امْلََذاِهِب َيْكَتُفوَن مِبُْطَلِق امْلَُنا�َسَبِة"  البحر املحيط يف اأ�سول الفقه, بدر الدين حممد بن بهادر بن عبد اهلل الزرك�سي, دار الكتب 

العلمية, طبعة 1421هـ 2000, لبنان/ بريوت. )4/ 194(.
اأدب الطلب )�ص: 138(.  )6(
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القيا�َض املر�سَل ما مل ي�سهْد له اأ�سٌل معنيٌَّ لكنه مطابُق مقا�سَد ال�سرِع اجلليلِة، 
ونظرُيُه قتُل املتت�ض به امل�سلم")1(.

ونبه اإىل �سرورة مراعاة ق�سد املكلف؛ ومدى موافقته ملق�سود ال�سرع   
اأو خمالفته.

مناطاتها،  وحتقيق  وم�سمياتها؛  االأ�سياء  حقائق  يف  التاأمل  وكذلك   
والرجوع اإىل اأهل اخلربة فيها، وقد بني يف اإحدى فتاواه اإجابًة عن �سوؤال متعلق 
بامل�سكرات واملفتات اأن حكمها متوقف على مدى تاأثريها؛ اإن كانت تُ�سكر اأو 
على  العثور  اأراد  "فمن  حرام  فهي  ُمفتة  اأو  ُم�سكرة  كانت  فاإن  ال؛  اأو  تُفت 

احلقيقة فلي�ساأل من له اختباٌر عن التاأثري الذي يح�سل باالأمور املذكورة")2(.
ومما يتعلق بتحقيق املناط؛ عدم االغتار باالأ�سماء اخلادعة التي ال تعرب   
عن حقائقها. ولهذا ي�سرح ال�سوكاين بتنبيه طالب االإن�ساف �سواًء اأكان عاملًا 
ال�سرع  باأحكام  املتالعبون  يفعله  مبا  االغتار  "عدم  اإىل:  قا�سًيا  اأو  مفتًيا  اأو 
باأ�سماء �سرعية خمادعة الأنف�سهم  اأمور ت�سدر عنهم من الطاغوت  من ت�سمية 

وا�ستدراًجا ملن ال فهم عنده وال بحث عن احلقائق")3(.
واأما بالن�سبة للتدبري وال�سيا�سة؛ فاإن "ال�سيا�سات ال�سرعية، والتدبريات   
النبوية اأ�سل �سالح الدين والدنيا، ومنبع كل خري من خريي الدارين، واأن 

غريها اأ�سل ف�ساد الدين والدنيا")4(.
االطالع  اأمكن  كلما  تنح�سر  االجتهادية  املقا�سد  دائرة  فاإن  وبالتايل   
الرا�سدين  اخللفاء  اجتهاد  يف  فالنظر  واإال  نبوي.  تدبري  اأو  �سرعي  ن�ض  على 

الفتح الرباين  )8/ 3799(.  )1(
املرجع نف�سه )8/ 3786(.  )2(

اأدب الطلب )�ص: 146(.  )3(
الفتح الرباين  )8/ 3782(.  )4(
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لَّى اهللُ َعَلْيِه َو�َسلََّم "فاإنهم اأ�سد النا�ض حر�ساً  فاإن طريقتهم هي طريقة النبي �سَ
يتوقون خمالفته يف  �سيء وعلى كل حال. وكانوا  بها يف كل  عليها وعماًل 
اهلل  كتاب  من  الدليل  اأعوزهم  اإذا  وكانوا  اأكربها،  عن  ف�سال  االأمور  اأ�سغر 
و�سنة ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم عملوا مبا يظهر لهم من الراأي بعد الفح�ض 

والبحث والت�ساور والتدبر")1(.
والدنيا  الدين  الأمور  ال�سريعة  �سمول  على  ال�سوكاين  ويوؤكد   
وم�ساحلهما، ويتعجب من االنف�سام احلا�سل لدى بع�ض النا�ض؛ فيح�سرون 
هذه  "كاأن  احليوية  �سوؤونهم  عن  بعيًدا  املح�سة  الدينية  االأمور  يف  ال�سريعة 
ال�سريعة املحمدية مل ترد اإال لتدبري النا�ض فيما يرجع اإىل دينهم دون دنياهم، 
الهدي  يف  كله  والدنيا  الدين  اأمور  �سالح  اأن  يقيًنا  علًما  لعلموا  عقلوا  ولو 
واأحكامها-  – مب�سادرها  ال�سريعة  واأن  امل�سطفوي")2(.  وال�سرع  املحمدي، 
ت�ستمل على م�سالح املعا�ض واملعاد، والواقع ي�سهد بذلك منذ اأيام النبوة اإىل 
االآن، "فاإنك ال ترى ملكا من امللوك، وال اأمريا من االأمراء، وال اإماما من االأئمة 
يوؤمن بالعدل، وح�سن ال�سرية، واقامة حدود ال�سريعة كما هي اإال وراأيت يف 
بالده ورعيته النظام، وا�ستقامة االأمور، و�سالح اأحوال العامة واخلا�سة")3(.

-عز  اهلل  عادة  جرت  "فاإنها  امل�سلحة  بدعوى  ال�سريعة  خمالفة  واأما   
م�سوغة  اأنها  فاعلها  اإىل  يخيل  التي  امل�سالح  تعود  اأنها  ذلك  مثل  يف  وجل- 

ملخالفة ال�سريعة مفا�سد حم�سة، وهذا �سر من اأ�سرار ال�سريعة")4(.

املرجع نف�سه )1/ 231(.  )1(
املرجع نف�سه )8/ 3780(.  )2(
املرجع نف�سه )8/ 3779(.  )3(

الفتح الرباين  )8/ 3767(.  )4(
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املطلب الثالث
رعاية املقا�سد الكلية عند ال�سوكاين تطبيًقا

اإذا كان ال�سوكاين يالحظ املقا�سد تنظرًيا؛ فاإنه اأ�سد مالحظًة، واأو�سع   
تبني  اأمثلة  الق�ساء. ولن�سرب ثالثة  توليه  بعد  ا  اأُفًقا ممار�سًة وتطبيًقا، خ�سو�سً

ذلك:
املثال االأول: تويل الق�ساء: 

كان ال�سوكاين منهمًكا يف العلم مطالعًة وتدري�ًسا وبحًثا وتعليًما، ومل   
تويف  فلما  واالأمراء؛  بامل�سوؤولني  ارتباط  الدولة؛ وال  ب�سوؤون  اهتمام  له  يكن 
قا�سي الق�ساة ا�ستدعاه االإمام – اآنذاك- وعر�ض عليه تويل املن�سب؛ فاعتذر 
�سوى  منه  ي�ستغرق  ال  عمله  باأن  واأخربه  االإمام،  عليه  فاألح  بالعلم،  بان�سغاله 
"َفَلمَّا  ال�سوكاين مهلة كي يفكر وي�ستخري، قال:  يومني يف االأ�سبوع؛ فطلب 
فارقته ما زلت متدداً نحو اأ�سبوع َولكنه َوفد اإِيَلَّ َغالب من ينت�سب اإىل اْلعلم 
يِف َمِديَنة �سنعاء َواأَْجمُعوا على اأَن االإجابة َواِجَبة َواأَنَُّهْم يَْخ�سوَن اأَن يْدخل يف 
ْحَكام ال�سَّْرِعيَّة يف َجِميع االأقطار اليمنية من  َهَذا املن�سب الذي اإليه مرجع ااْلأَ
َفقبلت  لة  بالر�سائل املطواّ اإِيَلَّ  َهَذا واأر�سلوا  َواأَْكرُثوا من  ِبِديِنِه َوعلمه  اَل يوثق 

م�ستعيًنا ِباهللَّ ومتكاًل َعَلْيِه")1(.
امل�سالح  بني  ووازن  املقا�سدي؛  النظر  اأعمل  ال�سوكاين  اأن  واملق�سود   
واملفا�سد املتعار�سة؛ فراأى اأن م�سلحة توليه املن�سب - اأي قا�سي الق�ساة- تربو 
على مفا�سده؛ اإ�سافًة اإىل املفا�سد املتوقعة من اعتذاره؛ ومنها اأن يتوىل املن�سب 

َمن اَل يوثق ِبِديِنِه َوعلمه، لذلك كله قِبل حتمل امل�سوؤولية م�ستعيًنا ِباهللَّ.
البدر الطالع مبحا�سن من بعد القرن ال�سابع )1/ 465( .  )1(



جملة ت�أ�صيل العلوم {282}

املثال الثاين: حكم االت�سال باحلكام وال�سالطني:
باحلكام؛  االإت�سال  اأو�سع؛ وهو حكم  باملثال االأول مو�سوع            ويتعلق 
وتويل الوظائف عندهم، وقد األف ال�سوكاين ر�سالة بعنوان: )رفع االأ�ساطني 
توليه  بعد  كان  تاأليفها  اأن  �سياقها  من  ويظهر  بال�سالطني(  االت�سال  حكم  يف 
الق�ساء؛ واأنها جاءت رًدا ملنتقديه؛ فهو ال يكتفي مبناق�سة راأيهم؛ بل يتعداه اإىل 
بيان اأ�سنافهم، وك�سف اأحوال فريق منهم "اأرادوا اأن يكون لهم من املنا�سب 
الدينية، التي قد �سارت بيد غريهم ما ينتفعون به يف دنياهم، فاأعوزهم ذلك، 
وعجزوا عنه، فاأظهروا الرغبة عنه، واأنهم تركوه اختياًرا ورغبة، وتنزًها عنه، 
والتنق�ض  اأعرا�سهم،  وثلب  الدينية،  املنا�سب  اأهل  ب�سب  األ�سنهم  و�سربت 

بهم")1(.
واملهم اأن ال�سوكاين اأظهر- يف هذه الر�سالة- نظرة مقا�سدية فائقة،   
يف  واملرجح  املعتمد  هو  ال�سرعي  للمق�سد  وحتقيقه  املكلف  ق�سد  وجعل 

املو�سوع؛ وبعبارة اأخرى املق�سد واملاآل.
تقرير  �سعى يف  اأو  ليعينهم على ظلمهم  بهم  ات�سل  فمن  املق�سد؛  اأما   
ما هم عليه، اأو حت�سينه، اأو اإيراد ال�سبه يف جتويزه فهو ظامل مثلهم؛ واأما من 

ق�سده اإحقاق احلق ودفع املنكر اأو تخفيفه فهو ماأجور)2(.
واأما املاآل؛ فاإن ابتعاد اأهل العلم والدين عن االأمراء وال�سالطني وتويل   
امل�سوؤوليات يتيح انت�سار الف�ساد والظلم وتعطيل العمل بال�سريعة، يقول رحمه 
لتعطلت  امللوك،  مداخلة  عن  والدين  والف�سل  العلم  اأهل  امتنع  "لو  اهلل: 
ا-: "وقد عرفنا من هذا اجلن�ص جماعات, وانتهت اأحوالهم اإىل بليات" اأي: ملا ابُتلوا  الفتح الرباين  )9/ 4673( وقال عنهم- اأي�سً  )1(

بال�سلطة وامل�سوؤولية والقرب من احلاكم.
املرجع نف�سه )9/ 4668(.  )2(
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الكتاب  اأحكام  وخولفت  بها...  يقوم  من  وجود  لعدم  املطهرة،  ال�سريعة 
االأموال  وا�سُتبيحت  واأتباعه...  وخا�سته  امللك  من  �سيما  ال  جهاًرا  وال�سنة 
وا�سُتحلت الفروج، وُعطلت امل�ساجد واملدار�ض، وانُتهكت احلرم، وذهبت 

�سعائر االإ�سالم")1(.
موقوف  له  امل�سوؤولية  وتويل  باحلاكم  االت�سال  حكم  اأن  واخلال�سة   
"واملمنوع هو موا�سلته ال  الفعل  املتحققة من  ذلك  ال�سرعية  امل�سلحة  على 
مل�سلحة دينية تعود على فرد من اأفراد امل�سلمني، اأو اأفراد، اإذا ترتب على ذلك 

مف�سدة")2(.
وكما هو معهود عن ال�سوكاين ات�ساله بالن�ض، وحر�سه على الرجوع   
ي�سفي  اأئمة اجلور، ومداخلتهم  ا يف ذكر  ن�سً فقد وجد  به؛  اإليه واال�ستدالل 
غليله، ويروي ظماأه، ويلخ�ض الراجح يف امل�ساألة، ويعرب عنه اأبلغ بيان، قال 
دََّقُهْم  َف�سَ َعَلْيِهْم،  َدَخَل  َفَمْن  اأَُمَراُء،  بَْعِدي  يَُكوُن  )اإِنَُّه  �سلى اهلل عليه و�سلم: 
َعَليَّ  ِبَواِرٍد  َولَْي�َض  ِمْنُه،  َولَ�ْسُت  ِمنِّي،  َفَلْي�َض  ُظْلِمِهْم،  َعَلى  َواأََعانَُهْم  ِبَكِذِبِهْم، 
َواأَنَا  ِمنِّي  َفُهَو  يُِعْنُهْم َعَلى ُظْلِمِهْم،  ِبَكِذِبِهْم، َومَلْ  ْقُهْم  دِّ احْلَْو�َض، َوَمْن مَلْ يُ�سَ
لَّى اهللُ  اأَنَّ َر�ُسوَل اهلِل �سَ ِمْنُه، َوُهَو َواِرٌد َعَليَّ احْلَْو�َض(. وثبت يف ال�سحيح 
َوَمْن  بَِرَئ،  َعَرَف  َفَمْن  َوتُْنِكُروَن،  َفَتْعِرُفوَن  اأَُمَراُء  )�َسَتُكوُن  َقاَل:  َو�َسلََّم  َعَلْيِه 
لَّْوا()3(.  َي َوتَابََع. َقالُوا: اأََفاَل نَُقاِتُلُهْم؟ َقاَل: اَل، َما �سَ اأَْنَكَر �َسِلَم، َولَِكْن َمْن َر�سِ
قال: "فتقرر لك بهذا اأن املداخل لهم اإذا مل ي�سدقهم يف كذبهم، وال اأعانهم 
الفتح الرباين )9/ 4671, 4672( رمبا يكون يف كالمه مبالغة؛ لكنها ناجتة عن حرارة وخوف على الإ�سالم من تفريط القائمني على   )1(

ثغوره؛ وهم العلماء وال�سلحاء وطالب العلم.
املرجع نف�سه )9/ 4677(.  )2(

اأخرجه م�سلم يف "�سحيحه" )6 / 23( برقم: )1854( , )6 / 23( برقم: )1854( , )6 / 23( برقم: )1854( , )6 / 24( برقم:   )3(
.)1854(
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َواآِلِه  َعَلْيِه  اهللُ  لَّى  فهو من ر�سول اهلل- �سَ تابع  على ظلمهم، وال ر�سي، وال 
َو�َسلََّم -، ور�سول اهلل منه")1(.

ويوجز ال�سوكاين مقا�سد ات�سال العلماء وال�سلحاء باحلكام، وتويل   
املنا�سب عندهم،  يف ما يلي:

"اال�ستعانة بقوتهم على اإنفاذ حكم اهلل عز وجل، وعلى االأمر باملعروف،   
والنهي عن املنكر، بح�سب احلال، ومبا تبلغ اإليه الطاقة. مثاًل: 

اإذا كان العامل ينكر ما يراه من املنكرات على الرعايا، وال يقدر على   
ذلك، اإال اإذا كان له يد من ال�سلطان، ي�ستعني بها على ذلك، فهذا خري كبري، 

واأجر عظيم.
وكذلك اإذا كان ال يقدر على ف�سل اخل�سومات، واإر�ساد النا�ض اإىل   

الطاعات، اإال باليد من ال�سلطان فذلك م�سوغ �سحيح اأي�ساً. 
وهكذا، اإذا كان ال يقدر على تخفيف بع�ض ما يفعله وزراء ال�سلطان   
م�سوغ  اأي�ساً  فهو  بال�سلطان،  بات�ساله  اإال  الظلم،  من  خا�سته  واأهل  واأمراوؤه 

�سحيح.
وهكذا اإذا كان ال�سلطان ي�سغي اإىل املوعظة منهم، يف بع�ض االأحوال،   

ويخرج عن فعل املنكر، اأو يخفف ذلك �سيًئا ما، فهو م�سوغ �سحيح")2(. 
املثال الثالث: موقفه من و�سايا ال�رصار:

وما يُ�سمى بوقف الذرية ومن النظر املقا�سدي لدى ال�سوكاين؛ اإبطال   
د بها التهرب من لوازم �سرعية؛ وذلك كالوقف على  و�سايا ال�سرار التي يُق�سَ

الفتح الرباين  )9/ 4671(.  )1(
املرجع نف�سه )9/ 4674, 4675(.  )2(
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الذرية، وتخ�سي�ض الذكور منهم دون االإناث بتلك الو�سية)1(.
وقد نظر ال�سوكاين يف املو�سوع نظرين: االأول ق�سد املكلف؛ وعدم   
موافقته لق�سد ال�سارع. والثاين ماآل الفعل ونتيجته؛ حرمان االإناث من املال؛ 

والتحيل على الفرائ�ض ال�سرعية.
لذلك كله اأبطل تلك االأوقاف والو�سايا؛ الأنها خرجت عن مق�سودها   
وطمت  عمت  قد  ال�سيطانية  الذريعة  "وهذه  اهلل:  رحمه  قال  ال�سرعي)2(. 
خ�سو�سا اأهل البادية فاإنه بقى يف اأنف�سهم ما كانت عليه اجلاهلية االأوىل من 
ذكورا؛  كانوا  واإن  الورثة  من  عندهم  له  الحظ  ومن  االإناث  توريث  عدم 
مقهورين  ال�سرع  ب�سوط  خمبوطني  كانوا  ملا  ولكنهم  بهم،  االقتداء  فاأرادوا 
ب�سيفه ن�سبوا هذه الو�سائل امللعونة فقالوا: نذرنا، وهبنا، اأو�سينا، و�ساعدهم 
الذين ال يعقلون ال�سواب وال يفهمون ربط  على ذلك طائفة من املق�سرين 
وال�سحة  النفوذ  يفيد  ما  اأبلغ  على  حتريرات  لهم  فحرروا  باأ�سبابها  امل�سببات 

طمعا يف ما يتعجلونه من احلطام الذي هو من اأقبح اأنواع ال�سحت")3(.

املبحث الثاين
رعاية الكليات اخلم�ش ال�رصورية يف الفتح الرباين

واإليها  ت�سدر  منها  الن�سو�ض،  ال�سوكاين- هي  املقا�سد- عند  ُعمدة   
ترد؛ فالن�ض ال�سرعي مت�سمن امل�سلحة املعربة عن مق�سد ال�سرع؛ علم ذلك 
وقف الذرية معناه: اأن يوقف العقار, ويبقي رقبته يف الورثة من الذكور, وهذه حيلة حلرمان الإناث متاًما من الإرث املوقوف؛ مع   )1(

ا�ستفادة الذكور منه, حيث يبقى العقار باأيديهم؛ وي�سلمون للوقف الن�سف من الغلة مبثابة ال�سركاء.
الع�سور  قاربه من  وما  الَع�ْسر  الأوقاف يف هذا  غاِلَب  بال�ستقراء �سدوُر  "ُعلم  اهلل:  قال رحمه  الرباين  )8/ 4020, 4021(  الفتح   )2(

ة القريبة ما ل ياأتي عليه احل�سُر". الفة لأغرا�ص غري منا�سبة... وقد �سمْعنا وراأينا واأبطْلنا من هذا اجلن�ص يف هذه املُدَّ ال�سَّ
اأدب الطلب )�ص: 146(.  )3(
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من علمه وجهله من جهله، قال ال�سوكاين: "واأما مواقع الن�سو�ض وموارد اأدلة 
الكتاب وال�سنة ومواطن قيام احلجج؛ فال جلب نفع وال دفع �سر اأوىل من 
ذلك واأقرب منه اإىل اخلري واأوىل منه بالربكة؛ فهو يف احلقيقة م�سالح جملوبة 
ومفا�سد مدفوعة؛ واإن ق�سرت بع�ض العقول عن اإدراك ذلك واالإحاطة بكنهه 
والوقوف على حقيقته؛ فمن ق�سورها اأتيت ومن �سعف اإدراكها دهيت")1(.

وامل�سلحة املعتربة مقدمة، ثم املر�سلة ب�سروطها، واإذا ح�سل تعار�ض   
بني امل�سالح واملفا�سد فاإن "دفع املفا�سد اأهم من جلب امل�سالح واأقدم")2( كما 

هو مقرر يف االأ�سول.
كما اأن بع�ض االأحكام تعبدية ال ميكن اأن تُتعقل فيها احلكمة  بوجه من   

الوجوه)3(.
اأن اهلل �سبحانه وتعاىل جعل احلدود �سياًجا منيًعا  وجتدر االإ�سارة اإىل   
للحفاظ على الكليات اخلم�ض؛ فالقاتل يُقتل اأو ي�سلم الدية، والزاين وال�سارق 
والقاذف وال�سكران قد جاءت ال�سريعة بعقوبات مقدرة يف كل واحد منهم. 
وتارك اأركان االإ�سالم اأو بع�سها اإذا اأ�سر على التك، ومل يتب وجب قتاله 

بح�سب الطاقة، وهكذا)4(.
املطلب االأول

رعاية مق�سد حفظ الدين
مق�سد حفظ الدين هو اأ�سا�ض املقا�سد، ووا�سطة العقد منها، وال�سوكاين   
جعل هجرياه حفظ الدين؛ والذود عنه، ويتجلى احلفاظ على مق�سد الدين 

يف فتاوى ال�سوكاين ور�سائله بالفتح الرباين يف ما ياأتي:
اأدب الطلب )�ص: 138(.  )1(

الفتح الرباين  )7/ 3734(.  )2(
املرجع نف�سه )11/ 5282(.  )3(

املرجع نف�سه )9/ 4510(.  )4(
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اأواًل: تعظيم الن�ش وتقدميه يف اال�ستدالل: 
يوؤكد  اأن  غرو  فال  ال�سرع؛  مقا�سد  عن  املعربة  هي  ال�سرع  ن�سو�ض   
قال:  حيث  قبله،  من  ال�ساطبي  عليه  اأكد  الذي  املعنى  هذا  على  ال�سوكاين 
املقا�سد  فهم  منه  يتلقى  ما  اأول  هي  بل  ملقا�سده  مفهمة  ال�سارع  " ن�سو�ض 

ال�سرعية")1(.
اهلل  نهر  جاء  "اإذا  القائل:  باملثل  اال�ست�سهاد  يكرر  ال�سوكاين  فاإن  ولذا   
بَطل نهر َمعِقل")2(. ويُ�سرب املثل يف اال�ستغناء عن االأ�سياء ال�سغرية اإذا ُوجد 

ما هو اأكرب منها، واأعظم نفًعا.
وال�سوكاين يورد املثل يف حال وجود اختالف يف امل�ساألة؛ ووجود   
ن�ض �سرعي من القراآن اأو ال�سنة؛ يدل على ال�سواب فيها؛ ويعني باملثل: اأنه اإذا 
ورد الدليل الثابت من الكتاب اأو ال�سنة؛ فال اعتبار لالآراء املخالفة؛ مهما كان 
م�سدرها، واأيًا كان �ساحبها. فلي�ست احلجة اإال يف الكتاب وال�سنة املع�سومني 
"ومن لي�ض مبع�سوم ال حجة لكم يف قوله وال يف فعله فما جعل اهلل احلجة اإال 
يف كتابه وعلى ل�سانه نبيه")3(. وهو يورد املثل يف امل�سائل الفقهية؛ و�سروح 
االأحاديث؛ كما يورده يف تف�سري القراآن الكرمي، ويقول: " فاإن جاءك التف�سري 
عن ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه و�سلم- فال تلتفت اإىل غريه، واإذا جاء نهر اهلل 
بطل نهر معقل")4(. وعند مناق�سته لبع�ض امل�سائل يف الفتح الرباين، حتدث عن 

ال�ساطبي, املوافقات 2/ 388.  )1(
جممع الأمثال )1/ 88( ونهُر َمْعِقٍل: نهر معروف بالب�سرة, من�سوب اإىل معقل بن ي�سار املزين, اأ�سلم قبل احلديبّية, و�سهد بيعة   )2(
الر�سوان. �سكن الب�سرة وروى عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  وحديثه يف ال�سحيحني وال�سنن الأربعة. ومات يف اآخر خالفة معاوية. 
الطبعة:  بريوت-  �سادر,  دار  احلموي,  الرومي  ياقوت  اهلل  عبد  اأبو  الدين  �سهاب  البلدان,  معجم  يزيد.  اإمرة  اإىل  عا�ص  وقيل: 

الثانية, 1995 م )5/ 323 , 324(, معجم ال�سحابة للبغوي  )5/ 321(, الإ�سابة يف متييز ال�سحابة )6/ 146( .
الفتح الرباين  )5/ 2175(.  )3(

ُجِل َوامْلَْراأَِة َوَكْيَف َي�ْسَنُع  تف�سري فتح القدير ملحمد ال�سوكاين )2/ 263(, وانظر لال�ستزادة: نيل الأوطار, ]َباُب َمْوِقِف اْلإَِماِم ِمْن الرَّ  )4(
َهِم )7/ 178(, ال�سيل اجلرار املتدفق على  ْب�ِص يِف التُّ ْعِزيِر َواحْلَ اإَذا اْجَتَمَعْت اأَْنَواٌع[ )4/ 392(, نيل الأوطار, َباُب َما َجاَء يِف َقْدِر التَّ
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حجية الن�ض، واأعقبه بذلك املثل، ولنورد �ساهدين يف املو�سوع:
االأول: عند حديثه عن نواق�ش الطهارة:

ا  قال: "ال خالف بني من يُعتد به من اأهل العلم اأن كون ال�سيء ناق�سً  
للو�سوء، مبطاًل للطهارة، موجًبا للو�سوء ال يعرف اإال بال�سرع، وال مدخل 
يف ذلك حلكم العقل، وال ملح�ض الراأي، فاإذا جاء حكم ال�سرع باأن هذا ال�سيء 
يبطل حكم الطهارة، ويوجب اإعادتها كان علينا قبول ذلك واالإذعان له، واإن 
هكذا  ال�سرع:  ورود  بعد  نقول  بل  وجهه...  فهمنا  وال  ذلك،  علة  نعقل  مل 
لَّى اهللُ َعَلْيِه َواآِلِه َو�َسلََّم-، ونحن  جاءنا عن اهلل- �سبحانه-، اأو عن ر�سوله- �سَ
اأفهامنا؛  نقبله ونُذعن له، ولي�ض لنا اأن نرجع اإىل ما تقت�سي به عقولنا وتقبله 
اأمر وراء ال�سرع. واإذا جاء نهر اهلل بطل نهر  فاإن ذلك يف مثل هذه املدارك 

معقل")1(.
الثاين: عند مناق�سته لرواتب موظفي الدولة كالق�ساة:

" فما ياأخذه اأهل االأعمال كالقا�سي من ثبوت االأموال قد ثبت  قال:   
اخللفاء  َو�َسلََّم -، وعن  َواآِلِه  َعَلْيِه  اهللُ  لَّى  �سَ الر�سول -  بال�سرع، و�سح عن 
مبا  ونفتي  عليه،  ما عملوا  ونعمل على  قالوا،  كما  نقول  فنحن  الرا�سدين... 
اأفتوا به، وال جناوز ذلك اإىل تلك التفا�سيل التي جاء بها اأهل الراأي، فقد اأغنتنا 
الرواية عن الراأي، والدليل عن الدراية. واإذا جاء نهر اهلل بطل نهر معقل")2(.

حدائق الأزهار )�ص: 492(, تف�سري فتح القدير)2/ 135(, عند تف�سري قوله تعاىل: {الَِّذيَن اآَمُنوا َومَلْ َيْلِب�ُسوا اإَِياَنُهْم ِبُظْلٍم اأُوَلِئَك 
َتُهْم  يَّ َلُهُم اْلأَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن} ]الأنعام: 82[ , و )2/ 263( عند تف�سري قوله تعاىل:  {َواإِْذ اأََخَذ َربَُّك ِمْن َبِني اآَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ُذرِّ

َل�ْسُت ِبَربُِّكْم َقاُلوا َبَلى �َسِهْدَنا} ]الأعراف: 172[. َواأَ�ْسَهَدُهْم َعَلى اأَْنُف�ِسِهْم اأَ
ا )5/ 2595, 2596(. الفتح الرباين , ملخ�سً  )1(
ا )9/ 4456, 4457(. املرجع نف�سه, ملخ�سً  )2(
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واالبتداع  ال�رصك  ذرائع  و�سد  والعبادة  والتوحيد  االإميان  اإىل  الدعوة  ثانًيا: 
واملع�سية: 

ال �سك اأن االإميان والتوحيد هو املق�سود االأول للت�سريع، وما اأر�سل   
تعاىل:  قال  والتوحيد،  االإميان  اإىل  للدعوة  اإالَّ  الكتب  اأنزل  وال  الر�سل،  اهلل 
َّهُ اَل إِلَهَ إاِلَّ َأنَا َفاعْبُدُوِن{ ]االأنبياء: 25[.  }وَمَا َأرْسَلْنَا مِنْ َقبْلِكَ مِنْ رَسُوٍل إاِلَّ ُنوحِي إلَيْهِ َأن

ولذا ي�سرح ال�سوكاين اأن "االإميان هو راأ�ض مال كل من يدين بهذا الدين، فاإذا 
فاقوا فيه غريهم فقد ظفروا باخلري اأجمع، ونالوا الغاية التي لي�ض وراءها غاية، 

واملنقبة التي تتقا�سر عندها كل منقبة")1(.
وتعاىل،  �سبحانه  هلل  العبادة  واإخال�ض  التوحيد؛  اأهمية  على  ويوؤكد   
ويرى اأن االأدلة ال�سرعية على قطع ذرائع ال�سرك، وهدم كل �سيء يو�سل اإليه 
النهي عن اتخاذ قربه �سلى اهلل عليه  يف غاية الكرثة)2(. ومن االأمثلة لذلك: 
و�سلم م�سجًدا، وكذلك اتخاذ القبور م�ساجد؛ مع اأن امل�سلي ال يعبد اإال اهلل، 
اَرى، اتََّخُذوا ُقُبوَر اأَْنِبيَاِئِهْم  قال �سلى اهلل عليه و�سلم: »لََعَن اهللَُّ اليَُهوَد َوالنَّ�سَ

َم�ْسِجًدا«)3(.
وزخرفتها،  ورفعها،  وجت�سي�سها،  القبور،  ت�سريج  عن  النهي  ا  واأي�سً  
فَعْن اأَِبي اْلَهيَّاِج ااْلأَ�َسِديِّ َقاَل: َقاَل يِل َعِليُّ ْبُن اأَِبي َطاِلٍب : )اأَاَل اأَْبَعُثَك َعَلى َما 
ا  بََعثَِني َعَلْيِه َر�ُسوُل اهلِل �سلى اهلل عليه و�سلم اأَْن اَل تََدَع مِتْثَااًل اإاِلَّ َطَم�ْسَتُه ، َواَل َقرْبً
ُم�ْسِرًفا اإِالَّ �َسوَّْيَتُه()4(. "فالعلة يف النهي هي ما ين�ساأ عن ذلك من االعتقادات 

الفتح الرباين  )11/ 5774(.  )1(
املرجع نف�سه )1/ 336(.  )2(

اأخرجه البخاري )2/ 88( وم�سلم )1/ 376(.  )3(
اأخرجه م�سلم يف "�سحيحه" )3 / 61( برقم: )969(.  )4(
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التعظي)2(.الأن  و�سيلة  ودفع  الت�سريك،  ذريعة  "لقطع  وذلك  الفا�سدة")1(. 
ذلك كله مما يدعو اإىل املبالغة يف التعظيم التي هي ذريعة االفتتان)3(. ورمبا 

اأدى ذلك اإىل الكفر كما جرى لكثري من االأمم اخلالية)4(. 
ودفًعا للم�ساهاة اأو التعظيم لغري اهلل –جل وعال- ذكر رحمه اهلل اأن   
�سناعة متثال على �سكل اإن�سان اأو حيوان حرام؛ حتى واإن كان خالًيا عن بع�ض 

االأع�ساء التي يعي�ض احليوان بدونها)5(.
ومما يدخل حتت مق�سد حفظ الدين؛ املحافظة على ال�سعائر التعبدية،   
واجتناب املنهيات، وال�سوكاين- رحمه اهلل- يحذر من الت�ساهل يف العبادات 
ال�سحيحة  واالأحاديث  القراآنية،  االأدلة  "دلت  فيقول:  املحرمات،  واقتاف 
النبوية اأن العقوبات العامة ال تكون اإال باأ�سباب، اأعظمها: التهاون بالواجبات، 
ع�سره  يف  العوام  حال  اإليه  اآل  ملا  ويتح�سر  املحرمات")6(.  اجتناب  وعدم 
"فاأكرثهم - بل كلهم اإال النادر ال�ساذ - ال يح�سنون ال�سالة، وال يعرفون ما ال 
ت�سح اإال به وال تتم بدونه، من اأذكارها، واأركانها، و�سرائطها، وفرائ�سها، بل 
ال يوجد من يتلو منهم �سورة الفاحتة تالوة جمزئة اإال يف اأندر االأحوال. ومع 
هذا فاالإخالل بها والت�ساهل فيها قد �سار داأبهم وديدنهم، فح�سل من هذا اأن 

غالبهم ال يح�سن ال�سالة وال ي�سلي")7(.

الفتح الرباين  )1/ 325(.  )1(
الفتح الرباين )1/ 324(.  )2(

املرجع نف�سه )4/ 1920(.  )3(

املرجع نف�سه )4/ 1919(.  )4(
املرجع نف�سه )10/ 5196(.  )5(
املرجع نف�سه )11/ 5733(.  )6(

املرجع واملو�سع نف�سهما.  )7(
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ثالًثا: الدعوة اإىل الوحدة ونبذ التفرق وخمالفة اأهل الكتاب:
الوحدة واالجتماع؛ ونبذ التفرق واالختالف مما يحقق احلفاظ على   
النظر  ا؛ والكليات اخلم�ض عموًما. وال�سوكاين يلفت  مق�سد الدين خ�سو�سً
اإىل هذا املق�سد اأثناء حديثه عما يعمله بع�ض النا�ض يف ع�سره من االختالف 
يف ال�سالة، واإحداث جماعة يف امل�سجد قبل قيام اجلماعة الكربى؛ ويحكم 
"جمع  ويقول:  اأوجه،  عدة  من  لبطالنها  وي�ستدل  ال�سالة،  تلك  ببطالن 
مق�سد  والتخالف  التفريق،  ذرائع  وقطع  امل�سلمني  بني  والتاأليف  القلوب، 
ذلك  يعرف  كبري.  الدين  هذا  اأ�سول  من  واأ�سل  ال�سرع عظيم،  مقا�سد  من 
من يعرف ما كان عليه الهدي النبوي، وما تطابقت عليه اأدلة القراآن وال�سنة، 
لَّى اهللُ َعَلْيِه َواآِلِه َو�َسلََّم - ال يرى مدخال من مداخل  فقد كان ر�سول اهلل -�سَ
االختالف، وال بابا من االأبواب املو�سلة اإىل التفريق، والتخالف اإال قطع ذريعته 
لَّى اهللُ َعَلْيِه َواآِلِه َو�َسلََّم - كان ياأمر  وهتك و�سيلته")1(. ولهذا فاإن النبي - �سَ
بت�سوية ال�سفوف، ويقول: )ا�ْسَتُووا، َواَل تَْخَتِلُفوا َفَتْخَتِلَف ُقُلوبُُكْم()2(. "فجعل 
االختالف يف الت�ساوي يف ال�سف علة الختالف القلوب")3(. قال ابن تيمية 
رحمه اهلل: "واإذا كان بني االإمام واملاأموم معاداة من جن�ض معاداة اأهل االأهواء 
اأن املذاهب مل ينبغ اأن يوؤمهم بال�سالة جماعة الأنها ال تتم اإال باالئتالف")4(. 
اأعظم املنكرات يف جميع احلاالت، وعلى كل  "االختالف من  فاإن  وباجلملة 

التقديرات")5(. 
الفتح الرباين )6/ 2847(.  )1(

اأخرجه م�سلم يف "�سحيحه" )2 / 30( برقم: )432(.  )2(
الفتح الرباين  )6/ 2844(.  )3(

الفتاوى الكربى لبن تيمية, دار املعرفة – بريوت, الطبعة الأوىل , 1386, حتقيق: ح�سنني حممد خملوف )5/ 345( .  )4(
الفتح الرباين  )6/ 2848(.  )5(



جملة ت�أ�صيل العلوم {292}

على  املحافظة  العدم؛  جانب  من  الدين  مق�سد  على  املحافظة  ومن   
باقت�ساب؛  املو�سوع  هذا  اإىل  ي�سري  وال�سوكاين  املتميزة،  امل�سلم  �سخ�سية 
ا اأهل الكتاب؛ فيبني �سابطه؛  حيث اإنه يتحدث عن الت�سبه بالكفار، وخ�سو�سً
ا بهم؛ ال يجوز فيه الت�سبه بهم، لورود النهي "واملخالفة  وهو اأن ما كان خمت�سً
الدين  مطالب  من  ومطلب  عظيم،  ال�سرع  مقا�سد  من  مق�سد  الكتاب  الأهل 
ا بهم من العادات؛ اأو كان من عقائدهم؛  قومي")1(. واملق�سود اأن ما كان خمت�سً

اأو رمزيًا دينًيا لهم؛ فال يجوز الت�سبه بهم فيه.
رابًعا: االأمر باملعروف والنهي عن املنكر:

القيام باالأمر باملعروف والنهي عن املنكر من اأهم ما يحقق احلفاظ على   
ا؛ والكليات اخلم�ض عموًما. قال ال�سوكاين رحمه اهلل: "اعلم  الدين خ�سو�سً
اأن االأمر باملعروف والنهي عن املنكر، هما اأعظم اأ�ساطني الدين، واأهم اأحكام 
ال�سريعة املطهرة، اإذا كانا قائمني كان الدين على اأمت قيام، واأكمل نظام، واإن مل 
يكونا قائمني يف العباد، ومل يوجد يف البالد من يقوم بهما: تخولفت ال�سرائع 
االإ�سالمية، وتعطلت ال�سعائر االإميانية، وقال من �ساء من اأهل اجل�سارة ما �ساء، 
وفعل من مل يكن زاجر ديني ما اأراد، لعدم وجود من ياأخذ على اأيديهم من 

القائمني بحجة اهلل يف عباده)2(.
اأ�سد  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  باالأمر  القائم  اأن  اهلل  رحمه  وبني   
على ال�سيطان من القائمني يف مقامات العبادة، والقاعدين يف مقاعد الزهد 
عن  والنهي  باملعروف،  االأمر  من  به  اهلل  اأمره  مبا  القائم  "اأن  وذلك  والورع، 
املنكر، قائم الإ�سالح عباد اهلل، بعد اإ�سالحه نف�سه، فال يزال زاجًرا لهم عن 

الفتح الرباين )11/ 5739(.  )1(
املرجع نف�سه )9/ 4685(.  )2(
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ال�سيطان  مكر  من  لهم  وحمذًرا  الطاعات،  اأنواع  يف  لهم  مرغًبا  املنكرات، 
مل  ملن  يزينه  وما  اهلل،  لعباد  اخلذالن  حبائل  من  ين�سبه  ما  لهم  مبيًنا  الرجيم، 
وم�سلحته  النفع  عام  مقامه  كان  احليثية  هذه  ومن  االإميان،  يف  قدمه  ير�سخ 

�ساملة للجمع اجلم")1(.
ا: تعظيم ال�سحابة الكرام حملة الدين ومبلغيه لالأمة:  خام�سً

وتزكية  م�سادره؛  على  احلفاظ  الدين؛  مق�سد  على  احلفاظ  من  اإن           
الكرام  ال�سحابة  واملر�سلني-  االأنبياء  – بعد  مقدمتهم  ومبلغيه؛ ويف  حملته 
االآيات  من  كثري  مدحهم  يف  ورد  القرون،  خري  فال�سحابة  عنهم.  اهلل  ر�سي 
واالأحاديث؛ واأن اهلل جل جالله قد ر�سي عنهم، قال اهلل تعاىل: }وَالسَّابُِقونَ 
عَنْهُ  وَرَُضوا  عَنْهُمْ  اللَّهُ  رَضِيَ  بِِإحْسَاٍن  اتَّبَعُوهُمْ  َّذِينَ  وَال نْصَاِر  وَاْلَ الْمُهَاِجِرينَ  مِنَ  وَُّلونَ  اْلَ

نْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا َأبَدًا َذلِكَ الَْفوُْز الْعَظِيمُ{ ]التوبة: 100[  وََأعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ َتجِْري َتحَْتهَا اْلَ

فِي  مَا  َفعَلِمَ  الشَّجَرَةِ  َتحْتَ  يُبَايِعُونَكَ  إِْذ  الْمُؤْمِنِنيَ  عَِن  اللَّهُ  رَضِيَ  }لََقدْ  �سبحانه:  وقال 
يَْأخُُذونَهَا وََكانَ اللَّهُ عَِزيزًا  َفَأنْزََل السَّكِينََة عََليِْهمْ وََأَثابَهُمْ َفْتحًا َقِريبًا • وَمََغانِمَ َكثِريَةً  ُقُلوبِِهمْ 

َأشِدَّاءُ  مَعَهُ  َّذِينَ  وَال اللَّهِ  رَسُوُل  }مُحَمَّدٌ  �ساأنه:  جل  وقال   ]19-18 ]الفتح:  حَكِيمًا{ 
عًا سُجَّدًا يَبَْتُغونَ َفْضلً مِنَ اللَّهِ وَِرْضوَانًا سِيمَاهُمْ فِي  اِر رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ َترَاهُمْ رُكَّ عََلى الُْكفَّ

وُجُوهِِهمْ مِنْ َأَثِر السُّجُودِ{ ]الفتح: 29[ وقال الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم: )َخرْيُ 

النَّا�ِض َقْريِن ، ُثمَّ الَِّذيَن يَُلونَُهْم ، ثُمَّ الَِّذيَن يَُلونَُهْم()2(.
وقد وردت االأحاديث ال�سحيحة يف تزكيتهم، والنهي عن �سبهم على   
َحاِبي، اَل تَ�ُسبُّوا  اخل�سو�ض، َقاَل َر�ُسوُل اهلِل �سلى اهلل عليه و�سلم: )اَل تَ�ُسبُّوا اأَ�سْ

املرجع نف�سه )9/ 4686(.  )1(
خرجه البخاري يف "�سحيحه" )3 / 171( برقم: )2652( , )5 / 3( برقم: )3651( , )8 / 91( برقم: )6429( , )8 / 134( برقم:   )2(
)6658( وم�سلم يف "�سحيحه" )7 / 184( برقم: )2533( , )7 / 184( برقم: )2533( , )7 / 185( برقم: )2533( , )7 / 185( 

برقم: )2533(.
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اأَْدَرَك  َما  َذَهًبا  ُحٍد  اأُ ِمْثَل  اأَْنَفَق  اأََحَدُكْم  نَّ  اأَ لَْو  ِبيَِدِه  نَْف�ِسي  الَِّذي  َفَو  َحاِبي،  اأَ�سْ
يَفُه()1(. "فاإنه مل يعادهم ويتعر�ض الأعرا�سهم امل�سونة اإال  ُمدَّ اأََحِدِهْم َواَل نَ�سِ
اأخبث الطوائف املنت�سبة اإىل االإ�سالم و�سر َمن على وجه االأر�ض من اأهل هذه 
امللة واأقل اأهلها عقوال، واأحقر اأهل االإ�سالم علوما، واأ�سعفهم حلوما بل اأ�سل 
دعوتهم لكياد الدين وخمالفة �سريعة امل�سلمني")2(. وتكمن اخلطورة يف "اأن 
هوؤالء املخذولني ملا اأرادوا رد ال�سريعة املطهرة وخمالفتها طعنوا يف اأعرا�ض 

احلاملني لها الذين ال طريق لنا اإليها اإال من طرقهم")3(.
ومل ياأُل ال�سوكاين جهًدا يف الذب عن ال�سحابة الكرام؛ والدفاع عن   
اإميانهم وعدالتهم، وقد  الطاعنني يف  املتع�سبني  �سبهات  اأعرا�سهم، وك�سف 
األف كتابًا بعنوان: )در ال�سحابة يف مناقب القرابة وال�سحابة()4(، كما كتب 
لَّى  ر�سالة بعنوان: )اإر�ساد الغبي اإىل مذهب اأهل البيت يف �سحب النبي �سَ

اهللُ َعَلْيِه َو�َسلََّم( بني فيها اأن اأهل البيت ال يطعنون يف ال�سحابة)5(. 
ومل يكتف- رحمه اهلل- بقيامه بنف�سه بالذود عن عر�ض ال�سحابة عند   
قوم يِلغون يف اأعرا�سهم، ويوؤلف ويكتب دفاًعا عنهم؛ بل اإنه يدعو غريه اإىل 
امل�ساركة يف اإنكار ذلك املنكر، يقول رحمه اهلل: "ومن قدر على اإنكار �سنيع 

الراف�سة ومل يفعل فقد ر�سي باأن تنتهك حرمة االإ�سالم واأهله")6(. 

اأخرجه م�سلم يف "�سحيحه" )7 / 188( برقم: )2540(.  )1(
الفتح الرباين  )11/ 5440( يق�سد فرقة من الإمامية, كما �سرح بذلك, انظر يف الفتح )2/ 856(.  )2(

املرجع نف�سه )11/ 5441(.  )3(
انظر: املرجع نف�سه )1/ 36(.  )4(

املرجع نف�سه )2/ 825(.  )5(
املرجع نف�سه )11/ 5445(.  )6(
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املطلب الثاين
رعاية مق�سد حفظ النف�ش

اأ�سار ال�سوكاين اإىل اأن النف�ض امل�سلمة مع�سومة، واأن االأ�سل الظاهر   
لَّى اهللُ َعَلْيِه َواآِلِه َو�َسلََّم الأ�سامة بن  فال تُ�ستباح مبجرد الظن، وا�ستدل مبعاتبته �سَ
اأ�سامة:  اأنه قالها تقية، قال  اإله اإال اهلل، ظًنا منه  زيد ملا قتل كافرا بعد اأن قال ال 
 ، َذِلَك  ِمْن  نَْف�ِسي  يِف  َفَوَقَع  َفَطَعْنُتُه   ، اهللُ  اإِالَّ  اإِلََه  اَل   : َفَقاَل  َرُجاًل  )َفاأَْدَرْكُت 
َفَقاَل َر�ُسوُل اهلِل �سلى اهلل عليه و�سلم:  َعَلْيِه َو�َسلََّم ،  لَّى اهللُ  ِللنَِّبيِّ �سَ َفَذَكْرتُُه 
َقالََها َخْوًفا ِمَن  اإِنََّا  يَا َر�ُسوَل اهلِل ،  ُقْلُت :  َقاَل :  َوَقَتْلَتُه؟   ، اإِالَّ اهللُ  اإِلََه  اأََقاَل : اَل 
ُرَها  اَلِح، َقاَل: اأََفاَل �َسَقْقَت َعْن َقْلِبِه َحتَّى تَْعَلَم اأََقالََها اأَْم اَل ؟ َفَما َزاَل يَُكرِّ ال�سِّ
َعَليَّ َحتَّى مَتَنَّْيُت اأَينِّ اأَ�ْسَلْمُت يَْوَمِئٍذ()1(. ومن ذلك ق�سية خالد يف قتله لبني 
جذمية بعد اأن اأظهروا االإ�سالم، فتاأول خالد يف قتلهم،  قال البخاري: )َوَقاَل 
َنَع  اْبُن ُعَمَر َفَجَعَل َخاِلٌد يَْقُتُل َفَقاَل النَِّبيُّ �سلى اهلل عليه و�سلم اأَْبَراأُ اإِلَْيَك مِمَّا �سَ

َخاِلٌد()2(.
ومبقابل ذلك جاز قتُل الزنديِق حتى لو نطق ال�سهادتني، الأن نطقه بها تقية   
تو�ساًل اإىل ا�ستمراره يف الطعن بالدين "وقتُله بعد قوله: ال اإله اإالَّ اهلل حممد 
َعَلْيِه َواآِلِه َو�َسلََّم ـ حراٌم لوال اال�ستناُد اإىل القيا�ض")3(.  لَّى اهللُ  ر�سول اهلل ـ �سَ

اأي املر�سل. 
ونورد مثالني- من الفتح الرباين- ملق�سد حفظ النف�ض:  

اأخرجه البخاري يف "�سحيحه" )5 / 144( برقم: )4269( , )9 / 4( برقم: )6872( وم�سلم يف "�سحيحه" )1 / 67( برقم: )96( ,   )1(
)1 / 68( برقم: )96(.

اأخرجه البخاري يف "�سحيحه" )4 / 100( .  )2(
الفتح الرباين  )8/ 3799(.  )3(
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االأول: جواز قتل املترت�ش به امل�سلم للم�سلحِة:
وهو حفظ عامٍة من امل�سلمني، وما يح�سل من املف�سدة با�ستئ�سال قطِرهم   
حتى يناَل املت�َض بهم ما نال اإخوانَهم امل�سلمنَي، وهو م�ساِدٌم للن�سو�ِض يف 
حترمي قتل امل�سلِم كتابًا و�سنًة، ومل يكن الداعي اإىل قتله اإالَّ ال�سرورة، ورعايُة 
امل�سلحِة. وهذا من تخ�سي�ض الن�ضِّ بالقيا�ض املر�سِل وال يكون من املْلَغى بل 
من املالئم، الأنَّ القيا�َض املر�سَل ما مل ي�سهْد له اأ�سٌل معنيٌَّ لكنه مطابُق مقا�سَد 

ال�سرِع اجلليلِة)1(.
الثاين: اعتبار املاآل يف عدالة ال�سهود وقبول �سهادة العوام على بع�سهم:

"اإن كثرًيا من  حتى ال ت�سيع احلقوق؛ وتُهَدر الدماء، قال رحمه اهلل:   
القرى قد ال يوجد يف القرية الواحدة واإن كرث ال�ساكنون بها من ي�ستحق اأن 
يطلق عليه ا�سم العدل قط، بل قد يكون اأكرث اأهلها اإن مل يكونوا كلهم مت�ساهاًل 
يف االإتيان باأركان االإ�سالم كال�سالة وال�سيام ونحوهما، ثم يقع بينهم التظامل 
اإىل  فيتافعون  ال�سهادة،  يف  معترب  عدل  فيهم  ولي�ض  واالأموال،  الدماء  يف 
حكام ال�سريعة، ونحن نعلم اأنهم ال يتورعون عن املنكرات، ويقدمون على 
االأميان الفاجرة، فماذا ي�سنع احلاكم عند ترافعهم اإليه؟ اإن وقف على اعتبار 
العدالة يف ال�سهود، وعلموا ذلك منه. �سفكوا الدماء، واأكلوا اأموال بع�سهم 
اإخبار خمرب،  اإىل  يلتفت  اأو  �ساهد  عليهم  يقبل  اأن  من  اأمن  بع�ساً، وهم يف 
بل غاية ما هناك اأن احلاكم ي�سد باب البينة واالإخبار، اإذ ال عدل معترب. ومل 
يبق اإال حتليف اخل�سم الذي قد علم كل عامل بحاله اأن اليمني الفاجرة اأهون 
�سيء عليه، واأي�سر اأمر عنده. ولو ي�سمعون على كرثتهم باأنه لي�ض على من قتل 

املرجع نف�سه )8/ 3799(.  )1(
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نف�ًسا، اأو اأخذ مااًل، اأو هتك حرمة اإال اليمني لكان ذلك من اأعظم البواعث لهم 
على االإفراط يف ذلك، والتهافت عليه، والتتابع فيه. وحينئٍذ يُفتح لهم باب 

�سر ال يغلق)1(.
املطلب الثالث

رعاية مق�سد حفظ العقل
ال �سك يف اأهمية العقل يف حتمل التكاليف وتلقي العلم ونحو ذلك،   
ذلك،  وفق  والتعامل  العقل؛  حدود  معرفة  �سرورة  على  ال�سوكاين  ويوؤكد 
ال�سلف  فاإن  تعاىل،  اهلل  ك�سفات  كنهها  معرفة  عن  العقل  يعجز  اأمور  فهناك 
مل يتكلفوا فيها؛ ومل ي�ستغلوا  مبا مل يكلفهم اهلل بعلمه، وال تعبدهم بالوقوف 
على حقيقته. وبالتايل فاإن احلق فيها مذهب خري القرون، ثم الذين يلونهم، ثم 
ا من العبارات  الذين يلونهم،  حيث كان الدين �سافًيا عن كدر البدع، خال�سً
التي جاء بها املتكلمون، وا�سطلحوا عليها، وجعلوها اأ�ساًل يرد اإليه كتاب اهلل 
و�سنة ر�سول اهلل  �سلى اهلل عليه و�سلم ومعياًرا لهما يُقبل منهما ما وافقه ويرد 

ما خالفه)2(. 
وهاهنا مثاالن مهمان يظهر فيهما العناية الكبرية مبق�سد حفظ العقل:  

املثال االأول: االجتهاد وذم التقليد والتع�سب املذهبي:
مبقابل الت�سليم يف ال�سفات والغيبيات يرى ال�سوكاين �سرورة تفعيل   
توفر كتب  بعد  ا  بهما، خ�سو�سً للعمل  الكتاب وال�سنة  تفهم  امل�سلم يف  عقل 
العلم، وتي�سر و�سائله)3(. وبالتايل فاإن اجتهادات االأئمة ال�سابقني- ُرغم جاللة 

الفتح الرباين  )9/ 4548(.  )1(
الفتح الرباين )1/ 261- 263(.  )2(

اأدب الطلب ومنتهى الأدب )�ص:110, 111(.  )3(
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النبع ال�سايف والنهر اجلاري-  اإىل  قدرهم- ال تلزم من بعدهم، والرجوع 
اأي الكتاب وال�سنة- اأوىل من التقليد والتع�سب ملن يخطئ وي�سيب.

والتع�سب  التقليد؛  وذم  ؛  االجتهاد  اإىل  الدعوة  ق�سية  كانت  لقد   
ال�سعوبات؛  وجت�سم  لها،  وانت�سر  لواءها،  حمل  التي  الق�سايا  اأهم  املذهبي 

وتلقى االأذى ب�سببها.
وميكن اإيجاز وجهة نظره يف عدة اأمور:   

االأول: اأن اهلل - �سبحانه وتعاىل- تعبدنا بكالمه وكالم ر�سوله، ومل يتعبدنا 
نة  بغريهما، يقول رحمه اهلل: "اإِن اهلل تعبد َجِميع َهِذه ااْلأمة مِبَا يِف اْلكتاب َوال�ساّ
لف دون من تَِبَعُهْم من اخْللف َواَل ق�سر  َومل يخ�ض بفهم َذِلك من َكاَن من ال�ساّ
َف�سله مِبَا �َسرعه جَلِميع عباده على اأهل ع�سر دون ع�سر اأَو اأهل قطر دون قطر 
اأَو اأهل بطن دون بطن فالفهم الَِّذي خلقه لل�سلف خلق مثله للخلف َواْلعقل 

الَِّذي َركبه يِف ااْلأَْمَوات ركب مثله يِف ااْلأَْحيَاء")1(.
الثاين: اأن العربة يف القول بدليله؛ ال بقائله؛ بينما املقلدة "خ�سوا بع�ض علماء 
امل�سلمني، واقتدوا بهم يف م�سائل الدين، ورف�سوا الباقني...  ثم جتاوزوا ذلك 
اأنه ال اجتهاد لغريهم، بل هو مق�سور عليهم، فكاأن هذه ال�سريعة كانت  اإىل 

لهم ال حظ لغريهم فيها، ومل يتف�سل اهلل على عباده مبا تف�سل عليهم")2(.
من  واأي�سر  للنا�ض  اأف�سل  القرون، وهو  للدليل هدي خري  االتباع  اأن  الثالث: 
اأخف عليهم  اإال ما هو  العوام  "فما طلبنا من هوؤالء  التقليد، قال رحمه اهلل: 
الذي درج عليه خري  الهدى  بالتقليد، وهذا هو  لهم  امللزمون  مما طلبه منهم 
بذريعة  ال�سيطان  ا�ستدرج  حتى  يلونهم  الذين  ثم  يلونهم  الذين  ثم  القرون 

املرجع نف�سه )�ص:110, 111(.  )1(
الفتح الرباين  )1/ 360(.  )2(
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تقليد  التقليد من ا�ستدرج ومل يكتف بذلك حتى �سول لهم االقت�سار على 
فرد من اأفراد العلماء وعدم جواز تقليد غريه ثم تو�سع يف ذلك فخيل لكل 

طائفة اأن احلق مق�سور على ما قاله اإمامها وما عداه باطل")1(.
فاإن  ولهذا  ال�سرعية،  بالن�سو�ض  واإزراء  للعقل؛  اإلغاء  التقليد  اأن يف  الرابع: 
ديدن املقلدين- وال حول وال قوة اإال باهلل- عند تعار�ض املذهب مع الدليل؛ 

ترجيح املذهب على الدليل)2(.
اخلام�ش: املفا�سد املتتبة على التقليد، كالتع�سب املذهبي، والفرقة واالختالف. 
قال رحمه اهلل: "لو مل يكن من �سوؤم هذه التقليدات واملذاهب املبتدعات اإال 
جمرد هذه الفرقة بني اأهل االإ�سالم مع كونهم اأهل ملة واحدة ونبي ]واحد[ 
َعَلْيِه  اهللُ  لَّى  �سَ النبي-  فاإن  كافيا كونها غري جائزة  لكان ذلك  وكتاب واحد 
اإىل االجتماع ويذم املتفرقني يف  َو�َسلََّم- كان ينهى عن الفرقة وير�سد  َواآِلِه 

الدين")3(.
ويف اليمن اتُهم ال�سوكاين وغريه من املجتهدين – من ِقبل املتع�سبني-   
بالعداء لعلي بن اأبي طالب؛ "وبهذه الذريعة ال�سيطانية والد�سي�سة االإبلي�سية 
�سار علماء االجتهاد يف القطر اليمني يف حمنة �سديدة")4(. يقول رحمه اهلل: 
"وليت َهوؤُاَلِء املقلدة اجلناة االأجالف نظُروا ِبَعني اْلعقل اإِْذ حرُموا الناّظر بنَي 
اْلعلم ووازنوا بنَي َر�ُسول اهلل �سلى اهلل َعَلْيِه َو�سلم َوبنَي اأَِئمَّة مذاهبهم وت�سوروا 
وقوفهم بنَي يَدي َر�ُسول اهلل �سلى اهلل َعَلْيِه َو�سلم َفَهل يْخطر ببال من بقيت ِفيِه 
بَِقيَّة من عقل َهوؤُاَلِء املقلدين اأَن َهوؤُاَلِء ااْلأَِئمَّة املتبوعني ِعْند وقوفهم املعرو�ض 

املرجع نف�سه )5/ 2189(.  )1(
اأدب الطلب )�ص: 141(.  )2(

الفتح الرباين  )5/ 2189(.  )3(
املرجع نف�سه )5/ 2212(.  )4(
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بنَي يَدي َر�ُسول اهلل �سلى اهلل َعَلْيِه َو�سلم َكانُوا يردون َعَلْيِه َقْوله اأَو يخالفونه 
باأقوالهم كال َواهلل بل هم اأتقى هلل واأخ�سى لَُه")1(.

ول�سنا ب�سدد مناق�سة وجهة نظر ال�سوكاين يف مو�سوع التقليد؛ بقدر   
ما اأردنا االإف�ساح عن حر�سه على حترير العقل؛ واإعطائه قيمته، والرجوع اإىل 
الدليل؛ بغ�ض النظر عن اأن يكون موقفه من التقليد فيه مبالغة ناجتة عن ردة 

فعل اإزاء املقلدة املتع�سبني الذين عانى منهم كثرًيا اأو ال.
املثال الثاين: حترمي امل�سكرات واملفرتات:

اأما عن امل�سكرات واملفتات املوؤثرة على العقل من ناحية العدم، والتي   
الزعفران  عن  �سوؤال  ال�سوكاين  اإىل  ورد  فقد  باجللد؛  عليها  ال�سرع  يُعاِقب 
�سماه:  بحًثا  فيها  فكتب  امل�سكرات؟  من  هي  هل  ونحوهما؛  الهنديِّ  واجَلوِز 
)البحث امل�سفر عن حترمي كل م�سكر ومفت()2( بني فيه قيام الدليل على حترمي 
ٌم من غري  كل م�سكر من غري تقييٍد ؛ فكلاّ نوع ثبتت له خا�سياّة االإ�سكار فهو حمراّ
فرٍق بني املائِع واجلامِد، وما كان بعالج وما كان باأ�سل اخِلْلقة)3(. قال �سلى اهلل 
عليه و�سلم: »ُكلُّ ُم�ْسِكٍر َخْمٌر، َوُكلُّ َخْمٍر َحَراٌم«)4(. واحلا�سل : "اأن احل�سي�سَة 
اإن كانت من  له عَمُلها ال �سك وال ريب يف حترميها؛ الأنها  وما يف حكمها مما 
امل�ْسكرات فهي داخلٌة يف عموم اأدلِة حترمِي امل�ْسكر... واإن كانت من املُفتات 
رات فهي حمرمٌة باحلديث ]الوارد[ يف حترمي كلاّ ُمْفت)5(، وال يخُرج  واملخداّ

– الكويت, الطبعة: الأوىل,  اأدلة الجتهاد والتقليد, لل�سوكاين, حتقيق: عبد الرحمن عبد اخلالق, دار القلم  القول املفيد يف   )1(
1396 )�ص: 60(.

الفتح الرباين  )8/ 4179- 4189(.  )2(
املرجع نف�سه )8/ 4200(.  )3(

اأخرجه م�سلم )3/ 1588( برقم )5354(.  )4(
اأخرجه اأحمد )44/ 246( برقم )26634( واأبو داود )3/ 329( برقم )3686( وقد �سعفه حمقق امل�سند.  )5(
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الهْندي واالأفيوُن ونحُوها  اأ�سال")1(. والزعفران واجلوز  االأمرين  عن هذين 
الحقٌة بامل�ْسكرات اإن �سح اأنها تُ�سكر ولو يف حال من االأحوال، واإن �سح اأنها 
ا حمرَّمٌة لذلك؛ فهي م�ساركٌة للم�سكر على اأحد التقديرين،  مفتٌة فهي اأي�سً
وللمفت على االآخر، وكل واحٍد منهما يقت�سي التحرمي. واإن مل ي�سحاّ فيها، 
و�سف االإ�سكار وال و�سف التفتري والتخدير مطلًقا فال وجه للحكم بتحرميها. 
فمن اأراد العثور على احلقيقة فلي�ساأل من له اختباٌر عن التاأثري الذي يح�سل 

باالأمور املذكورة)2(.
املطلب الرابع

رعاية مق�سد حفظ الن�سل
�سرع االإ�سالم حد الزنا �سيانًة لالأعرا�ض؛ ومنًعا الختالط االأن�ساب،   
الدماء  ك�سيانة  لل�سارع  مق�سودة  االأعرا�ض  "و�سيانة  القذف  حد  وكذلك 
واالأموال؛ ولذا تراه يجمع بينها يف النهي واحلث على احتامها، ف�سرع يف 
جميعها حدوًدا من ق�سا�ض وجلد، وقطع للزجر... وحكمة الق�سا�ض الزجر 
و�سيانة املال والدماء، وقطع يد ال�سارق الزجر و�سيانة املال. وجلد القاذف 
الزجر و�سيانة العر�ض، وق�ض عليه �سيانة الن�سب يف الزنا، والزجر عنه، وغري 

ذلك")3(.
واإن حترمي الزنا؛ والعقوبة على فعله؛ من اأهم ما يتم به حفظ الن�سل،   
وتفاوت حاالت الزنا ال تُخرجه عن حقيقته وعقوبته امل�ستحقة �سرًعا من الرجم 
للمح�سن واجللد لغري املح�سن، فاإن "الزنا ي�سدق على من وِطَئ اأجنبيًة وعلى 

الفتح الرباين  )8/ 3786(.  )1(
نف�ص املرجع واملو�سع.  )2(

الفتح الرباين  )10/ 4777(.  )3(
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من وطئ امراأَة جاِره، والثاين اأغلُظ من االأول كما ثبت يف احلديث ال�سحيح 
اأن ذلك من اأكرب الكبائر)1(، وكذلك ي�سدق ا�سُم الزنا على وطئ املَْحرم وهي 

اأغلُظ من وطء من لي�ست كذلك")2(.
قاذف  عقوبة  ولكن  واأخطر؛  اأ�سد  املراأة  قذف  فاإن  القذف  وكذلك   
الرجل كعقوبة قاذف املراأة، وعلى ذلك اإجماع االأمة �سلفها وخلفها يف كل 
ع�سر بعد اإجماع ال�سحابة، ، واإقامة احلد على القاذف من اخللفاء الرا�سدين، 

واإنا خ�ض املح�سنات تغليًبا)3(.
يَْغَتبْ  }وَاَل  الغيبة، قال تعاىل:  النهي عن  ومما يتعلق بحفظ االأعرا�ض   
َتوَّابٌ  اللَّهَ  إِنَّ  اللَّهَ  وَاتَُّقوا  َفَكِرهُْتمُوهُ  مَيًْتا  َأخِيهِ  لَحْمَ  يَْأُكَل  َأنْ  َأحَدُُكمْ  َأيُحِبُّ  بَعًْضا  بَعُْضُكمْ 

رَحِيمٌ{ ]احلجرات: 12[.

ومو�سوع الغيبة من املهمات الدينية؛ لت�ساهل كثري من النا�ض يف �ساأنه،   
ووقوعهم يف خطره، اإال من ع�سمه اهلل من عباده)4(.

لهم  امل�سهود  وال�سالح  الف�سل  اأهل  اغتياب  الغيبة  اأنواع  واأ�سد   
من  وغيبتهم  عليهم،  اهلل  ر�سوان  الكرام  ال�سحابة  مقدمتهم  ويف  باخلريية؛ 
الظلم الذي نهى اهلل عنه، ويبدو اأن "الظلمة يف االأعرا�ض، اأجراأ من الظلمة 
يف االأموال)5(. وقد ا�ستثنى العلماء عدة �سور �سرحوا باأنه يجوز فيها الغيبة، 

ناق�سها ال�سوكاين، واأكد على �سورتني منها:
ْنِب ِعْنَد اهلِل اأَْكرَبُ ؟ ... { ُثمَّ َذَكَر َنْحَوُه . ُثمَّ الَِّذي َيْتُلوُه ِمْنَها ُمَزاَناُتُه َحِليَلَة  َقاَل اْبُن َم�ْسُعوٍد : } َقاَل َرُجٌل : َيا َر�ُسوَل اهلِل , اأَيُّ الذَّ  )1(
َجاِرِه �سرح م�سكل الآثار - باب بيان م�سكل ما روي عنه عليه ال�سالم يف الكبائر التي وعد اهلل تعاىل جمتنبيها من عباده بتكفري 

�سيئاتهم �سواها )345/2( برقم )890(.
الفتح الرباين  )8/ 4195(.  )2(

املرجع نف�سه )9/ 4757( �سمن بحث يف قاذف الرجل, يرد فيه على من توهم اأن حد القذف خا�ص بقاذف املراأة؛ واأما قاذف الرجل   )3(
فال حد عليه.

الفتح الرباين )11/ 5570(.  )4(
املرجع نف�سه  )9/ 4684(.  )5(
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ال�سورة االأوىل: جرح الرواة وتعديلهم:
قال ال�سوكاين: "فلوال تعر�ض جماعة من حملة احلجة جلرح املجروحني،   
وتعديل العدول، وذبهم عن ال�سنة املطهرة، وتبيينهم لكذب الكذابني، لبقيت 
قيام  فكان  البلوى.  بها  ال�سريعة، وعمت  من جملة  املكذوبة  االأحاديث  تلك 
االأئمة - يف كل ع�سر - بهذه العهدة من اأعظم ما اأوجبه اهلل على العباد، ومن 
اأهم واجبات الدين، ومن احلماية لل�سنة املطهرة، فجزاهم اهلل خريا و�ساعف 

لهم املثوبة")1(.
ال�سورة الثانية: جرح ال�سهود وتعديلهم:

"فاإنه لو مل يقع ذلك الأريقت الدماء وهتكت احلرم،          قال ال�سوكاين: 
لَّى اهللُ َعَلْيِه  وا�ستبيحت االأموال ب�سهادات الزور، التي جعلها ر�سول اهلل - �سَ
َو�َسلََّم:  َعَلْيِه  اهللُ  لَّى  �سَ َقاَل  منها")2(.  الكبائر، وحذر  اأكرب  من   - َو�َسلََّم  َواآِلِه 
)اأَْكرَبُ اْلَكَباِئِر: ااْلإِ�ْسَراُك ِباهلِل، َوَقْتُل النَّْف�ِض، َوُعُقوُق اْلَواِلَدْيِن، َوَقْوُل الزُّوِر، 

اأَْو َقاَل: َو�َسَهاَدُة الزُّوِر()3(.
وجوبها؛  يف  بل  فيهما؛  الغيبة  جواز  يف  �سك  ال  ال�سورتان  وهاتان   
�سونا لل�سريعة، وذبا عنها، ودفعا ملا لي�ض منها، وحفظا لدماء العباد واأموالهم 
وتدخل  اخلم�ض،  ال�سرورات  حفظ  يف  داخل  هو  كله  وهذا  واأعرا�سهم. 
الواجبة هلل  الن�سيحة  اأعظم  الكذابني من  بيان كذب  فاإن  الن�سيحة؛  باب  يف 

ولر�سوله، وجلميع امل�سلمني)4(.
املرجع نف�سه )11/ 5584(.  )1(
املرجع نف�سه )11/ 5584(.  )2(

اأخرجه البخاري يف "�سحيحه" )3 / 171( برقم: )2653( , )8 / 4( برقم: )5977( )9 / 3( برقم )6871( وم�سلم يف "�سحيحه"   )3(
)1 / 64( برقم: )88( , )1 / 64( برقم: )88(.

الفتح الرباين  )11/ 5585(.  )4(
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املطلب اخلام�ض
رعاية مق�سد حفظ املال

ميكن اإيجاز رعاية مق�سد حفظ املال يف الفتح الرباين فيما ياأتي:  
اأواًل: االأ�سل:

ع�سمة مال امل�سلم كع�سمة دمه وعر�سه، واأنه ال يحل منه �سيء اإال باإذنه   
ال�سريعة)1( به، وهذا معلوم من كليات  ماأذون  اأو بحق �سرعي  نف�سه،  وطيبة 

فاإن "املناط ال�سرعياّ الذي حتلاّ به هذه الع�سمُة فيما ذكره اهلل ـ عز وجل ـ من 
بِالْبَاطِِل إاِلَّ َأنْ  بَيْنَُكمْ  َأمْوَالَُكمْ  َتْأُكُلوا  َّذِينَ آمَنُوا اَل  ال َأيُّهَا  }يَا  التا�سي يف قوله تعاىل: 
َواآِلِه  َعَلْيِه  اهللُ  لَّى  �سَ ـ  النبيُّ  ذكره  وما  ]الن�شاء: 29[  مِنُْكمْ{  َترَاٍض  عَنْ  تِجَارَةً  َتُكونَ 

َو�َسلََّم ـ يف احلديث من طيبِة النف�ِض)2(")3(.     
واأما االأموال املغ�سوبة؛ فاإنها باقية على ملك اأهلها، مع�سومة بع�سمة   
النا�ض  اأموال  اأكل  �سيئا؛ الأن ذلك من  منها  ياأخذ  اأن  االإ�سالم، ال يحل الأحد 
بالباطل)4(، واهلل - �سبحانه - يقول: }اَل َتْأُكُلوا َأمْوَالَُكمْ بَيْنَُكمْ بِالْبَاطِِل{ و�سح 
اأنه  ال�سحيحني وغريهما  َو�َسلََّم - يف  َواآِلِه  َعَلْيِه  اهللُ  لَّى  �سَ اهلل -  عن ر�سول 
ُكْم بَْيَنُكْم َحَراٌم َكُحْرَمِة يَْوِمُكْم َهَذا، يِف  ْعَرا�سَ قال: )َفاإِنَّ ِدَماَءُكْم َواأَْمَوالَُكْم َواأَ
�َسْهِرُكْم َهَذا، يِف بََلِدُكْم َهَذا، ِليَُبلِِّغ ال�سَّاِهُد اْلَغاِئَب()5(. وال�سرف حمرم، وهو 

املرجع نف�سه )7/ 3332(, )9/ 4704(.  )1(
اأخرجه البيهقي يف "�سننه الكبري" )6 / 100( برقم: )11660( , )8 / 182( برقم: )16856( والدارقطني يف "�سننه" )3 / 424(   )2(
برقم: )2886( , )3 / 425( برقم: )2887( واأحمد يف "م�سنده" )9 / 4795( برقم: )21026( واأبو يعلى يف "م�سنده" )3 / 140( 

برقم: )1570(.
الفتح الرباين  )8/ 3999(.  )3(
املرجع نف�سه )7/ 3265(.  )4(

اأخرجه البخاري يف "�سحيحه" )1 / 24( برقم: )67( , )1 / 33( برقم: )105(  )2 / 176( برقم: )1741( , )4 / 107( برقم:   )5(
)3197( , )5 / 177( برقم: )4406( )6 / 66( برقم: )4662( , )7 / 100( برقم: )5550( , )9 / 50( برقم: )7078 )م( )9 / 
133( برقم: )7447( وم�سلم يف "�سحيحه" )5 / 107( برقم: )1679( , )5 / 108( برقم: )1679( , )5 / 108( برقم: )1679( , 

)5 / 108( برقم: )1679(.
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مذموم كتابًا و�سنة، ومل يخالف فيه اأحد منهم من ال�سلف وال من اخللف)1(.
ثانًيا: اعتبار امل�سلحة يف اختالط احلالل باحلرام:

بيانه اأن الرواتب حالل مل�ستحقيها؛ "فياأخذ من له جراية من بيت مال   
امل�سلمني ما ي�سل اإليه منه من غري ك�سف عن حقيقته، اإال اأن يعلم اأن ذلك هو 
احلرام بعينه، وما اأخذه ال�سلطان من الرعية على غري وجهه، قد �سار اإرجاعه 
اإىل مالكه ماأيو�ًسا، و�سرفه يف اأهل العلم والف�سل واقع يف موقعه، ومطابق 

ملحلة، الأنهم م�سرف للمظامل، بل اأح�سن م�سارفها")2(. 
فاإنها  نوًعا؛  اأو  ا  �سخ�سً مالكها  ُجهل  التي  وهي  امللتب�سة،  املظامل  واأما   
من  اأو  امل�سلمني  اإمام  على  والواجب  امل�سلمني  مال  بيت  جملة  من  "تُعترب 
اإمام عندهم اأن ي�سرف تلك االأموال يف حماويج  كان �ساحلا منهم حيث ال 
امل�سلمني، واإذا مل يكن ثم حماويج �سرفها فيما ي�سلح اأحوالهم من م�سالح 
دينهم ودنياهم، واأهم امل�سالح واأحقها واأقدمها، واأوالها اجلهاد يف �سبيل اهلل 
- عز وجل - واإذ تبني لالإمام اأو ملن هو �سالح للقيام باأمور امل�سلمني مع عدم 
االإمام اأن يف تلك االأموال �سيئا من الزكاة �سرفه يف م�سارف الزكاة، وله اأن 

ي�سرف يف نف�سه ما يجوز له تناوله")3(.
ثالًثا: الذرائع ومنع ال�رصر:

لل�سوكاين عبارات مهمة يف حترمي ذرائع احلرام وما كان فيه �سرر، قال   
رحمه اهلل: "كل و�سلة تو�سل بها اإىل نوع من اأنواع الربا، وكل ذريعة يتذرع 
بها اإىل �سائبة من �سوائبه باطلة حرام ال يحل ملوؤمن يوؤمن باهلل واليوم االآخر اأن 

الفتح الرباين  )8/ 3805(.  )1(
املرجع نف�سه )9/ 4679, 4680(.  )2(

الفتح الرباين )7/ 3266(.  )3(
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ا:  يقع فيها، اأو يفتي بحلها، اأو يرخ�ض لعبد من عباد اهلل يف �ساأنها")1(. وقال اأي�سً
ومن جوز  ومنعه،  دفعه  فالواجب  ال�سرار؛  ذرائع  من  ذريعة  كان  ما  "وكل 
اأهدر  فقد  بامللك،  االنتفاع  جواز  على  الدالة  باالأدلة  عمال  باجلار  االإ�سرار 
اال�ستدالل،  قالب  فعك�ض  مطلقا،  العامة  االأدلة  عليها  وقدم  اخلا�سة،  االأدلة 
عليه")2(.  املتفق  االأ�سل  اإىل  الفعل  رد  واأهمل  التاأ�سيل،  تفريعه  يف  وخالف 
ا: "وانتفاع املالك اإذا كان ي�سر بجاره تعار�ض فيه اأمران: اأحدهما:  وقال اأي�سً
جلب م�سلحة املالك. والثاين: دفع املف�سدة عن اجلار. ودفع املفا�سد اأهم من 
جلب امل�سالح واأقدم")3(. وقال رحمه اهلل: "ويجوز لالإن�سان اأن ياأكل ما اأذن 
اهلل باأكله ما مل يكن يف ذلك املاأكول ما يت�سبب عنه حدوث عله يخ�سى على 
نف�سه منها الهالك، اأو ب�سرر البدن مبر�ض، فاإن اهلل- �سبحانه- قد نهى عباده 

عن اأن يقتلوا اأنف�سهم، ونهاهم عن اأن ياأكلوا اأو ي�سربوا ما ي�سر باأبدانهم")4(.
رابًعا: التاأديب باملال واالإلزام بامل�ساركة يف االإنفاق على اجلي�ش والدولة :

قال رحمه اهلل: "ال يحل التاأديب باملال اإال لذي والية عامة مع اجتماع   
م�سالح  من  موا�سع  يف  املاأخوذ  ذلك  وو�سع  العلم  �سعة  منها  فيه،  خ�سال 
اأو  نف�سه  مل�سلحة  ذلك  ياأخذ  كان  اأو  العلم  يف  مق�سرا  كان  من  ال  امل�سلمني 

م�سلحة من يلوذ به فهذا حرام ال ي�سوغه �سرع وال عقل)5(.
واأما االإلزام بامل�ساركة يف االإنفاق على اجلي�ض والدولة، فقد جمد فيها   
اإنه ذهب اإىل منع  ال�سوكاين على الظاهر، وهو جمود مفرط غريب، حيث 

املرجع نف�سه )5/ 2437, 2438(.  )1(
املرجع نف�سه )7/ 3733(.  )2(
املرجع نف�سه )7/ 3734(.  )3(

الفتح الرباين  )5/ 2612, 2613(.  )4(
املرجع نف�سه )7/ 3329, 3330(.  )5(
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االإلزام بامل�ساركة يف االإنفاق على اجلي�ض والدولة، قال رحمه اهلل: "مل يثبت 
من  اأحد  على  اأوجب   - َو�َسلََّم  َواآِلِه  َعَلْيِه  اهللُ  لَّى  �سَ  - اأنه  �سحيح  وجه  من 
لَّى اهللُ َعَلْيِه  ال�سحابة اأن يجهز غازيًا، اأو اأكرث اأو اأقل، بل غاية ما وقع منه - �سَ
َواآِلِه َو�َسلََّم - هو التغيب، فمن اأوجب عليه بعد ذلك اأن يدفع جزًءا من ماله 
اإىل غريه لينفقه يف �سيء من وجوه اخلري، فقد ادعى ما ال تدل عليه االآيات 
لَّى اهللُ َعَلْيِه َواآِلِه َو�َسلََّم - اأنه األزم اأحًدا من  القراآنية. ومل ينقل عن النبي - �سَ
ال�سحابة به على طريقة احلتم واجلزم، وال ورد ذلك يف حديث �سحيح وال 
َواآِلِه َو�َسلََّم - يرغب يف ذلك، فمن ادعى  َعَلْيِه  لَّى اهللُ  ح�سن، بل كان - �سَ
اأنه يحل له اأخذ مال اأحد من عباد اهلل لي�سعه يف طريق من طرق اخلري، ويف 
�سبيل من �سبل الر�سد مل يقبل منه ذلك اإال بدليل يدل على ذلك بخ�سو�سه، 
وال يفيده اأنه يريد و�سعه يف مو�سع ح�سن، و�سرفه يف م�سرف �سالح، فاإن 

ذلك لي�ض اإليه بعد اأن �سار املال ملًكا ملالكه")1(.
ولو نظر - رحمه اهلل- اإىل املقا�سد وامل�سالح التي راعاها واعتنى بها-   

وقد ذكرنا يف البحث ناذج منها- لرمبا كان له راأي اآخر يف امل�ساألة.
 

اخلامتـــــــة
اأواًل: النتائج:

مع اأن ال�سوكاين ينتمي اإىل مدر�سة الدليل؛ وغري مرتبط باأي من املذاهب   -
الفقهية ال�سائدة؛ اإال اأن له نظرات مقا�سدية دقيقة.

وهي  قبل،  منها  اأكرث  الق�ساء  توليه  بعد  لل�سوكاين  املقا�سدية  التطبيقات   -
اأعمق ا�ستدالاًل، واأبعد نظًرا.

ا. املرجع نف�سه )5156/10, 5168( ملخ�سً  )1(
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والنظر  املاآل؛  اعتبار  للمقا�سد:  املت�سمنة  ال�سوكاين  فتاوى  يف  يتجلى   -
ال�سرعي،  للمق�سود  املكلف  ق�سد  موافقة  ومدى  والنيات؛  الق�سود  يف 

ومراعاة امل�سلحة ال�سرعية املعتربة واملر�سلة.
ا قبل توليه الق�ساء. لل�سوكاين فتاوى جامدة على ظاهر الن�ض؛ خ�سو�سً  -

يف الفتاوى تطبيق عملي لالأحكام ال�سرعية؛ ونقل لالأحكام من التنظري اإىل   -
التطبيق.

ثانًيا: التو�سيات:
ا  ال�سرعية، خ�سو�سً العلوم  املقا�سدية لطالب  الفتاوى  - تدري�ض ناذج من 

فتاوى املجتهدين.
- ن�سر جهود العلماء املجتهدين يف اإ�سالح التعليم، وتوعية املجتمع، واحلكم 

مبا اأنزل اهلل.
اليمن  وجمتهدي  عموًما،  املجتهدين  فقه  يف  املقا�سدي  اجلانب  اإبراز   -

ا، وفقه ال�سوكاين بوجه اأخ�ض.  خ�سو�سً
 

اأهـــم املراجـــع
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ِرَســـــاَلــٌة فــــي َزَكــــاِة الـِفـْطــــِر
لإلمام حممد بن إبراهيم بن علي بن املرتضى الوزير اليماني )775-840هـ(

د. هويدا بنت بخيت حميد اللهيبي)1(

امل�ستخل�ش
�سالة، التي عنوانها: »ر�سالة يف  هذا البحث يهدف للتَّعريف بهذه الرِّ  
املرت�سى  بن  بن علي  اإبراهيم  بن  ال�سَّيد حممَّد  ين  الدِّ لالإمام عزاّ الفطر؛  زكاة 
الوزير اليماين:775-840هـ«. ويظهر من خاللها ت�سلُّع االإمام ابن الوزير يف 
، وبلوغه  ، واحلديثيِّ روايًة ودرايًة؛ كما تُْظِهر اأثر حترُّره الفقهِياّ اجلانب الفقهيِّ

رتبة االجتهاد الذي ارتقى اإليه.
ا�ستملت  مة  فاملقدِّ وق�سمني،  مة  مقدِّ اإىل  �سالة  الرِّ هذه  انق�سمت  وقد   

ة البحث. ية املو�سوع، واأ�سباب اختياره، وخَطاّ على: اأهمِّ
ل:  را�سة، وفيها مبحثني، االأَواّ واأَمَّا الق�سم االأول: فكان الق�سم املخت�ضُّ بالدِّ  
�سالة. ثُمَّ  �سالة، والثَاّاين: نبذة خمت�سرة عن الرِّ نبذة خمت�سرة عن �ساحب الرِّ

الق�سم الثَاّاين: املخت�ضُّ بالتَّحقيق. وذيَّلت البحث بفهار�ض تف�سيليَاّة كا�سفة.
الكلمات املفتاحيَّة:

زكاة الفطر، �سدقة الفطر، زكاة.  

مــــــة مقدِّ
حَتَرَّى  َمن  الكايف  اتََّقاه،  َمن  الواقي  ا�ستهداه،  َمن  الهاِدي  هلِل  احلمُد   
ر�سوله  على  وال�سالم  وال�سالة  وُمنتهاه،  التمام  اأَمَد  بالًغا  حمًدا  اه،  ِر�سَ

اأ�ستاذ الفقه امل�ساعد بق�سم ال�سريعة بكلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية بجامعة اأم القرى.  -1
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اأثره  األه و�سحبه ومن وااله، واقتفى  وم�سطفاه، حممد بن عبد اهلل، وعلى 
وُهداه.

وبعد ...  
جميل  اأودعها  ميانِه،  ومقدَِّم  زمانه،  اإِماِم  اإ�سراقات  من  اإ�سراقة  فهذه   

بيانه، فخرجت درة بي�ساء ت�سر الناظرين.
ابن  الكبري  االإمام  هو  رفيعة  علمية  لقامة  الر�سالة  هذه  راأيت  ملا  واإين   
نويت  وا�سعة.  رحمة  ورحمه  عنه،  اهلل  ر�سي  840هـ(  )ت:  اليماين  الوزير 
�ستة قرون؛ ظلت  النور منذ  تر  الر�سالة مل  حتقيقها ودرا�ستها، ال�سيَّما وهذه 
كدرر  نورها  فيلمع  املكتبات؛  نور  اإىل  لتخرج  املخطوطات؛  غياهب  يف 
تنا�سب  التي  املر�سية  ال�سورة  بهذه  لتخرج  للتمام،  اهلل  فوفقني  مكنونات، 

مقام هذا االإمام.
وتنفع  ت�سر  واأن  اأعمايل،  ميزان  يف  تكون  اأن  اهلل  من  الأرجو  واإين   
اأقدمها  التي  الر�سالة  تكون هذه  فيدعو يل بدعوة �ساحلة، واأن  يطالعها،  من 
للمكتبة االإ�سالمية من الباقيات ال�ساحلات التي يتقرب بها العبد امل�سلم لربه، 

فاإليه املنتهى واملاآب.
و�سلى اهلل على نبينا حممد، وعلى اآله و�سحبه و�سلم.

متهيـــــــــــد
الوزير  ابن  االإمام  وحياة  اليمن،  واقع  من  حلقبة  توؤرخ  الر�سالة  هذه   

اليماين من عدة نواحي:
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-اليمن-؛  البقعة  هذه  يف  والثقايف  العلمي  اجلانب  الر�سالة  هذه  متثل   -1
حيث احتوت على م�ساجلة علمية فقهية حديثية مقارنة.

ناحية  من  نف�سه  املوؤلف  لدى  العلمي  اجلانب  ا  اأي�سً الر�سالة  هذه  وتُظهر   -2
املرحلة الزمنية التي األف فيها ابتداًء، وبالقامة العلمية التي و�سل اإليها يف 

هذه املرحلة انتهاًء، و�سبب التاأليف لهاتني الر�سالتني.
التاأليف  على  اليمن  يف  احلقبة  هذه  يف  ال�سيا�سي  العراك  اأثر  تظهر  كما   -3

والت�سنيف.
احلياة  اإثراء  يف  والفقهية  العقدية  املذهبية  اخلالفات  اأثر  تظهر  كما   -4

العلمية.
كما اأنها تظهر اأثر التحرر الفقهي واالنطالق من �سيق املذهبية اإىل �سعة   -5

االجتهاد واأثرها يف تو�سيع املدارك وات�ساع االأفق.
اأهميَّة الر�سالة املخطوطة، واأ�سباب اختيارها:

–على  الوزير ليجدها  اإبراهيم  الناظر يف ر�سالة االإمام حممد بن  اإن   
�سغر حجمها- عظيمة النفع، ت�سد االنتباه مبجرد الوقوف عليها، فال ي�ستطيع 
بعني  فيها  النظر  يعيد  اأن  اإال  ميلك  ال  اإنه  بل  عنها،  الطرف  يغ�ض  اأن  القارئ 
فاح�سة، ليلم بها كاملة وي�ستفيد منها، وقد اأفدت منها غاية االإفادة، وفوائدها 

ال يحدها ح�سر.
وتربز قيمة الر�سالة املخطوطة من خالل عدة نقاط اأذكرها على النحو   

االآتي:
قيمة وقامة موؤلفها، االإمام احلرب الفهامة، جامع العلوم والفنون حممد بن   -

اإبراهيم الوزير.
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تفرد مو�سوعها، حيث مل ي�سلنا م�سنف مفرد يف هذه امل�ساألة.  -
عظم املنفعة من حتقيقها ون�سرها.  -

امل�سائل  هذه  مثل  يف  التاأليف  يف  امل�سلمني  علماء  عظمة  على  التدليل    -
الدقيقة.

-  متثل هذه الر�سالة م�ساجلة علمية فقهية حديثية مقارنة، بعر�ض متميز.
-  تناول مباحث امل�ساألة من الناحية الفقهية باال�ستيعاب وال�سمول عن طريق 

اال�ستدالل، واالأخذ والرد.
مبا  له  بل واال�ستدالل  املخالف،  النقل خا�سة مع كالم  واالأمانة يف  الدقة   -

غفل عنه اأو اأغفله.
ح�سن املزج بني فنون ال�سريعة واال�ستيعاب، يظهر هذا يف ح�سن ال�سبك   -
وترتيب االأفكار، وتنا�سق العبارات، فت�ستطيع اأن ت�سف هذه الر�سالة باأنها 
ا�ستخال�سه  وكيفية  الدليل،  فقه  حيث  من  حديثية  ور�سالة  مقارنة،  فقهية 
من مظانه، واأ�سولية من حيث  اإطاللتها على علم اأ�سول الفقه وا�ستخدام 
قواعده: كقوله: )القيا�ض ال يرد على الن�سو�ض(، وميكنك اأن تدرك من 
مت�سلًعا يف علوم كثرية   الوزير  ابن  االإمام  الر�سالة كون  ثناياها هذه  بني 
كعلم الرجال والعلل، واأنه-رحمه اهلل- اأماط لثام علم املنطق القدمي عن 
كثري من خفايا اجلدل، والت�سور والت�سديق وغريها، كما ال يخفى ما فيها 
من فنون املناظرة واآدابها، واأخرًيا مل تخل الر�سالة من لغة عربية �سامقة، 

واطالع تام، ومتكن عام من لغة العرب.
يف  مرجحة  قاعدة  واتخذه  ال�سحابة،  عمل  طبق  الوزير  ابن  االإمام  اأن   -

امل�ساألة.
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خطة البحث:
ا�ستمل البحث على مقدمة وق�سمني:

وخطة  املخطوط،  اختيار  واأ�سباب  املو�سوع،  اأهمية  على  وت�ستمل  املقدمة: 
البحث.

الق�سم االأول: الدرا�سة. وت�ستمل على مبحثني:
املبحث االأول: نبذة خمت�رصة عن �ساحب الر�سالة. وفيه خم�سة مطالب:

املطلب االأول: ا�سمه ون�سبه ومولده.  
املطلب الثاين: �سيوخه وتالميذه.  

املطلب الثالث: اآثاره العلمية.  
املطلب الرابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.  

املطلب اخلام�ض: وفاته.  
املبحث الثاين: نبذة خمت�رصة عن الر�سالة. وفيه ثالثة مطالب:

املطلب االأول: اأهمية الر�سالة.  
املطلب الثاين: ا�سم الر�سالة، و�سحة ن�سبتها للموؤلف.  

ملطلب الثالث: منهج املوؤلف يف الر�سالة. ا 
الق�سم الثاين: التحقيق.

وي�ستمل على متهيد يف و�سف املخطوط ون�سخه، وبيان منهج التحقيق،   
الن�ض املحقق.

الفهار�ش: وت�ستمل على فهار�ض تف�سيلية كا�سفة.
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الق�سم االأول
 الدرا�سة

املبحث االأول
نبذة خمت�رصة عن �ساحب الر�سالة

املطلب االأول
ا�سمه ون�سبه ومولده)1(

هو: االإمام عز الدين ال�سيد حممد بن اإبراهيم بن علي بن املرت�سى بن   
املف�سل بن املن�سور بن حممد بن العفيف، ينتهي ن�سبه اإىل: احل�سن بن علي بن 

اأبى طالب ر�سي اهلل عنهم جميًعا)2(.
املطلب الثاين

�سيوخه وتالميذه
اأواًل: �سيوخه:

اأخذ االإمام حممد بن اإبراهيم الوزير عن �سيوخ كرث، منهم:
العالمة النا�سر بن اأحمد ابن اأمري املوؤمنني املطهر)3(.  -1

�سيخ احلرم جمال الدين حممد بن عبد اهلل بن ظهرية القر�سي ال�سافعي   -2
املكي)4(.

ينظر ترجمته يف: ال�سوء الالمع لأهل القرن التا�سع )272/6(, طبقات �سلحاء اليمن )�ص20(, البدر الطالع مبحا�سن من بعد   )1(
القرن ال�سابع )81/2(, اأبجد العلوم )�ص677(, الأعالم للزركلي )8/5(, فهر�ص الفهار�ص )1124/2(.

انظر: البدر الطالع مبحا�سن من بعد القرن ال�سابع )81/2(.  )2(
ر بن اأَْحمد اْبن الإَِمام املَتَوكل على اهلل املطهر بن يحيى احْل�سني الزيدي. من �سيوخه: الإَِمام الواثق ِباهللَّ  ا�سِ يِّد اْلَعالَمة النَّ هو: ال�سَّ  )3(
اأَبى اخْلَرْي, ومن تالميذه:  اأَْحمد الكينعي والفقيه على بن عبد اهلل بن  اإِْبَراِهيم بن  ْيخ  َوال�سَّ د بن املطهر بن يحيى  املطهر بن حُمَمَّ
ال�سيد حممد بن اإبراهيم وغريه, من م�سنفاته: له �سرية خمت�سرة اأجمل فيها اأخبار املطهر بن يحيى. وفاته: تويف �سنة )802هـ(, 

ينظر ترجمته يف: امللحق التابع للبدر الطالع مبحا�سن من بعد القرن ال�سابع )219/2(, الأعالم للزركلي )347/7(.
هو: اأبو حامد, جمال الدين, حممد بن عبد اهلل بن ظهرية, القر�سي املكي ال�سافعي, �سيخ احلرم, قا�سي مكة ومفتيها, من �سيوخه:   )4(
عز الدين عبد العزيز بن جماعة وموفق الدين احلنبلي, واأحمد بن �سامل بن ياقوت. من تالميذه: ابنته اأم كلثوم وتعدى �سعادة بنت 
اجلمال, واحلافظ ابن حجر الع�سقالين, وحممد بن اإبراهيم بن الوزير. وفاته: تويف �سنة )817هـ(. ينظر ترجمته يف: ذيل التقييد يف 

رواة ال�سنن والأ�سانيد )139/1(, طبقات ال�سافعية لبن قا�سى �سهبة )54/4(, طبقات احلفاظ لل�سيوطي )�ص548(.
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اأخوه االأكرب الهادي بن اإبراهيم)1(.  -3
ثانًيا: تالميذه:

ال�سايف،  م�سرعه  ورود  على  وت�سابقوا  العلماء،  من  الكثريون  له  تتلمذ  لقد 
واملورد العذب كثري الزحام، منهم:

1-   ح�سن بن حممد ال�سظبي)2(.
2-   االإمام املن�سور علي بن �سالح الدين)3(.

3-   �سالح بن علي بن حممد بن اأبى القا�سم)4(.
املطلب الثالث
اآثاره العلمية)5(

ترك االإمام ابن الوزير خلفه م�سنفات عديدة، وجمموع ر�سائل مفيدة،   
يف بابها، من اأ�سهرها:

هو: جمال الدين, الهادي بن اإبراهيم بن علي بن املرت�سى احل�سني. من �سيوخه: اإ�سماعيل بن اإبراهيم ابن عطية النجراين وحممد   )1(
بن علي بن ناجي والعالمة عبد اهلل بن احل�سن الدواري. من تالميذه: اأخوه حممد بن اإبراهيم بن الوزير, وغريه, من م�سنفاته: كفاية 
القانع يف معرفة ال�سانع, الطرازين املعلمني يف ف�سائل احلرمني املحرمني, هداية الراغبني اإىل مذهب العرتة الطيبني. وفاته: تويف 
�سنة )822هـ(. ينظر ترجمته يف: ال�سوء الالمع لل�سخاوي )206/10(, البدر الطالع مبحا�سن من بعد القرن ال�سابع )316/2(, 

الأعالم للزركلي )58/8(.
بن حممد  الدين علي  الإمام جمال  �سيوخه:  املحرزي.  احلارثي  ال�سظبي  �سعيد  بن  بن حممد  الدين ح�سن  بدر  الفقيه  الإمام  هو:   )2(
بن �سليم املعروف بابن هطيل, والإمام ابن اجلزري, والإمام حممد بن اإبراهيم الوزير. م�سنفاته: تب�سرة اأويل الألباب يف �سوابط 
الإعراب, وله نظم �سماه ال�سحر احلالل والعذب ال�سل�سال. وفاته: تويف بتعز �سنة )835هـ(. ينظر ترجمته يف: طبقات �سلحاء 

اليمن للربيهي )�ص222(.
هو: الإمام املن�سور علي بن حممد النا�سر �سالح الدين ابن علي املهدي: ولد �سنة )775هـ( خم�ص و�سبعني و�سبعمائة وملا مات   )3(
والده الإمام �سالح الدين حممد بن علي بن حممد يف �سنة )793هـ( وكانت خالفته قد متكنت يف الديار اليمنية وعظمت �سطوته 
وكرثت جيو�سه وبعد �سيته اأر�سل اأمراءه ووزراءه اإىل القا�سي العالمة عبد اهلل بن احل�سن الدواري اإىل �سعدة فو�سل اإىل �سنعاء ثم 
اأجمع راأيه وراأى اأرباب الدولة على مبايعته, وقد طالت اأيامه وعظمت مملكته وات�سعت بالده وتكاثرت اأجناده حتى مات يف �سابع 

وع�سرين �سهر �سفر �سنة )840هـ(. ينظر: ترجمته يف: البدر الطالع مبحا�سن من بعد القرن ال�سابع )487/1(.
هو: الإمام املهدى �سالح بن علي بن حممد بن اأبي القا�سم احل�سني كان من اأكابر علماء ع�سره, �سيوخه: الإمام حممد بن اإبراهيم   )4(
�سنة  ب�سنعاء  تويف  وفاته:  ْلِخي�ص.  التَّ �َسَواِهد  �سرح  خُمَْت�سر  احلاجب,  ابن  كافية  ب�سرح  الثاقب  النجم  م�سنفاته:  من  الوزير. 
)849هـ(. ينظر ترجمته يف: امللحق التابع للبدر الطالع مبحا�سن من بعد القرن ال�سابع )107/2(, معجم املوؤلفني )21/5(, هدية 

العارفني )427/1(.
انظر: ال�سوء الالمع لأهل القرن التا�سع )272/6(, اأبجد العلوم )�ص677(, لأعالم للزركلي )301/5(.  )5(
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كتابه: »العوا�سم والقوا�سم يف الذب عن �سنة اأبي القا�سم« يف الرد على   -1
الزيدية، ا�ستمل من الفوائد على ما مل ي�ستمل عليه كتاب.

وكتاب: الربهان القاطع يف اإثبات ال�سانع وجميع ما جاءت به ال�سرائع   -2
األفه يف �سنة 801هـ.

ومنها: الرو�ض البا�سم خمت�سر: العوا�سم والقوا�سم وكتاب: التاأديب   -3
امللكوتي خمت�سر فيه العجائب والغرائب.

وله خمت�سر جليل يف علم االأثر األفه بعد اطالعه على نخبة الفكر �سماه:   -4
»تنقيح االأنظار يف علوم االآثار« �سنفه يف اآخر �سنة 813هـ.

وكتاب: »العزلة«.  -5
و»قبول الب�سرى بالتي�سري للي�سرى«.  -6

يف  كتاب  وهو  837هـ  �سنة  يف  �سنفه  اخللق«  على  احلق  »اإيثار  وكتاب   -7
معرفة اهلل ومعرفة �سفاته على مناهج الر�سل وال�سلف.

اأما بالن�سبة لر�سائله ال�سغرية فمنها:
ر�سالة يف ِحَمى االأراك.

ر�سالة يف نكاح اليتيمة)1(.
ومنها: ر�سالة يف زكاة الفطر)2(.

ومنها: ر�سالة يف م�سائل االجتهاد)3(.
ومنها: ر�سالة يف القول بتجزوؤ االجتهاد)4(.

اأ�سار احلب�سي اإىل اأنها يف املكتبة الغربية )32 جماميع(, ينظر: فهر�ص خمطوطات بع�ص املكتبات اخلا�سة باليمن, تاأليف عبداهلل حممد   )1(
احلب�سي, حتقيق: جوليان يوهان�سني, النا�سر: موؤ�س�سة الفرقان للرتاث الإ�سالمي.

وهي حمل التحقيق بني اأيدينا, ومو�سوع هذه الر�سالة.  )2(
ذكرها يف العوا�سم والقوا�سم )279/1(.  )3(
ذكرها يف العوا�سم والقوا�سم )298/1(.  )4(
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ومنها: ر�سالة يف بيان جواز اإقامة اجلمعة من غري اإمام)1(.
ومنها: بحث حول قول اهلل تعاىل: }عَالِمُ الَْغيِْب َفلَ يُْظِهرُ عََلى َغيِْبهِ َأحَدًا{]اجلن : 26[)2(.

املطلب الرابع
مكانته العلمية وثناء العلماء عليه

اأواًل: مكانته العلمية:
االإمام ابن الوزير ممن يق�سر القلم عن التعريف بحاله وكيف ميكن �سرح   
املجتهدين يف  االأئمة  بعدهم من  االأربعة فمن  املذاهب  اأئمة  يزاحم  حال من 
اجتهاداتهم وي�سايق اأئمة االأ�سعرية واملعتزلة يف مقاالتهم ويتكلم يف احلديث 
اإحاطته بحفظ غالب املتون ومعرفة رجال االأ�سانيد  اأئمته املعتربين مع  بكالم 
ا وحااًل وزمانًا ومكانًا وتبحره يف جميع العلوم العقلية والنقلية على  �سخ�سً

حد يق�سر عنه الو�سف.
ومن رام اأن يعرف حاله ومقدار علمه فعليه مبطالعة م�سنفاته فاإنها �ساهد   
عدل على علو طبقته فاإنه ي�سرد يف امل�ساألة الواحدة من الوجوه ما يبهر لب 
مطالعه ويعرفه بق�سر باعه بالن�سبة اإىل علم هذا االإمام كما يفعله يف العوا�سم 
ال  العلوم  من  اأنواع  يف  فوائد  على  ي�ستمل  جملدات  اأربعة  يف  والقوا�سم 

توجد يف �سيء من الكتب.
وكالم ابن الوزير ال ي�سبه كالم اأهل ع�سره وال كالم من بعده بل هو   
من نط كالم ابن حزم وابن تيمية وقد ياأتي يف كثري من املباحث بفوائد مل 
والرقائق  التو�سالت  يف  غالبه  و�سعره  جملد  �سعره  وديوان   ، غريه  بها  ياأت 

خمطوط يف »مكتبة الأوقاف« يف )11ق(, الفهر�ص: )1177/3(.  )1(
خمطوط يف »مكتبة الأوقاف« يف )5ق(, انظر: الفهر�ص: )551/2(.  )2(
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وتقييد ال�سوارد العلمية واملجاوبة ملن امتحن به من اأهل ع�سره)1(.
ومل يكن يف زمنه من يقوم له لكونه يف طبقة لي�ض فيها اأحد من �سيوخه ف�ساًل 
عن معار�سيه والذي يغلب على الظن اأن �سيوخه لو جمعوا جميًعا يف ذات 

واحدة مل يبلغ علمهم اإىل مقدار علمه وناهيك بهذا.
ثم بعد هذا اجنمع واأقبل على العبادة ومت�سيخ وتوح�ض يف الفلوات   
وانقطع عن النا�ض ومل يبق له �سغل بغري ذلك، وتاأ�سف على ما م�سى من عمره 
م�سغول  اأنه يف جميعها  مع  معا�سريه  وبني  بينه  التي جرت  املعارك  تلك  يف 
العلماء  اأكابر  اأعرا�ض  ال�سنة والرفع عن  بالت�سنيف والتدري�ض، والذب عن 
العلوم  و�سائر  احلديث  علم  ون�سر  البدع،  الأهل  واملنا�سلة  االأمة،  واأفا�سل 
ال�سرعية يف اأر�ض مل ياألف اأهلها ذلك ال �سيما يف تلك االأيام، فله اأجر العلماء 
العاملني واأجر املجاهدين املجتهدين، ولكنه ذاق حالوة العبادة وطعم لذة 

االنقطاع اإىل جناب احلق ف�سغر يف عينيه ما �سوى ذلك)2(.
ثانًيا: ثناء العلماء عليه:

لقد اأثنى على االإمام ابن الوزير خرية العلماء واالأئمة يف �سائر البلدان،   
اال�ستغال  على  »مقبل  852هـ(:  )ت:  حجر  ابن  احلافظ  عنه  قال  ذلك:  فمن 

باحلديث �سديد امليل اإىل ال�سنة بخالف اأهل بيته -رحمه اهلل-«)3(.
يرجع  اإماًما  »كان  904هـ(:  )ت:  الربيهي  عبدالوهاب  االإمام  وقال   
اأهل بلده  اإليه يف املع�سالت ويق�سد الإي�ساح امل�سكالت اأجمعت العامة من 

ينظر: البدر الطالع مبحا�سن من بعد القرن ال�سابع )91/2(.  )1(

)2(  انظر: البدر الطالع مبحا�سن من بعد القرن ال�سابع )92/2(.
اإنباء الغمر باأبناء العمر )211/3(, املوؤلف: اأبو الف�سل اأحمد بن علي بن حممد بن اأحمد بن حجر الع�سقالين )املتوفى: 852هـ(,   )3(
الن�سر:  عام  م�سر,  الإ�سالمي,  الرتاث  اإحياء  جلنة   - الإ�سالمية  لل�سئون  الأعلى  املجل�ص  النا�سر:  حب�سي,  ح�سن  د  املحقق: 

1389هـ, 1969م, عدد الأجزاء: 4.
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الأهل  ورف�سه  ال�سنة  طريق  ولزومه  واإكرامه  وتف�سيله  واحتامه  جاللته  على 
البدعة«)1(.

وقال االإمام ال�سوكاين )ت: 1250هـ(: »لو قلُت: اإن اليمن مل ينجب   
مثله مل اأبعد عن ال�سواب ويف هذا الو�سف ماال يحتاج معه اإىل غريه«)2(.

واملحدث  العالمة  »االإمام  1307هـ(:  )ت:  خان  ح�سن  �سديق  ال�سيخ  وقال 
كان  ال�سويف،  ال�سني  احلجة  الرحلة  البليغ  الفقيه  املتكلم  النحوي  االأ�سويل 
اأهل  وبقية  االإ�سناد  لواء  وحامل  النقاد،  خامتة  الدهر  ونادرة  الع�سر  فريد 

االجتهاد بال خالف وعناد«)3(.
املطلب اخلام�ض

وفاتـــــــــه
عاد االإمام حممد بن اإبراهيم الوزير -رحمه اهلل تعاىل- يف اآخر حياته اإىل   
�سنعاء، وكان موعده مع ُح�ْسن اخلتام باال�سطفاء؛ حيث اختاره اهلل اإىل جواره 
مبوتة �سريفة لعبده ابن الوزير؛ اإذ مات -رحمه اهلل- يف الطاعون الذي وقع يف 

اليمن يف �سنة )840هـ(، وذلك بعد اأن انقطع للعبادة يف اآخر عمره)4(.
فن�ساأل اهلل اأن تكون هذه عالمة على ح�سن خامتته، واأن يكون قد بلغ   
منازل ال�سهداء؛ اإذ اأخرب �سيِّد االأنبياء )�سلى اهلل عليه و�سلم( بقوله: »ال�سهداء 
�سبيل  الهدم، وال�سهيد يف  املطعون، واملبطون، والغرق، و�ساحب  خم�سة: 

اهلل«)5(. تغمده اهلل بوا�سع رحمته ور�سوانه.
طبقات �سلحاء اليمن )�ص20(.  )1(

البدر الطالع مبحا�سن من بعد القرن ال�سابع )92/2(.  )2(
اأبجد العلوم )�ص677(.  )3(

)4(  انظر: اأبجد العلوم )�ص: 677, 678(.
اأخرجه البخاري )24/4(, كتاب اجلهاد وال�سري, باب ال�سهادة �سبع �سوى القتل, برقم: )2829(, وم�سلم )1521/3(, كتاب   )5(

الإمارة, باب بيان ال�سهداء, برقم: )1914(, من حديث اأبي هريرة  )ر�سي اهلل عنه(.
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ولد االإمام ابن الوزير يف �سهر رجب �سنة )775هـ(، بهجر الظهراوين   
من �سظب، و�سظب جبل عال باليمن)1(.

املبحث الثاين
نبذة خمت�رصة عن الر�سالة

املطلب االأول
اأهمية الكتاب

ترجع اأهمية هذه الر�سالة يف اأن مو�سوعها حمل خالف بني الفقهاء)2(،   
ورغم اأن االإمام ابن الوزير �ُسِبَق بالت�سنيف يف هذه امل�ساألة، فقد اأفردها قبله 
ثالثة من اأهل العلم مب�سنف، اإال اأنه مل يُحفظ لنا من ذلك �سيء، و�ساعت هذه 
التدبري  االأمة، ومن جميل لطف اهلل، وح�سن  تراث  ما �ساع من  الر�سائل مع 
اأن ُحفظت هذه الر�سالة، فجاء البحث فيها ماتًعا يزيل اأمل فقد ما م�سى من 
ت�سنيف، فجاءت حاوية ملذاهب الفقهاء، واأ�سالفهم من ال�سحابة والتابعني، 
واأتى فيها ابن الوزير -رحمه اهلل- باأحاديث كثرية مرفوعة وموقوفة تبني اأن 
وقد ذكر العالمة ال�سخاوي اأن الإمام ابن الوزير اليماين كان مولده التقريبي يف �سنة )765هـ(, وهذا التقريب بعيد, وال�سواب اأنه   )1(
ولد �سنة )775هـ(, وهذا الذي رجحه العالمة ال�سوكاين والعالمة �سديق ح�سن خان وغريهما. ينظر: البدر الطالع )81/2(, ال�سوء 

الالمع )272/6(, اأبجد العلوم )�ص677(.
) ( اتفق الفقهاء على جواز اإخراج زكاة الفطر من اأيِّ �سنٍف من الأ�سناف املن�سو�سة, واختلفوا يف اإخراجها من قوت البلد اإذا كان   )2(

من غري الأ�سناف املن�سو�سة على قولني م�سهورين:
القول الأول: ل يجوز اإخراج زكاة الفطر من غري الأ�سناف املن�سو�سة واإن كانت من قوت البلد, وهو رواية عن مالك, وهو قول عند   

املالكية, وهو مذهب احلنابلة, والظاهرية, وهو مذهب الإمام ابن الوزير.
القول الثاين: جواز اإخراج زكاة الفطر من غري الأ�سناف املن�سو�سة اإن كانت من قوت البلد, وهو مذهب احلنفية, وهو م�سهور   
القطان  الإجماع, لبن  م�سائل  الإقناع يف  ينظر يف هذا:  الزيدية.  قول  احلنابلة, وهو  ورواية عند  وال�سافعية,  املالكية,  مذهب 
الفا�سي )183/1(, املحلى بالآثار )238/4(, اختالف الأئمة )211/1(, الختيار لتعليل املختار )123/1(, بدائع ال�سنائع 
)69/2(, املدونة )391/1(, البيان والتح�سيل )485/2(, التو�سيح �سرح جامع الأمهات )370/2(, الأم لل�سافعي )71/2-
72(, احلاوي الكبري )379/3(, املجموع )142/6(, املغني )81/3(, املبدع )384/2(, الفروع وت�سحيح الفروع )235/4(, 
علماء  ملذاهب  اجلامع  الزخار  البحر  )املقدمة/35(,  البا�سم  الرو�ص   ,)443/1( الإرادات  منتهى  �سرح   ,)181/3( الإن�ساف 

الأم�سار )91/5(.
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زكاة الفطر تكون عن كل فرد �ساع من الطعام اإال طعاًما واحًدا وهو القمح 
تكون ن�سف �ساع، وقد ذكر ابن الوزير هذه الروايات املوؤكدة اأن زكاة الفطر 
من  وكثري  ال�سحابة  اأكرث  مذهب  باأنه  موؤيد  هذا  واأن  قمح،  من  �ساع  ن�سف 

التابعني ك�سعيد بن امل�سيب وغريه.
ومع اأن هذا املذهب الذي اأيده ابن الوزير و�سحح االأحاديث الدالة   
عليه خمالف ملذهب اجلمهور وموافق ملذهب االأحناف، اإال اأنه -رحمه اهلل- 
املوؤيدة  واالأدلة  والروايات  االأحاديث  اعتمد على  واإنا  اأحًدا،  يقلد  يكن  مل 
لهذا املذهب، ورد على اأدلة العلماء الذين قالوا باأنها �ساع من القمح كباقي 

ف االأحاديث التي ا�ستدلوا بها. الطعام و�سعاّ
بع�ض  ظن  قد  الأنه  االأهمية؛  غاية  يف  الر�سالة  هذه  اأن  يتبني  وبهذا   
النا�ض اأن اإخراج ال�ساع من جميع الطعام حتى القمح هو فر�ض زكاة الفطر، 
الر�سالة تبني االأدلة على خالف  ُم�سلَّم، فجاءت هذه  اأمر  باأن هذا  واعتقدوا 

ذلك، وتبني اأن امل�ساألة خالفية اجتهادية حمل نظر بني العلماء.
املطلب الثاين

توثيق ا�سم الر�سالة، و�سحة ن�سبتها للموؤلف
اأواًل: توثيق ا�سم الر�سالة:

بعد البحث والتمحي�ض املجداّ يف كتب الفهار�ض والتاجم والتاريخ   
اأقف على من �سمى ر�سالة االإمام ابن الوزير اليماين التي بني  واالأن�ساب مل 

يدي، وحمل التحقيق.
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اإجزاء  يف  »ر�سالة  الر�سالة:  من  )اأ(  الن�سخة  يف  النا�سخ  اأثبت  وقد   
الن�سف ال�ساع من الرب يف الفطرة«.

ويف الن�سخة )ب( من خمطوط الر�سالة كتب النا�سخ يف اأول الن�سخة   
فوق الر�سالة: »يف اأدلة من ذهب اإىل اإجزاء ن�سف �ساع بر يف الفطرة وما 

عار�سها«.
»ر�سالة  با�سم:  )8ق(:  يف   )184 )جماميع  الغربية  املكتبة  يف  وجاء   
جليلة يف ثالث م�سائل: يف اأن الفطرة من الرب، ويف حمى االأراك، ويف نكاح 

اليتيمة«)1(.
ولعل هذا اال�سم املوجود يف فهار�ض املخطوطات اخلا�سة باليمن »يف   
اأن الفطرة من الرب« خمت�سًرا من اال�سم املكتوب على حا�سية الن�سخة )اأ( وهو 

»يف اإجزاء الن�سف ال�ساع من الرب يف الفطرة«.
والذي يظهر للباحثة يف هذا االأمر: اأن هذه الر�سالة واملوجودة �سمن   
جمموع كله البن الوزير -رحمه اهلل- مل ي�سمها املوؤلف بذلك، ورمبا مل ي�سمها 
اأ�ساًل؛ لكونها �سمن جمموعة اأ�سئلة رفع اإىل االإمام بها، ووجهت اإليه ملعرفة 

جوابه عنها، واهلل تعاىل اأعلم.
ثانًيا: �سحة ن�سبة الر�سالة البن الوزير:

باأمور،  تُْعَرُف  ل�ساحبه  الكتاب  ن�سبة  اأن  العلم  اأهل  عند  الثابت  من   
اأهمها:

ذكر علماء الفهار�ض لها، ون�سبتها للموؤلف: وقد ذكرها ابن احلب�سي يف   -1
املكتبة الغربية لبالد اليمن )جماميع 184( يف )8ق(، ورقمها بالفهر�ض 

ينظر: فهر�ص خمطوطات بع�ص املكتبات اخلا�سة باليمن: )�ص795(.  )1(
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اجلديد هو 3371، وتقع من لوح 237 - 240)1(.
ت�سابه االأ�سلوب العلمي، والتاأليف مع اأ�سلوب املوؤلف يف كتبه االأخرى،   -2
الوزير  اإبراهيم  بن  حممد  كتب  عرك  من  كل  يعرف  هذا  يف  وبالنظر 

اأ�سلوبه، ومنهجه يف تاآليفه.
يف  الوزير  ابن  ا�سم  النا�سخ  اأثبت  وقد  املوؤلف:  ا�سم  على  النا�سخ  ن�ض   -3

بداية الر�سائل.
طريق  عن  الوزير  البن  الكتاب  ن�سبة  تاأكيد  ميكن  �سبق  ما  اإىل  اإ�سافة   -4
وجود هذه الر�سالة �سمن جمموعة ر�سائل للموؤلف جمموعة يف جملدة 

واحدة.
وبهذا نخل�ض اإىل اأن هذه الر�سالة ثابتة الن�سبة ملوؤلفها، االإمام حممد بن   

اإبراهيم الوزير.
من �سنف اأحد قبل ابن الوزير يف زكاة الفطر ت�سنيًفا مفرًدا:

�سنف قبل االإمام ابن الوزير يف م�ساألة زكاة الفطر بع�ض االأئمة، نذكر   
منهم:

االإمام ال�سافعي حممد بن اإدري�ش -رحمه اهلل- �ساحب املذهب امل�سهور )املتوفى 
�سنة: 204هـ(، فقد األف كتاب »زكاة الفطر«، ذكره ياقوت احلموي يف معجم 

االأدباء)2(، وذكره تاج الدين ابن ال�ساعي يف الدر الثمني)3(.
االإمام اأبو جعفر الفريابي )املتوفى �سنة: 265هـ(، األف كتاب »�سدقة الفطر«، 

ذكره الكتاين يف الر�سالة امل�ستطرفة)4(.
املخطوط  الإ�سالمي  العربي  للرتاث  ال�سامل  والفهر�ص  )�ص795(,  باليمن:  اخلا�سة  املكتبات  بع�ص  خمطوطات  فهر�ص  ينظر:   )1(

.)583/4(
ينظر: معجم الأدباء )2416/6(.  )2(

ينظر: الدر الثمني يف اأ�سماء امل�سنفني )�ص78(.  )3(
ينظر: الر�سالة امل�ستطرفة لبيان م�سهور كتب ال�سنة امل�سنفة )�ص48(.  )4(
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االإمام ابن اأبي الدنيا )املتوفى �سنة: 281هـ( األف كتاب »�سدقة الفطر«، ذكره 
ابن الندمي يف الفهر�ست)1(.

املطلب الثالث
منهج املوؤلف يف الر�سالة

 اأ. منهج الر�سالة اإجمااًل:
الر�سالة جواب عن م�سائل جمموعة وردت حول حديث زكاة الفطر   
عري، عن اأبيه، قال، قال ر�سول اهلل �سلى  الذي رواه ثعلبة بن عبد اهلل بن اأبي �سُ
اهلل عليه واآله و�سلم: »�ساع من بُر اأو قمح على كل اثنني...« بداأ فيها ب�سبط 
وذكر  ال�سحابي،  ووالده  التابعي  ا�سم  يف  الذي  واالختالف  الراوي،  ا�سم 
ال�سحابة  به من  العمل  َمن روى عنه  ثم ذكر  طرق هذا احلديث و�سواهده، 

وَمن بعدهم، ثم ذكر عذر من مل يعمل به.
 ب. منهج الر�سالة تف�سياًل:

ميكن احلديث عن منهج ابن الوزير يف ر�سالته زكاة الفطر من خالل   
ا�ستعرا�ض النقاط االآتية:

وتبويبها. الر�سالة  تق�سيم  يف  • منهجه 
امل�ساألة. مباحث  تناول  يف  احلديث  اأهل  طريقة  �سلوك  يف  • منهجه 

امل�ساألة. مباحث  تناول  يف  اال�ستيعاب  يف  • منهجه 
قائليها. اإىل  االأقوال  عزو  يف  • منهجه 

الزيدية. مبذهب  وتاأثره  الفقهي،  • منهجه 
من  عليها  اأمثلة  بيان  مع  ب�سط،  مبزيد  يلي  فيما  العنا�سر  هذه  ونذكر   

خالل ر�سالة زكاة الفطر، للوقوف على منهج امل�سنف فيها، وباهلل التوفيق.
ينظر: الفهر�ست )�ص230(.  )1(
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1- منهجه يف تق�سيم الر�سالة وتبويبها:
تاأليف  اأنها  على  ت�سنف  ال  التي  الفتاوى  اأجوبة  من  الر�سالة  تعد هذه   
والف�سول  االأبواب  فيها  تذكر  ال  ولذا  �سوؤال،  عن  رًدا  جتيء  اإنا  م�ستقل، 
الكتب  من  نحو  بنى جوابه على  املوؤلف  اأن  هنا  نالحظ  اأننا  والعناويني، غري 
تاأليف الر�سالة واأنها  اأنه ذكر مقدمة وجيزة بني فيها �سبب  املوؤلفة، فمن ذلك 
جاءت جوابًا عن �سوؤال من بع�ض اإخوانه من طلبة العلم، فقال: هذا جواب 
اآمني،  وامل�سلمني،  واإياي  تعاىل  اهلل  وفقه  االإخوان  بع�ض  من  وردت  م�سائل 

امل�ساألة االأوىل من زكاة الفطر)1(.
كما اأنه ق�سم الر�سالة اإىل عنا�سر اأ�سا�سية، فذكر اأنه بنى ر�سالته على اإيراد   
ثالث فوائد يح�سل بها جواب ال�سوؤال، ومزيد علم مما يتعلق مبباحث امل�ساألة، 
فقال يف املقدمة: واجلواب عما ذكره م�ستمل على فوائد: الفائدة االأوىل: فيما 
تي�سر وقت ورود كتاب ال�سائل -اأيَّده اهلل- من طرق هذا احلديث و�سواهده. 
والثانية: يف ذكر َمن روى عنه العمل به من ال�سحابة وَمن بعدهم. والثالثة: يف 

عذر من مل يعمل به)2(.
2- �سلوك طريقة اأهل احلديث يف تناول مباحث امل�ساألة:

�سنف املوؤلف ر�سالته على منهج اأهل احلديث يف االإكثار من االحتجاج   
باالأثر، فاأورد االأحاديث الواردة يف امل�ساألة وكاأنه اأراد اال�ستق�ساء واحل�سر، 
فقد اأورد اأحد ع�سر حديًثا يف امل�ساألة �سوى املوقوفات يف الباب، وتكلم على 
فقهها، وكيفية االحتجاج بها، ومل يجعل الكالم على عادة الفقهاء من اإيراد 

اجلواب خاليا من الدليل.
انظر: زكاة الفطر, ]ك/140/اأ[.  )1(

انظر: زكاة الفطر, ]�ص/238/اأ[, ]ك/140/ب[.  )2(



جملة ت�أ�صيل العلوم {328}

كما اأنه يعتني مبتون االأخبار التي يوردها فيبني ما فيها من الزيادات،   
وحكمها من جهة الثبوت وال�سعف، ويذكر م�سند كل حديث من ال�سحابة 
ومن رواه عنه، ومييز بني املرفوع منها واملوقوف، اإىل غري ذلك من مباحث 

علم احلديث.
3- اال�ستيعاب يف تناول مباحث امل�ساألة:

فيورد يف املبحث ما فيه من اأدلة، وما فيها من اأوجه الداللة، وما يتعلق   
بها من الفقه، واإن كان يف احلديث �سعف بياّنه وذكر ما يو�سف به رجاله من 
من  �سيًئا  ويذكر  اإيراده  عند  احلديث  لرواة  والعدالة، ويتجم  اجلرح  حيث 

تراجمهم، وكالم نقاد احلديث فيهم.
الن�ض،  بيان معنى مفردات  الغريب واللغة يف  ثم يذكر كالم علماء   

بحيث ي�ستوعب ما ميكن اأن يقال يف امل�ساألة.
4- عزو االأقوال اإىل قائليها:

رغم �سغر الر�سالة اإال اأن ابن الوزير مل يغفل عزو االأقوال اإىل قائليها،   
ويظهر ذلك من خالل ثالثة اأمور:

اأواًل: ن�سبة املذاهب الفقهية يف االأخذ بالدليل اإىل قائليها.
ا،  اأي�سً الكتاب  ا�سم  بعده  يذكر  العامل حتى  ا�سم  ذكر  يكتفي مبجرد  ثانًيا: ال 
فيقول: هو اختيار فالن يف كتاب كذا، اأو قال فالن ثم يقول عقبه: انتهى من 

كتاب كذا، ومن اأمثلة ذلك:
قال: واعتمد عليه ابن دقيق العيد يف �سرح العمدة يف ن�سرة مذهب   
ال�سافعي، واأغرب ابن بطال فقال يف �سرح البخاري: »مل يختلف العلماء يف 

اأن الطعام يف هذا احلديث هو الرب، وهذا ممنوع«.
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به الرب، وقيل: التمر، وهو  اأراد  اإنه  النهاية: »قيل:  وقال ابن االأثري يف   
اأ�سبه؛ الأن الرب كان عندهم قلياًل ال يت�سع الإخراج زكاة الفطر«.

ثالًثا: تخريج االأحاديث التي اأوردها، فيذكر م�سادرها، ويعدد ذكر من رواه من 
احلفاظ وامل�سنفني يف كتبهم، فيقول: »رواه احلاكم يف امل�ستدرك، واحلديث 

عند اأبي داود، وابن ماجه، والدارقطني، من طريق عكرمة«)1(.
5- تاأثره مبذهب الزيدية:

يت�سح تاأثر ابن الوزير مبذهب الزيدية من خالل مطالعة الر�سالة الأول   
بذكر من  يثني  ثم  ابتداء،  الزيدية  يورد احلديث من طريق كتب  فاإنه  وهلة، 
اأخرجه من اأهل ال�سنة، فيقول: اأما املرفوع فرواه حممد بن من�سور يف كتابه 
علوم اآل حممد )�سلى اهلل عليه و�سلم(، عن اأحمد بن عي�سى، عن ح�سني، 
عن اأبي خالد، عن زيد بن علي، عن اآبائه عن علي عليه ال�سالم قال: قال ر�سول 
اهلل )�سلى اهلل عل�سه و�سلم(: »�سدقة الفطر على من كان من عيالك؛ �سغرًيا 
اأو كبرًيا اأو مملوًكا، لكل اثنني �ساع، وقد يجزئ ن�سف �ساع«، قال اأبو جعفر: 
»يعني عن واحد ن�سف �ساع«. انتهى بحروفه من ن�سخة االإمام املهدي حممد 
بن املطهر، وهي يل اإجازة ومناولة من حياّ الوالد ال�سيد النا�سر بن اأحمد بن 
اأمري املوؤمنني املطهر بن يحيى عليه ال�سالم، وعلى الن�سخة خط االإمام املهدي 
عليه ال�سالم... وهو اختيار حممد بن من�سور، ذكره يف اجلامع الكايف على 

مذهب قدماء الزيدية)2(.
ا: املميزات والعيوب: �ساد�سً
فمن مميزات هذه الر�سالة:

من  للحديث  واختياره  ورجاله  احلديث  لعلم  واإتقانه  الت�سنيف  دقة   -1
به، له طريقان  اأ�سح الطرق: فمثاًل مر�سل �سعيد بن امل�سيب الذي احتج 

انظر: زكاة الفطر, ]�ص/239/اأ[.  )1(

انظر: زكاة الفطر, ]�ص/238/اأ[.  )2(
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الطريق امل�سهور عن الزهري عن �سعيد ين امل�سيب)1(، لكن هذا الطريق 
فيه �سعف)2(، فاأعر�ض عنه امل�سنف وجاء بالطريق غري امل�سهور الذي هو 
�سحيح وهو طريق عبد اخلالق بن �سلمة ال�سيباين عن �سعيد بن امل�سيب)3( 

وهو طريق �سحيح ثم قال امل�سنف: وعبد اخلالق هذا وثقه الذهبي)4(.
الوزير يف ر�سالته:  ابن  العلماء: فقد قال  اإن�ساف امل�سنف مع غريه من   -2
ممن  اأدري  وال  حمفوظ  غري  وقال:  �سحيحه،  يف  خزمية  ابن  »واأخرجه 
اهلل-  -رحمه  ال�سافعي  مذهب  ع�سبية  من  الأنه  هنا؛  فاأن�سف  الوهم. 
هذا  �سعف  تبيني  يف  اأن�سف  خزمية  ابن  باأن  الوزير  ابن  فقال  تعاىل«. 
احلديث مع اأنه موافق ملذهبه ال�سافعي، وهو من ع�سبية مذهب ال�سافعي 

اأي: املوؤيدين ملذهب ال�سافعي.
تلك  تنويع  مع  امل�سنف،  ملذهب  املقوية  االأدلة  لكل  وا�ستيعابه  معرفته   -3
االأدلة: فقد ذكر احلديث امل�سند املرفوع ثم ذكر ال�سحيح املوقوف، ثم 

ذكر ال�سحيح املر�سل وغريها.
والدراية، و�سعف  الرواية  ناحية  من  وفناّدها  ملذهبه  املخالفني  اأدلة  ذكر   -4

اإ�سناد بع�سها.
ا�ستخدام االأ�سلوب اجلديل يف اإقناع اخل�سوم، واإظهار الراجح.  -5

ا�ستعمال املوؤلف ملقا�سد ال�سريعة يف التجيح واالختيار.  -6
اأخرجه ابن اأبي �سيبة يف امل�سنف )501/6( عن �سعيد بن امل�سيب, يرفعه؛ اأنه �سئل عن �سدقة الفطر؟ فقال: عن ال�سغري, والكبري,   )1(

واحلر, واململوك, ن�سف �ساع من بر, اأو �ساع من متر, اأو �سعري.
العتدال  ميزان   ,)312/7( �سعد  لبن  الكربى  الطبقات  ينظر:  الزهري.  يف  �سعيف  ح�سني  بن  �سفيان  اأن  املحدثون  ذكر  فقد   )2(

.)165/2(
اأخرجه اأبو عبيد يف الأموال )77/2(, )530(, حدثنا اإ�سماعيل بن اإبراهيم, عن عبد اخلالق بن �سلمة ال�سيباين, قال: �ساألت �سعيد   )3(
بن امل�سيب عن ال�سدقة يعني �سدقة الفطر, فقال: »كانت على عهد ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم( �ساع متر, اأو ن�سف �ساع 

حنطة, عن كل راأ�ص«. وهذا املر�سل �سحيح الإ�سناد.
ينظر الكا�سف )618/1(.  )4(
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واأما عيوب الر�سالة:
عدم ذكر متهيد يو�سح الر�سالة واأهميتها قبل البدء يف �سرد االأحاديث.  -1

عدم ذكر مذاهب الفقهاء يف هذه امل�ساألة قبل ذكر االأدلة فكان ينبغي مثاًل   -2
اأن يقول باأن مذهب احلنفية اأن زكاة الفطر ن�سف �ساع من قمح اأو �ساع من 
االأنواع االأخرى، واأن مذهب ال�سافعية �ساع من القمح كباقي االأ�سناف، 

ثم يذكر كذلك مذهب املالكية واحلنابلة والزيدية قبل اأن ي�سرد االأدلة.
اأ�سلوب الر�سالة علمي جداً، مما ي�سعب على كثري من العوام االنتفاع بها.  -3

الق�سم الثاين
التحقيـــــق

اأواًل: و�سف املخطوط، ون�سخه:
اعتمدت يف حتقيق هذه الر�سالة على ن�سختني خطيتني:

ثانًيا: الن�سخة )ب(اأواًل: الن�سخة )اأ(
الن�سخة  هذه  اأ�سل  يحفظ  احلفظ:  مكان 
رقم  حتت  جماميع،  الغربية  باملكتبة 

.)3371(
نوع اخلط: ن�سخ.

عدد االأ�سطر: 40.
متو�سط عدد الكلمات: 28.

عدد االألواح: لوحتان.

تاريخ الن�سخ: ال يوجد.
ا�سم النا�سخ: ال يوجد.

الن�سخة  هذه  اأ�سل  يحفظ  احلفظ:  مكان 
حممد  بن  حممد  القا�سي  ال�سيد  مبكتبة 
ر�سائل  من  جمموع  �سمن  الكب�سي، 

وم�سنفات حممد بن اإبراهيم الوزير.
نوع اخلط: ن�سخ.

عدد االأ�سطر: 31.
متو�سط عدد الكلمات: 620.

عدد االألواح: لوحتان.
جمادى   22 اجلمعة،  يوم  الن�سخ:  تاريخ 
وثالثمائة  ع�سرة  ثالث  �سنة  االأوىل، 

واألف هجرية.
امللك  عبد  بن  حممد  النا�سخ:  ا�سم 

االأن�سي.
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  ال�سفحة االأوىل من الن�سخة )اأ(          اللوحة االأخرية من الن�سخة )اأ(
   

 ال�سفحة االأوىل من الن�سخة )ب(       اللوحة االأخرية من الن�سخة )ب(

   

ثانًيا: منهج التحقيق:
يتلخ�ض عملي يف حتقيق هذا الكتاب يف العنا�سر التالية:  

ن�سخت املخطوط من ن�سخة االأ�سل، وا�ستعملت يف ر�سم الكتاب الر�سم   -1
امل�سرقي، متبًعا يف ذلك القواعد االإمالئية املتعارف عليها االآن، ومل اأ�سر 

اإىل االأخطاء االإمالئية التي كثرًيا ما يقع فيها الن�ساخ.
قابلت الن�ض على ن�سخة االأ�سل )اأ(، وعلى الن�سخة الثانية )ب(، وقد   -2

�سبق و�سف كلتا الن�سختني من قبل.
اإذا وقع اختالف بني الن�سخ اأثبت ما ترجح يل �سوابه باملنا�سبة لل�سياق،   -3

والأ�سلوب ابن الوزير الذي عهدته -رحمه اهلل-.
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اأو  ال�سحيحني  يف  كان  فما  الر�سالة،  يف  املوجودة  االأحاديث  خرجت   -4
اأحدهما اكتفيت به، وما يف ال�سنن االأربعة رتبتها على التتيب املعروف 
عند املحدثني وقمت باحلكم عليه من خالل كالم االأئمة احلفاظ من كتب 

التخريج املعروفة.
وغريب  اللغة  كتب  من  والغام�سة  ال�سعبة  اللغوية  املفردات  و�سحت   -5

احلديث.
قمت بالتجمة لالأعالم املذكورين يف الر�سالة مع ذكر م�سادر التجمة.  -6

فيها، وذكرت  املوؤلف م�ست�سهًدا مبا  التي ذكرها  بالكتب  بالتعريف  قمت   -7
ا�سم الكتاب وموؤلفه وحمتوى الكتاب.

ق: النَّ�شُّ امُلَحقَّ
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

واحلمد هلل رب العاملني، ]اأحب احلمد اإليه[)1(، و�سلى اهلل على حممد   
واآله و�سلم.

تعاىل واإياي  االإخوان وفقه اهلل  بع�ض  هذا جواب م�سائل وردت من   
وامل�سلمني، اآمني.

امل�ساألة االأوىل:
قال اأيَّده اهلل: اإن اأبا داود)2( روى يف الباب الرابع من زكاة الفطر باالإ�سناد   

لي�ص يف الأ�سل.  )1(
هو اأبو داود �سليمان بن الأ�سعث بن اإ�سحاق بن ب�سري بن �سداد بن عمر ال�سج�ستاين اأحد كبار العلماء وحفاظ احلديث, ولد �سنة   )2(
202ه, �سمع من م�سلم بن اإبراهيم الفراهيدي والقعنبي وعبداهلل بن رجاء واأبي الوليد الطيال�سي, وروى عنه الرتمذي والن�سائي 
اأبي داود, واأبو عوانة واأبو �سعيد بن الأعرابي واأبو علي اللوؤلوؤي واأبو بكر بن دا�سة وخلق كثري, من م�سنفاته  وابنه اأبو بكر بن 
كتاب: ال�سنن, وهو اأحد ال�سنن الأربعة التي عليها مدار احلديث بعد ال�سحيحني, تويف �سنة 275هـ. ُينظر: تاريخ بغداد )55/9( 

وتذكرة احلفاظ )591/2( و�سري اأعالم النبالء )304/13(.
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عري)1()2(، عن اأبيه)3(، قال ر�سول اهلل �سلى اهلل  اإىل ثعلبة بن عبد اهلل بن اأبي �سُ
عليه واآله و�سلم: »�ساع من بُر اأو قمح على كل اثنني...«)4(احلديث.

قال اأيَّده ]اهلل[)5(: ما املانع من العمل بهذا احلديث)6(؟)7(.  
فاإن قلت: مل ي�سح)8(؛ فليُبني وجه �سعفه اأو علته تف�سياًل. انتهى.  

غري بالغني املعجمة، والياء املثناة من  وقد �سبطه -اأيَّده اهلل تعاىل-: �سُ  
حتت م�سددة 

�سيغ)10(  على  �ساكنة،  والياء  املهملة،  بالعني  وال�سواب  مك�سورة)9(،   
الت�سغري، كذا �سبطه الذهبي)11( يف امل�ستبه)12(.

بع�ض  ذكره  ال�سحابي  ووالده  التابعي  ا�سم  يف  الذي  واالختالف   
رواة احلديث على ال�سك؛ فقال: ثعلبة بن عبد اهلل، اأو ]عبد اهلل بن اأبي ثعلبة. 
خمتلف يف ا�سمه وترجمته كرتجمة اأبيه يف الكتب, قال الدارقطنى: ال�سواب فيه: عبد اهلل بن ثعلبة بن اأبى �سعري. لثعلبة �سحبة   )1(

ولعبد اهلل روؤية. تهذيب التهذيب, لبن حجر )24/2(.
يف )ب(: »�سغري«.  )2(

وقد اختلف يف �سحبته كما قال امل�سنف فيما ياأتي من الر�سالة. ينظر: تقريب التهذيب )149/1(.  
عبد اهلل بن ثعلبة بن اأبي �سعري, وقيل: ثعلبة بن عبد اهلل بن اأبي �ُسعري, وقيل: ثعلبة بن �سعري, ويقال: ثعلبة بن عبد اهلل بن   )3(
�سعري, خمتلف يف �سحبته, فقيل له �سحبة, وقيل: ولد عام الفتح فاأتي به ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم( فم�سح على وجهه وبرك 
عليه, واهلل اأعلم مبا كان, روى عن النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم(, وعن اأبيه, روى عنه ابنه. ترجمته يف: تاريخ دم�سق )178/27(, 

�سري اأعالم النبالء )503/3(, تهذيب التهذيب )24/2(.
اأبو داود, كتاب الزكاة, باب من روى ن�سف �ساع من قمح, )60/3( برقم: )1619(, وابن اأبي عا�سم يف الآحاد واملثاين  اأخرجه   )4(

)517/1(, رقم )628(, والدارقطني يف ال�سنن )80/3(, رقم )2107(.
واحلديث �سعفه اأحمد بن حنبل وغريه, قال مهناأ: ذكرت لأحمد حديث ثعلبة بن اأبي �سعري يف �سدقة الفطر ن�سف �ساع من بر,   
فقال: لي�ص ب�سحيح, اإمنا هو مر�سل يرويه معمر وابن جريج عن الزهري مر�ساًل, قلت: من قبل من هذا؟ قال: من قبل النعمان 
بن را�سد لي�ص بقوي يف احلديث, و�سعف حديث ابن اأبي �سعري, و�ساألته عن ابن اأبي �سعري اأمعروف هو؟ قال: من يعرف ابن اأبي 

�سعري, لي�ص هو مبعروف. وذكر اأحمد وعلي بن املديني: ابن اأبي �سعري ف�سعفاه جميًعا. تنقيح التحقيق )230/2(.
لي�ص يف )ب(.  )5(

قوله: »بهذا احلديث« يف الأ�سل: »بهذه الأحاديث«, وكتب فوقها: »يف الأم: احلديث«.  )6(
يف )�ص(: »بهذه الأحاديث«, كتب فوقه: يف الأم: »احلديث«. قلت: وهذا من ت�سرف النا�سخ ول يليق.  )7(

قوله: »فاإن قلت مل ي�سح« مكررة يف )ب(.  )8(
ي�سري امل�سنف رحمه اهلل اأن ال�سائل �سحف ا�سم »�سعري« اإىل »�سغري«.  )9(

يف )�ص(: »�سيغة«.  )10(
الإمام احلافظ الناقد املوؤرخ الكبري �سم�ص الدين حممد بن اأحمد بن عثمان الذهبي, اأبو عبد اهلل, املتوفى �سنة 748هـ. ترجمته يف:   )11(

فوات الوفيات )315/3(, اأعيان الع�سر لل�سفدي )288/4(..
انظر: تو�سيح امل�ستبه )425/5(.  )12(
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عري، عن  ورواه غري واحد باجلزم والتحقق اأن[)1( عبد اهلل بن ثعلبة بن اأبي �سُ
اأبيه ثعلبة، وهو ال�سحابي، هكذا يف اأطراف)2( احلافظ املزي)3(، ويف كتاب 
الكا�سف)4( يف مو�سعني، ]ك/140/اأ[ وقول الراوي: »�ساع من بر اأو قمح« 
�سك من الراوي يف لفظ النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم( على جهة التخيري؛ الأن 
باللفظ الذي �سمعه،  اأن يوؤدي احلديث  اأحب  الراوي  اأن  اإال  الرب هو القمح، 

ف�سك فيه.
واجلواب عما ذكره م�ستمل)5( على فوائد:  

الفائدة االأوىل: فيما تي�سر وقت ورود كتاب ال�سائل -اأيَّده اهلل- من طرق هذا 
احلديث و�سواهده.

والثانية: يف ذكر َمن روى عنه العمل به من ال�سحابة وَمن بعدهم.
والثالثة: يف عذر من مل يعمل به.

اأما الفائدة االأوىل:
فقد روي هذا عن النبي �سلى اهلل و�سلم، وفيه اأحاديث:  

عري، وهو الذي �ساأل عنه اأيده اهلل، رواه  احلديث االأول: عن ثعلبة بن اأبي �سُ
اأبو داود والدارقطني)6( من طرق كثرية؛ كلها عن ثالثة، وهم: بكر بن وائل)7(

قوله: »عبد اهلل بن... والتحقق اأن« لي�ص يف )ب(.  )1(
حتفة الأ�سراف مبعرفة الأطراف, للحافظ املزي )126/2(.  )2(

تهذيب  �ساحب  ال�ستة,  الكتب  برجال  اأهل ع�سره  اأعلم  الناقد  الكبري  احلافظ  الإمام  املزي  يو�سف  بن  الرحمن  عبد  بن  يو�سف   )3(
ال�سافعية, لبن  الذهب )135/6(, طبقات  �سذرات  �سنة 742هـ. ترجمته يف:  تويف  الأطراف,  الأ�سراف مبعرفة  الكمال, وحتفة 

قا�سي �سهبة )74/3(.
الكا�سف )283/1(, )542/1(.  )4(

يف الأ�سل: »ي�ستمل«.  )5(
هو اأبو احل�سن علي بن عمر بن اأحمد بن مهدي املعروف بالدارقطني, �سمع من اأبي القا�سم البغوي وابن �ساعد وحممد بن هارون   )6(
واأبي حامد احل�سرمي روى عنه اأبو عبد اهلل احلاكم واأبو نعيم الأ�سبهاين واأبو بكر الربقاين وابن اخلالل وغريهم تويف �سنة 385هـ. انظر: 

تاريخ بغداد )487/13(, طبقات ال�سافعية الكربى )462/3(, وفيات الأعيان )297/3(.
هو بكر بن وائل بن داود التيمي الكويف, روى عن اأبيه, وابن �سهاب الزهري, وحممد بن عجالن, ونافع موىل ابن عمر, وروى عنه   )7(
�سفيان بن عيينة, وقري�ص بن حيان, وه�سام بن عروة وهو اأكرب منه, ذكره ابن حبان يف "الثقات", وقال الن�سائي: لي�ص به باأ�ص. 

انظر: اجلرح والتعديل )393/2(, الثقات, لبن حبان )103/6(, تهذيب الكمال )230/4(.
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بن را�سد)2(، وهما من رجال م�سلم)3( واالأربعة، وثالثهم عبد  )1(، والنعمان 

امللك بن جريج)4(، وهو من رجال اجلماعة كلهم، وهوؤالء الثالثة رووه كلهم 
عن الزهري)5(، ووقع منهم اأو من الرواة عنهم اختالف كثري يف ا�سم �سيخ 

الزهري.
ى، فمنهم من قال: عن عبد  ذكره احلافظ املزي يف اأطرافه)6( م�ستق�سً  
اأبي �سعري)8(، ومنهم من  ابن  امللك بن ]ثعلبة بن[)7( �سعري، ومنهم من قال: 
قال: ابن اأبي �سعرية)9(، ومنهم من قال: ثعلبة بن عبد اهلل، ومنهم من قال: عن 

اأبيه، ومنهم من مل يذكر: عن اأبيه، واأبوه �سحابي بال �سك.
واأما هو، فقال الذهبي يف الكا�سف)10(: له �سحبة اإن �ساء اهلل، وذكر   

اأنه قد روى عنه الزهري و�سعد بن اإبراهيم)11(، فخرج ِمن جهالة العني.
يف )ب(: »اأوائل«.  )1(

هو اأبو اإ�سحاق النعمان بن را�سد اجلزري, موىل بنى اأمية, من الذين عا�سروا �سغار التابعني روى عن زيد بن اأبى اأني�سة, وعبد   )2(
امللك بن اأبى حمذورة, وابن �سهاب الزهري, روى عنه جرير بن حازم, وحماد بن زيد, وعبد امللك بن جريج, وهو من اأقرانه. 
ذكره ابن حبان يف كتاب "الثقات" وا�ست�سهد به البخاري, وقال الن�سائي: �سدوق فيه �سعف. انظر: الثقات لبن حبان )532/7(, 

تاريخ الإ�سالم )746/3(, تهذيب التهذيب )452/10(.
هو الإمام احلافظ م�سلم بن احلجاج بن م�سلم الق�سريي اأبو احل�سني الني�سابوري ولد �سنة 204هـ, روى عن قتيبة بن �سعيد, وعمرو الناقد,   )3(
واأحمد بن حنبل, واإ�سحاق بن راهويه وغريهم كثري, وروى عنه الرتمذي واأبو عوانة وابن �ساعد وخلق, من م�سنفاته: كتاب ال�سحيح, 

والكنى والأ�سماء, والتمييز, والأفراد والوحدان, تويف �سنة 261هـ. انظر: تهذيب الكمال )499/27(, وفيات الأعيان )195/5(.
هو عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج املكي القر�سي الأموي مولهم, ولد �سنة 80هـ, و�سمع طاو�ًسا وجماهًدا وعطاء و�سالح بن   )4(
كي�سان, و�سمع منه الثوري ويحيى بن �سعيد الأن�ساري, وعبد الرزاق بن همام, وعبد املجيد بن عبد العزيز بن اأبي رواد, وهو 
اأحد الأعالم ثقة فقيه فا�سل وكان يدل�ص وير�سل, روى له اجلماعة, تويف �سنة 150هـ. انظر: التاريخ الكبري )422/5( والثقات 

)93/7(, تهذيب التهذيب )405/6(.
هو اأبو بكر حممد بن م�سلم بن عبيد اهلل بن �سهاب القر�سي الزهري, اأحد الأعالم من التابعني, روى عن: ابن عمر وجابر بن عبد   )5(
اهلل, �سهل بن �سعد واأن�ص بن مالك. روى عنه مالك بن اأن�ص ومعمر والأوزاعي, وهو فقيه حافظ متفق على جاللته واإتقانه اأخرج 
حبان  لبن  الثقات   ,)220/1( للبخاري  الكبري  التاريخ  يف:  ترجمته  انظر  124هـ.  �سنة  وقيل  125هـ,  �سنة  تويف  اجلماعة,  له 

)349/5(, �سري اأعالم النبالء )326/5(.
انظر: حتفة الأ�سراف )126/2(.  )6(

لي�ص يف الأ�سل.  )7(
و�سع حتت حرف العني )ع( هكذا, ليوؤكد اأنها بالعني املهملة ولي�ست الغني املعجمة.  )8(

يف )ب(: »�سغرية«.  )9(
انظر: الكا�سف )542/1(.  )10(

هو �سعد بن اإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف اأبو اإ�سحاق القر�سي الزهري املدين, قا�سى املدينة, راأى عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب.   )11(
وروى عن اأبيه اإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف, واأبي اأمامة اأ�سعد بن �سهل بن حنيف, واأن�ص بن مالك, واحل�سن الب�سري, و�سعيد 
بن امل�سيب, روى عنه ابنه اإبراهيم بن �سعد, واأيوب ال�سختياين, وحماد بن زيد, وحماد بن �سلمة, و�سفيان الثوري, و�سفيان بن 

عيينة, و�سعبة, روى له اجلماعة. تويف �سنة 127هـ وقيل 128هـ. انظر: تاريخ دم�سق )204/20(, تهذيب التهذيب )464/3(.
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فمن احتج باحلديث، رجح رواية عبد اهلل بن ثعلبة بن اأبي �سعري عن   
اأبيه، واأجاب عن اال�سطراب باأن �سرطه اال�ستواء، واإذا تبني الراجح مل ي�سر 
ذلك املرجوح، وجعلهما �سحابيني ال يحتاج)1( اإىل موثق ما مل يتبني جرح، 
وهو مذهب اجلماهري يف جماهيل ال�سحابة، وع�سد ذلك مبا له من ال�سواهد 
بهذا  يعمل  مل  ومن  ا،  اأي�سً تاأتي  التي  املعار�سات)2(  يف  وقدح  تاأتي،  التي 
�سيخه.  حال  وبجهالة  الزهري،  �سيخ  يف  الواقع  باال�سطراب  اعتل  احلديث 
من  �سواهده  �سائر  يف  ومبا)5(  �سحابي،  اأنه  التحقق)4(  لعدم  ا[)3(؛  ن�ساًّ ]انتهى 
االختالف، ورجح ال�ساع باالحتياط واملعار�سات االآتية، وباأن الفطرة مكيلة 

ال مقومة، ولذلك اعتربت من اأجنا�ض خمتلفة القيم.
احلديث الثاين:

اأما  اأ�سهر؛  مرفوًعا وموقوًفا، وهو  ال�سالم، وقد روي  عن علي عليه   
اآل حممد )�سلى اهلل عليه  املرفوع فرواه حممد بن من�سور يف كتابه علوم 
و�سلم(، عن اأحمد بن عي�سى، عن ح�سني، عن اأبي خالد، عن زيد بن علي، 
عن اآبائه عن علي عليه ال�سالم)6( قال: قال ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم(: 
»�سدقة الفطر على من كان من عيالك؛ �سغرًيا اأو كبرًيا اأو مملوًكا)7(، لكل اثنني 

يف )ب(: »يحتاجان«.  )1(
يف )ب(: »املعار�سان«.  )2(

ا«. ا« يف الأ�سل: »اأي�سً قوله: »انتهى ن�سًّ  )3(
يف الأ�سل: »التحقيق«.  )4(

يف الأ�سل: »وملا«.  )5(
هو: اأبو احل�سن, علي بن اأبي طالب بن عبد املطلب بن ها�سم بن عبد مناف بن ق�سي, مولده على التحقيق قبل البعثة بع�سر   )6(
�سنني, ولد مبكة وربي يف حجر النبي ومل يفارقه, اأ�سلم وهو ابن ثمان �سنني, وهو اأمري املوؤمنني, ورابع اخللفاء الرا�سدين, واأحد 
ق ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم( من بني ها�سم, وجاهد بني  الع�سرة املب�سرين باجلنة, وابن عم النبي و�سهره, وهو اأول من �َسدَّ
يديه, �سهد بدًرا وهو ابن ع�سرين �سنة, و�سهد الفتح وهو ابن ثمان وع�سرين �سنة, بويع باخلالفة بعد مقتل عثمان �سنة )35هـ(, 
قال ابن عبا�ص: اأعطي علي ت�سعة اأع�سار العلم واأنه لأعلمهم بالع�سر الباقي. وفاته: قتل )ر�سي اهلل عنه( �سنة )40هـ( والذي ويل 
قتله عبد الرحمن بن ملجم. انظر ترجمته يف: الطبقات الكربى, لبن �سعد )91/6(, طبقات الفقهاء, لأبي اإ�سحاق ال�سريازي 

)�ص/41( تاريخ الإ�سالم, للذهبي )462/1(.
قوله: »�سغرًيا اأو كبرًيا اأو مملوًكا« يف الأ�سل: »�سغري اأو كبري اأو مملوك«.  )7(
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ن�سف  واحد  عن  »يعني  جعفر:  اأبو  قال  �ساع«،  ن�سف  يجزئ  وقد  �ساع، 
�ساع«. انتهى بحروفه من ن�سخة االإمام املهدي حممد بن املطهر)1(، وهي يل 
اإجازة ومناولة من حياّ الوالد ال�سيد النا�سر بن اأحمد بن اأمري املوؤمنني املطهر 
ال�سالم،  عليه  املهدي  االإمام  خط  الن�سخة  وعلى  ال�سالم)2(،  عليه  يحيى  بن 
وهذا حممول على الرب اإن �ساء اهلل، واإن مل يكن مذكوًرا فيه، اإال على قول 
نُ�سخ«،  قد  وجوبها  واإن  �ُسنَّة،  الفطر  ]�ض/238/اأ[  �سدقة  »اإن  يقول:  من 
وهو اختيار حممد بن من�سور، ذكره يف اجلامع الكايف)3( على مذهب قدماء 

الزيدية)4(، و�سياأتي دليلنا.
وُح�سني هذا املذكور يف احلديث هو ابن علوان الكلبي)5(، وفيه كالم   
كثري ك�سيخه اأبي خالد)6(، فمن كان يقبلهما احتج به، اأو رجح به، وبقية رجاله 

اأئمة ثقات.
هو حممد بن املطهر بن يحيى بن املرت�سى, اإمام زيدي من �ساللة الهادي, بويع له باخلالفة عند موت والده �سنة 690هـ وافتتح   )1(
منها  م�سنفات  له  �سنعاء.  الأمر  اآخر  يف  وملك  وقائع كثرية.  ر�سول  بني  اليمن  �سالطني  وبني  بينه  وكانت  منها عدن.  موا�سع, 
يف  ال�سافية(  والنغبة  الكافية  )النكتة  القراآن(,  من  واملن�سوخ  النا�سخ  يف  العقيان  )عقود  علي(,  بن  زيد  فقه  يف  اجللي  )املنهاج 

الفرائ�ص, تويف �سنة 728هـ. انظر: البدر الطالع )271/2(, الأعالم للزركلي )103/7(.
هو ال�سيد العالمة النا�سر بن اأحمد بن املتوكل على اهلل املطهر بن يحيى احل�سنى اأخذ عن الواثق باهلل املطهر بن حممد بن املطهر بن   )2(
يحيى وال�سيخ اإبراهيم بن اأحمد الكينعي والفقيه علي بن عبد اهلل بن اأبي اخلري وغريهم وكان عامًلا عاماًل اإماًما يف املعقول واملنقول 
مرجوًعا اإليه يف الفروع والأ�سول وكان ي�سكن مب�سجد الأحذم ب�سنعاء وعنه اأخذ ال�سيد حممد بن اإبراهيم املف�سل وغريه, تويف �سنة 

802هـ. امللحق التابع للبدر الطالع )219/2(, الأعالم للزركلي )347/7(.
اأبو عبد اهلل, املولود �سنة �سبع و�ستني  األفه حممد بن علي بن احل�سن بن عبد الرحمن العلوي الكويف,  كتاب يف الفقه الزيدي,   )3(
واأبي  البكائي,  الرحمن  الذهبي, وقال روى عن علي بن عبد  له  الكوفة يف وقته, ترجم  الثقة, م�سند  وثالثمائة, وهو احلافظ 
واأبو احلارث اجلابري وعلي بن قطر  ال�سعريي  الوهاب  واأبي طاهر املخل�ص, وغريهم, روى عنه حممد بن عبد  التيملي,  الطيب 
الهمداين وغريهم, تويف �سنة خم�ص واأربعني واأربعمائة. ينظر: تاريخ الإ�سالم للذهبي )672/9(, �سري اأعالم النبالء )637/17(.

الزيدية اإحدى فرق ال�سيعة, ترجع ن�سبتها اإىل زيد بن علي زين العابدين بن احل�سني, وكان يرى �سحة اإمامة اأبي بكر وعمر وعثمان   )4(
ر�سي اهلل عنهم جميًعا, وهم يرون الإمامة يف اأولد فاطمة ر�سي اهلل عنها, ومل يجوزوا ثبوت الإمامة يف غريهم, ومل يقل اأحد منهم 
بتكفري اأحد من ال�سحابة ومن مذهبهم جواز اإمامة املف�سول مع وجود الأف�سل. ويرون اخلروج على اأئمة اجلور, وقد وافقوا املعتزلة 

يف بع�ص اأ�سولهم. انظر: مقالت الإ�سالميني )�ص65(, امللل والنحل )154/1( )بيان مراده مبذهب قدماء الزيدية(.
احل�سني بن علوان الكلبي, روى عن الأعم�ص وه�سام بن عروة. وروى عنه احل�سن بن ال�سكني البلدي واإ�سماعيل بن عباد الأر�سويف.   )5(
وهو متهم بو�سع احلديث, قال يحيى بن معني: كذاب. وقال اأبو حامت والن�سائي والدارقطني: مرتوك احلديث. وقال ابن حبان: ل 
يحل كتب حديثه اإل على �سبيل التعجب. وذكره الطو�سي يف م�سنفي ال�سيعة وقال: روى َعن اأبي عبد اهلل يعني جعفر ال�سادق. 

انظر: الكامل يف �سعفاء الرجال )231/3(, ل�سان امليزان )189/3(.
اأبو خالد عمرو بن خالد, اأبو خالد القر�سي, موىل بنى ها�سم, روى عن حبيب بن اأبى ثابت, وزيد بن على بن احل�سني, و�سفيان   )6(

الثوري. روى عنه اإ�سرائيل بن يون�ص, واإ�سماعيل بن عيا�ص, واحلجاج بن اأرطاة, ويون�ص بن اأبى اإ�سحاق.
وهو مرتوك احلديث, قال اأحمد بن حنبل: مرتوك احلديث, لي�ص ب�سيء, وقال يحيى بن معني: كذاب غري ثقة, ول ماأمون.  

وقال اأبو حامت: مرتوك احلديث, ذاهب احلديث, ل ي�ستغل به. تويف بعد �سنة 120هـ. انظر: الكا�سف )75/2(, تهذيب التهذيب )27/8(.  
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بن  عنه حممد  فرواه  ال�سالم؛  عليه  املوؤمنني  اأمري  على  املوقوف  واأما   
عليه  علي  عن  الرحمن،  عبد  اأبي  »وعن  فقال:  الكايف  اجلامع  يف  من�سور 

ال�سالم: »اأعطوا �سدقة الفطر ن�سف �ساع من بر«)1(.
ال�سالم  عليهم  حممد  اآل  علوم  يف  عنه  من�سور  بن  حممد  ورواه   
م�سنًدا، فقال: حدثني علي بن منذر، عن وكيع، عن �سفيان، عن عبد االأعلى 
الثعلبي، عن اأبي عبد الرحمن، عن علي عليه ال�سالم قال: »�ساع من �سعري، 

اأو �ساع من متر، اأو ن�سف �ساع من بر«، ومل ي�سعفه.
ورواه ابن النحوي ال�سافعي)2( يف كتابه البدر املنري)3( فقال: »وروى   
الثوري عن عبد االأعلى، عن اأبي عبد الرحمن ال�سلمي، عن علي عليه ال�سالم: 

»من جرْت عليه نفقتك ن�سف �ساع من بر، اأو �ساع من متر«)4(.
ُربيعة،  بن  حبيب  بن  اهلل  عبد  ا�سمه  ال�سلمي  الرحمن  عبد  اأبو  قلت:   
عامر  ابن  هو  عنه  الراوي  االأعلى  وعبد  اجلماعة،  رجال  من  الكوفة،  مقرئ 
يف  تدل  لينة  بعبارات  عف  �سُ وقد  االأربعة،  ال�سنن  اأهل  رجال  من  الثعلبي، 

عرفهم على اأنه ح�سن احلديث، اإذا كان لروايته �ساهد، واهلل اأعلم.

اأخرجه ابن اأبي �سيبة يف امل�سنف )503/6(, رقم )10451(, من طريق اأبي عبد الرحمن, عن علي )ر�سي اهلل عنه(, به.  )1(
هو: اأبو عبد اهلل, حممد بن اإدري�ص بن العبا�ص بن عثمان بن �سافع بن ال�سائب, القر�سي, ثم املطلبي, ال�سافعي, املكي, الغزي.   )2(
واأبو  احلميدي,  تالميذه:  من  الإمام.  عيا�ص  بن  وف�سيل  املليكي,  بكر  اأبي  بن  الرحمن  وعبد  عيينة,  بن  �سفيان  �سيوخه:  من 
عبيد القا�سم بن �سالم, واأحمد بن حنبل. له من امل�سنفات الأم, الر�سالة, وامل�سند, وغريها يف اأ�سول الفقه وفروعه. مات �سنة 
)204هـ(. ينظر ترجمته يف طبقات الفقهاء )�ص71(, طبقات ال�سافعية الكربى لل�سبكي )71/2(, �سري اأعالم النبالء ط الر�سالة 

.)5/10(
انظر: البدر املنري )624/5(.  )3(

اأخرجه عبد الرزاق يف امل�سنف )315/3(, رقم )5773(, والدارقطني يف ال�سنن )87/3(, رقم )2127(, والبيهقي يف ال�سنن الكربى   )4(
)272/4(, رقم )7684(. كلهم من رواية عبد الأعلى بن عامر عن اأبي عبد الرحمن ال�سلمي, عن علي )ر�سي اهلل عنه(. وعبد 
البيهقي: هذا موقوف, وعبد  التهذيب )95/6(. قال  انظر: تهذيب  الطريق.  اإذا روى عن علي من هذا  الأعلى �سعيف خا�سة 

الأعلى غري قوي اإل اأنه اإذا ان�سم اإىل ما قبله قوًيا فيما اجتمعا فيه.
و�سعفه العراقي يف تخريج اأحاديث الإحياء )569/2(.  
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ويقوي ذلك اأنه روى عنه خلق من اأئمة احلديث؛ منهم �سعبة واإ�سرائيل   
من اأهل التحري عن)1( الراوية عن املجاريح.

وقال يف �سرح التنبيه لل�سيخ جنم الدين التال�سي يف كتاب النفقات: »اأنه   
حديث ثابت«، واأنكر ذلك عليه ابن النحوي)2(. قال ابن حجر: »رواه الثوري 
فكاأنه)3(  الثوري«،  قول  »هو  بطال:  ابن  وقال  جامعه«.  يف  الطريق  هذه  من 
احتج به، وممن)4( رواه عن علي عليه ال�سالم ابن املنذر)5(، ومل ي�سعفه، وكان 
من اأئمة النقل، ورواه عن اأبي بكر وعثمان ر�سي اهلل عنهما، و�سعف الرواية 
�سرح  بطال يف  ابن  عنه  ال�سالم، ورواه  عليه  ي�سعفها عن علي  عنهما، ومل 

البخاري.
احلديث الثالث:

»اأعطوا  و�سلم(:  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  ]قال[)6(  قال:  اأن�ض  عن   
�سدقة الفطر ن�سف �ساع من بر«، رواه حممد بن من�سور يف اجلامع الكايف 
من طريق اأبان عن اأن�ض. والظاهر يف اأبان هذا اأنه ابن اأبي عيا�ض التابعي الزاهد، 

وفيه كالم كثري وت�سعيف، مع زهده وتعبده.

كتب فوقها يف الأ�سل: »يف«, واأ�سار اإىل اأنها ن�سخة.  )1(
هو عمر بن علي بن اأحمد بن حممد بن عبد اهلل ال�سراج اأبو حف�ص بن اأبي احل�سن الأن�ساري الواديا�سي الأندل�سي التكروري الأ�سل   )2(
امل�سري ال�سافعي ويعرف بابن امللقن اأخذ عن التقي ال�سبكي واجلمال الإ�سنوي والكمال الن�سائي والعز بن جماعة وغريهم واأخذ 
ب�سرح  والتو�سيح  والتذكرة يف علوم احلديث  واملعاين  الأ�سماء  موؤلفاته نحو ثالثمائة م�سنف منها:  بلغت  الأ�سنوي وغريه,  عنه 

اجلامع ال�سحيح وغري ذلك تويف �سنة اأربع وثمامنائة. ُينظر: البدر الطالع )100/6( ومعجم املوؤلفني )566/2(.
يف الأ�سل: »وكاأنه«.  )3(

يف )ب(: »ومبن«.  )4(
هو: اأبو بكر, حممد بن اإبراهيم بن املنذر, الني�سابوري, نزيل مكة. من اأئمة احلديث والفقه, من �سيوخه: حممد بن عبد اهلل بن   )5(
عبد احلكم, وحممد بن اإ�سماعيل ال�سائغ. من تالميذه: اأبو بكر بن املقرئ, وحممد بن يحيى بن عمار الدمياطي, واحل�سن واحل�سني 
�سنة  تويف  ذلك,  وغري  املب�سوط,  وكتاب  الإجماع,  وكتاب  العلماء,  اختالف  يف  الإ�سراف  م�سنفاته:  من  �سعبان.  بن  علي  ابنا 

319هـ. انظر: طبقات الفقهاء )�ص108(, وفيات الأعيان )207/4(, �سري اأعالم النبالء )490/14(.
لي�ص يف )ب(.  )6(
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احلديث الرابع:
عن اأبي �سعيد اخلدري، عن النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم نحو ذلك،   

رواه اأبو داود، وقال: اإنه وهم)1(.
احلديث اخلام�ش:

عن ع�سمة بن مالك مرفوًعا بنحو ذلك، رواه الدارقطني)2(.  
احلديث ال�ساد�ش:

عن ابن عبا�ض)3( مرفوًعا نحو ذلك، رواه )د( و)�ض()4( من حديث   
احل�سن الب�سري)5( عنه اأنه خطب به يف الب�سرة. لكن قال )�ض()6(: »مل ي�سمع 
عبا�ض  وابن  ب�سري،  احل�سن  الأن  ذلك؛  عبا�ض«، والزم  ابن  ]من[)7(  احل�سن 
اأو نحوه،  اأهلها، فهو يبلغ احل�سن تواتًرا  خطب بذلك على منرب الب�سرة بني 

والعهد قريب، والع�سر واحد)8(.
احلديث اأ�سله يف ال�سحيحني دون الزيادة, اأخرجه البخاري, كتاب الزكاة, باب: �سدقة الفطر �ساع من �سعري, )131/2(, رقم   )1(

)1506(, وم�سلم, كتاب الزكاة, باب زكاة الفطر على امل�سلمني من التمر وال�سعري, )678/2(, )985(.
بلفظ: »كنا نخرج زكاة الفطر �ساًعا من طعام, اأو �ساًعا من �سعري, اأو �ساًعا من متر, اأو �ساًعا من اأقط, اأو �ساًعا من زبيب«.  

وزاد فيه �سفيان بن عيينة عند اأبو داود, كتاب الزكاة, باب كم يوؤدى يف �سدقة الفطر؟, )113/2(, رقم )1618(, والن�سائي يف   
ال�سنن الكربى )28/2(, رقم )2293(: »اأو �ساًعا من دقيق«.

قال اأبو داود: فهذه الزيادة وهم من ابن عيينة.  
وقال الن�سائي: ل اأعلم اأحًدا قال يف هذا احلديث »دقيًقا« غري ابن عيينة.  

اأخرجه الدارقطني يف ال�سنن, )83/3(, رقم )2115(, ولفظه: »يف �سدقة الفطر مدان من قمح, اأو �ساع من �سعري, اأو متر اأو زبيب,   )2(
فمن مل يكن عنده اأقط وعنده لنب ف�ساعني من لنب«.

اأورده ابن اجلوزي يف اأحاديث, وقال: لي�ص يف هذه الأحاديث ما يثبت. انظر: التحقيق يف م�سائل اخلالف )54/2(.  
هو: اأبو العبا�ص, عبد اهلل بن عبا�ص بن عبد املطلب بن ها�سم بن عبد مناف القر�سي الها�سمي املدين )ابن عم ر�سول اهلل �سلى اهلل   )3(
عليه, روى عن النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم( واأبى بن كعب واأ�سامة بن زيد وبريدة بن احل�سيب الأ�سلمي ومتيم الداري وح�سني بن 
عوف اخلثعمي وحمل بن مالك بن النابغة الهذيل, روى عنه: اإبراهيم بن عبد اهلل بن معبد بن عبا�ص واأربدة التميمي, �ساحب 
التف�سري والأرقم بن �سرحبيل الأودي واإ�سحاق بن عبد اهلل بن كنانة واأبو اأمامة اأ�سعد بن �سهل بن حنيف واإ�سماعيل بن عبد الرحمن 
ال�سدى, تويف يف حدود 67هـ اإىل 80هـ. انظر ترجمته يف: �سري اأعالم النبالء ط الر�سالة )331/3(, خمت�سر تاريخ دم�سق )293/12(, 

الأعالم للزركلي )95/4(..
هذه اخت�سارات, فالدال لأبي داود, وال�سني للن�سائي فقوله: )رواه د و �ص( اأي: رواه اأبو داود والن�سائي.  )4(

اأخذ عن: عمَران بن ح�سني واملغرية بن �سعبة وعبد  التابعني,  الب�سري, من �سادات  اأبي احل�سن ي�سار  اأبو �سعيد احل�سن بن  هو   )5(
الرحمن بن �سمرة. اأخذ عنه: اأبان بن �سالح وابن عون ويون�ص. ولد احل�سن يف زمن عمر بن اخلطاب )ر�سي اهلل عنه( و�سهد الدار وهو 
ابن اأربع ع�سرة �سنة وكان �سيد اأهل زمانه علًما وعماًل. تويف �سنة: )110هـ(. انظر ترجمته يف: تهذيب التهذيب )266/2(, الوايف 

بالوفيات )190/12( طبقات املف�سرين للداوودي )150/1(.
يف الأ�سل: »الن�سائي«.  )6(

يف الأ�سل, و)ب(: »عن« وال�سواب ما اأثبتناه.  )7(
وقال علي بن املديني: مل ي�سمع احل�سن من جابر ول من اأبي �سعيد اخلدري ول من ابن عبا�ص. وقال بهز بن اأ�سد: مل ي�سمع احل�سن   )8(
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»اأمر  واآله و�سلم:  النبي �سلى اهلل عليه  اأن  ابن عبا�ض  ورواه عطاء)1( عن   
�سارًخا ببطن مكة اأن ينادي: اإن �سدقة الفطر حق واجب على كل م�سلم؛ مدان 
امل�ستدرك)4(،  يف  احلاكم)3(  رواه  متر«)2(،  اأو  �سعري  من  �ساع  اأو  قمح،  من 
عنه  عكرمة  طريق  من  واحلاكم)8(  والدارقطني)7(  و)ق()6(  )د()5(  عند  واحلديث 

بدون هذا.
احلديث ال�سابع:

عن ابن جريج، عن عمرو بن �سعيب، عن اأبيه، عن جده مثله �سواء،   
رواه )ت()9( وقال: »ح�سن غريب«)10(.

احلديث الثامن والتا�سع والعا�رص:

من ابن عبا�ص. جامع التح�سيل )�ص163(.
هو: اأبو حممد عطاء بن اأبي رباح املكي موىل قري�ص اأحد اأعالم الّتابعني اأخذ عن: عائ�سة واأبي هريرة واأ�سامة بن زيد واأم �سلمة وابن   )1(
عبا�ص وابن عمر )ر�سي اهلل عنه(, اأخذ عنه: اأيوب واحلكم وح�سني املعلم وابن اإ�سحاق. تويف �سنة اأربَع ع�سرَة ومائة. انظر ترجمته 

يف: تاريخ الإ�سالم ت ب�سار )277/3( وفيات الأعيان )261/3(.
اأخرجه احلاكم يف امل�ستدرك )569/1(, رقم )1492(, وقال: »هذا حديث �سحيح الإ�سناد, ومل يخرجاه بهذه الألفاظ«.  )2(

هو اأبو عبد اهلل, حممد بن عبد اهلل بن حممد بن حمدويه بن نعيم بن احلكم, ال�سبي, الني�سابوري, ال�سافعي, احلاكم احلافظ, ابن   )3(
ال�سا�سي. من  الدارقطني والبيهقي والقفال  اأخذ عنه:  اأبي هريرة.  واأبي علي بن  الأ�سم,  العبا�ص  واأبي  اأبيه,  اأخذ عن:  البيع. 
ال للت�سيع دون امل�سا�ص بال�سيخني اأبي بكر  ت�سانيفه: امل�ستدرك على ال�سحيحني, معرفة علوم احلديث, ف�سائل ال�سافعي. وهو ميَّ
وعمر. تويف �سنة 405هـ. انظر ترجمته يف: املنتظم يف تاريخ امللوك والأمم )109/15(, تاريخ الإ�سالم ت ب�سار )89/9(, طبقات 

ال�سافعية الكربى لل�سبكي )155/4(.
امل�ستدرك )569/1(.  )4(

اأبو داود, كتاب الزكاة, باب من روى ن�سف �ساع من قمح, )114/2(, رقم )1622(.  )5(
ابن ماجه, اأبواب الزكاة, باب �سدقة الفطر, )39/3(, رقم )1827(.  )6(

الدارقطني )84/3(, رقم )2119(.  )7(

امل�ستدرك )569/1(, رقم )1492(.  )8(
يف الأ�سل: »الرتمذي«.  )9(

رقم   ,)68/3( ال�سنن  يف  والدارقطني   ,)674( رقم   ,)53/2( الفطر,  �سدقة  يف  جاء  ما  باب  الزكاة,  كتاب  الرتمذي,  اأخرجه   )10(
)2080(, وقال الرتمذي: هذا حديث ح�سن غريب. و�سعفه ابن القطان يف بيان الوهم والإيهام )153/2(.
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�سعد)5(،  ابن  اأخرجهن  �سعيد)4(؛  واأبي  عمر)2()3(  وابن  عائ�سة)1(  عن   
ثم ابن حجر عنه)6(، وال يعار�ض ذلك يف حق اأبي �سعيد بالرواية امل�سهورة عنه 
بخالفه؛ فاإنه ميكن اجلمع باأنه بلغه ذلك بعد اأن مل يكن يعرفه، وكاأنه ملا ا�ستهر 
عنه اإنكاره، كان �سبب تبليغهم له، كما اتفق ذلك البن عبا�ض يف ال�سرف)7(، 

ولعمر يف اال�ستئذان)8(، ولغريهما، واهلل اأعلم.
. واأما الذي َخرَّجه )د()9( عنه، فقد)10( مرَّ اأنه معلٌّ  

احلديث احلادي ع�رص:
كثري  عند  قوية  امل�سيب  ابن  ومرا�سيل  مر�سل،  امل�سيب  بن  �سعيد  عن   
ممن ال يقبل املرا�سيل، رواه العالمة ابن ر�سد املالكي يف نهايته)11(، ورواه )د( 
يف املرا�سيل)12(، واملزي يف االأطراف)13( عنه عن حممد بن عبيد، عن حماد 
بن زيد، عن عبد اخلالق بن �سلمة ال�سيباين، عن ابن امل�سيب اأنه قال: »كانت 

اأخرجه ابن �سعد يف الطبقات الكربى )248/1(.  )1(
هو: اأبو عبد الرحمن, عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب القر�سي. اأحد اأكرث اأ�سحاب ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم( حتديًثا عنه, اأ�سلم   )2(
وهو �سغري, ثم هاجر مع اأبيه ومل يحتلم بعُد, وا�ست�سغر يوم اأحد, فاأول غزواته اخلندق, وهو ممن بايع حتت ال�سجرة. حدث عن: 
اأبيه, واأبي بكر, وعلي, وعثمان, وعائ�سة وغريهم. حدث عنه: ابناه �سامل وبالل ونافع موله, واآدم بن علي. وفاته: تويف �سنة: 

73هـ. انظر ترجمته يف: الطبقات الكربى )142/4(, التاريخ الكبري للبخاري )2/5(, الإ�سابة يف متييز ال�سحابة )155/4(.
اأخرجه ابن �سعد يف الطبقات الكربى )248/1(.  )3(
اأخرجه ابن �سعد يف الطبقات الكربى )248/1(.  )4(
اأخرجه ابن �سعد يف الطبقات الكربى )248/1(.  )5(

انظر: توايل التاأني�ص مبعايل ابن اإدري�ص لبن حجر )�ص60(.  )6(
اأخرجه البخاري, كتاب البيوع, باب بيع الدينار بالدينار ن�ساء, )74/3(, رقم )2178(, وم�سلم, كتاب امل�ساقاة, باب بيع   )7(
الطعام مثال مبثل, )1218/3(, رقم )1596(. ولفظ البخاري اأن اأبا �سالح الزيات, �سمع اأبا �سعيد اخلدري )ر�سي اهلل عنه(, يقول: 
»الدينار بالدينار, والدرهم بالدرهم«, فقلت له: فاإن ابن عبا�ص ل يقوله, فقال اأبو �سعيد: �ساألته فقلت: �سمعته من النبي )�سلى 
اهلل عليه و�سلم(, اأو وجدته يف كتاب اهلل؟ قال: كل ذلك ل اأقول, واأنتم اأعلم بر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم( مني ولكن اأخربين 

اأ�سامة: اأن النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم(, قال: »ل ربا اإل يف الن�سيئة«.
كتاب  وم�سلم,   ,)6245( رقم   ,)54/8( ثالثا,  وال�ستئذان  الت�سليم  باب  ال�ستئذان,  كتاب  البخاري,  اأخرجه  عليه:  متفق   )8(

الآداب, باب ال�ستئذان, )1694/3(, رقم )2153(.
يف الأ�سل: »اأبو داود«.  )9(

زيادة من )�ص(.  )10(
بداية املجتهد ونهاية املقت�سد )43/2(.  )11(

الفطر مدين من  اأن ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم( »فر�ص زكاة  املرا�سيل )�ص136(, رقم )119(, ولفظه:  اأبو داود يف  اأخرجه   )12(
قمح«.

حتفة الأ�سراف )208/13(, رقم )18711(.  )13(
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ال�سدقة على عهد ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم( واأبي بكر  وعمر ن�سف 
�ساع من بر«.

قال )د(: »ورواه �سعبة وب�سر بن املف�سل)1( عن عبد اخلالق مثله«)2(.  
قلُت: وعبد اخلالق هذا وثقه الذهبي)3( �سومل يذكر يف امليزان، وهو   
من رجال م�سلم يف �سحيحه)4(، ]�ض/238/ب[ ]ك/140/ب[ فاحلديث 
�سحيح عن ابن امل�سيب، وهو حجة عند من يقبل املرا�سيل، وعند كثري ممن ال 

يقبلها، ومقوي لتلك االأحاديث عند اجلميع.
ال�سحابة،  يف  به  العمل  ب�سهرة  املر�سل  يُقوي  من  العلماء  من  اأن  مع   
وقد ا�ستهر العمل بهذه االأخبار يف ال�سحابة؛ فاإذا قوي املر�سل الواحد بعمل 

بع�سهم، كيف ال يقوي هذه كلها بذلك؟! وهي:
الفائدة الثانية:

يف ذكر من عمل بذلك، فقد قال علي بن خلف ال�سهري بابن بطال يف   
وابن  ال�سالم،  عليه  علي  ذلك عن  املنذر روى  ابن  »اإن  للبخاري)5(:  �سرحه 
عبا�ض، وابن م�سعود، وجابر بن عبد اهلل، واأبي هريرة)6(، وابن الزبري، واأبي 
بكر، وعثمان، واأ�سماء بنت اأبي بكر، وغريهم«، لكنه قال: »مل يثبت عن اأبي 
عن  روى  التابعني,  اأتباع  من  الو�سطى  من  ثبت  ثقة  الب�سري,  اإ�سماعيل  اأبو  مولهم,  الرقا�سي  لحق  بن  املف�سل  بن  ب�سر  هو:   )1(
اإ�سماعيل بن اأمية, وبرد بن �سنان, وحميد الطويل, وخالد بن مهران احلذاء. وروى عنه عبيد اهلل بن عمر القواريري, وعثمان بن 
اأبى �سيبة, وعفان بن م�سلم, وعلي بن املديني. تويف �سنة: 186 اأو 187هـ. انظر ترجمته يف: الطبقات الكربى )290/7(, تهذيب 

الكمال يف اأ�سماء الرجال )147/4(, �سري اأعالم النبالء )36/9(.
املرا�سيل لأبي داود )�ص137(, رقم )124(.  )2(

انظر: الكا�سف )618/1(.  )3(
روى له م�سلم يف ال�سحيح )1583/3(, رقم )1997( حديث النهي عن الدباء والنقري واحلنتم.  )4(

�سرح �سحيح البخاري )565/3(.  )5(
هو: اأبو هريرة, عبد الرحمن بن �سخر, وقيل غري ذلك, وهذا اأ�سهرها. اأحد اأ�سهر اأ�سحاب ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم(,   )6(
واأكرثهم حتديًثا عنه, حدث عن: اأبي بكر, وعمر, وعائ�سة وغريهم. ويل اإمرة املدينة مدة, وملا �سارت اخلالفة اإىل عمر ا�ستعمله 
يف  اختلف  وفاته:  اإ�سماعيل.  بن  واإبراهيم  بن خالد,  واأو�ص  مالك,  بن  اأن�ص  منهم:  عنه خلق,  عزله. حدث  ثم  البحرين  على 
�سنة وفاته ما بني �سنة )57( و)59(هـ. انظر ترجمته يف: اأ�سد الغابة يف معرفة ال�سحابة, لبن الأثري )457/3(, الإ�سابة يف متييز 

ال�سحابة, لبن حجر )351/7(, الطبقات الكربى لبن �سعد )362/2(, التاريخ الكبري للبخاري )132/6(.



{345}العـدد الت��صـع ع�صـر )اأ( - حمرم 1442هـ / �صبتمرب  2020م

�سعيد  اأبي  برواية  بل  امل�سيب؛  بن  �سعيد  برواية  يعت�سد  ولكنه  وعثمان،  بكر 
املتفق على �سحتها؛ فاإن فيها: »اإن النا�ض عدلوا ال�ساع مبدين من احلنطة«)1(.

ويف �سرح البخاري)2(: اأن النا�ض يف ذلك الع�سر ُهم اأكابر ال�سحابة،   
ولذلك قال: »اأما اأنا فال اأزال اأخرجه كما كنت اأخرجه«، فكاأنه)3( مل يبق معه 
موافق على ذلك، اأو مل يبق معه اإال القليل من اأهل ع�سره، وكذلك قال ابن 
رواه  بُر«)4(،  من  �ساع  ن�سف  اإىل  النا�ض  فعدل  �ساًعا،  نخرجها  »كنا  عمر: 
البخاري وم�سلم والتمذي)5(، وقال )ت()6(: »اإنه قول الثوري وابن املبارك، 

واأهل الكوفة يرون: ن�سف �ساع من بر«)7(.
قلت: الثوري وابن املبارك من كبار اأئمة االآثار باالإجماع.  

القوالن مًعا، وهو يقوي قول  ال�سالم  وعن علي وابن عبا�ض عليهما   
من جمع بني االأحاديث بجواز االأمرين، يو�سحه ما رواه )د()8( والن�سائي من 
حديث احل�سن الب�سري، قال: »خطب ابن عبا�ض على منرب الب�سرة يف اآخر 
رم�سان فقال: »اأخرجوا �سدقة �سومكم، فكاأن النا�ض مل يعلموا، قال)9(: »َمن 
ها هنا من اأهل املدينة؟ قوموا اإىل اإخوانكم فعلِّموهم؛ فاإنهم ال يعلمون، فر�ض 
ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم( هذه ال�سدقة �ساًعا من متر اأو من �سعري، اأو 
ن�سف �ساع من قمح«، فلما قدم عليٌّ راأى رخ�َض ال�سعري، فقال: »قد اأو�سع 

�سرح �سحيح البخاري )565/3(.  )1(
�سرح �سحيح البخاري, لبن بطال )565/3(.  )2(

يف الأ�سل: »وكاأنه«.  )3(
متفق عليه: اأخرجه البخاري, كتاب الزكاة, باب: �سدقة الفطر على احلر واململوك, )131/2(, رقم )1511(, وم�سلم, كتاب   )4(
الزكاة, باب ما جاء يف  التمر وال�سعري, )677/2(, رقم )984(, والرتمذي, كتاب  امل�سلمني من  الفطر على  الزكاة, باب زكاة 

�سدقة الفطر, )54/2(, رقم )675(.
�سنن الرتمذي, كتاب الزكاة, باب ما جاء يف �سدقة الفطر, )54/2(, رقم )675(, وقال: حديث ح�سن �سحيح.  )5(

يف الأ�سل: »الرتمذي«.  )6(
�سنن الرتمذي )55/2(.  )7(

يف الأ�سل: »اأبو داود«.  )8(
يف الأ�سل: »فقال«.  )9(
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اهلل عليكم، فلو جعلتموها �ساًعا من كل �سيء)1(.
وجهل اأهل)2( الب�سرة كلهم بذلك متم�سك ممن مل يعلم)3(.  

اخلطاب؛  بن  عمر  قول  اأنه  االأوام  �سفاء  يف  احل�سني)4(  االأمري  وروى   
اأعني: ن�سف ال�ساع من الرب، فتمت روايته عن اخللفاء االأربعة، ورواه ابن 
يف  له  واإثباته  له)6(  التمذي  وذكر  الثوري،  ]و[)5(  حنيفة  اأبي  عن  بطال 
ال�سالم  اأبي عبد الرحمن عن علي عليه  جامعه)7( من طريق عبد االأعلى عن 

-كما م�سى- يدل على قوة عبد االأعلى عنده، واهلل اأعلم.
ال�سحابة  امل�سيب، وقول جمهور  بن  �سعيد)8(  اأنه قول  ومما يدل على   

عنده، واهلل �سبحانه اأعلم.
الفائدة الثالثة:

يف املانع من العمل بذلك عند املخالفني، ولهم عدة)9( موانع:  
زمن  على  نعطيها  »كنا  قال:  �سحته،  على  املتفق  �سعيد  اأبي  حديث  االأول: 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم �ساًعا من طعام، اأو �ساًعا من �سعري، اأو 
�ساًعا من اأقط، اأو �ساًعا من زبيب؛ فلما جاء معاوية، وجاءت ال�سمراء، قال: 
ا من هذا يعدل مدين«، قال اأبو �سعيد)10(: »اأما اأنا فال اأزال اأخرجه كما  اأرى مداًّ
اأخرجه اأحمد يف امل�سند )323/5(, رقم )3291(, واأبو داود, كتاب الزكاة, باب من روى ن�سف �ساع من قمح, )64/3(, رقم   )1(

)1622(, والن�سائي, كتاب �سالة العيدين, باب حث الإمام على ال�سدقة يف اخلطبة, )190/3(, رقم )1580(.
لي�ص يف )ب(.  )2(

يف )�ص(: »ملن مل يعلم«.  )3(
يف )�ص(: »احل�سني«.  )4(

لي�ص يف )ب(.  )5(
قوله: »وذكر الرتمذي له«, يف )ب(: »ودر الثوري به«.  )6(

مل اأجده عند الرتمذي.  )7(
يف )ب(: »�سعد«.  )8(
يف )ب(: »عند«.  )9(

هو ال�سحابي اجلليل �سعد بن مالك بن �سنان اخلزرجي الأن�ساري, اأبو �سعيد اخلدري, فقيه نبيل من اأ�سحاب ال�سجرة, ا�ست�سهد   )10(
اأبوه مالك يوم اأحد, و�سهد اأبو �سعيد اخلندق, وبيعة الر�سوان. وحدث عن النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم( وعن: اأبي بكر, وعمر, 
وقيل 74هـ  وقيل 65هـ  �سنة: 63,  تويف  اأجمعني,  عنهم  اهلل  ر�سي  اأقرانه,  من  واأن�ص, وجماعة  وجابر,  ابن عمر,  عنه:  حدث 
باملدينة. انظر ترجمته يف: معرفة ال�سحابة لأبي نعيم )1260/3(, تاريخ بغداد, ت, ب�سار, )532/1(, �سري اأعالم النبالء, ط, 

الر�سالة, )169/3(.
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كنت اأخرجه«)1(.
قالوا: والطعام يف عرفهم الغالب هو الرب، ذكره ابن االأثري يف نهايته)2(   
ن�سرة  يف  العمدة)4(  �سرح  يف  العيد  دقيق  ابن  عليه  واعتمد  اخلليل)3(،  عن 
يختلف  »مل  البخاري:  �سرح  يف  فقال  بطال  ابن  واأغرب  ال�سافعي،  مذهب 
ابن  الطعام يف هذا احلديث هو الرب«)5(، وهذا ممنوع. وقال  اأن  العلماء يف 
اأ�سبه؛ الأن الرب  اأراد به الرب، وقيل: التمر، وهو  اإنه  االأثري يف النهاية)6(: »قيل: 

كان عندهم قلياًل ال يت�سع الإخراج زكاة الفطر«)7(.
اأو  طعام،  من  »�ساع  فيه:  ورد  قد  باأنه  ذلك  على  لهم  ويحتج  قلُت:   
�ساع من متر«، وهو يف ال�سحيح من رواية الثقات)8(؛ لكنه م�سطرب، واأهل 
كان  اإذا  املردود  واملرجوح  املقبول  الراجح  امل�سطرب  يخرجون  ال�سحيح 
املقوي)9( مثل هذا، ويكلون الناظر فيه اإىل نظره، فيمكن اإعالله)10(، فقد خرج 
البخاري وم�سلم فيه روايات تعار�ض ذلك، منها اأنه قال: »كنا نخرجها �ساًعا 

من طعام، وكان طعامنا يومئذ ال�سعري والزبيب واالأقط والتمر«)11(.
متفق عليه: اأخرجه البخاري, كتاب الزكاة, باب �ساع من زبيب, )131/2(, رقم )1508(, وم�سلم, كتاب الزكاة, باب زكاة   )1(

الفطر على امل�سلمني من التمر وال�سعري, )678/2(, )985(.
انظر: النهاية يف غريب احلديث والأثر )127/3(.  )2(

هو اخلليل بن اأحمد الأزدي الفراهيدي, ويقال الباهلي, اأبو عبد الرحمن الب�سري النحوي, من�سئ علم العرو�ص, روى عن اأيوب   )3(
ال�سختياين, وعا�سم الأحول, والعوام بن حو�سب, روى عنه حماد بن زيد, و�سيبويه, وعبد امللك بن قريب الأ�سمعي, وعلى بن 
ن�سر اجله�سمي الكبري, ومن كتبه: "العني", تويف بعد �سنة 160هـ وقيل 170هـ اأو بعدها. انظر ترجمته: �سري اأعالم النبالء ط 

الر�سالة )429/7(, وفيات الأعيان )244/2(.
اإحكام الأحكام �سرح عمدة الأحكام )388/1(.  )4(

�سرح �سحيح البخاري لبن بطال )564/3(.  )5(
يف الأ�سل: »نهايته«.  )6(

النهاية يف غريب احلديث والأثر )127/3(.  )7(
متفق عليه, اأخرجه البخاري )131/2(, كتاب الزكاة, باب �سدقة الفطر �ساع من طعام, برقم: )1506(, م�سلم )678/2(,   )8(

كتاب الزكاة, باب زكاة الفطر على امل�سلمني من التمر وال�سعري, برقم: )985(, عن اأبي �سعيد اخلدري )ر�سي اهلل عنه(.
يف الأ�سل: »القوي«.  )9(

الذي حكم بال�سطراب هو ابن حزم يف املحلى بالآثار )245/4(, وقال العراقي يف طرح الترثيب يف �سرح التقريب )50/4(: وكالمه   )10(
يف هذا �سعيف مردود.

اأخرجه البخاري )131/2(, كتاب الزكاة, باب �سدقة الفطر �ساع من طعام, برقم: )1510(, وم�سلم, كتاب الزكاة, باب زكاة   )11(
الفطر على امل�سلمني من التمر وال�سعري, )678/2(, رقم )985(.
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عليه  يرجح  فكيف  الرب؛  بغري  الطعام  تف�سري  على  منه  نظر)1(  وهذا   
اأو  متر،  من  �ساًعا  اأ�سناف:  ثالثة  من  نخرجها  »كنا  رواية:  ويف  اال�ستنباط، 
�ساع من اأقط، ]�ض/239/اأ[ اأو �ساًعا من �سعري، فلم نزل نخرجه حتى جاء 

معاوية«)2(.
ومنها: اأنه مل ياأت ذكر الرب وال الطعام يف حديث ابن عمر املتفق عليه،   
وهذا يف معنى حديث اأبي �سعيد، قال ابن عمر يف حديثه: »فر�ض ر�سول اهلل 
�سلى اهلل عليه واآله و�سلم زكاة الفطر، �ساعاً من متر، اأو �ساعاً من �سعري«)3(. 
فاأعطى  التمر،  املدينة  اأهل  فاأعوز  التمر،  يعطي  عمر  ابن  »فكان  رواية:  ويف 

�سعرًيا«)4(.
قلُت: كاأنه راأوه اأف�سل، اأو الأنه اأول ما اأمر به النبي �سلى اهلل عليه واآله   
و�سلم، واإنا قال: »اأو �سعرًيا« للتخي�ض. وجمموع هذه الروايات يدل على 
اآخر  يريده بذلك)5( وهو يقول يف  بالطعام، وكيف  الرب  يُِرد  اأبا �سعيد مل  اأن 
حديثه: »فلما جاء معاوية وجاءت ال�سمراء« وهي الرب)6(؟! فاآخر حديثه يدل 
على اأن ال�سمراء ما جاءتهم اإال يف اأيام معاوية، واإنا �سبب الوهم من بع�ض 
الثقات اأنه �سمع ذكر التمر يف احلديث مرة، و�سمع ذكر الطعام اأخرى، فظن 
اأن اجلمع بينهما ال يف�سد �سيًئا من املعنى، وذهل عن كون اجلمع بينهما يف�سد 
تف�سري الطعام بالتمر؛ فال يجوز اجلمع بينهما باختيار الراوي، ومن هنا �سدد 

كتب اأمامها يف حا�سية الأ�سل: »ن�ّص«, واأ�سار اإىل اأنها ن�سخة.  )1(
اأخرجه م�سلم )679/2(, كتاب الزكاة, باب زكاة الفطر على امل�سلمني من التمر وال�سعري, برقم: )985(.  )2(

كتاب   ,)677/2( م�سلم   ,)1503( برقم:  الفطر,  �سدقة  فر�ص  باب  الزكاة,  كتاب   ,)130/2( البخاري  اأخرجه  عليه,  متفق   )3(
الزكاة, باب فر�ص �سدقة الفطر على امل�سلمني من التمر وال�سعري, برقم: )984(.

اأخرجه البخاري )131/2(, كتاب الزكاة, باب فر�ص �سدقة الفطر, برقم: )1511(.  )4(
قوله: »يريده بذلك« يف الأ�سل: »يريد ذلك«.  )5(

ال�سمراء: الرب ال�سامي, وقيل: يطلق على الرب مطلًقا. انظر: الفائق يف غريب احلديث )364/1(, م�سارق الأنوار على �سحاح الآثار   )6(
.)220/2(
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مالك وغريه يف الرواية باملعنى، ومنعوا ذلك)1(.
على اأن لفظ اأبي �سعيد: »كنا نخرج على عهد ر�سول اهلل )�سلى اهلل   
)�سلى  اهلل  ر�سول  اإىل  بذلك  االأمر  برفع  ت�سريح  فيه  ولي�ض  و�سلم(«،  عليه 
عليهم؛  اإيجابه  غري  من  �ساًعا  الرب  يخرجوا  اأن  يجوز  وقد  و�سلم(،  عليه  اهلل 
اإما لتف�سيله، كما كان ابن عمر يخرج التمر وال يعدل اإىل)2( ال�سعري اإال عن 

�سرورة، واإال لظن اأن الواجب �ساع من كل �سيء، واهلل اأعلم.
ا اأنه ذكر يف حديثه هذا: »اأو �ساع من بر«،  احلديث الثاين: عن اأبي �سعيد اأي�سً
بلفظ »الرب«، رواه اأبو داود)3(، وقال بعد روايته: »اإنه وهم«، وكاأن الراوي له 
فهم الرب من الطعام، فروى باملعنى، وال يجوز تبديل اللفظ املحتمل بالن�ض، بل 
ا، وخالف احلاكم فقال:  وال اجللي باالأجلى، ف�سرط الرواية باملعنى عزيز جداًّ
ثقة،  الراوي  متى كان  ال�سواذ  ت�سحيح كثري من  »�سحيح«)4( على عادته يف 
وهو مذهب �سعيف؛ فاإن الت�سعيف باالإعالل اأقوى من الت�سعيف املطلق؛ الأن 
االإعالل يفيد الظن اخلا�ض باأن احلديث املعني غلط، والت�سعيف املطلق ال يفيد 

ذلك، فقد يحفظ ال�سعيف كثرًيا من رواياته)5(.

ذهب قوم اإىل منع الرواية باملعنى, منهم حممد بن �سريين ومالك بن اأن�ص واأبو معمر ابن �سخربة. وذهب الأكرثون اإىل جوازه ما مل   )1(
يتغري املعنى, �سريطة اأن يكون الراوي ب�سرًيا باللغة واملعاين. انظر: مقدمة ابن ال�سالح = معرفة اأنواع علوم احلديث - ت عرت 

)�ص218(, التقريب والتي�سري للنووي )�ص74(.
يف الأ�سل: »عن«.  )2(

اأخرجه اأبو داود )113/2(, كتاب الزكاة, باب كم يوؤدى يف �سدقة الفطر, برقم: )1618(, عن اأبي �سعيد, وزاد فيه: »اأو �ساًعا من   )3(
دقيق«, وقال اأبو داود: هذه الزيادة وهم من ابن عيينة.

اأخرجه احلاكم يف امل�ستدرك )570/1(, كتاب الزكاة, برقم: )1495(, و�سححه.  )4(
انظر كالم ابن القيم يف ت�سحيح احلاكم لالأحاديث يف: الفرو�سية )�ص245(.  )5(
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واأخرجه ابن خزمية)1( يف �سحيحه)2(، وقال: »غري حمفوظ، وال اأدري   
اهلل  رحمه  ال�سافعي  مذهب  ع�سبية  من  الأنه  هنا)4(؛  فاأن�سف  الوهم«)3(،  ممن 

تعاىل.
الثالث: عن اأبي هريرة مرفوًعا بذكر: »اأو �ساع بر«)5(، �سححه احلاكم)6(، وهو 

من حديث �سفيان بن ح�سني)7( عن الزهري، وهو �سعيف يف الزهري)8(.
الرابع: عن ابن عمر)9( مرفوًعا مثله، جعله �ساهًدا حلديث اأبي هريرة، و�سححه 
؛ الأنه رواه من طريق نافع)10( عنه، وحديثه املتفق على �سحته  ا، وهو معلٌّ اأي�سً

من غري طريق، عن نافع ]ك/141/اأ[ عنه بغري هذه الزيادة.
اإمام ني�سابور يف ع�سره, كان فقيها جمتهدا, عاملا باحلديث, من ت�سانيفه:  هو: حممد بن اإ�سحاق بن خزية ال�سلمي, اأبو بكر:   )1(
كتاب )التوحيد واإثبات �سفة الرب(, و)خمت�سر املخت�سر( امل�سمى )�سحيح ابن خزية(, �سمع احلديث من اإ�سحاق بن راهويه, 
وروى  امل�ستملي,  اأبان  بن  وحممد  غيالن,  بن  حممود  عن:  احلديث  وروى  ل�سغره,  عنهما  يحدث  ومل  الرازي,  حميد  بن  وحممد 
اأحمد بن املبارك  عنه خلق منهم: البخاري, وم�سلم يف غري ال�سحيحني, و�سيخه حممد بن عبد اهلل بن عبد احلكم, واأبو عمرو 
امل�ستملي, واإبراهيم بن اأبي طالب, وهوؤلء اأكرب منه, واأبو علي الني�سابوري, تويف �سنة )311هـ(, انظر ترجمته يف: تاريخ الإ�سالم 

ت ب�سار )243/7(, طبقات ال�سافعيني )�ص219(, الأعالم للزركلي )29/6(.
اأخرجه ابن خزية يف �سحيحه )89/4(, كتاب الزكاة, باب اإخراج جميع الأطعمة يف �سدقة الفطر, برقم: )2419(, وقال: ذكر   )2(

احلنطة يف خرب اأبي �سعيد غري حمفوظ, ول اأدري ممن الوهم.
امل�سدر ال�سابق.  )3(

قوله: »فاأن�سف هنا« يف الأ�سل: »واأن�سف هذا«.  )4(
يف )ب(: »�ساع من بر«.  )5(

اأخرجه الدارقطني )72/3(, كتاب زكاة الفطر, برقم: )2090(, واحلاكم يف امل�ستدرك على ال�سحيحني )569/1(, كتاب الزكاة,   )6(
برقم: )1493(, وقال: هذا حديث �سحيح وله �ساهد �سحيح, ومل اأقف فيه على لفظة: الرب؛ اإمنا فيه التمر وال�سعري والقمح.

هو اأبو حممد ويقال اأبو احل�سن الوا�سطي �سفيان بن ح�سني بن احل�سن, موىل عبد اهلل بن خازم ال�سلمى ويقال موىل عبد الرحمن بن   )7(
اإيا�ص بن معاوية وجعفر بن اأبى وح�سية واحل�سن الب�سرى واحلكم بن عتيبة وحميد  اأتباع التابعني, روى عن:  �سمرة, من كبار 
الطويل وخالد بن دريك وداود الوراق واأبى ريحانة عبد اهلل بن مطر وعبيد اهلل بن عمر وعلى بن زيد بن جدعان وحممد بن �سريين 
وحممد بن م�سلم بن �سهاب الزهري وه�سام بن يو�سف ال�سلمى احلم�سي ويعلى بن م�سلم ويون�ص بن عبيد, روى عنه: واإبراهيم 
بن �سدقة وح�سني بن منري و�سعبة بن احلجاج وعباد بن العوام وعباد بن مو�سى العكلي وعمر بن عبد اهلل بن رزين وعمر بن على 
املقدمي ومب�سر بن عبد اهلل بن رزين وحممد بن يزيد الوا�سطي وه�سيم بن ب�سري ويزيد بن هارون واأبو �سفيان احلمريي, تويف �سنة 
160هـ, انظر ترجمته يف: �سري اأعالم النبالء ط الر�سالة )302/7(, تاريخ الإ�سالم ت ب�سار )64/4(, الوايف بالوفيات - الن�سخة 

املحررة )177/15(.
انظر: املجروحني لبن حبان )358/1(, الكامل يف �سعفاء الرجال )476/4(.  )8(

اأخرجه احلاكم يف امل�ستدرك على ال�سحيحني )569/1(, كتاب الزكاة, برقم: )1494( ومل ي�سححه.  )9(
اأبي  العوام, و�سهل بن  الزبري بن  اأخذ عن:  املدين.  النوفلي  القر�سي  نافع بن جبري بن مطعم بن عدى بن نوفل  اهلل  اأبو عبد  هو:   )10(
حثمة, و�سهل بن �سعد, اأخذ عنه: حبيب بن اأبى ثابت, وحكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف, واحلكيم بن عبد اهلل بن قي�ص بن 
خمرمة, تويف �سنة: )99هـ(, انظر ترجمته يف: �سري اأعالم النبالء ط الر�سالة )541/4(, تاريخ الإ�سالم ت ب�سار )1180/2(, الأعالم 

للزركلي )5/8(.
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اخلام�ش: من حديث علي عليه ال�سالم)1( مرفوًعا وموقوًفا كذلك، ويف طريقه 
احلارث االأعور)2(، وقد �سرح ابن عبا�ض عن علي اأنه جعله ف�سيلة.

ال�ساد�ش: عن زيد بن ثابت)3(، خرَّجها احلاكم)4( كلها من الثالث و�سححها، اإال 
حديثي علي وزيد فلم ي�سححهما)5(، فلم ي�سح يف الباب �سي)6(.

االأثمان،  يف  متفا�سلة  االأ�سناف  و�سائر  وال�سعري  التمر  كان  ملا  قالوا:  ال�سابع: 
ومل جتعل الفطرة من التمر اأقل من ال�ساع وال من االأقط اأكرث منه، وجب يف 

القيا�ض اأن تكون الفطرة مكيلة ال مقومة، فيكون �ساًعا من كل �سيء)7(.
واجلواب: اأن القيا�ض ال يرد على الن�سو�ض، واإن �سلَّمنا فالكيل باقي)8(؛ الأنه مل 
يخرج اإىل القيمة التي هي الدراهم والدنانري، واأما كون الكيل غري خمتلف 
بالعيون وماء  �ُسقَي  فيما  الُع�سر  فهذه زكاة احلبوب مكيلة، وهي  نُ�سلِّم،  فال 

ال�سماء، ون�سف الُع�سر فيما �سقي بالنوا�سح)9(.
الرابع)10(: االحتياط، وهو م�ستك؛ فاإن االإيجاب ملا مل يتعني وجوبه لي�ض هو 
اأن يفعل االأف�سل  االحتياط ملا جاء فيه من الوعيد والت�سديد، واإنا االحتياط 

اأخرجه احلاكم يف امل�ستدرك على ال�سحيحني )570/1(, كتاب الزكاة, برقم: )1496(.  )1(
هو: احلارث بن عبداهلل الأعور الهمداين )ت 65هـ( يروي عن علي وابن م�سعود وعنه عمرو بن مرة وال�سعبي قال الذهبي: »�سيعي   )2(
لني« وقال الن�سائي وغريه: »لي�ص بالقوي« وقال ابن اأبي داود: »كان اأفقه النا�ص واأفر�ص النا�ص واأح�سب النا�ص«. ُينظر: الكا�سف 

.)303/1(
هو: اأبو �سعيد, ويقال: اأبو خارجة, زيد بن ثابت بن ال�سحاك بن زيد بن لوذان بن عمرو بن عبد عوف الأن�ساري النجاري, املدين,   )3(
روى عن: النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم( واأبى بكر ال�سديق وعبد اهلل بن عثمان وعثمان بن عفان وعمر بن اخلطاب, روى عنه: اأبان بن 
عثمان بن عفان اأن�ص بن مالك وب�سر بن �سعيد وثابت بن احلجاج وثابت بن عبيد, واختلف يف وفاته فيما بني �سنة 45هـ اإىل 56هـ, 

انظر ترجمته يف: �سري اأعالم النبالء ط الر�سالة )441/2(, تاريخ دم�سق لبن ع�ساكر )295/19(, الأعالم للزركلي )57/3(..
اأخرجه احلاكم يف امل�ستدرك على ال�سحيحني )571/1(, كتاب الزكاة, برقم: )1498( ومل ي�سححه.  )4(

انظر قول احلاكم على احلديثني ال�سابقني.  )5(
هذا تعليق امل�سنف على الدليل.  )6(

انظر: الأم لل�سافعي )24/3(, فتاوى قا�سيخان )113/1(.  )7(
كذا يف الأ�سل, )ب(, ولعل ال�سواب: »باٍق«.  )8(

يف )ب(: »النوازح«.  )9(
ُح, وهو: َجَمٌل ُي�ْسَتَقى عليه املاء للِقَرى يف احَلو�ص, اأو �ِسقْي اأر�ٍص. انظر: العني )106/3(. ح جمع, مفرده نا�سِ والَنوا�سِ  

كذا يف الن�سخ اخلطية, ولعل ال�سواب: »الثامن«.  )10(
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عليه  علي  عن  روي  كما  اإيجاب)2(،  غري  من  عليه  ويحث)1(  اإليه،  ويندب 
بني  الب�سرة  منرب  على  من  به  خطب  الذي  عبا�ض)3(  ابن  حديث  يف  ال�سالم 

علماء ال�سحابة والتابعني، فلم ينكره منهم اأحد، واهلل �سبحانه اأعلم.
 

م�سادر البحث
اأبجد العلوم، املوؤلف: اأبو الطيب حممد �سديق خان بن ح�سن بن علي   -1
ابن لطف اهلل احل�سيني البخاري الِقنَّوجي )املتوفى: 1307هـ(، النا�سر: 

دار ابن حزم، الطبعة: الطبعة االأوىل 1423هـ- 2002م.
االأعالم، املوؤلف: خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فار�ض،   -2
للماليني،  العلم  دار  النا�سر:  1396هـ(،  )املتوفى:  الدم�سقي  الزركلي 

الطبعة: اخلام�سة ع�سر - اأيار/مايو 2002م.
اأيبك  بن  خليل  الدين  �سالح  املوؤلف:  الن�سر،  واأعوان  الع�سر  اأعيان   -3
ال�سفدي )املتوفى: 764هـ( املحقق: الدكتور علي اأبو زيد، الدكتور نبيل 
اأبو ع�سمة، الدكتور حممد موعد، الدكتور حممود �سامل حممد قدم 
له: مازن عبد القادر املبارك النا�سر: دار الفكر املعا�سر، بريوت - لبنان، 

دار الفكر، دم�سق – �سوريا الطبعة: االأوىل، 1418هـ - 1998م.
اإنباء الغمر باأبناء العمر.  -4

بداية املجتهد و نهاية املقت�سد، املوؤلف: اأبو الوليد حممد بن اأحمد بن   -5
بابن ر�سد احلفيد )املتوفى:  حممد بن اأحمد بن ر�سد القرطبي ال�سهري 

يف )ب(: »ويجب«.  )1(
الإحكام يف اأ�سول الأحكام لبن حزم )50/1(, )13/6(.  )2(

اأخرجه اأبو داود الطيال�سي يف م�سنده )29/1(, برقم )25(.  )3(
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1395هـ/1975م.
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الريا�ض-ال�سعودية، ط. االوىل، 1425هـ-2004م.
بن  حممد  بن  علي  املوؤلف:  االأحكام،  كتاب  يف  واالإيهام  الوهم  بيان   -8
اأبو احل�سن ابن القطان )املتوفى:  عبد امللك الكتامي احلمريي الفا�سي، 
628هـ(، املحقق: د. احل�سني اآيت �سعيد، ط. دار طيبة - الريا�ض، ط. 
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عبد اهلل حممد بن اأحمد بن عثمان بن َقامْياز الذهبي )املتوفى: 748هـ(، 
اد معروف، ط. دار الغرب االإ�سالمي، ط.  املحقق: الدكتور ب�سار عواّ
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املعارف  دائرة  الطبعة:  256هـ(،  )املتوفى:  اهلل  عبد  اأبو  البخاري، 
املعيد  عبد  حممد  مراقبة:  حتت  طبع  الدكن،   - اآباد  حيدر  العثمانية، 

خان، وعليه حوا�سي حممود خليل.
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تاريخ اليمن ال�سيا�سي، تاأليف: حممد يحيى احلداد، دار الهنا للطباعة،   -11
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تاريخ بغداد، املوؤلف: اأبو بكر اأحمد بن علي بن ثابت بن اأحمد بن مهدي   -12
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2002م.
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1403هـ، 1983م.
عبد  الفرج  اأبو  الدين  جمال  املوؤلف:  اخلالف،  اأحاديث  يف  التحقيق   -15
الرحمن بن علي بن حممد اجلوزي )املتوفى: 597هـ(، املحقق: م�سعد 

عبد احلميد حممد ال�سعدين.
تخريج اأحاديث اإحياء علوم الدين، املوؤلفون: الِعراقي )725 - 806هـ(،   -16
ابن ال�سبكى )727 - 771هـ(، الزبيدي )1145 - 1205هـ(، ا�سِتخَراج: 
دار  النا�سر:  -؟(،  )1374هـ  اد  احَلداّ د  ماّ حُمَ ِبن  حَمُمود  اهللَّ  عبد  اأبي 

العا�سمة للن�سر – الريا�ض، الطبعة: االأوىل، 1408هـ - 1987م.



{355}العـدد الت��صـع ع�صـر )اأ( - حمرم 1442هـ / �صبتمرب  2020م

اأبو عبد اهلل حممد بن اأحمد بن  تذكرة احلفاظ، املوؤلف: �سم�ض الدين   -17
العلمية  الكتب  دار  ط.  748هـ(،  )املتوفى:  الذهبي  َقامْياز  بن  عثمان 

بريوت-لبنان، ط. االأوىل، 1419هـ- 1998م.
تنقيح التحقيق يف اأحاديث التعليق، املوؤلف: �سم�ض الدين اأبو عبد اهلل   -18
حممد بن اأحمد بن عثمان بن َقامْياز الذهبي )املتوفى: 748هـ(، املحقق: 
م�سطفى اأبو الغيط عبد احلي عجيب، النا�سر: دار الوطن – الريا�ض، 

الطبعة: االأوىل، 1421هـ - 2000م.
بن  حممد  بن  علي  بن  اأحمد  الف�سل  اأبو  املوؤلف:  التهذيب،  تهذيب   -19
اأحمد بن حجر الع�سقالين )املتوفى: 852هـ(، ط. مطبعة دائرة املعارف 

النظامية، الهند، ط. الطبعة االأوىل، 1326هـ.
تهذيب الكمال يف اأ�سماء الرجال، املوؤلف: يو�سف بن عبد الرحمن بن   -20
الق�ساعي  حممد  اأبي  الزكي  ابن  الدين  جمال  احلجاج،  اأبو  يو�سف، 
الكلبي املزي )املتوفى: 742هـ(، املحقق: د. ب�سار عواد معروف، ط. 

موؤ�س�سة الر�سالة - بريوت، ط. االأوىل، 1400 - 1980.
الثقات، املوؤلف: حممد بن حبان بن اأحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد،   -21
باإعانة:  )املتوفى: 354هـ(، طبع  الُب�ستي  الدارمي،  اأبو حامت،  التميمي، 
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بحيدر اآباد الدكن الهند، ط. االأوىل، 1393 ه= 1973م.
عبد  بن  كيكلدي  بن  خليل  �سعيد  اأبو  الدين  �سالح  التح�سيل،  جامع   -22
املجيد  املحقق: حمدي عبد  )املتوفى: 761هـ(،  العالئي  الدم�سقي  اهلل 
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 –  1407 الثانية،  الطبعة:  بريوت،   – الكتب  عامل  النا�سر:  ال�سلفي، 
1986م.

اجلرح والتعديل، املوؤلف: اأبو حممد عبد الرحمن بن حممد بن اإدري�ض   -23
بن املنذر التميمي، احلنظلي، الرازي ابن اأبي حامت )املتوفى: 327هـ(، 
ط. طبعة جمل�ض دائرة املعارف العثمانية - بحيدر اآباد الدكن – الهند، 

دار اإحياء التاث العربي - بريوت، ط. االأوىل، 1271هـ 1952م.
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دار ابن كثري، دم�سق - بريوت، ط. االأوىل، 1406هـ - 1986م.
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عدم ملكية األسهم وأثره يف الفقه اإلسالمي
د. �ص�لح بن علي بن حممد ال�صعود)1(

ملخ�ش البحث
مو�سوع البحث:

يتناول البحث عدم ملكية االأ�سهم واأثره يف الفقه االإ�سالمي.  
اأهداف البحث:

يهدف البحث اإىل بيان �سور عدم ملكية االأ�سهم من الناحية االقت�سادية   
والقانونية. مع بيان احلكم الفقهي لعدم ملكية االأ�سهم.

منهج البحث:
اجلمع بني املنهج اال�ستقرائي، واملنهج التحليلي، واملنهج املقارن، واملنهج   

النقدي.
اأهم النتائج:

املالية،  االأ�سواق  يف  تتم  عمليات  عدة  يف  االأ�سهم  ملكية  عدم  تتحقق   
وهي: 

يف  االأ�سهم  ملكية  وعدم  امل�ستقبلية.  العقود  يف  االأ�سهم  ملكية  عدم   
العقود امل�ستقبلية حال الت�سفية بالت�سوية النقدية. وعدم ملكية االأ�سهم يف عقود 
اخليارات. وعدم ملكية االأ�سهم يف عمليات البيع على املك�سوف. وعدم ملكية 
االأ�سهم يف مرابحة االأ�سهم. وهذه ال�سور اخلم�ض ال�سابقة تخالف �سروط البيع 
يف الفقه االإ�سالمي؛ حيث اإنها ت�ستك يف بيع االإن�سان ما ال ميلك، وهو ما جاء 

اأ�ستاذ الفقه امل�ساعد يف كلية الرتبية بالزلفي - جامعة املجمعة.  -1

د. 
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عنه النهي يف حديث عبداهلل بن عمرو بن العا�ض وحكيم ابن حزام )ر�سي اهلل 
عنهم(.

اأهم التو�سيات:
�سرورة اإلزام الباحثني يف مرحلة التقية لدرجة اأ�ستاذ بدرا�سة النوازل   

امل�ستجدة، وبيان اأحكامها ال�سرعية؛ خلدمة املجتمعات االإ�سالمية.
الكلمات املفتاحية:

اأحكام، ملكية، االأ�سهم، اأثر، الفقه، االإ�سالمي.  

مقدمــــة
احلمد هلل رب العاملني، والعاقبة للمتقني، وال عدوان اإال على الظاملني،   
اآله  املر�سلني، وعلى  و�سيد  االأنبياء  �سيدنا حممد خامت  على  وال�سالم  وال�سالة 

و�سحبه اأجمعني، ومن تبعهم باإح�ساٍن اإىل يوم الدين. 
مٌة من  ًرا مـذهاًل، واأُدخلت فيها اأنظمٌة متقداّ رت تطواّ فاالأ�سواق املالية تطواّ  
حيث الربط واالت�سال حتى اأ�سبحت حلقة الو�سل يف التجارة الدولية. واإناّ 

من اأهماّ اأدوات اال�ستثمار يف االأ�سواِق املالية االأ�سهم. 
واإذا كانت البحوث التي تناولت االأ�سهم بالدرا�سة لي�ست قليلًة، فاإناّ هناك   
الكثري من امل�سائل املتعلاّقة بها ال زالت بحاجٍة اإىل مزيٍد من البحث والنظر، ومن 
هذه امل�سائل: عدم ملكية االأ�سهم يف عدد من العمليات التي تتم على االأ�سهم يف 
االأ�سواق املالية، ومن هذا املنطلق  ياأتي هذا البحث حتت عنوان: )عدم ملكية 

االأ�سهم واأثره يف الفقه االإ�سالمي(.
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اأ�سباب اختيار املو�سوع واأهميته:
اأواًل: اإبراز �سمولية ال�سريعة االإ�سالمية، واأنها بن�سو�سها العامة وقواعدها ال�ساملة 
مل تدْع �سيًئا مما ي�ستجد يف حياة النا�ض – مهما توالت الع�سور واالأزمان – اإال 

وقد بيَّنْت حكمه غاية البيان، واأو�سحته باأجلى برهان. 
�ض  ثانًيا: اأهمية هذا املو�سوع؛ لعالقته املبا�سرة بواقع النا�ض وحياتهم؛ الأنه يتعراّ
من  بينهم  يقع  فيما  للف�سل  اإليها  ويحتاجون  يعي�سونها،  منت�سرة  �سائعة  لق�سايا 

نزاعاٍت وخالفاٍت.
ثالًثا: اأهمية املعامالت املالية يف حياة االأفراد واالأمم وال�سعوب.

رابًعا: احلاجة اإىل الدرا�سات ال�سرعية التاأ�سيلية املتعلاّقة بفقه املعامالت، خا�سة 
فيما ي�ستجداّ فيها من �سور.

ا: عدم وجود بحٍث م�ستقل يتناول هذا املو�سوع من جميع جوانبه، اإذ مل  خام�سً
اأجد فيما تناوله الباحثون – على ح�سب ما وقفت عليه - ما يجمع �ستات م�سائله 

وي�ستوعبها.
اأهداف البحث :

بالدرا�سات  املعا�سرة  الفقهية  املكتبة  واإثراء  االإ�سالمي،  املجتمع  خدمة  اأواًل: 
التاأ�سيلية.  

والنزاعات  للوقائع  التكييف  ُح�سن  على  والقا�سي  واملفتي  الفقيه  اإعانة  ثانًيا: 
املتعلقة باالأ�سهم.

ثالًثا: بيان �سور عدم ملكية االأ�سهم من الناحية االقت�سادية والقانونية.
رابًعا: بيان احلكم الفقهي لعدم ملكية االأ�سهم.
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الدرا�سات ال�سابقة للمو�سوع:
مل اأجد –بعد البحث وال�سوؤال– درا�سة تاأ�سيلية تتناول هذا املو�سوع   
بالبحث والـدرا�سة ب�سورٍة متكاملة، وجتمع م�سائله وت�ستوعبها يف بحث م�ستقل، 
لكن هناك بع�ض البحوث والر�سائل العلمية التي اأ�سارت اإىل اأطراف املو�سوع 

دون ا�ستيعابه يف مو�سع واحد، ومنها:
االإ�سالمي،   بالفقه  مقارنة  درا�سة  ال�سعودي،  النظام  يف  امل�ساهمة  �سركة  اأواًل: 
للدكتور/ �سالح بن زابن املرزوقي بكلية ال�سريعة بجامعة اأم القرى عام 1403هـ. 
وهذه الر�سالة مل تتناول مو�سوع االأ�سهم وعمليات االأ�سهم اإال يف جزٍء ي�سرٍي 
من الر�سالة، كما اأنها مل تعر�ض ل�سور عدم ملكية االأ�سهم، وبقية الر�سالة تناولت 

�سركة امل�ساهمة كهيكل تنظيمي واإداري واأحكام ذلك يف الفقه االإ�سالمي.  
ثانًيا: �سوق االأوراق املالية واآثارها االإنائية يف االقت�ساد االإ�سالمي، للدكتور/ 
عام  القرى  اأم  بجامعة  ال�سريعة  بكلية  دكتوراه  ر�سالة  الدين،  حميي  اأحمد 
يف  املالية  االأوراق  ل�سوق  االإنائية  االآثار  على  الر�سالة  هذه  زت  ركاّ 1409هـ. 
االقت�ساد االإ�سالمي، وكان تناولها ملو�سوع االأ�سهم وعملياتها ي�سرًيا، دون بيان 

ل�سور عدم ملكية االأ�سهم واالأحكام الفقهية املتتبة على ذلك.   
ثالًثا: �سوق املال، للدكتور/ عبداهلل بن حممد بن حمد الرزين، ر�سالة ماج�ستري 
يف  اإال  االأ�سهم  عن  ث  تتحداّ مل  الر�سالة  هذه  االإمام.  بجامعة  ال�سريعة  بكلية 
الفقهية  واالأحكام  االأ�سهم  ملكية  عدم  ل�سور  تتعر�ض  ومل  الر�سالة،  منت�سف 

املتتبة على ذلك.
بن  اأحمد  للدكتور/  االإ�سالمي،  الفقه  واأحكامها يف  االأ�سهم وال�سندات  رابًعا: 
حممد اخلليل ر�سالة دكتوراه بكلية ال�سريعة بجامعة االإمام. وقد اأ�سار الباحث 
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يف هذه الر�سالة اإىل بع�ض �سور عدم ملكية االأ�سهم اإ�ساراٍت ي�سرية متفرقة يف 
عدد من املوا�سع، اإ�سافة اإىل ذلك مل يتناول �سيخنا ال�سور املعا�سرة لالأ�سهم 

كامل�ستقات املالية واملوؤ�سرات، وغري ذلك.  
بن  مبارك  للدكتور/  املعا�سرة،  املالية  االأ�سواق  يف  التعامل  اأحكام  ا:  خام�سً
�سليمان اآل �سليمان، ر�سالة دكتوراه بكلية ال�سريعة بجامعة االإمام. وهذه الر�سالة 
اإ�سارته اإىل �سور عدم ملكية  تناواًل ملو�سوع االأ�سهم، وكانت  اأكرث الكتب  هي 

قة يف ثنايا الر�سالة، ومل تكن كافية  لهذا املو�سوع.   االأ�سهم متفراّ
ا: اأحكام االأ�سواق املالية، للدكتور حممد �سربي هارون، ر�سالة دكتوراه  �ساد�سً
الذي  املال" للرزين،  "�سوق  ي�سبه كثرًيا كتاب  الكتاب  االأردنية. هذا  باجلامعة 
�سبق احلديث عنه لكن يختلف هذا الكتاب عنه اأنه اأثناء عْر�سه للعمليات التي 
ًعا، ومل يجمع �سور  ا مو�ساّ يجري بها التعامل يف االأ�سواق املالية عَر�سها عْر�سً
هذه  لبحث  معقوًدا  الكتاب  يكن  واحد، ومل  مو�سع  االأ�سهم يف  ملكية  عدم 

امل�سائل براأ�سها.
�سابًعا: �سوق االأوراق املالية يف ميزان الفقه االإ�سالمي، للدكتور/ عطية فيا�ض، 
ر�سالة دكتوراه بكلية ال�سريعة والقانون بجامعة االأزهر. هذه الر�سالة ا�ستفا�ض 
املالية، ومل  االأ�سواق  املعامالت يف  االأ�سهم، وعقود  �ساحبها يف احلديث عن 
ت  يجمع �سور عدم ملكية االأ�سهم يف مو�سع واحد، اإ�سافة اإىل اأنه قد ا�ستجداّ

�سور كثرية يف االأ�سهم مل تتناولها الر�سالة بالبحث.
منهج البحث: 

اقت�ست طبيعة البحث اأن اأجمع بني املنهج اال�ستقرائي، واملنهج التحليلي،   
واملنهج املقارن،  واملنهج النقدي. 
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اأواًل: املنهج اال�ستقرائي الذي يقوم على التتبع واال�ستقراء للمادة العلمية يف 
املعامالت املالية واالأ�سهم.

اإىل  بعزوها  وذلك  الواردة،  واالأقوال  النقول  لتحليل  التحليلي  املنهج  ثانًيا: 
اأ�سحابها. 

االأوىل  الراأي  وترجيح  العلماء،  واآراء  اأقوال  ملقارنة  املقارن  املنهج  ثالًثا: 
بالتجيح. 

اإما  فيها  الراأي  وتو�سيح  واالآراء،  االأقوال  بع�ض  لتقومي  النقدي  املنهج  رابًعا: 
بالتاأييد، اأو عدمه واإما بالتوقف عند تكافوؤ االأدلة.

اإجراءات البحث:
بالر�سم  االآية، مع كتابتها  ال�سورة، ورقم  ا�سم  القراآنية بذكر  االآيات  اأواًل: عزو 

العثماين.
يِف  اأو  ال�سحيحني،  يِف  احلديث  كان  فاإن  النبوية،  االأحاديث  تخريج  ثانًيا: 
اأحدهما اكتفيت بذلك، واإال خرَّجته من مظانه، مع ذكر كالم اأهل العلم يِف بيان 

درجته.
ثالًثا: تخريج االآثار من امل�سادر االأ�سيلة، واحلكم عليها ما اأمكن ذلك. 

رابًعا: االعتماد على اأمات امل�سادر واملراجع االأ�سيلة. 
ا: يف امل�سائل الفقهية اتبعت االآتي: خام�سً

العلماء،  من  بها  القائل  وبيان  امل�ساألة،  يف  االأقوال  من  عليه  اأقف  ما  ذكر   .1
اأدلة كل قول وما  الفقهية، مع ذكر  املذاهب  ويكون عر�ض اخلالف بذكر 

يرد عليها من مناق�سة – قدر االإمكان -.
2.  اأختم االأقوال بالقول الراجح؛ وذلك خللاّوه غالًبا من املناق�سات، وملا يعقبه 
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من اأ�سباب ترجيحه، وملا يف ذلك من التدرج يف عر�ض االأقوال و�سواًل 
اإىل اأقواها.

توثيق االأقوال من كتب اأهل املذاهب الفقهية، امل�سهورة يف كل مذهب.  .3
خطة البحث: 

مٍة، وثالثة مباحث، وخامتة.  مُت البحث اإىل ُمقدِّ ق�ساّ  
وقد تناولت يف املقدمة: عنوان البحث، واأهميته، واأهدافه، والدرا�سات   

ال�سابقة، ومنهج البحث، واإجراءاته، وخطته.
املبحث االأول: مفهوم االأ�سهم واأنواعها. وفيه مطلبان:
املطلب االأول: تعريف االأ�سهم لغة وا�سطالًحا.

املطلب الثاين: اأنواع االأ�سهم.
وفيه  الناحية االقت�سادية والقانونية.  �سور عدم ملكية االأ�سهم من  الثاين:  املبحث 

خم�سة مطالب:
املطلب االأول: عدم ملكية االأ�سهم يف عقود امل�ستقبليات.

الت�سفية  حال  امل�ستقبليات  عقود  يف  االأ�سهم  ملكية  عدم  الثاين:  املطلب 
بالت�سوية النقدية.

املطلب الثالث: عدم ملكية االأ�سهم يف عقود اخليارات.
املطلب الرابع: عدم ملكية االأ�سهم يف عمليات البيع على املك�سوف.

املطلب اخلام�ض: عدم ملكية االأ�سهم يف مرابحة االأ�سهم.
املبحث الثالث: االأحكام الفقهية لعدم ملكية االأ�سهم. وفيه ثالثة مطالب:

املطلب االأول: االأحاديث الواردة يف بيع ما ال ميلكه االإن�سان.
املطلب الثاين: احلكم الفقهي لبيع ما ال ميلكه االإن�سان.
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ق ملكية االأ�سهم من الناحية الفقهية. املطلب الثالث: كيفية عدم حتقاّ
اخلامتة: وت�ستمل على اأهم النتائج والتو�سيات.

املبحث االأول
مفهوم االأ�سهم واأنواعها 

املطلب االأول
تعريف االأ�سهم لغة وا�سطالًحا 

اأواًل: تعريف ال�سهم يف اللغة: 
وردت مادة )�سهم( يف اللغة العربية بعدة معاٍن:   

قال ابن فار�ض: "�سهم: ال�سني والهاء وامليم اأ�سالن، اأحدهما يدل على   
تغرٍي يف لون. واالآخر على حٍظ ون�سيٍب و�سيء من اأ�سياء.

فال�سُّهَمة: الن�سيب، ويقال: اأ�سهم الرجالن: اإذا اقتعا، وذلك من ال�سُّهمة.   
والن�سيب: اأن يفوز كل واحد منهما مبا ي�سيبه، قال اهلل تعاىل: }َفسَاهَمَ   

َفَكانَ مِنْ الْمُدْحَضِنيَ{ ] ال�شافات: 141[ .

ي ال�سهم الواحد من ال�سهام، كاأنه ن�سيب من  ثم ُحمل على ذلك ف�ُسماّ  
اأن�سباء، وحظ من حظوظ. 

وال�سُّهمة: القرابة، وهو من ذاك؛ الأنها حظ من ات�سال الرحم.   
، ي�سهم، وذلك  اإذا تغرياّ الرجل:  واأما االأ�سل االآخر فقولهم: �سهم وجه   
يتغريَّ  حتى  ال�سيف  وهج  من  االإن�سان  ي�سيب  ما  وهو  ال�سُّهام،  من  م�ستق 

لونه")1(.  
)1(  معجم مقايي�ص اللغة, ابن فار�ص )111/3(.
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يت�سح من كالم ابن فار�ض وغريه اأن ال�سهم يف لغة العرب له معاٍن كثرية، ترجع 
اإىل االأ�سلني اللذين ذكرهما ابن فار�ض. 

فمن معاين ال�سهم: 
1. ال�سهم: ا�سم القدح الذي يقارع به. 

2. االقتاع: ا�ستهم الرجالن: اقتعا. 
3. ال�سهم: واحد ال�سهام، من النبل وغريه.

4. ال�سهم: الن�سيب واحلظ. 
5. ال�ُسهَمة: القرابة والن�سيب.

6. ال�سُُّهوم: عبو�ض الوجه. اأي: التغري)1(. 
، وهي �سفة  الن�سيب واحلظ، والتغرياّ ببحثنا هو  تعلق  له  واملعنى الذي   

مهمة يف ال�سهم.
ثانًيا: تعريف ال�سهم ا�سطالًحا:  

ف العلماء ال�سهم يف اال�سطالح بتعريفات متعددة وفًقا العتبارات  عراّ  
خمتلفة: 

ال�سك: وهي  حقه.  الإثبات  امل�ساهم  ياأخذها  التي  الوثيقة  باعتبار   •
"�سك ميثِّل ح�سة يف راأ�ض مال  –بناء على هذا املعنى– باأنه:  وتعريف ال�سهم 

�سركة م�ساهمة، اأو اإحدى �سركات االأموال")2(.  
امل�ساهمة: �سركة  يف  ال�سريك  ميلكها  التي  احل�سة  باعتبار   •

ف اأ�سحاب هذا االجتاه ال�سهم باأنه: "ح�سة ال�سريك يف ال�سركة،  وقد عراّ  
انظر: معجم مقايي�ص اللغة )111/3(, املخ�س�ص, ابن �سيده )87/4(, ل�سان العرب, ابن منظور )2135/3( .  )1(

اإدارة البنوك و�سناديق ال�ستثمار وبور�سات الأوراق املالية, د. حممد �سويلم )�ص268(, القانون التجاري, د. م�سطفي كمال طه   )2(
)�ص290(.
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ممثَّلة ب�سك قابٍل للتداول")1(. 
باعتبار بيان خ�سائ�ش االأ�سهم:  

ا�سمية  قيمة  لها  "�سكوك  املعنى– باأنه:  لهذا  –وفًقا  ال�سهم  ف  ُعرِّ وقد   
العينية  اأو  النقدية  احل�س�ض  ومتثِّل  التجارية،  بالطرق  للتداول  وقابلة  مت�ساوية، 
حتقيق  يف  امل�ساهم  حق  د  يتج�ساّ ثَماّ  ومن  ال�سركة   اإىل  امل�ساهمون  مها  يقدِّ التي 

اأرباح ال�سركة، ون�سيٍب من موجوداتها عند الت�سفية")2(. 
اأنها تناولت مفهوم ال�سهم يف طريقته  وياُلحظ على التعريفات ال�سابقة   
ملكيته  الإثبات  امل�ساهم  ياأخذه  �سك  عن  عبارة  كان  حيث  القدمية؛  التقليدية 
لل�سهم، ولكن مع طفرة التكنولوجيا احلديثة  اأ�سبحت هناك هيئات متخ�س�سة 
تدير تداول االأ�سهم عن طريق اأجهزة احلا�سب، واالإنتنت، واالأجهزة احلديثة، 

ف�سارت التعاريف ال�سابقة غري مطابقة لواقع االأ�سهم يف اأيامنا هذه.
التعريف املختار:

اأنها:  تعريفها،  يف  فيقال  االآن،  واقعها  يطابق  مبا  االأ�سهم  ف  تُعراّ اأن  اأرى   
ح�سة �سائعة من راأ�ض مال ال�سركة، مت�ساوية القيمة من حيث االأ�سل، غري قابلة 

للتجزئة)3(، ذات م�سوؤولية حمدودة)4(.    
واملق�سود بح�سة �سائعة من راأ�ض مال ال�سركة: اأن ال�سهم ميثاّل جزًءا من   

�سايف اأ�سول ال�سركة على امل�ساع، ولي�ض جزًءا على التعيني)5(. 
القانون التجاري للدكتور/ عزيز العكيلي )280( ط/ مكتبة/ دار الثقافة – الأردن.  )1(

ال�سركات التجارية يف القانون امل�سري املقارن, د. اأبو زيد ر�سوان )�ص530(.  )2(
انظر يف هذا اجلزء من التعريف: �سركات امل�ساهمة, د. اأبو زيد ر�سوان )�ص108(, بور�سة الأوراق املالية, الأ�ستاذ/ علي �سلبي   )3(

)�ص30(, ال�سركات العاملة يف جمال الأوراق املالية, د. حممد عبد احلليم عمر )�ص61(.
انظر يف هذا اجلزء من التعريف: اإدارة البنوك و�سناديق ال�ستثمار وبور�سات الأوراق املالية, د. حممد �سويلم )�ص268(, القانون   )4(

التجاري, د. م�سطفي كمال طه )�ص290(.
انظر: �سوق الأوراق املالية, د. خور�سيد اأ�سرف اإقبال )�ص94-93(.  )5(
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يف  االأ�سهم  جميع  تكون  اأن  القيمة:  مت�ساوية  االأ�سهم  باأن  واملق�سود   
ال�سركة امل�ساهمة بقيمة مت�ساوية واحدة، فال يكون لبع�ض االأ�سهم قيمة اأعلى من 

قيمة البع�ض االآخر منها؛ الأنه
كل  مينحها  التي  احلقوق  امل�ساواة يف  االأ�سهم  قيمة  ت�ساوي  على  يتتب   

�سهم)1(. 
واملق�سود باأن االأ�سهم غري قابلة للتجزئة: اأي: ال يجوز من الناحية القانونية   
اأمام ال�سركة، فاإذا تُويفاّ اأحد ال�سركاء عن �سهم واحد  اأن يتعدد مالكو ال�سهم 
وورثته متعددون اأ�سبحت ملكية ال�سهم م�ساعة بني الورثة، فهذه التجزئة واإن 
ممثاّاًل  فيختارون  ال�سركة،  تُقبل جتاه  اأنها ال  اإال  الورثة  كانت �سحيحة بني هوؤالء 

عنهم يف اجلمعية العمومية للم�ساهمني ليبا�سر احلقوق املت�سلة باالأ�سهم)2(.
واملق�سود بان االأ�سهم ذات م�سوؤولية حمدودة: اأي ال تتعدى التزامات   
امل�ساهم جتاه ال�سركة اأو االآخرين مبوجب ال�سهم اإىل ذمته املالية، بل تقت�سر على 
قيمة ال�سهم فقط، فال يُ�ساأل عن ديون ال�سركة اإال بح�سب اأ�سهمه التي ميتلكها، 
مهما بلغت ديون ال�سركة اأو خ�سارتها، وذلك تطبيًقا ملبداأ ا�ستقالل الذمة املالية 

وامل�سوؤولية املحدودة)3(. 
ال�سهم  تناول خ�سائ�ض  اأنه جامع مانع،  املختار  التعريف  ويالحظ على   
وبيان حقيقته مبا ال ي�ساركه فيه غريه، خا�سة اأن االأ�سهم قد تطورت تطوًرا �سديًدا. 
وهو موافق لواقع وحقيقة ال�سهم احلالية؛ اإذ مل يعد �سًكا كما كان يف املا�سي، بل 
وال�سندات  الأ�سهم  )�ص194(,  د. م�سطفي طه  التجارية,  ال�سركات  ر�سوان )�ص111(,  زيد  اأبو  د/  امل�ساهمة,  �سركات  انظر:   )1(

واأحكامها يف الفقه الإ�سالمي, د. اأحمد اخلليل )�ص63-64(, �سوق الأوراق املالية, د. خور�سيد اأ�سرف اإقبال )�ص95(.
انظر: املتاجرة باأ�سهم �سركات غر�سها وعملها مباح لكن تقر�ص وتقرت�ص من البنك ب�سفة م�ستمرة, د. اأحمد احلجي الكردي   )2(

)�ص96(, بحث �سمن اأعمال الندوة الفقهية اخلام�سة لبيت التمويل الكويتي.
انظر: �سوق الأوراق املالية, د. خور�سيد اأ�سرف اإقبال )�ص99(.  )3(
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اأ�سبحت هناك هيئات متخ�س�سة تدير تداول االأ�سهم عن طريق اأجهزة احلا�سب، 
واالإنتنت، واالأجهزة احلديثة. 

املطلب الثاين
اأنواع االأ�سهم

ميكن تق�سيم االأ�سهم باعتبارات متعددة:    
من حيث احل�سة التي يدفعها ال�رصيك: وتنق�سم االأ�سهم من هذه  االعتبار االأول: 

الناحية اإىل ثالثة اأنواع: 
1- اأ�سهم نقدية: 

تُعطى  فهي  ال�سركة،  مال  راأ�ض  يف  نقدية  ا  ح�س�سً متثاّل  التي  وهي   
للم�ساهمني مقابل دفع مبلغ معني من النقود لل�سركة)1(.  

2- اأ�سهم عينية: 
ته يف راأ�ض مال ال�سركة  م ح�ساّ وهي االأ�سهم التي تُعطى لل�سريك اإذا قداّ  
عيًنا من االأعيان، كاأر�ض، اأو مبنى  اأو ب�ساعة، اأو م�سنع. وال يتم ت�سليم االأ�سهم 

العينية اإىل اأ�سحابها اإال بعد الوفاء بكامل قيمتها عند االكتتاب)2(.  
3- ح�س�ش التاأ�سي�ش:

هي حق يف جزء من االأرباح التي حتققها ال�سركة، ولي�ض لها قيمة ا�سمية،   
وتُعطى مقابل اختاع اأو امتياز من احلكومة)3(. 

االعتبار الثاين: اأ�سهم من حيث ال�سكل)4(: وتتنوع االأ�سهم بالنظر اإىل �سكلها اإىل 
ثالثة اأنواع، هي: 

انظر: بور�سة الأوراق املالية, الأ�ستاذ/ علي �سلبي )�ص34-35(, ال�سركات التجارية, فايز ر�سوان )�ص397(.  )1(
انظر: القانون التجاري, د. م�سطفي كمال طه )�ص294-293(.  )2(

انظر: بور�سة الأوراق املالية, علي �سلبي )37(.  )3(
انظر: ال�سركات التجارية, د. علي ح�سن يون�ص )�ص540(, دليل امل�ستثمر اإىل بور�سة الأوراق املالية, د. طارق عبد   )4(

العال حماد )�ص20(..
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1- اأ�سهم ا�سمية:
ل فيه ا�سم �ساحبه وجن�سيته على وجه ال�سك،  وهو ال�سهم الذي يُ�سجاّ  
هذه  اأن  ويالحظ  بال�سركة.  امل�ساهمني  �سجل  يف  اأ�سهمه  بقيد  ملكيته  له  وتثبت 
االأ�سهم اال�سمية وحلاملها واالإذنية مل تعد موجودة مع التطور يف كيفية تداول 

االأ�سهم.
قبل  �سابًقا،  كان  ال�سك  على  وجن�سيته  ال�سهم  �ساحب  ا�سم  وت�سجيل   

دخول الثورة املعلوماتية يف اأ�سواق املال. 
2- اأ�سهم حلاملها: 

حلامله،  ال�سهم  اأن  فيه  يُذكر  واإنا  امل�ساهم،  ا�سم  يحمل  ال  �سك  وهو   
ويحمل رقًما م�سل�ساًل، ويُعترب حامل ال�سهم هو املالك يف نظر ال�سركة، فت�سبح 

حيازته دلياًل على امللكية. 
3- اأ�سهم الأمر، اأو اأ�سهم اإذنية: 

وهي االأ�سهم التي يُذكر فيها ا�سم مالكها، مع الن�ض على كونها الإذنه اأو الأمره.   
االعتبار  بهذا  االأ�سهم  تتنوع  اأ�سحاب االأ�سهم:  الثالث: من حيث حقوق  االعتبار 

اإىل نوعني، هما)1(: 
1- اأ�سهم عادية: 

قيمتها،  وتت�ساوى يف  ال�سركة،  مال  راأ�ض  منها  ن  يتكواّ التي  االأ�سهم  هي   
ل اأ�سحابها حقوًقا مت�ساوية.  وتخواّ

2- اأ�سهم امتياز: 
االأولوية يف  مثل  العادية،  االأ�سهم  بها  تتمتاّع  تخت�ض مبزايا ال  التي  وهي   
انظر: ال�سركات يف النظام ال�سعودي, د. عبد العزيز اخلياط )96/2(, اأ�سواق الأوراق املالية, الأ�ستاذ/ �سمري عبد احلميد ر�سوان   )1(

)�ص269-270(, دليل امل�ستثمر اإىل بور�سة الأوراق املالية )�ص22-21(.
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عند  ال�سركة  ممتلكات  من  ن�سيبهم  على  واحل�سول  االأرباح،  على  احل�سول 
الت�سفية قبل حملة االأ�سهم العادية.   

االعتبار الرابع: من حيث اال�ستهالك وعدمه)1(: 
املق�سود با�ستهالك االأ�سهم: رداّ قيمتها للم�ساهم خالل قيام ال�سركة وقبل   

انق�سائها، واالأ�سهم من هذه الناحية تتنوع اإىل نوعني: 
1- اأ�سهم راأ�ش املال: 

اإال عند  اإليه  تعود  لل�سركة، وال  اال�سمية  قيمتها  امل�ساهم  م  يُقداّ التي  االأ�سهم  هي 
الت�سفية النهائية لل�سركة.

2- اأ�سهم التمتع:
ا  هي االأ�سهم التي متنحها ال�سركة عند ا�ستهالك اأ�سهمها االأ�سيلة؛ تعوي�سً  

للم�ساهمني عن اال�ستهالك. 
تُرد  اأ�سهمه؛ حيث  ا�ستهالك  عند  امل�ساهم  يت�سلاّمها  التي  االأ�سهم  اأو هي   

قيمتها اال�سمية اإليه اأثناء قيام ال�سركة، ودون انتظار ت�سفيتها، اأو انتهاء اأجلها. 
قيم،  اأربع  لها  قيمتها  حيث  من  االأ�سهم  القيمة)2(:  حيث  من  اخلام�ش:  االعتبار 

وهي:
1- قيمة ا�سمية:

د لل�سهم عند تاأ�سي�ض ال�سركة.  هي القيمة التي حُتداّ  

انظر: القانون التجاري, د. م�سطفي كمال طه )�ص294-297(, ال�سركات التجارية, د. حممود حممد بابللي )�ص187(, معامالت   )1(
البور�سة بني النظم الو�سعية والأحكام ال�سرعية, د. اأحمد حممد لطفي )�ص89-90(, �سوق املال, د. عبداهلل بن حممد بن حمد 

الرزين )�ص84(.
انظر: القانون التجاري, د. م�سطفي كمال طه )�ص291-292(, الأوراق املالية واأ�سواق راأ�ص املال, د. منري هندي )�ص8-7(,   )2(

اأحكام الأ�سواق املالية, د. حممد �سربي هارون )�ص208-207(.
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2- قيمة اإ�سدار:
اأو عند  اأ  تاأ�سي�ض ال�سركة  هي القيمة التي يُ�سدر بها ال�سهم، �سواء عند   

زيادة راأ�ض املال. 
3- قيمة )دفرتية( حقيقية:

هي ن�سيب ال�سهم يف ممتلكات ال�سركة، بعد اإعادة تقومي املمتلكات وفًقا   
لالأ�سعار اجلارية، وذلك بعد خ�سم ديونها والتزاماتها. 

4- قيمة �سوقية:
هي القيمة التي تتحدد يف �سوق االأوراق املالية، وهي عر�سة للتقلبات،   
تبًعا لعوامل كثرية، منها: مدى �سالمة املركز املايل لل�سركة، وجناح م�ساريعها، 

وامل�ساربة عليها.
ع االأ�سهم بهذا االعتبار اإىل نوعني:  االعتبار ال�ساد�ش: من حيث التداول)1(: تتنواّ

1- اأ�سهم �سمان:
هي اأ�سهم غري قابلة للتداول، يقدمها ع�سو جمل�ض اإدارة ال�سركة امل�ساهمة   
الع�سو،  وكالة  مدة  تنتهي  اأن  اإىل  االأ�سهم  تداول  يجوز  وال  اإدارته،  ل�سمان 

ق على ميزانية اآخر �سنة مالية قام فيها باأعماله.  ويُ�سداّ
2- اأ�سهم التداول:

بيًعا  االأ�سهم  تداول  فيجوز  ال�سمان،  اأ�سهم  عدا  االأ�سهم  وت�سمل جميع   
و�سراء بح�سب اأنظمة التداول.

ومعنى قابليته للتداول: هو اإمكان انتقال ملكيته من �سخ�ض الآخر بالطرق   
التجارية.

انظر: ال�سركات التجارية و�سركات الأ�سخا�ص, د. عبد احلميد ال�سواربي )426/2(, ال�سركات التجارية, د. م�سطفي كمال طه   )1(
)�ص196(.
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املبحث الثاين
�سور عدم ملكية االأ�سهم من الناحية االقت�سادية والقانونية

املطلب االأول
عدم ملكية االأ�سهم يف عقود امل�ستقبليات

تنتمي عقود امل�ستقبليات اإىل امل�ستقات املالية "وهذه امل�ستقات املالية اأخذت   
اأنها ت�ستمد قيمتها من قيمة مرجعية، وتكون يف احلقيقة هي قيمة  ا�سمها من حقيقة 
اأداة ا�ستثمارية كال�سيكية، مثل: ال�سهم، اأو ال�سند، فاإن كانت اأ�سعار تلك االأ�سهم اأو 
ال�سندات مالئمة من وجهة نظره ي�سبح ذا قيمة حلامله، اأما اإذا كانت تلك االأ�سعار 

غري مالئمة من وجهة نظره ي�سبح العقد ال قيمة له، وقد تنتج عنه خ�سائر")1(.  
وعلى ذلك فامل�ستقات املالية ب�سكٍل عام هي: تلك العقود التي ترد على   
اأ�سول مادية اأو مالية، اأو على حق بيع اأو �سراء تلك االأ�سول، من غري اأن تكون 
بني  الفرق  خالل  من  الربح  حتقيق  يراد  واإنا  للمتعاقدين،  مرادة  االأ�سول  تلك 

القيمة املتفق عليها لتلك االأ�سول، وقيمتها ال�سوقية يف االأجل املحدد)2(.
مفهوم عقود امل�ستقبليات:

عقود امل�ستقبليات هي العقود التي تُلزم �ساحبها ب�سراء اأ�سٍل من البائع   
ب�سعٍر متفٍق عليه، يف تاريٍخ الحٍق حمدد يف امل�ستقبل، وعادة ما يلتزم كل من 
الطرفني باإيداع ن�سبة معينة من قيمة العقد لدى ال�سم�سار الذي يتم التعامل من 
جتنًبا  وذلك  مالية؛  اأوراٍق  �سورة  يف  اأو  نقدية،  �سورة  يف  اإما  وذلك  خالله، 
الوفاء  على  منهما  طرٍف  اأي  قدرة  لعدم  نتيجة  حتدث  قد  التي  للم�سكالت 

بالتزامه)3(.   
مبادئ ال�ستثمار املايل واحلقيقي, د. زياد رم�سان )�ص89(.  )1(

انظر: اأحكام التعامل يف الأ�سواق املالية املعا�سرة, د. مبارك بن �سليمان اآل �سليمان )918/2(.  )2(
انظر: بور�سة الأوراق املالية علمًيا وعملًيا, �سالح جوده - �ص)249(.  )3(
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بيع  اأو  �سراء  يف  احلق  حلاملها  تعطي  عقود  باأنها:  اآخر  بتعريف  فت  وُعرِّ  
كمية من اأ�سل معني )قد يكون �سلعة، اأو ورقة مالية، اأو عمالت، اأو موؤ�سرات( 
ٍد م�سبًقا )�سعر التنفيذ( على اأن يتم الت�سليم والت�سلم يف تاريٍخ الحٍق  ب�سعٍر حمداّ
ا دفع الثمن للمدة نف�سها  وعادة ما يلتزم كل  يف امل�ستقبل، وعلى اأن يوؤجل اأي�سً
من الطرفني باإيداع ن�سبٍة من قيمة العقد كتاأمني لدى ال�سم�سار الذي يتعامل معه 

ل�سمان تنفيذ التزاماتهما، وذلك اإما يف �سورة نقدية، اأو اأوراق مالية)1(.
يتبني مما �سبق اأن العقود امل�ستقبلية هي عقود يتم االتفاق فيها على ال�سيء املبيع،   

وكميته، و�سعره عند اإبرام العقد، ويتم ت�سليم املبيع ودفع الثمن يف امل�ستقبل. 
كيفية اإبرام العقود امل�ستقبلية:

يتم اإبرام العقود يف اأ�سواق العقود امل�ستقبلية عن طريق ال�سما�سرة)2(؛   
حيث ال يح�سل التقاء مبا�سر بني البائعني وامل�ستين.

ويتم البيع وال�سراء يف اأ�سواق العقود امل�ستقبلية بطريقة املزاد املفتوح،   
التعامل  غرفة  يف  معينة،  عقود  يف  يتعاملون  الذين  ال�سما�سرة  يلتقي  حيث 
اأو  م�سموع،  ب�سوت  �سم�سار  كل  يعلن  وهناك  العقود)3(،  لتلك  املخ�س�سة 

انظر: بور�سة الأوراق املالية علمًيا وعملًيا, �سالح جوده )�ص249(, اإدارة املن�ساآت املالية, د. منري هندي )�ص631(.  )1(
�سم�سار الأوراق املالية هو العامل الأ�سا�ص من عوامل قيام اأي �سوٍق لالأوراق املالية, فهو يّثل حلقة الو�سل بني املتعاملني يف �سوق   )2(

الأوراق املالية؛ حيث ل ي�ستطيع العار�سون لأوراقهم املالية والطالبون لها عقد عمليات البيع وال�سراء عليها اإل من خالله. 
ويقال يف تعريفه باأنه: "�سخ�ٌص ذو موؤهالت وموا�سفاٍت معّينة, يتلّقى اأوامر بالبيع وال�سراء يف الأوراق املالية, ويقوم بتنفيذها   
نيابة عنهم ومبعاونة م�ساعديه, مقابل عمولة حمّددة بالالئحة, ويار�ص مهنته منفرًدا اأو ك�سريٍك مت�سامن يف �سركة �سم�سرة". 
الأ�ستاذ/  البور�سة يف 24 �ساعة,  الأ�ستاذ/ حممد �سويلم )�ص269(, كيف تتعلم  املالية,  الأوراق  البنوك وبور�سات  اإدارة  انظر: 

حم�سن اأحمد اخل�سريي )�ص57(, معامالت البور�سة يف ال�سريعة الإ�سالمية, د.  حممد  ال�سحات اجلندي )�ص36- 38(.
اأو مراكز التعامل, يخ�س�ص كل منها للتعامل يف العقود على �سلع معينة, ويف و�سط  يف كل بور�سة عقود يوجد عدد من غرف   )3(
مت�سل  ب�سلم  حتاط  دائرة  �سكل  على  م�ساحة  وهي  احللبة,  عليه  يطلق  ال�سوق,  اأع�ساء  من  للمتعاملني  ملتقى  يوجد  الغرفة 
بو�سطها, بحيث يكون املتعاملون الذين يقفون على �سلم ما يف مواجهة املتعاملني الذين يقفون على �سلم اآخر اأو يف و�سط احللبة, 
التعامل توجد  التي تنفذ يف �سهر معني, يف مكان واحد يف احللبة, وعلى حائط غرفة  وعادة ما يتجمع املتعاملون على العقود 
اأُبرمت, كما توجد لوحة لل�سلعة, تت�سمن بيانات ملخ�سة عن  لوحة لالإعالن عن ال�سفقات, تت�سمن بيانات عن اآخر �سفقة 
العقود التي اأُبرمت خالل اليوم, م�سنفة ح�سب التاريخ املحدد للت�سليم, كما توجد و�سائل لالت�سال كالتلغراف, ومكان لأولئك 
الذين تقع على م�سوؤوليتهم اإبالغ بيت الت�سوية عن ال�سفقات التي اأُبرمت. انظر: اإدارة الأ�سواق واملن�ساآت املالية, د. منري هندي 

)�ص638-636(.
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باإ�سارات متعارف عليها نوع االأمر الذي يحمله )اأمر بيع، اأو اأمر �سراء(، ويتم 
تبادل الر�سائل ال�سفهية اأو الرمزية بني الراغبني يف البيع والراغبني يف ال�سراء 

حتى ي�ستقروا على �سعر معني، وعند ذلك يتم اإبرام العقد بينهما)1(.
وقدره،  له،  املميزة  ب�سفاته  املبيع  ال�سيء  بيان  العقد  اإبرام  عند  ويتم   
والثمن الذي يلزم دفعه اأو ت�سوية العقد على اأ�سا�سه، وتاريخ الت�سليم، ومكانه، 

والطريقة التي يتم بها الت�سليم)2(.  
فيها  يبني  خا�سة،  ناذج  يف  ذلك  ت�سجيل  يتم  العقد  اإبرام  يتم  وعندما   
بتلك  الت�سوية  بيت  وتزويد  ال�سما�سرة،  من  ووكيلهما  وامل�ستي  البائع  ا�سم 
تلك  يف  مهًما  مركًزا  للبور�سة  التابعة  الت�سوية  بيوت  حتتل  حيث  النماذج)3(، 
املربمة، ي�سمن وفاء  العقود  اأ�سا�سًيا يف  الواقع طرًفا  تعد من حيث  اإذ  العقود؛ 
كل من طريف العقد )البائع وامل�ستي( بالتزاماتهما جتاه الطرف االآخر، ولذا فاإنه 
مبجرد اإبرام العقد تنقطع عالقة املتعاقدين ببع�سهما، ويدخل بيت الت�سوية بينهما 
كما لو كان الطرف االآخر يف العقد، حيث يكون مبثابة البائع بالن�سبة للم�ستي، 
وامل�ستي بالن�سبة للبائع، ويكون هو امللتزم بتنفيذ العقد، وذلك بت�سليم املبيع 

للم�ستي، ودفع الثمن للبائع)4(.  

اإدارة ال�ستثمارات للدكتور/ حممد مطر )�ص273(,  املالية, د/ منري هندي )�ص641-640(,  الأ�سواق واملن�ساآت  )اإدارة  انظر:   )1(
الأ�سواق املالية العاملية واأدواتها امل�ستقة, حممد حممود حب�ص )�ص295((.

انظر: )اإدارة الأ�سواق واملن�ساآت املالية, د/ منري هندي )�ص661(,اإدارة ال�ستثمارات للدكتور/ حممد مطر )�ص272((.  )2(
احلديثة  الو�سائل  وا�ستخدام  البدائية,  الو�سائل  عن  بال�ستغناء  تطويرها  مت  قد  الت�سجيل  و�سائل  اأن  عليه  التنبيه  ينبغي  مما   )3(

كاأجهزة الكمبيوتر, وال�سبكات الدولية.
انظر: الأ�سواق املالية العاملية واأدواتها امل�ستقة, حممد حممود حب�ص )�ص296(, اإدارة ال�ستثمارات, د. حممد مطر )�ص271(.  )4(
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املطلب الثاين
عدم ملكية االأ�سهم يف عقود امل�ستقبليات حال الت�سفية بالت�سوية النقدية

املراد بت�سفية العقد:
ت�سفية العقد: قيام املتعاقد بالت�سرف الذي ينهي به التزامه النا�سئ عن   

العقد، اإما بالوفاء به اأو بالتحلل منه.
وذلك اأن من يربم عقد �سراء م�ستقبل يقال عنه: اإنه اتخذ مركًزا طوياًل،   
اأما من يربم عقد بيع فاإنه يقال عنه: اإنه اتخذ مركًزا ق�سرًيا، فاإذا وفاّى بالتزامه، اأو 

حتلل منه، وخرج بذلك من ال�سوق يقال عنه: اإنه �سفاّى مركزه)1(. 
وت�سفية العقود امل�ستقبلية يف �سوق املال تاأخذ عدة اأ�سكال، منها الت�سفية   

بالت�سوية النقدية.
 مفهوم الت�سفية بالت�سوية النقدية:

حقيقة الت�سوية النقدية للعقود امل�ستقبلية اأن البائع يقوم يف تاريخ الت�سليم   
ب�سراء ما باعه من اأ�سهم اأو �سلع اأو عمالت من امل�ستي نف�سه قبل اأن يقب�ض منه 
الثمن، بثمن حال اأكرث من �سعر التنفيذ، اأو بثمٍن اأقل اإن حدث العك�ض فكانت 
مديًنا  منهما  واحٍد  كل  فيكون  وحينئٍذ  التنفيذ،   �سعر  من  اأقل  اجلارية  االأ�سعار 
لالآخر بالثمن، فتح�سل املقا�سة بني الدينني، في�سقط من االأكرث منهما قدر االأقل، 

ويقب�ض �ساحب الدْين االأكرث الفرق)2(.

انظر: اأحكام التعامل يف الأ�سواق املالية املعا�سرة, د. مبارك بن �سليمان اآل �سليمان )918/2(, اإدارة الأ�سواق واملن�ساآت املالية,   )1(
د. منري هندي )�ص641(.

انظر: اإدارة الأ�سواق واملن�ساآت املالية, د. منري هندي )�ص660(.  )2(
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املطلب الثالث
عدم ملكية االأ�سهم يف عقود اخليارات

عقود االختيارات من اأنواع امل�ستقات املالية، ولي�ض لها قيمة يف ذاتها،   
واإنا ت�ستمد قيمتها من القيمة ال�سوقية ملادة االختيار)1(. 

اأواًل: مفهوم عقود االختيارات:
د متفق  عقود االختيارات هي: حق �سراء اأو بيع �سلعٍة ما يف تاريٍخ حمداّ  
مالية  اأداة  اأو  �سنًدا  اأو  �سهًما  ال�سلعة  تلك  تكون  البور�سات  ويف  �سلًفا،  عليه 
متداولة اأو موؤ�سًرا معروًفا، وال يتتاّب على م�ستي اخليار التزام بيع اأو �سراء، 
للخيار مبجرد دفع  مالًكا  اأو يتكه، وي�سبح  اأن ميار�سه  ي�ستطيع  واإنا جمرد حٍق 

قيمته)2(. 
يت�سح من هذا التعريف اأن االختيارات لها عدة عنا�سر:   

اأنها عقد بني طرفني )البائع وامل�ستي(.   .1
ل للم�ستي احلق يف تنفيذ العملية من عدمه.  اأنها تخواّ  .2

يتعلق هذا احلق باأدوات معينة، قد تكون �سهًما اأو �سنًدا اأو موؤ�سًرا.   .3
يتم فيها حتديد �سعر املمار�سة عند التعاقد.   .4

كما يتم فيها حتديد فتة �سريان العقد اأو تاريخ التنفيذ.   .5
يدفع فيها م�ستي احلق مبلًغا معيًنا متفًقا عليه م�سبًقا لبائع احلق حتى ميلك   .6

حق ممار�سة االختيار يف ال�سفقة)3(. 

انظر: الأ�سواق احلا�سرة وامل�ستقبلية, د. منري هندي )�ص267(.  )1(
انظر: �سوق الأوراق املالية, د. خور�سيد اأ�سرف اإقبال )�ص476(, بحوث يف القت�ساد الإ�سالمي, القرة داغي )�ص142(.  )2(

انظر: �سوق الأوراق املالية, د. خور�سيد اأ�سرف اإقبال )�ص477(.  )3(
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اأوجه ال�سبه بني عقود االختيار والعقود امل�ستقبلية:
ميكن الت�سوية بني اأطراف العقد ت�سوية نقدية يف كل من عقد االختيار والعقد   .1
امل�ستقبل، بحيث ال يح�سل ت�سليم وال ت�سلم، واإنا يدفع اأحد الطرفني لالآخر 
تاريخ  يف  اجلاري  وال�سعر  العقد،  يف  عليه  املن�سو�ض  ال�سعر  بني  الفرق 

التنفيذ.
اأو  بيعه  حق  العقد  ل  يخواّ الذي  ال�سيء  نوع  ذكر  يتم  االختيار  عقد  يف   .2
بينما يتم  اإبرام العقد،  اأو غريها، وكميته، و�سعره وقت  اأ�سهم  �سرائه؛ من 
فيه  يقرر  الذي  الوقت  وهو  الحق،  وقت  اإىل  والت�سلم  الت�سليم  تاأجيل 
م�ستي االختيار تنفيذ العقد وكذلك احلال يف العقد امل�ستقبل، حيث يتم 
بينما  العقد،  اإبرام  وقت  و�سعره،  وكميته  عليه،  املعقود  ال�سيء  نوع  ذكر 

الت�سليم والت�سلم موؤجل اإىل وقت الحق)1(.
اأوجه االختالف بني عقود االختيار والعقود امل�ستقبلية:

تنفيذ عقد االختيار )بالبيع اأو ال�سراء( الزم يف حق املحرر، غري الزم يف   .1
حق امل�ستي، اأما العقد امل�ستقبل فهو الزم يف حق الطرفني)2(.

لالختيار ثمن يختلف عن ثمن االأ�سهم اأو غريها من االأ�سياء التي هي حمل   .2
ثمن  هو  واحد،  ثمن  اإال  هناك  فلي�ض  امل�ستقبلية  العقود  يف  اأما  االختيار، 

االأ�سهم اأو غريها من االأ�سياء التي هي حمل العقد)3(.  
املعقود عليه يف االختيار هو االختيار نف�سه، الذي يعطي م�ستيه احلق يف   .3
هو  عليه  فاملعقود  امل�ستقبلية  العقود  يف  اأما  غريها،  اأو  �سلعة  �سراء  اأو  بيع 
هندي  اإبراهيم  منري  د.  املالية,  واملن�ساآت  الأ�سواق  اإدارة  )�ص97(,  رم�سان  زياد  د.  واحلقيقي,  املايل  ال�ستثمار  مبادئ  انظر:   )1(

)�ص669(.
انظر: اإدارة الأ�سواق واملن�ساآت املالية, د. منري اإبراهيم هندي )�ص669(, اإدارة ال�ستثمارات, د. حممد مطر )�ص281(.  )2(

انظر: اأحكام التعامل يف الأ�سواق املالية املعا�سرة, د. مبارك بن �سليمان )1011-1010/2(.  )3(
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ال�سلعة ذاتها)1(.
وهذا يعني اأنه يتم يف العقود امل�ستقبلية اإبرام عقد البيع اأو ال�سراء على   
االأ�سهم اأو غريها من خالل اإبرام العقد امل�ستقبل، اأي يف تاريخ االتفاق، اإال اأن 

ت�سليم املبيع ودفع الثمن ال يتم اإال يف وقت الحق، وهو تاريخ التنفيذ.
اأما يف عقود االختيار، فال يتم اإبرام عقد البيع اأو ال�سراء على االأ�سهم اأو   

غريها اأ�ساًل اإال يف تاريخ التنفيذ، حني ميار�ض امل�ستي حقه يف االختيار.
املطلب الرابع

عدم ملكية االأ�سهم يف عمليات البيع على املك�سوف
و  "طويل"  لفظي  املالية  االأوراق  اأ�سواق  يف  االقت�ساديون  ي�ستخدم   
ولي�ض  الق�سري،  والبيع  الطويل  البيع  فهناك  ال�سفقات،  اأنواع  "ق�سري" لبيان 
املق�سود من الطول والِق�سر يف هذا البيع طول الفتة الزمنية اأو ق�سرها، واإنا 

يتعلاّق بالهدف من البيع واال�ستثمار)2(.
عند  للبائع  مملوكة  غري  مالية  الأوراق  بيع  هو:  املك�سوف  على  والبيع   
وت�سليمها  التنفيذ،  يوم  ال�سم�سار  من  اقتا�سها  يتم  ُثمَّ  البيع،  اأمر  اإ�سدار 
للم�ستي، واحتفاظ ال�سم�سار بالثمن لديه على اأمل اأن تنخف�ض اأ�سعار الورقة 
في�ستيها ال�سم�سار حل�ساب العميل واإعادتها ملالكها االأ�سل، ويح�سل امل�سارب 
العمولة  ال�سم�سار على  ال�سراء، كما يح�سل  البيع و�سعر  الفرق بني �سعر  على 

وعلى فائدة القر�ض)3(.
انظر: الأ�سواق املالية, د. حممد بن علي القري )�ص102-103(, اإدارة ال�ستثمارات, د. حممد مطر )�ص281(.  )1(

انظر: الأ�سواق املالية, د. حممد القري عيد, العدد )6( )1602/2( جملة جممع الفقه الإ�سالمي,  بحوث يف القت�ساد الإ�سالمي, د.   )2(
علي حميي الدين القره داغي )�ص131(.

انظر: التف�سري الإ�سالمي لأزمة البور�سات, د. حممد عبد احلليم عمر )�ص72(.  )3(
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من  ت�سليمها  البائع  ينوي  ال  مالية  اأوراق  بيع  هو  املك�سوف  على  فالبيع   
حافظته املالية، اإما الأنه ال ميلكها اأ�سا�ًسا، اأو الأنه ميلكها وال ينوي اأن ي�سلمها وقت 

البيع. 
بالبيع على املك�سوف عندما يتوقع انخفا�ض �سعر الورقة  البائع  ويقوم   
املالية م�ستقباًل، على اأمل اأن يقوم ب�سرائها فيما بعد، اأو تغطية موقفه ب�سعٍر اأقل 

واحل�سول على الربح)1(.
مثال لعملية البيع على املك�سوف:

نفت�ض اأن �سركة تبيع اأ�سهمها ب�سعر )15 دوالًرا( لل�سهم الواحد، وتوقاّع   
العميل انخفا�ض اأ�سعارها اإىل )5 دوالرات( يف وقت قريب، فيقت�ض من بيت 
بال�سعر  ال�سم�سار  له  ويبيع  ال�سركة،  هذه  اأ�سهم  من  �سهم   )1000( ال�سم�سرة 
ال�سائد )15دوالًرا( فاإذا �سحاّ توقاّعه ونزل ال�سعر اإىل )5 دوالرات( ي�سدر اأمر 
ال�سراء لل�سم�سار ب�سراء هذه الكمية من االأ�سهم، ويُرجع تلك االأ�سهم ويح�سل 
على ربح الناجت من فارق ال�سعرين. واأما اإذا خاب توقعه وارتفع ال�سعر اإىل )8 
دوالرات( مثاًل، فعليه �سراء تلك الكمية من االأ�سهم بهذا ال�سعر، وبذلك يدفع 

خ�سارة متثاّل الفارق بني ال�سعرين. 
املطلب اخلام�ض

عدم ملكية االأ�سهم يف مرابحة االأ�سهم
اأواًل: مفهوم مرابحة)2( االأ�سهم: 

املرابحة نوع من اأنواع املعامالت االآجلة الباتة )القطعية(، والبد من بيان   
مفهوم املعامالت االآجلة الباتة )القطعية( قبل بيان مرابحة االأ�سهم.

انظر: الأ�سواق املالية يف �سوء الإ�سالم, د. معبد اجلارحي )120/1(.  )1(
املق�سود باملرابحة هنا: املرابحة التي تتم يف �سوق املال, ولي�ص املق�سود بها املرابحة املعروفة يف الفقه الإ�سالمي.  )2(
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مفهوم العمليات االآجلة:
االأوراق  نوع  على  وامل�ستي  البائع  بني  احلال  يف  تنعقد  عمليات  هي   
االأوراق  وت�سليم  الثمن  بدفع  العقد  تنفيذ  وثمنها، ولكن  املبيعة وعددها  املالية 
د من قبل طبًقا الأحكام الئحة  يكون يف تاريٍخ تاٍل ال �ساأن لهما بتحديده؛ الأنه حمداّ

البور�سة، ويُعرف بيوم الت�سفية. 
وجتري الت�سفية يف كل �سهٍر مرة واحدة فت�سوى ال�سفقات نهائًيا، ويتم   

دفع الثمن وت�سلم االأوراق املالية خالل عدة اأيام من تاريخ الت�سفية.
وقد يتم تاأجيل الت�سفية اإىل موعد الت�سفية املقبلة بدفع مبلغ ي�سمى بدل   

التاأجيل)1(. 
باتة  اآجلة  عمليات  هما:  رئي�سني  ق�سمني  اإىل  تنق�سم  االآجلة  والعمليات   

قطعية، وعمليات اآجلة �سرطية 
مفهوم العمليات االآجلة الباتة القطعية:

ى يوم الت�سفية اأو يوم الت�سوية،  د لتنفيذها موعد ثابت ي�سماّ هي التي يُحداّ  
املبيع، وال خيار الأحدهم يف  بت�سليم  الثمن، والبائعون  امل�ستون بدفع  فيلتزم 
ي مركزه باأن يبيع نقًدا  ف�سخ العقد اأو اإلغائه، اإال اأن لكٍل من املتعاقدين اأن ي�سفاّ
ما ا�ستاه اآجاًل، وله اأو عليه الفرق بني �سعري التعاقد والت�سفية اإن كان م�ستيًا، 
ا اأو عليه الفرق بني �سعر  اأو اأن ي�ستي عاجاًل ما باعه اآجاًل اإن كان بائًعا، وله اأي�سً
ا اأو عليه الفرق بني �سعر التعاقد  التعاقد و�سعر الت�سفية ولكٍل من املتعاقدين اأي�سً
ل موعد الت�سفية اإىل الت�سفية  ا اأن يوؤجاّ و�سعر الت�سفية، ولكٍل من املتعاقدين اأي�سً
املقبلة بنقل مركزه اإىل غريه مقابل �سداد فائدة اأو بدل عن فتة التاأجيل ت�سمى 

بدل التاأجيل)2(.
انظر: عمل �سركات ال�ستثمار يف ال�سوق العاملية, د. اأحمد حميي الدين )�ص128(, النظام القانوين لعقد اإدارة الأوراق املالية,   )1(
د. حممود م�سطفى )�ص105(, بحوث فقهية معا�سرة, د. حممد عبد الغفار ال�سريف )�ص189(, اأ�سواق الأوراق املالية, د. �سمري 

ر�سوان )�ص334(.
انظر: امل�سادر ال�سابقة.  )2(
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تعريف مرابحة االأ�سهم: 
ل،  لة، بثمٍن موؤجاّ بيع اأوراق مالية اإىل اآخر بثمٍن حال، ثم �سراوؤها منه موؤجاّ  

يزيد عن ثمنها احلال)1(.
ثانًيا: �سورة مرابحة االأ�سهم: 

�سورة املرابحة يف االأ�سهم تتمثاّل يف: اأن يقوم امل�ستي يف املعاملة االآجلة   
اأ�سهمها يف  ا�ستى  التي  ال�سركة  اأ�سهم  اأ�سهم من  ببيع  االأجل  الباتة عند حلول 
العقد ال�سابق اإىل اآخر بيًعا حااًل ب�سعر يوم الت�سفية، ثم يقوم ب�سراء تلك االأ�سهم 
من امل�ستي نف�سه �سراء اآجاًل اإىل يوم الت�سفية التايل، بثمٍن اأعلى من �سعر يوم 
الت�سفية، يتمثاّل يف �سعر يوم الت�سفية احلايل، م�ساًفا اإليه مبلغ اآخر ي�سمى بدل 

التاأجيل، اأي بدل تاأجيل الت�سفية من ِقبل امل�ستي "امل�سارب ال�سعودي")2(.
ل ت�سفية مركزه  وبذلك يكون امل�ستي "امل�سارب على ال�سعود" قد اأجاّ  
ت�سفية نهائية اإىل موعد الت�سفية التايل؛ ولذا ت�سمى هذه العملية: عملية النقل اأو 
نها زيادة يف ثمن ال�سراء االآجل، متثاّل ربًحا  التاأجيل، كما ت�سمى املرابحة؛ لت�سماّ

للناقل)3()4(. 

انظر: اأحكام التعامل يف الأ�سواق املالية املعا�سرة, د. مبارك بن �سليمان )906/2(, الأ�سواق املالية يف ميزان الفقه الإ�سالمي, د.   )1(
علي حميي الدين القرة داغي, بحث مبجلة جممع الفقه الإ�سالمي, العدد ال�سابع, البور�سة واأف�سل الطرق يف جناح ال�ستثمارات 

املالية, د. مراد كاظم )�ص118-114(.
امل�سارب ال�سعودي: هو امل�سارب الذي يقوم بال�سراء لأجٍل –يف الأ�سواق التي تتعامل بالآجل- عندما يتنّباأ بارتفاع الأ�سعار, ثم   )2(
يقوم بالبيع عندما ت�سدق توّقعاته, والربح هو الفرق بني �سعري ال�سراء والبيع مطروًحا منه امل�ساريف وعمولة ال�سم�سرة. انظر: 
اأ�سواق الأوراق املالية, د. اأحمد حميى الدين )�ص497( وما بعدها,  اإقبال )�ص547(,  اأ�سرف  �سوق الأوراق املالية, د. خور�سيد 

اأ�سواق الأوراق املالية, د. �سمري عبد احلميد ر�سوان )�ص334(.
الناقل: هو امل�سارب ال�سعودي الذي اأّجل ت�سفية مركزه ت�سفية نهائية اإىل موعد الت�سفية التايل. انظر: �سوق الأوراق املالية, د.   )3(

خور�سيد اإقبال )�ص396(.
املالية  الأ�سواق  التعامل يف  اأحكام  العال )�ص294(,  اأبو  اإبراهيم  بالقاهرة والإ�سكندرية,  املالية والقطن  الأوراق  انظر: بور�سات   )4(

املعا�سرة, د. مبارك بن �سليمان اآل �سليمان )905/2(, الأوراق املالية, د. �سمري ر�سوان )�ص336-333(.
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مثال للتو�سيح:
ا�ستى اأحمد بتاريخ 1441/6/15هـ )10000 �سهم( من اأ�سهم �سركٍة   
ما ب�سعر )15 دوالرات( لل�سهم الواحد، �سراء اآجاًل اإىل موعد الت�سفية القادم، 
ذلك  عند  يبيعها  بحيث  االأ�سعار،  ترتفع  اأن  اأمل  على  1441/7/15هـ  وليكن 

ويربح الفرق.
االأ�سعار  انخف�ست  بل  توقعاته،  تتحقق  ومل  الت�سفية  يوم  جاء  فاإذا   
اإىل  االأ�سعار  عودة  يف  –اأماًل  امل�ستي  فاإن  لل�سهم،  مثاًل  دوالرات(   10( اإىل 
ل ت�سفية مركزه اإىل موعد الت�سفية القادم،  االرتفاع– �سياأمر ال�سم�سار اأن يوؤجاّ
وليكن 1441/8/15هـ، وحينئٍذ فاإن ال�سم�سار �سيبحث عن �سخ�ٍض اآخر ممن 
ي�ستثمر ماله يف مثل هذه العقود، ي�سمى الناقل اأو املمول  ليبيع له تلك االأ�سهم؛ 

تنفيًذا لعملية التاأجيل. 
وميكن بيان مراحل التنفيذ لتلك العملية على النحو االآتي:  

بيًعا حااًل  الناقل  اإىل  بناء على طلب امل�ستي تلك االأ�سهم  ال�سم�سار  يبيع  اأواًل: 
ب�سعر يوم الت�سفية، اأي )10×10000( = 100000 دوالر.

االأول. البائع  من  االأ�سهم  ال�سم�سار  يت�سلم   •
ي�سلم ال�سم�سار االأ�سهم اإىل الناقل، ويقب�ض منه الثمن، ومقداره )100000   •

دوالر(.
�سعر  بني  الفرق  ال�سعود(  على  )امل�سارب  امل�ستي  من  ال�سم�سار  يقب�ض   •
 ،)100000-150000( دوالر(    100000( وقدره  البيع،  و�سعر  ال�سراء 

وي�سيفه اإىل الثمن الذي قب�سه من الناقل، وي�سلمه اإىل البائع االأول.
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وبذلك تتم ت�سفية العملية االأوىل عن خ�سارة قدرها )50000 دوالر(   
 )10000×10-15(

موعد  اإىل  اآجاًل  �سراء  الناقل  من  االأ�سهم  تلك  ب�سراء  ال�سم�سار  يقوم  ثم  ثانًيا: 
الت�سفية التايل  ب�سعٍر اأعلى من �سعر يوم الت�سفية، يتمثاّل يف �سعر يوم الت�سفية 
احلايل، م�ساًفا اإليه بدل التاأجيل، فاإذا كان بدل التاأجيل )3 دوالرات( عن ال�سهم 

الواحد، فاإن ال�سعر �سيكون )10+3 = 13× 10000( = )130000( دوالر.
توقع  كما  االأ�سعار  وارتفعت   ،8/15 الثاين  الت�سفية  موعد  كان  فاإذا  ثالًثا: 
باإجراء عملية  نهائًيا  مركزه  ى  مثاًل، �سفاّ اإىل )11 دوالًرا(  فو�سلت  امل�سارب، 
عك�سية، اأي ببيع تلك االأ�سهم بيًعا حااًل ب�سعر يوم الت�سفية اجلديد، وقدره )11 

دوالر.  )110000(  =  )10000 ×
يقب�ض ال�سم�سار االأ�سهم من الناقل، وي�سلاّمه الثمن، وقدره )130000( دوالر.  •

وقدره  الثمن،  منه  ويقب�ض  اجلديد،  امل�ستي  اإىل  االأ�سهم  ال�سم�سار  ي�سلاّم   •
)110000( دوالر.

�سعر  بني  الفرق  ال�سعودي(  )امل�سارب  االأول  امل�ستي  اإىل  ال�سم�سار  يدفع   •
ال�سراء و�سعر البيع، وقدره )130000– 110000( = )20000( دوالر. 

وبذلك تتم ت�سفية العملية الثانية ت�سفية نهائية، عن ربٍح قدره )20000(   
دوالر = )130000– 110000( وحيث اإن خ�سارته يف الت�سفية االأوىل بلغت 
 =  )20000- دوالر   50000( �سيكون  العملية  �سايف  فاإن  دوالر(   50000(

)30000 دوالر()1(.  

انظر اأمثلة اأخرى: �سوق الأوراق املالية, د. خور�سيد اإقبال )�ص398-397(.  )1(
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املبحث الثالث
االأحكام الفقهية لعدم ملكية االأ�سهم

املطلب االأول
االأحاديث الواردة يف بيع ما ال ميلكه االإن�سان

ورد يف بيع ما لي�ض عند االإن�سان عدة اأحاديث، وهي:   
احلديث االأول: 

النبي )�سلى اهلل  حديث حكيم بن حزام )ر�سي اهلل عنه( قال: �ساألت   
عليه و�سلم( فقلت: يا ر�سول اهلل، ياأتيني الرجل  في�ساألني البيع لي�ض عندي اأبيعه 

منه، ثم اأبتاعه له من ال�سوق، قال: »ال تبع ما لي�ض عندك«)1(.
احلديث الثاين: 

حديث عبد اهلل بن عمرو بن العا�ض –ر�سي اهلل عنهما- قال: قال ر�سول   
اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم(: »ال يحل �سلف وبيع، وال �سرطان يف بيع، وال ربح 

ما مل ت�سمن، وال بيع ما لي�ض عندك«)2(. 
احلديث الثالث:

ره  عن عتاّاب بن اأ�سيد، اأن النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم( قال له حني اأماّ  
على مكة، هل اأنت مبلاّغ عني قومك ما اآمرك به، قل لهم: »ال يجمع اأحد بيًعا وال 

اأخرجه الرتمذي يف �سننه, كتاب/ البيوع, باب/ ما جاء يف كراهية بيع ما لي�ص عنده برقم1232 )526/3(, واأبو داود يف �سننه,   )1(
كتاب/ البيوع والإجارات, باب/ ما جاء يف الرجل يبيع ما لي�ص عنده برقم3503 )283/3(, والن�سائي يف �سننه, كتاب/ البيوع,  
باب/ بيع ما لي�ص عند البائع برقم 4613 )289/7(, وابن ماجه يف �سننه, كتاب/ التجارات, باب/ النهي عن بيع ما لي�ص عندك 
اإىل درجة ال�سحيح لغريه, و�سّححه الألباين يف م�سكاة  وربح ما مل ي�سمن برقم2187 )737/2(.  واحلديث يرتقي مبجموع طرقه 

امل�سابيح )867/2(.
اأخرجه الرتمذي يف �سننه, كتاب/ البيوع, باب/ ما جاء يف كراهية بيع ما لي�ص عنده برقم1234 )527/3( وقال: "هذا حديث   )2(
ح�سن �سحيح", واأبو داود يف �سننه, كتاب/ البيوع والإجارات, باب/ ما جاء يف الرجل يبيع ما لي�ص عنده برقم 3504 )283/3(, 
الغليل  اإرواء  يف  الألباين  وح�ّسنه   .)288/7( برقم4611  البائع  عند  لي�ص  ما  بيع  باب/  البيوع,  كتاب/  �سننه,  يف  والن�سائي 

.)223/5(
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�سلًما، وال يبع اأحد بيع غرر، وال يبع اأحد ما لي�ض عنده«)1(.
احلديث الرابع: 

اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  اأن  ه،  جداّ عن  اأبيه،  عن  �سعيب،  بن  عمرو  عن   
ال  فيما  نذر  وفاء  وال  عتق،  وال  بيع،  وال  طالق،  يجوز  »ال  قال:  و�سلم(  عليه 

ميلك«)2(.
فهذه االأحاديث تدل على النهي ال�سريح عن بيع االإن�سان �سلعة ال ميلكها،   

اأو �سلعة معدومة وقت التعاقد. 
قال اخلطابي يف �سرح احلديث: "قوله: )ال تبع ما لي�ض عندك( يريد بيع   
العني دون بيع ال�سفة، اأال ترى اأنه اأجاز ال�سلم اإىل االآجال وهو بيع ما لي�ض عند 
البائع يف احلال  واإنا نهى عن بيع ما لي�ض عند البائع من ِقبل الغرر، وذلك مثل 
اأن يبيعه عبده االآبق، اأو جمله ال�سارد، ويدخل يف ذلك كل �سيء لي�ض مب�سمون 
عليه، مثل اأن ي�ستي �سلعة فيبيعها قبل اأن يقب�سها، ويدخل يف ذلك بيع الرجل 
مال غريه موقوًفا على اإجازة املالك؛  الأنه يبيع ما لي�ض عنده وال يف ملكه وهو 

غرر؛ الأنه ال يدري هل يجيزه �ساحبه اأم ال.  واهلل اأعلم ")3(.  
وقال ابن العربي: "واأما بيع ما لي�ض عندك، فهو �سيء اتفقت عليه االأمة،   

وهو من باب الغرر، واإليه يعود")4(.

اأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري برقم 425 )162/16(, واأبو يعلى املو�سلي كما يف اإحتاف اخلرية املهرة بزوائد امل�سانيد الع�سرة   )1(
برقم 2760 )293/3(. واحلديث �سعيف, قال الهيثمي يف جممع الزوائد )85/4(: "رواه الطرباين يف الكبري, وفيه مو�سى بن عبيدة 
الربذي, وهو �سعيف". وقال ابن حجر يف املطالب العالية بزوائد امل�سانيد الثمانية )293/7(: "هذا منقطع بني عطاء وعّتاب, مع 

�سعف ليث بن اأبي �سليم".
اأخرجه اأحمد يف م�سنده برقم 6769 )381/11(. وح�ّسنه حمققو امل�سند.  )2(

قال النووي يف املجموع )317/9( عن جمموع هذه الأحاديث: "رواه اأبو داود والرتمذي وابن ماجه وغريهم من طرق كثرية باأ�سانيد   
ح�سنة, وجمموعها يرتفع عن كونه ح�سًنا, ويقت�سي اأنه �سحيح, وقال الرتمذي: هو حديث ح�سن".

معامل ال�سنن �سرح �سنن اأبي داود, اخلطابي )140/3(.  )3(
القب�ص �سرح موطاأ مالك بن اأن�ص, اأبو بكر ابن العربي )797/1(.  )4(
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يقول ابن القيم: "فاتفق لفظ احلديثني على نهيه )�سلى اهلل عليه و�سلم(   
و�سلم(،  عليه  اهلل  )�سلى  لفظه  من  املحفوظ  هو  فهذا  عنده،  لي�ض  ما  بيع  عن 
وهو يت�سمن نوًعا من الغرر، فاإنه اإذا باعه �سيًئا معيًنا، ولي�ض يف ملكه، ثم م�سى 
لي�ستيه، اأو ي�سلمه له، كان متدًدا بني احل�سول وعدمه، فكان غرًرا ي�سبه القمار، 

فنهي عنه")1(.
وقال ال�سنعاين: ")وبيع ما لي�ض عندك( ما مل يكن حا�سًرا واإن كان يف   

ملك البائع؛ ملا فيه من الغرر")2(.
ملكك  يف  لي�ض  ما  اأي:  عندك(  لي�ض  )ما  "قوله:  ال�سوكاين:  وقال   

وقدرتك")3(.
ما  تبع  ")ال  و�سلم(:  عليه  اهلل  )�سلى  قوله  "ويف  املباركفوري:  وقال   
حتت  داخاًل  وال  االإن�سان،  ملك  يف  لي�ض  ما  بيع  حترمي  على  دليٌل  عندك(  لي�ض 

قدرته")4(.
املطلب الثاين

احلكم الفقهي لبيع ما ال ميلكه االإن�سان
مملوًكا  املبيع  يكون  اأن  البيع:  انعقاد  �سروط  من  اأن  على  الفقهاء  اتفق   

للبائع، اأو له عليه والية اأو وكالة جتيز ت�سرفه فيه)5(.
وبيع ما ال ميلك االإن�سان ال يخلو من اأحد حالني:  

زاد املعاد يف هدي خري العباد, ابن قيم اجلوزية )716/5(.  )1(
التنوير �سرح اجلامع ال�سغري, ال�سنعاين )583/10(.  )2(

نيل الأوطار �سرح منتقى الأخبار, ال�سوكاين )184/5(.  )3(
حتفة الأحوذي �سرح جامع الرتمذي, املباركفوري )360/4(.  )4(

انظر: املب�سوط, ال�سرخ�سي )5/8(, بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع, الكا�ساين )148/5(, الفروق, القرايف )240/3(, حا�سية   )5(
الد�سوقي على ال�سرح الكبري )157/3-158(, رو�سة الطالبني, النووي )353/3(, حا�سية القليوبي )160/2(, املغني, ابن 

قدامة )276/4(, ك�ساف القناع, البهوتي )160/3(.
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احلالة االأوىل: اأن يكون املبيع معّيًنا:
وقد اتفق عامة الفقهاء على عدم جواز هذا النوع من البيوع:  

اأن  لي�ض عنده، وهو  ما  بيع  اأنه ال يجوز  "واتفقوا على  ابن هبرية:  قال   
يبيعه �سيًئا لي�ض عنده، وال يف ملكه، ثم مي�سي في�ستيه له")1(.

وجاء يف احلاوي الكبري: "اأن يبيع الرجل �سلعة ال ميلكها بيعا عن نف�سه ال   
عن مالكها، ثم مي�سي فيبتاعها ويدفعها اإىل م�ستيها، وهذا بيع باطل ال اأعلم فيه 

ا فيه")2(.  خالفا؛ لورود النهي ن�سً
اأن يبيع عينا ال ميلكها، ليم�سي وي�ستيها،  "وال يجوز  وقال ابن قدامة:   
وي�سلمها، رواية واحدة. وهو قول ال�سافعي، وال نعلم فيه خمالًفا؛ الأن حكيم 
بن حزام قال للنبي )�سلى اهلل عليه و�سلم(: اإن الرجل ياأتيني، فيلتم�ض من البيع 
ما عندي، فاأم�سي اإىل ال�سوق فاأ�ستيه، ثم اأبيعه منه  فقال النبي )�سلى اهلل عليه 

و�سلم(: »ال تبع ما لي�ض عندك«")3(.
النبي  �ساألت  قال:  وقد دل على هذا حديث حكيم بن حزام )ر�سي اهلل عنه( 
)�سلى اهلل عليه و�سلم( فقلت: يا ر�سول اهلل  ياأتيني الرجل  في�ساألني البيع لي�ض 

عندي اأبيعه منه، ثم اأبتاعه له من ال�سوق، قال: »ال تبع ما لي�ض عندك«.
قال  قال:  عنهما-  اهلل  –ر�سي  العا�ض  بن  عمرو  بن  اهلل  عبد  وحديث   
ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم(: »ال يحل �سلف وبيع، وال �سرطان يف بيع، 

وال ربح ما مل ت�سمن، وال بيع ما لي�ض عندك«.

الإف�ساح عن معاين ال�سحاح, ابن هبرية )360/1(.  )1(
احلاوي الكبري, املاوردي )325/5(.  )2(

املغني, ابن قدامة )155/4(.  )3(
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احلالة الثانية: اأن يكون املبيع غري اململوك مو�سوًفا يف الذمة:
وقد اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني)1(:   

وهذا  الذمة.  يف  مو�سوًفا  كان  اإذا  اململوك  غري  املبيع  بيع  جواز  االأول:  القول 
مذهب ال�سافعية)2(، واحلنابلة)3(.

قال االإمام ال�سافعي: "فلما نهى ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم( حكيًما   
عن بيع ما لي�ض عنده، واأذن يف ال�سلف، ا�ستدللنا على اأنه ال ينهى عما اأمر به، 
وعلمنا اأنه اإنا نهى حكيًما عن بيع ما لي�ض عنده، اإذا مل يكن م�سمونًا عليه، وذلك 

بيع االأعيان")4(.
وي�سلاّمه؛  لي�ستيه  ميلكه  ال  معني  �سيء  بيع  ي�سح  "وال  البهوتي:  وقال   
ال�سلم غري معني، ولو مل  بيع مو�سوف مبا يكفي يف  بل ي�سح  حلديث حكيم، 
جمل�ض  يف  ثمنه  قب�ض  اأو  املو�سوف،  اأي:  قب�سه  ب�سرط  مثله  ملكه  يف  يوجد 

العقد، واإال مل ي�سح")5(.
االأدلة:

ا�ستدل اأ�سحاب هذا القول باجلمع بني حديث حكيم بن حزام )ر�سي   
اهلل عنه( يف النهي عن بيع ما لي�ض عندك، واالأحاديث الدالة على جواز ال�سلم، 
وذلك باأن يُحمل حديث حكيم بن حزام )ر�سي اهلل عنه( على النهي عن بيع 
االأحاديث  ال�سلم، واإعمال  بيع  قبيل  الذمة؛ الأنه من  املو�سوف يف  املعنياّ دون 
حمل اخلالف هنا هو حكم بيع الإن�سان ما لي�ص يف ملكه على وجه البيع, ل على وجه ال�سلم, وذلك لأنه ل خالف بني الفقهاء يف جواز   )1(

ال�سلم املوؤجل.
انظر: الأم, الإمام ال�سافعي )187/4(, �سرح ال�سنة, البغوي )140/8(.  )2(

القناع,  املرداوي )103/11(, ك�ساف  الراجح من اخلالف,  الإن�ساف يف معرفة  ابن مفلح )18/4(,  املقنع,  املبدع �سرح  انظر:   )3(
البهوتي )158/3(.

الأم, لإمام ال�سافعي )187/4(.  )4(
ك�ساف القناع, لبهوتي )158/3(.  )5(
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الواردة كلها باجلمع بينها اأوىل من العمل ببع�سها وترك بع�سها)1(.
املناق�سة:

نوق�ش هذا الدليل من وجهني:
بيع  اهلل عنه( على  بن حزام )ر�سي  لم حمل حديث حكيم  يُ�ساّ اأنه ال  اأحدهما: 
، "فاإن حكيم ابن حزام ما كان يبيع �سيئا معياًّنا هو ملك لغريه، ثم ينطلق  املعنياّ
في�ستيه منه، وال كان الذين ياأتونه يقولون: نطلب عبد فالن، وال دار فالن، واإنا 
الذي يفعله النا�ض اأن ياأتيه الطالب، فيقول: اأريد طعاما كذا وكذا، اأو ثوبا كذا 
له من  وكذا، اأو غري ذلك، فيقول: نعم اأعطيك، فيبيعه منه، ثم يذهب، فيح�ساّ
عند غريه اإذا مل يكن عنده، هذا هو الذي يفعله من يفعله من النا�ض، ولهذا قال: 
"ياأتيني فيطلب مني املبيع لي�ض عندي "مل يقل يطلب مني ما هو مملوك لغريي، 
فالطالب طلب اجلن�ض مل يطلب �سيئا معياّنا، كما جرت به عادة الطالب ملا يوؤكل 
ويلب�ض ويركب، اإنا يطلب جن�ض ذلك، لي�ض له غر�ض يف ملك �سخ�ض بعينه 

دون ما �سواه، مما هو مثله اأو خري منه")2(.
الثاين: يف حمل حديث حكيم بن حزام )ر�سي اهلل عنه( على بيع االأعيان فقط 
ال�سلم ال  بيع  لظاهر احلديث وعمومه، واال�ستدالل على ذلك بجواز  خمالف 
يفيد؛ وذلك اأن ال�سلم اإنا اأبيح للحاجة، فال يُتجاوز به مو�سع الرخ�سة. ثم اإن 
البائع ال  اأن  العاقدين قد دخال على  اأن  فاإن معنى ذلك  اإذا كان موؤجاًل  ال�سلم 
ي�سلاّم املبيع يف احلال، وهذا يعني اأن اأمام البائع مت�سًعا من الوقت لتح�سيل ما 
باعه، وت�سليمه للم�ستي، بخالف البيع اأو ال�سلم يف احلال، فاإن املتعاقدين قد 
دخال على اأن ي�سلاّم البائع ال�سلعة يف احلال، فاإذا مل تكن يف ملكه كان يف ذلك 

انظر: اختالف احلديث لالإمام ال�سافعي, معامل ال�سنن, اخلطابي )120/3(, الإن�ساف, املرداوي )103/11(.  )1(
زاد املعاد يف هدي خري العباد, ابن القيم )719/5(.  )2(
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لها، وقد  ل ال�سلعة، وقد ال يح�ساّ غرر عدم القدرة على الت�سليم؛ الأنه قد يح�ساّ
يعجز عن ثمنها، والغرر منهي عنه يف ال�سرع)1(. 

القول الثاين: عدم جواز بيع املبيع غري اململوك اإذا كان مو�سوًفا يف الذمة.
وابن  تيمية)4(،  ابن  االإ�سالم  �سيخ  واختيار  واملالكية)3(،  احلنفية)2(،  وهو مذهب 

القيم)5(.
ما  بيع  االإن�سان:  عند  لي�ض  ما  بيع  عن  النهي  "وتاأويل  ال�سرخ�سي:  قال   
لي�ض يف ملكه بدليل ق�سة احلديث، فاإن حكيم بن حزام )ر�سي اهلل عنه( قال: يا 
ر�سول اهلل اإن الرجل يطلب مني �سلعة لي�ست عندي فاأبيعها منه، ثم اأدخل ال�سوق 
فاأ�ستحدثها فاأ�ستجيدها، فاأ�ستيها فاأ�سلمها اإليه فقال )�سلى اهلل عليه و�سلم(:»ال 

تبع ما لي�ض عندك«)6(.
"...، بيع ما لي�ض عند الرجل على وجه البيع  قال الباجي يف املنتقى:   
ال يجوز؛ الأن املبيع على �سربني: معني وهو الذي ينطلق عليه ا�سم املبيع، فال 
اأن  مثل  باجلملة  معينا  اأو  العبد،  اأو  الدابة  اأو  كالثوب  معينا  يكون  اأن  اإال  يجوز 
يكون قفيًزا من هذه ال�سربة، واأما ما كان يف الذمة فا�سم ال�سلم اأخ�ض به، فاإنه 
يتعلق بالذمة، وال يجوز اأن يكون معينا وال حااًل...، ويتعلق املنع ببيع ما لي�ض 
عنده بالوجهني جميعا، فاأما يف ال�سلم فاإنه يخرج عن حكم ال�سلم ويدخله املنع 

اإذا كان معجاًل اأو كان معيًنا لي�ض عنده.
انظر: املتاجرة بالهام�ص يف الأ�سواق املالية, د. يا�سر اخل�سريي )�ص307(.  )1(

املختار  الدر  على  عابدين  ابن  حا�سية   ,)341-340/4( الكا�ساين  ال�سنائع,  بدائع   ,)244/30( ال�سرخ�سي  املب�سوط,  انظر:   )2(
.)15/7(

انظر: املنتقى �سرح املوطاأ, الباجي )384/6(, املقدمات املمهدات, ابن ر�سد )29/2(, الفواكه الدواين, النفراوي )157/2(.  )3(
انظر: جمموع فتاوى �سيخ الإ�سالم ابن تيمية )529/20(.  )4(

انظر: اإعالم املوقعني, ابن القيم )374/1(.  )5(
املب�سوط, ال�سرخ�سي )244/30(.  )6(
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ا ممنوع من تعلقه مبا لي�ض عنده؛ الأننا قد قلنا اإنه يجب  واأما البيع فاإنه اأي�سً  
اأن يكون ُمعيًنا ويكون يف ملكه، فاإن مل يكن يف ملكه وكان معينا مل ي�سح ملا فيه 
من الغرر؛ الأنه ال ميكنه تخلي�سه واإذا مل يقدر على تخلي�سه مل ميكنه ت�سليمه، وما 

ال ميكن ت�سليمه ال ي�سح بيعه")1(.
االأدلة:

الدليل االأول: 
ا�ستدل اأ�سحاب هذا القول بعموم النهي عن بيع ما لي�ض عند االإن�سان،   
وما لي�ض يف ملكه الواردة يف االأحاديث، كحديث حكيم بن حزام )ر�سي اهلل 
عنه(، وحديث عبداهلل بن عمرو بن العا�ض –ر�سي اهلل عنهما – وغريها، حيث 

اإنها جاءت عامة، من غري تفريق بني اأن يكون املبيع معياًّنا، اأو غري معني)2(.
الدليل الثاين:

يف بيع ما لي�ض عند االإن�سان وما لي�ض يف ملكه غرر، والغرر منهي عنه   
اإذا باع ما لي�ض عنده، فلي�ض هو على ثقة من ح�سوله، بل قد يح�سل له  "الأنه 
ناقته  وما حتمل  الهواء،  والطري يف  االآبق،  كبيع  غرًرا،  فيكون  يح�سل،  وقد ال 

ونحوه")3(.
الرتجيح:

بعد عر�ض االأقوال يف هذه امل�ساألة فاإن الراجح –واهلل اأعلم– هو القول   
الثاين، القائل بعدم جواز بيع ما لي�ض يف ملك االإن�سان؛ ملا يلي:

�سعف دليل القول االأول، وورود املناق�سة عليه.  .1
املنتقى, الباجي )384/6(.  )1(

انظر: املب�سوط, ال�سرخ�سي )70/13(, الفواكه الدواين, النفراوي )165/2(, جمموع فتاوى �سيخ الإ�سالم ابن تيمية )529/20(,   )2(
اإعالم املوقعني, ابن القيم )374/1(.
تهذيب ال�سنن, ابن القيم )299/9(.  )3(
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عموم النهي يف حديث حكيم بن حزام )ر�سي اهلل عنه( عن بيع ما لي�ض   .2
. عند االإن�سان، �سواء كان معياًّنا اأو غري معنياّ

املطلب الثالث
كيفية عدم حتّقق ملكية االأ�سهم من الناحية الفقهية

بناء على ما �سبق بيانه من عدم جواز بيع االإن�سان ما ال ميلك، فاإن هذا   
ق عدم ملكية االأ�سهم يف بع�ض العمليات التي تتم على االأ�سهم  بيان لكيفية حتقاّ

كاالآتي: 
اأواًل: يف عقود امل�ستقبليات: 

عقود امل�ستقبليات يتجلى فيها بيع االإن�سان ما لي�ض عنده، املنهي عنه يف   
قوله )�سلى اهلل عله و�سلم(: "ال تبع ما لي�ض عندك"، من خالل االآتي: 

ال ميلك البائع – غالًبا– االأ�سهم التي اأبرم عليها عقًدا م�ستقبلًيا، فهو بذلك   .1
بائع ملا هو مملوك لغريه؛ فجميع االأ�سهم مملوكة جلميع امل�ساهمني، وهو لي�ض 
واحًدا منهم،  فيكون ذلك من بيع االأعيان غري اململوكة للبائع، وهو مما ال 
ا داخٌل دخواًل اأولًيا يف  خالف بني اأهل العلم يف عدم جوازه)1(، وهو اأي�سً
على  الدالة  و�سلم(  عليه  اهلل  )�سلى  النبي  عن  الثابتة  ال�سرعية  الن�سو�ض 

حترمي بيع االإن�سان ما ال ميلك. 
اأن املبيع وقت العقد غري مملوٍك لبائعه، فيدخل حتت احلديث النهي عن بيع   .2

ما ال ميلك.
مات واأركان امللكية التامة، التي  اأن بيع املبيع قبل قب�سه يفتقر اإىل اأحد مقواّ  .3

يُعداّ احلديث اأ�ساًل يف ا�ستاطها، اأال وهو القب�ض واحليازة.
انظر: الإف�ساح عن معاين ال�سحاح, ابن هبرية )360/1(, احلاوي الكبري, املاوردي )325/5(, املغني, ابن قدامة )155/4(.  )1(



{401}العـدد الت��صـع ع�صـر )اأ( - حمرم 1442هـ / �صبتمرب  2020م

يجري  ال  الغالب  ففي  ال�سورية؛  العقود  على  تنطوي  امل�ستقبليات  عقود   .4
تنفيذها، وبناء عليه فهي غري جائزة، وال يتتب عليها متليك وال متلاّك، واإنا 
ت�سوية عند الت�سفية لفروق يدفعها اخلا�سرون، ويربحها الرابحون عن طريق 

جلنة الت�سوية ب�سوق املال.
ثانًيا: العقود امل�ستقبلية حال الت�سفية بالت�سوية النقدية: 

جند اأنه يف ت�سفية العقود امل�ستقبلية بالت�سوية النقدية، اأن امل�ستي كان قد   
ا�ستى االأ�سهم بالعقد امل�ستقبل، وهو عقد باطل، ال ميلك به امل�ستي ما ا�ستاه، 
وحينئٍذ فاإن بيعه مرة اأخرى للبائع نف�سه يدخل يف بيع االإن�سان ما ال ميلك، وهو 

ال يجوز.
ثالًثا: عقود اخليارات: 

اإ�سدار االختيارات على نوعني:
االأول: اإما اأن يكون من جهٍة متلك االأ�سهم وقت االإ�سدار، وي�سمى هذا املُ�سدر  

مغطى". "م�سدًرا 
هذا  وي�سمى  االإ�سدار،  وقت  االأ�سهم  متلك  ال  جهٍة  من  يكون  اأن  واإما  الثاين: 

املُ�سدر "م�سدًرا غري مغطى".
هذا  من  اخليارية  التعامالت  يف  الغالب  اأن  االقت�ساديون  ذكر  وقد   
د بالبيع يف "اختيار  النوع، واأن م�سدر االختيارات هو اجلهة التي تلتزم بالتعهاّ
"كاتب  املُ�سدر  الدفع"، وي�سمى هذا  "اختيار  بال�سراء يف  تلتزم  اأو  الطلب"، 

االختيار")1(.

انظر: اأ�سواق الأوراق املالية, د/ �سمري ر�سوان )�ص364(.  )1(
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وبناء عليه، فاإن م�ستخدم االختيار ال ميلك االأ�سهم اأو غريها مما هو مراد   
لي�ض مملوًكا  فيما  التعامل  يتفقان على  ما  غالًبا  فاملتعاقدان يف االختيارات  بيعه، 

للبائع اإذا عزم على البيع، اأو اأراد امل�ستي ا�ستخدام اختيار الطلب.
وعلى ذلك فما يحدث يف عقود اخليارات اإنا هو بيع ملا ال ميلكه االإن�سان،   

وهو خمالف ل�سروط البيع يف الفقه االإ�سالمي، وهو غري جائز �سرًعا.
–املتعاقد عليها مو�سوع االختيار– تباع وهي يف ذمة  اأن االأ�سهم  كما   
البائع االأول، وقبل اأن يحوزها ويقب�سها امل�ستي االأول عدة مرات، فاإن البائع 
يف ال�سورة الغالبة يف االختيارات ال ميلك املبيع وقت العقد، وبناء عليه فهو 

يدخل حتت حديث "ال تبع ما لي�ض عندك")1(.
رابًعا: عمليات البيع على املك�سوف يف بيع االأ�سهم: 

يدخله  املك�سوف هل  البيع على  املعا�سرون يف  الباحثون  اختلف  وقد   
)بيع االإن�سان ما ال ميلك( على قولني:

القول االأول: اأن البيع على املك�سوف ال يدخله )بيع االإن�سان ما ال ميلك(، ومن ثَماّ 
فهو جائز �سرًعا. وقد ذهب اإليه الدكتور/ عبد الكرمي اخلطيب)2(، والدكتور/ 

حممد ال�سحات اجلندي)3(.
االأدلة)4(:

عند  لي�ض  ما  بيع  عن  الوارد  النهي  باأن  االأول  القول  اأ�سحاب  ا�ستدل   
الن�سح  خمرج  خرج  نهي  هو  واإنا  االإلزام،  �سبيل  على  نهًيا  لي�ض  االإن�سان 

انظر: �سوق الأوراق املالية, د/ خور�سيد اإقبال )�ص491(, اخليارات يف الفقه الإ�سالمي, علي اأحمد مرعي )�ص5(.  )1(
انظر: ال�سيا�سة املالية يف الإ�سالم, د. عبد الكرمي اخلطيب )�ص176(.  )2(

انظر: معامالت البور�سة يف ال�سريعة الإ�سالمية, د. حممد ال�سحات اجلندي )�ص125(.  )3(
مما ينبغي التنبيه عليه اأن املجيزين لهم اأدلة اأخرى على جواز البيع على املك�سوف, لكنها ل تتعلق ببيع ما لي�ص عند الإن�سان؛   )4(

ولذا اأعر�ست عنها, واقت�سرت على ما يتعلق بالبحث.



{403}العـدد الت��صـع ع�صـر )اأ( - حمرم 1442هـ / �صبتمرب  2020م

ه من الر�سول  واالإر�ساد، ويعني على هذا الراأي: اأن هذا النهي اأو الن�سح قد ُوجاّ
ه اإىل امل�ستي؛ ذلك اأن البائع هو  )�سلى اهلل عليه و�سلم( اإىل البائع، ومل يُوجاّ
الذي بيده املفتاح الذي تتم به ال�سفقة؛ الأنه هو اجلانب احلري�ض على اإمتام البيع 
وبدافع  لهذا  وهو  عنده،  لي�ض  ما  ثمرة  عاجاًل  فيجني  موجود،  غري  يبيع  حني 
الطمع اأكرث رغبة من امل�ستي يف اإمتام البيع، ثم اإن الغرم يقع على امل�ستي دون 

البائع اإذا حدث يف امل�ستقبل ما يحول دون اإمتام ال�سفقة)1(.
املناق�سة:

نوق�ض هذا الدليل باأن النهي عن بيع ما لي�ض عند االإن�سان لي�ض نهًيا على   
اأن  فاالأ�سل  الدليل،  ينق�سه  ادعاء  واالإر�ساد،  للن�سح  هو  واإنا  االإلزام،  �سبيل 
النهي للتحرمي ما مل يعدل عن هذا االأ�سل ل�سبب من االأ�سباب، وقد ن�ض الفقهاء 
على اأن بيع ما لي�ض عند االإن�سان بال�سورة التي ذكرها حكيم بن حزام )ر�سي 
اهلل عنه( هي عني ما يحدث يف االأ�سواق املالية من بيع على املك�سوف من البيوع 

املنهي عنها لف�سادها)2(.
القول الثاين: اأن عمليات البيع على املك�سوف يدخلها )بيع االإن�سان ما ال ميلك(، 
ومن ثَماّ فحكمها عدم اجلواز. وقد ذهب اإليه غالبية املعا�سرين، منهم: الدكتور/ 
اأحمد اخلليل)3(، والدكتور/ معبد اجلارحي)4(، والدكتور/ مبارك بن �سليمان 

اآل �سليمان)5(.

انظر: ال�سيا�سة املالية يف الإ�سالم, د. عبد الكرمي اخلطيب )�ص177-176(.  )1(
انظر: �سوق الأوراق املالية, د. عطية فيا�ص )�ص310(, راأي الت�سريع الإ�سالمي يف م�سائل البور�سة, د. اأحمد يو�سف )408/5(.  )2(

انظر: الأ�سهم وال�سندات واأحكامها يف الفقه الإ�سالمي, د. اأحمد اخلليل )�ص224(.  )3(
انظر: الأ�سواق املالية, د. معبد اجلارحي )134/1(.  )4(

انظر: اأحكام التعامل يف الأ�سواق املالية املعا�سرة, د. مبارك بن �سليمان اآل �سليمان )760/2(.  )5(
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االأدلة)1(: 
�ساألت  قال:  اهلل عنه(  بن حزام )ر�سي  املانعون بحديث حكيم  ا�ستدل   
النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم( فقلت: يا ر�سول اهلل، ياأتيني الرجل في�ساألني البيع 

لي�ض عندي اأبيعه منه، ثم اأبتاعه له من ال�سوق، قال: »ال تبع ما لي�ض عندك«)2(.
قال  قال:  عنهما-  اهلل  –ر�سي  العا�ض  بن  عمرو  بن  اهلل  عبد  وحديث   
ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم(: »ال يحل �سلف وبيع، وال �سرطان يف بيع، 

وال ربح ما مل ت�سمن، وال بيع ما لي�ض عندك«)3(. 
وجه اال�ستدالل:

ال  �سلعة  االإن�سان  يبيع  اأن  عن  ال�سريح  النهي  على  يدالن  احلديثني  اأن   
ميلكها، اأو �سلعة معدومة غري موجودة وقت التعاقد، وما يحدث يف البيع على 

املك�سوف هو عني ما جاء يف حديث حكيم بن حزام )ر�سي اهلل عنه()4(.  
الرتجيح:

بعد عر�ض االأقوال، فالذي اأراه راجًحا –واهلل اأعلم– هو عدم جواز   
البيع على املك�سوف؛ ملا يلي:

قوة اأدلة املانعني، وعدم ورود املناق�سة عليها.  .1
البائع،  ميلكها  ال  مالية  اأوراق  بيع  على  تقوم  املك�سوف  على  البيع  عملية   .2
له على املك�سوف  يبيع  باأن  لل�سم�سار  اأمره  العميل )البائع(  فحينما ي�سدر 
عدًدا من االأ�سهم، فاإن ال�سم�سار يقوم بعملية البيع، ثم قبل موعد ت�سليمها 
جدير بالذكر اأن املانعني لهم اأدلة اأخرى على عدم جواز البيع على املك�سوف, لكنها ل تتعلق ببيع ما لي�ص عند الإن�سان؛ ولذا   )1(

اقت�سرت على ما يتعلق بهذا املبحث؛ لعدم ال�ستطراد.
�سبق تخريجه.  )2(
�سبق تخريجه.  )3(

انظر: الأ�سهم وال�سندات واأحكامها يف الفقه الإ�سالمي, د. اأحمد اخلليل )�ص224(, اأحكام التعامل يف الأ�سواق املالية املعا�سرة,   )4(
د. مبارك بن �سليمان اآل �سليمان )760/2(, �سوق الأوراق املالية, د. عطية فيا�ص )�ص310(, راأي الت�سريع الإ�سالمي يف م�سائل 

البور�سة, د. اأحمد يو�سف )408/5(.
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للم�ستي، يقوم البائع ب�سرائها، اأو يقوم ال�سم�سار باقتا�سها له، وت�سليمها 
للم�ستي، وهذا يعني اأن البائع قد باع ما ال ميلك وقت العقد،  فما يحدث 
بن  وعمرو  حزام  بن  حكيم  حديث  يف  جاء  ما  عني  هو  العملية  هذه  يف 
البيع  ون  ي�سماّ الراأ�سماليني  الغربيني  حتى  بل  عنه(.  اهلل  )ر�سي  العا�ض 
فت املو�سوعة االأمريكية البيع على  على املك�سوف بيع ما ال مُيلك، فقد عراّ

املك�سوف باأنه البيع الذي يحدث عندما يبيع �سخ�ض ما ال ميلكه بعد)1(.
وبناء على ما �سبق يكون البيع على املك�سوف خمالًفا ل�سروط البيع يف   
، اأو  الفقه االإ�سالمي على كل حال، �سواء قيل: اإن بيع االأ�سهم من قبيل بيع املعنياّ

من قبيل بيع ما يف الذمة، فتكون هذه العملية غري جائزة. 
ا: يف مرابحة االأ�سهم:  خام�سً

املرابحة –كما �سبق بيانه– نوع من املعامالت االآجلة الباتة، وعلى ذلك   
فبيع امل�ستي لالأ�سهم التي ا�ستاها يف العقد االآجل هو بيع الأ�سهم غري مملوكة 
فال ميلك  اآثاره،  عليه  تتتب  فال  باطل،  البات عقد  االآجل  العقد  الأن  �سرًعا؛  له 
امل�ستي االأ�سهم التي ا�ستاها بهذا العقد، فيكون بائًعا الأ�سهم ال ميلكها، فهي غري 

جائزة �سرًعا.
وبناء على ما �سبق فاإن العمليات اخلم�ض ال�سابقة تخالف �سروط البيع يف   
الفقه االإ�سالمي؛ حيث اإنها ت�ستك يف بيع االإن�سان ما ال ميلك، وهو ما جاء عنه 
النهي يف حديث عبداهلل بن عمرو بن العا�ض وحكيم بن حزام )ر�سي اهلل عنه(، 

وبذلك اأرى  عدم جواز ال�سور ال�سابقة.

انظر: اأ�سواق الأوراق املالية, د. �سمري ر�سوان )�ص322(.  )1(
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اخلامتــــــــة
 اأواًل: النتائج:

اال�سطالحي:  باملعنى  لها عالقة  والتي  ال�سهم،  لكلمة  اللغوية  املعاين  من   .1
، وهي �سفة مهمة يف ال�سهم. الن�سيب واحلظ، والتغرياّ

كل تعريفات االأ�سهم تناولت مفهوم ال�سهم يف طريقته التقليدية القدمية؛   .2
حيث كان عبارة عن �سك ياأخذه امل�ساهم الإثبات ملكيته لل�سهم، ولكن 
تدير  متخ�س�سة  هيئات  هناك  اأ�سبحت  احلديثة  التكنولوجيا  طفرة  مع 
تداول االأ�سهم عن طريق اأجهزة احلا�سب، واالإنتنت، واالأجهزة احلديثة، 

ف�سارت التعاريف احلالية غري مطابقة لواقع االأ�سهم يف اأيامنا هذه.
ميكن تعريف االأ�سهم مبا يطابق واقعها احلايل باأنها: ح�سة �سائعة من راأ�ض   .3
مال ال�سركة، مت�ساوية القيمة من حيث االأ�سل، غري قابلة للتجزئة، ذات 

م�سوؤولية حمدودة.
تتنوع االأ�سهم اإىل اأنواع متعددة، بح�سب اعتبارات خمتلفة.  .4

املالية،  االأ�سواق  يف  تتم  عمليات  عدة  يف  االأ�سهم  ملكية  عدم  تتحقق   .5
وهي: 

ال�سورة االأوىل: عدم ملكية االأ�سهم يف العقود امل�ستقبلية.   
الت�سفية  امل�ستقبلية حال  العقود  االأ�سهم يف  ملكية  الثانية: عدم  ال�سورة   

بالت�سوية النقدية. 
ال�سورة الثالثة: عدم ملكية االأ�سهم يف عقود اخليارات.  

ال�سورة الرابعة: عدم ملكية االأ�سهم يف عمليات البيع على املك�سوف.  
ال�سورة اخلام�سة: عدم ملكية االأ�سهم يف مرابحة االأ�سهم.  
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اإذا كان املبيع  اتفق عامة الفقهاء على عدم جواز بيع ما ال ميلك االإن�سان   .6
معيًنا.

تتحقق عدم ملكية االأ�سهم يف عقود امل�ستقبليات من ناحية عدم امتالك   .7
اأبرم عليها عقًدا م�ستقبلًيا، فهو بذلك بائع  – غالًبا– االأ�سهم التي  البائع 
ملا هو مملوك لغريه؛ فاالأ�سهم جميعها مملوكة جلميع امل�ساهمني، وهو لي�ض 
واحًدا منهم،  فيكون ذلك من بيع االأعيان غري اململوكة للبائع، وهو مما ال 
ا داخٌل دخواًل اأولًيا يف  خالف بني اأهل العلم يف عدم جوازه، وهو اأي�سً
الدالة على  النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم(  الثابتة عن  ال�سرعية  الن�سو�ض 

حترمي بيع االإن�سان ما ال ميلك. 
قد  كان  امل�ستي  اأن  جند  النقدية،  بالت�سوية  امل�ستقبلية  العقود  ت�سفية  يف   .8
ما  امل�ستي  به  باطل، ال ميلك  امل�ستقبل، وهو عقد  بالعقد  االأ�سهم  ا�ستى 
ا�ستاه، وحينئٍذ فاإن بيعه مرة اأخرى للبائع نف�سه يدخل يف بيع االإن�سان ما 

ال ميلك، وهو ال يجوز.
البائع  ذمة  يف  وهي  تباع  اخليارات  مو�سوع  يف  عليها  املتعاقد  االأ�سهم   .9
االأول، وقبل اأن يحوزها ويقب�سها امل�ستي االأول عدة مرات، فاإن البائع 
يف ال�سورة الغالبة يف االختيارات ال ميلك املبيع وقت العقد، وبناء عليه 

فهو يدخل حتت حديث "ال تبع ما لي�ض عندك". 
البائع،  مالية ال ميلكها  اأوراق  بيع  تقوم على  املك�سوف  البيع على  عملية   .10
فحينما ي�سدر العميل )البائع( اأمره لل�سم�سار باأن يبيع له على املك�سوف 
عدًدا من االأ�سهم، فاإن ال�سم�سار يقوم بعملية البيع، ثم قبل موعد ت�سليمها 
للم�ستي، يقوم البائع ب�سرائها، اأو يقوم ال�سم�سار باقتا�سها له، وت�سليمها 
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للم�ستي، وهذا يعني اأن البائع قد باع ما ال ميلك وقت العقد، فما يحدث 
يف هذه العملية هو عني ما جاء يف حديث حكيم ابن حزام وعمرو بن 

العا�ض )ر�سي اهلل عنه(.
مرابحة االأ�سهم نوع من املعامالت االآجلة الباتة، وعلى ذلك فبيع امل�ستي   .11
لالأ�سهم التي ا�ستاها يف العقد االآجل هو بيع الأ�سهم غري مملوكة له �سرًعا؛ 

الأن العقد االآجل البات عقد باطل، فال تتتب عليه اآثاره.
ثانًيا: التو�سيات:

�سرورة اإلزام الباحثني يف مرحلة التقية لدرجة اأ�ستاذ بدرا�سة النوازل   
امل�ستجدة، وبيان اأحكامها ال�سرعية؛ خلدمة املجتمعات االإ�سالمية.

امل�سادر واملراجع
حجر  بن  علي  بن  اأحمد  الع�سرة،   امل�سانيد  بزوائد  املهرة  اخلرية  اإحتاف   •

الع�سقالين، ط/ دار الوطن للن�سر- الريا�ض، ط/ االأوىل 1420هـ.
 - النفائ�ض  دار  ط/  هارون،  �سربي  حممد  د.  املالية،  االأ�سواق  اأحكام   •

االأردن، ط/ الثانية 1429هـ. 
اآل  �سليمان  بن  مبارك  د.  املعا�سرة،  املالية  االأ�سواق  يف  التعامل  اأحكام   •

�سليمان، ط/ دار كنوز اإ�سبيليا – الريا�ض، ط/ االأوىل 1426هـ.
حممد  د.  املالية،  االأوراق  وبور�سات  اال�ستثمار  و�سناديق  البنوك  اإدارة   •
للطبعة  اإ�سارة  بدون  القاهرة،   – للطباعة  الهاين  دار  ط/  �سويلم، 

والتاريخ.
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اإدارة اال�ستثمارات، د. حممد مطر، ط/ مكتبة من�ساأة املعارف – القاهرة   •
1994م.

 – املعارف  من�ساأة  مكتبة  ط/  هندي،  منري  د.  املالية،  املن�ساآت  اإدارة   •
القاهرة 1994م.

نا�سر  حممد  ال�سيخ/   ال�سبيل،  منار  اأحاديث  تخريج  يف  الغليل  اإرواء   •
الدين االألباين، ط/ املكتب االإ�سالمي – بريوت، ط/ الثانية 1405هـ.

العربية  النه�سة  دار  ط/  هندي،  منري  د.  وامل�ستقبلية،  احلا�سرة  االأ�سواق   •
والتاريخ.   للطبعة  اإ�سارة  بدون  – القاهرة، 

اخلليل، ط/  اأحمد  د.  االإ�سالمي،  الفقه  واأحكامها يف  وال�سندات  االأ�سهم   •
دار ابن اجلوزي – اململكة العربية ال�سعودية، ط/ الثانية 1427هـ.

املعهد  احلميد ر�سوان، ط/  �سمري عبد  االأ�ستاذ/  املالية،  االأوراق  اأ�سواق   •
العاملي للفكر االإ�سالمي – القاهرة، بدون اإ�سارة للطبعة والتاريخ. 

دار  ط/  حب�ض،  حممود  حممد  امل�ستقة،  واأدواتها  العاملية  املالية  االأ�سواق   •
زهران – االأردن 1998م. 

اآل  موؤ�س�سة  ط/  اجلارحي،  معبد  د.  االإ�سالم،  �سوء  يف  املالية  االأ�سواق   •
البيت – االأردن، بدون اإ�سارة للطبعة والتاريخ.

اإعالم املوقعني عن رب العاملني، حممد بن اأبي بكر ابن قيم اجلوزية، ط/   •
للطبعة  اإ�سارة  بدون  ال�سعودية،  العربية  اململكة   – احلديثة  الريا�ض  مكتبة 

والتاريخ.
االإف�ساح عن معاين ال�سحاح، يحيى بن هبرية،، ط/ دار الوطن للن�سر-   •

الريا�ض، ط/ االأوىل 1423هـ.
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بريوت،   – املعرفة  دار  ط/  ال�سافعي،   اإدري�ض  بن  حممد  االإمام  االأم،   •
ط/ الثانية،  1393هـ.

دار  ط/  املرداوي،  الدين  عالء  اخلالف  من  الراجح  معرفة  يف  االإن�ساف   •
اإحياء التاث العربي - بريوت، بدون اإ�سارة للطبعة والتاريخ.

النه�سة  دار  ط/  هندي،  منري  د.  املال،  راأ�ض  واأ�سواق  املالية  االأوراق   •
العربية – القاهرة، بدون اإ�سارة للطبعة والتاريخ. 

ابن  دار  ط/  ال�سريف،  الغفار  عبد  حممد  د.  معا�سرة،  فقهية  بحوث   •
حزم – بريوت، ط/ االأوىل 1420هـ.

– بريوت  الب�سائر  دار  داغي، ط/  القرة  االإ�سالمي،  االقت�ساد  بحوث يف   •
1423هـ. 

بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع، عالء الدين الكا�ساين  ط/ دار الكتاب   •
العربي – بريوت، بدون اإ�سارة للطبعة والتاريخ.

بور�سات االأوراق املالية والقطن بالقاهرة واالإ�سكندرية، اإبراهيم اأبو العال،   •
ط/ مكتبة اجلالء – القاهرة، بدون اإ�سارة للطبعة والتاريخ.

بور�سة االأوراق املالية، االأ�ستاذ/ علي �سلبي، ط/ مكتبة النه�سة امل�سرية   •
1962م. – القاهرة 

االأهرام  مطابع  ط/  جوده،  �سالح  وعملًيا،  علمًيا  املالية  االأوراق  بور�سة   •
1998م. – القاهرة 

كاظم،  مراد  د.  املالية،  اال�ستثمارات  جناح  يف  الطرق  واأف�سل  البور�سة   •
ط/ مطبعة كر�ستاتوما�ض – القاهرة، بدون اإ�سارة للطبعة والتاريخ.
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حتفة االأحوذي �سرح جامع التمذي، حممد عبد الرحمن بن عبد الرحيم   •
املباركفورى، ط/ دار الفكر – بريوت، ط/ االأوىل 1405هـ. 

التف�سري االإ�سالمي الأزمة البور�سات، د. حممد عبد احلليم عمر، ط/ املعهد   •
العاملي للفكر االإ�سالمي – القاهرة، بدون اإ�سارة للطبعة والتاريخ.  

ال�سنعاين،  اإ�سماعيل  بن  حممد  االأمري  ال�سغري،  اجلامع  �سرح  التنوير   •
حتقيق/ اإبراهيم ع�سر، ط/ دار احلديث – القاهرة، بدون اإ�سارة للطبعة 

والتاريخ.
قيم  ابن  بكر  اأبي  بن  حممد  م�سكالته،  واإي�ساح  داود  اأبي  �سنن  تهذيب   •

اجلوزية،  ط/ دار الكتب العلمية – بريوت، ط/ االأوىل 2002م.
حا�سية قليوبي على �سرح جالل الدين املحلي على منهاج الطالبني، اأحمد   •
اإ�سارة  بدون  بريوت،   – الفكر  دار  ط/  القليوبي،  �سالمة  بن  اأحمد  بن 

للطبعة والتاريخ.
دار  املاوردي،  ط/  بن حبيب  بن حممد  بن حممد  علي  الكبري،  احلاوي   •

الكتب العلمية – بريوت، ط/ االأوىل 2002م.
عمر  بن  اأمني  حممد  املختار(،  الدر  على  املحتار  )رد  عابدين  ابن  حا�سية   •

ابن عابدين، ط/ دار الكتب العلمية – بريوت، ط/ االأوىل 1412هـ.
بدون  – بريوت،  الفكر  دار  ط/  الكبري،  ال�سرح  على  الد�سوقي  حا�سية   •

اإ�سارة للطبعة والتاريخ.
اخليارات يف الفقه االإ�سالمي، علي اأحمد مرعي، ط/ دار اجلامعة اجلديدة   •

والتاريخ. للطبعة  اإ�سارة  بدون  – القاهرة، 
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حماد،  العال  عبد  طارق  د.  املالية،  االأوراق  بور�سة  اإىل  امل�ستثمر  دليل   •
ط/ كليوباترا للطباعة – القاهرة، بدون اإ�سارة للطبعة والتاريخ.

اأحمد يو�سف، ط/ دار  البور�سة، د.  االإ�سالمي يف م�سائل  الت�سريع  راأي   •
الكتاب اجلامعي – القاهرة 1398هـ.  

اإ�سارة  بدون  الفكر،  دار  ط/  النووي،  �سرف  بن  يحيى  الطالبني،  رو�سة   •
للطبعة والتاريخ.

ط/  اجلوزية،  قيم  ابن  بكر  اأبي  بن  حممد  العباد  خري  هدي  يف  املعاد  زاد   •
موؤ�س�سة الر�سالة – بريوت، ط/ الرابعة ع�سر 1407هـ.

– بريوت،  الفكر  دار  (، ط/  القزويني  يزيد  بن  ماجة ) حممد  ابن  �سنن   •
بدون اإ�سارة للطبعة والتاريخ.

الدين  حميي  حممد  ال�سيخ  حتقيق:  االأ�سعث،  بن  �سليمان  داود  اأبي  �سنن   •
عبد احلميد ط/ دار الفكر – بريوت، بدون اإ�سارة للطبعة والتاريخ.

�سنن التمذي ) حممد بن عي�سى (، حتقيق: اأحمد حممد �ساكر واآخرون،   •
ط/ دار اإحياء التاث العربي – بريوت، بدون اإ�سارة للطبعة والتاريخ.

حتقيق:  الن�سائي،  �سعيب  بن  اأحمد   ) ال�سنن  من  املجتبى   ( الن�سائي  �سنن   •
ط/  �سوريا،   – االإ�سالمية  املطبوعات  مكتب  ط/  غدة،  اأبو  الفتاح  عبد 

الثانية 1406هـ.
االأزهر،  بجامعة  دكتوراه  ر�سالة  فيا�ض،  عطية  د.  املالية،  االأوراق  �سوق   •

بدون اإ�سارة للطبعة والتاريخ .
�سوق االأوراق املالية بني ال�سريعة االإ�سالمية والنظم الو�سعية، د. خور�سيد اأ�سرف   •

اإقبال، ط/ مكتبة الر�سد – اململكة العربية ال�سعودية، ط/ االأوىل 1427هـ. 
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االإمام  جامعة  ط/  الرزين،  حمد  بن  حممد  بن  عبداهلل  د.  املال،  �سوق   •
حممد بن �سعود – اململكة العربية ال�سعودية، ط/ االأوىل 1427هـ .  

الفكر  دار  ط/  اخلطيب،  الكرمي  عبد  د.  االإ�سالم،  يف  املالية  ال�سيا�سة   •
العربي - القاهرة 1976م.

بريوت   – الفكر  دار  ط/  البغوي،  م�سعود  بن  احل�سني  ال�سنة،  �سرح   •
1414هـ.

 – اجلديدة  اجلامعة  دار  ط/  طه،  كمال  م�سطفي  د.  التجارية،  ال�سركات   •
القاهرة، بدون اإ�سارة للطبعة والتاريخ. 

بدون  – القاهرة،  اجلالء  مكتبة  ط/  ر�سوان،  فايز  التجارية،  ال�سركات   •
اإ�سارة للطبعة والتاريخ.  

ال�سركات التجارية يف القانون امل�سري املقارن، د. اأبو زيد ر�سوان، ط/   •
دار الفكر العربي – القاهرة، بدون اإ�سارة للطبعة والتاريخ.

ال�سركات التجارية و�سركات االأ�سخا�ض، د. عبد احلميد ال�سواربي، ط/   •
من�ساأة املعارف – القاهرة، بدون اإ�سارة للطبعة والتاريخ.

 – اجلديدة  اجلامعة  دار  ط/  يون�ض،  ح�سن  علي  د.  التجارية،  ال�سركات   •
القاهرة، بدون اإ�سارة للطبعة والتاريخ.

العلمية  املوؤ�س�سة  ط/  بابللي،  حممد  حممود  د.  التجارية،  ال�سركات   •
للو�سائل التعليمية – القاهرة، بدون اإ�سارة للطبعة والتاريخ.

عمر،  احلليم  عبد  حممد  د.  املالية،  االأوراق  جمال  يف  العاملة  ال�سركات   •
ط/ مركز �سالح كامل لالقت�ساد االإ�سالمي بجامعة االأزهر 1997م.
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موؤ�س�سة  ط/  اخلياط،  العزيز  عبد  د.  ال�سعودي،  النظام  يف  ال�سركات   •
الر�سالة – بريوت، بدون اإ�سارة للطبعة والتاريخ.

– القاهرة  اأبو زيد ر�سوان، ط/ دار الفكر العربي  �سركات امل�ساهمة، د.   •
1983م.

الدين، ط/  اأحمد حميي  العاملية، د.  ال�سوق  اال�ستثمار يف  �سركات  عمل   •
الدار ال�سعودية للن�سر – جدة، ط/ االأوىل 1407هـ. 

بن  غنيم  بن  اأحمد  القريواين،  زيد  اأبي  ابن  ر�سالة  على  الدواين  الفواكه   •
�سامل النفراوي، ط/ احللبي، ط/ الثالثة، بدون اإ�سارة للتاريخ.

 – اجلديدة  اجلامعة  دار  ط/  طه،  كمال  م�سطفي  د.  التجاري،  القانون   •
القاهرة، بدون اإ�سارة للطبعة والتاريخ. 

 – الثقافة  دار  مكتبة  ط/  العكيلي،  عزيز  للدكتور/  التجاري  القانون   •
االأردن، بدون اإ�سارة للطبعة والتاريخ.

العربي،  بن  بكر  اأبو  اهلل  عبد  بن  اأن�ض، حممد  بن  مالك  موطاأ  �سرح  القب�ض   •
ط/ دار الفكر – بريوت 1402هـ.

دار  ط/  البهوتي،  يون�ض  بن  من�سور  االإقناع،  منت  عن  القناع  ك�ساف   •
الفكر – بريوت 1402هـ.

اخل�سريي،  اأحمد  حم�سن  االأ�ستاذ/  �ساعة،   24 يف  البور�سة  تتعلم  كيف   •
ط/ دار اإيتاك – القاهرة، بدون اإ�سارة للطبعة والتاريخ.   

ل�سان العرب، جمال الدين بن حممد بن مكرم املعروف بابن منظور، حتقيق   •
حممد  ها�سم  اهلل،  ح�سب  اأحمد  حممد  الكبري،  علي  اهلل  عبد  االأ�ساتذة: 

ال�ساذيل، ط/ دار املعارف – القاهرة، بدون اإ�سارة للطبعة والتاريخ.
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ط/  وائل،  دار  ط/  رم�سان،  زياد  د.  واحلقيقي،  املايل  اال�ستثمار  مبادئ   •
االأوىل 1998م.

العلمية  الكتب  بن مفلح، ط/ دار  اإبراهيم بن حممد  املقنع،  �سرح  املبدع   •
1418هـ. – بريوت 

– بريوت، بدون  املعرفة  ال�سرخ�سي، ط/ دار  اأحمد  بن  املب�سوط، حممد   •
اإ�سارة للطبعة والتاريخ.

من  وتقت�ض  تقر�ض  لكن  مباح  وعملها  غر�سها  �سركات  باأ�سهم  املتاجرة   •
اأعمال  �سمن  بحث  الكردي،  احلجي  اأحمد  د.  م�ستمرة،  ب�سفة  البنك 

الندوة الفقهية اخلام�سة لبيت التمويل الكويتي.
جممع الزوائد ومنبع الفوائد، احلافظ نور الدين علي بن اأبي بكر الهيثمي،   •

ط/ دار الفكر – بريوت، 1412هـ.
بدون  الفكر،  دار  النووي، ط/  بن �سرف  املهذب، يحيى  �سرح  املجموع   •

اإ�سارة للطبعة والتاريخ.
– القاهرة،  التقوى  مكتبة  ط/  تيمية،  ابن  االإ�سالم  �سيخ  فتاوى  جمموع   •

بدون اإ�سارة للطبعة والتاريخ.
امل�سند، االإمام اأحمد بن حممد بن حنبل، حتقيق: ال�سيخ �سعيب االأرناوؤوط،   •

ط/ موؤ�س�سة الر�سالة – بريوت، ط/ اأوىل 1418هـ.
املطالب العالية بزوائد امل�سانيد الثمانية،  اأحمد بن علي بن حجر الع�سقالين،   •

ط/ دار الوطن للن�سر- الريا�ض، ط/ االأوىل 1420هـ. 
اأحمد  د.  ال�سرعية،  واالأحكام  الو�سعية  النظم  بني  البور�سة  معامالت   •

حممد لطفي، ط/ دار الفكر اجلامعي – القاهرة، ط/ االأوىل 2008م. 
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ال�سحات اجلندي،  ال�سريعة االإ�سالمية، د.  حممد   البور�سة يف  معامالت   •
ط/ دار النه�سة العربية – القاهرة، بدون اإ�سارة للطبعة والتاريخ.           

املعجم الكبري، �سليمان بن اأحمد الطرباين، حتقيق: طارق بن عو�ض اهلل بن   •
القاهرة،   - احلرمني  دار  ط/  احل�سيني،  اإبراهيم  بن  املح�سن  حممد  عبد 

1415هـ.
بريوت   – اجليل  دار  ط/  فار�ض،  بن  اأحمد  اللغة،  مقايي�ض  معجم   •

1420هـ.
الفكر  دار  ط/  قدامة،  ابن  اأحمد  بن  عبداهلل  اأحمد،  االإمام  فقه  يف  املغني   •

1405هـ. االأوىل  ط/  – بريوت، 
 – ال�سعادة  مكتبة  ط/  ر�سد،  ابن  اأحمد  بن  حممد  املمهدات،  املقدمات   •

القاهرة بدون اإ�سارة للطبعة والتاريخ.
املنتقى �سرح املوطاأ، �سليمان بن خلف الباجي، ط/ دار الفكر - بريوت،   •

1415هـ.
املالية، د. حممود م�سطفى،، ر�سالة  االأوراق  اإدارة  لعقد  القانوين  النظام   •

دكتوراه بكلية احلقوق – جامعة القاهرة.
دار  ط/  ال�سوكاين،  علي  بن  حممد  االأخبار،  منتقى  �سرح  االأوطار  نيل   •

اجليل – بريوت 1973م.
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أثر املقاصد العامة يف منع شعائر اإلسالم عن العامة
)ج�ئحــــــة فيــــرو�س كورونـــــــــــ� امل�صتجـــــــد "كوفيــــــــد-19" اأمنوذجــــــــً�(

د. اأريج بنت فهد ع�بد اجل�بري)1(

ملخ�ش البحث
مو�سوع البحث:

العامة  االإ�سالم عن  �سعائر  العامة يف منع  املقا�سد  اأثر  البحث  يتناول   
)جائحة فريو�ض كورونا امل�ستجد "كوفيد-19" اأنوذجاً(.

اأهداف البحث:
ال�سعائر  منع  اأثر  وبيان  العامة،  بال�سعائر  التعريف  اإىل  البحث  يهدف   

العامة يف احلد من انت�سار فريو�ض كورونا.
منهج البحث:

املنهج اال�ستقرائي، واملنهج التحليلي.  
اأهم النتائج:

اأنَّ منع ال�سعائر العامة له اأثر كبري يف احلد من انت�سار فريو�ض كورونا،   
واأنَّ حفظ النف�ض يتحقق مبنع ال�سعائر العامة يف حال كانت هذه ال�سعائر �سبباً 

النت�سار الفريو�ض.
اأهم التو�سيات:

من  النفو�ض  حفظ  �ساأنها  من  التي  االإجراءات  جميع  اتخاذ  �سرورة   
االإجراءات  بجميع  االلتزام  و�سرورة  الفريو�ض،  هذا  ان�سار  ب�سبب  الهالك 

اأ�ستاذ اأ�سول الفقه امل�سارك بكلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سالمية بجامعة اأم القرى .  -1
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االحتازية التي اتخذتها اململكة العربية ال�سعودية فيما يتعلق باحلد من انت�سار 
هذا الفريو�ض.

الكلمات املفتاحية:
ال�سعائر، املقا�سد العامة، فريو�ض، كورونا، كوفيد 2019م.  

مقدمـــــة
احلمد هلل رب العاملني، والعاقبة للمتقني، وال عدوان اإال على الظاملني،   
و�سحبه  اآله  وعلى  املر�سلني،  و�سيد  االأنبياء  اأ�سرف  على  وال�سالم  وال�سالة 

اأجمعني. 
فقد ا�ستجد يف هذا الزمان اأمرا�ض مل تكن موجودة من قبل، وتف�ست   
يف  وانت�سر  ال�سني،  بالد  يف  ظهر  ما  اآخرها  ومن  انت�سارها،  وكرُث  االأوبئة، 
املو�سوم  الفريو�ض  العربية، من  بالبالد  االأر�سية، حتى حل  الكرة  بقاع  �ستى 
بـ"فريو�ض كورونا امل�ستجد – كوفيد 2019م"، ولقد ترتبت على ظهور هذا 
املر�ض، جملة من االإجراءات التي اتخذتها الدول املختلفة ملنع انت�ساره، ومن 
�سمن هذه االإجراءات منع ال�سعائر العامة عن العامة، ومن هذا املنطلق ياأتي 
العامة  االإ�سالم عن  �سعائر  العامة يف منع  املقا�سد  )اأثر  بعنوان:  البحث  هذا 

)جائحة فريو�ض كورونا امل�ستجد "كوفيد-19" اأنوذجاً(.
اأ�سباب اختيار املو�سوع واأهميته:

البلوى  الدول، وعموم  بني  ال�سريع  وانت�ساره  فريو�ض كورونا  خطورة   .1
به.
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جهل كثري من النا�ض باملقا�سد ال�سرعية املتعلقة مبنع اإقامة ال�سعائر العامة   .2
يف جماعة، ومدى اأثر ذلك يف احلد من هذا الفريو�ض.

مل يتم درا�سة هذا املو�سوع من قبل.  .3
م�سكلة البحث:

اأدى االنت�سار ال�سريع لفريو�ض كورونا اإىل كرثة االأ�سئلة حول ترك اإقامة   
ال�سعائر العامة؛ فما اأثر املقا�سد العامة يف منع ال�سعائر عن العامة؟ ويتفرع عن 

هذا ال�سوؤال الرئي�ض اأ�سئلة فرعية:
ما املق�سود بال�سعائر العامة؟  .1

ما املق�سود بفريو�ض كورونا كوفيد 2019م، وما مدى ترك ال�سعائر العامة   .2
يف احلد من انت�ساره.

ما اأثر االإجراءات الوقائية التي اتخذتها اململكة للحد من انت�سار فريو�ض   .3
كورونا حتقيقاً للمحافظة على املقا�سد الكلية؟

اأهداف البحث:
التعريف بال�سعائر العامة، وتعريف فريو�ض كورونا.   .1

بيان اأثر منع ال�سعائر العامة يف احلد من انت�سار فريو�ض كورونا.  .2
بيان مقا�سد اإغالق امل�ساجد حال انت�سار فريو�ض كورونا.  .3

فريو�ض  انت�سار  من  للحد  اململكة  اتخذتها  التي  االإجراءات  مقا�سد  بيان   .4
كورونا.

الدرا�سات ال�سابقة:
مل اأجد من اأفرد هذا املو�سوع ببحث علمي م�ستقل، ولكن وجدت   
بع�ض البحوث التي تت�سارك مع البحث من عدة نواح، وهذه البحوث هي: 
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بحًثا،  لي�ض  وهذا   ،19 كوفيد  كورونا  فريو�ش  لنازلة  الفقهية  امل�ستجدات  اأواًل: 
فيه  اأ�سدر  �سعبان 1441هـ، وقد  االأوربي يف  االإفتاء  ندوة طارئة ملجل�ض  بل 
اإلهية؟،  عقوبات  والكوارث  الفريو�سات  هل  وهي:  فتاوى،  عدة  الباحثون 
وبيان وظيفة الدين يف التعامل مع الفريو�سات والكوارث، ومدى م�سروعية 

تعليق ال�سلوات يف امل�ساجد ب�سبب فريو�ض كورونا.
ويالحظ اأن الندوة مل تتناول اأثر منع ال�سعائر العامة يف احلد من انت�سار   

فريو�ض كورونا.
بع�ض  الباحث  فيه  تناول  بالعو،  علي  للدكتور/ حممد  االأوبئة  نوازل  ثانًيا: 
ال�سالة  م�سائل  بع�ض  تناول  ثم  كورونا،  بفريو�ض  املتعلقة  العقدية  امل�سائل 
واحلج والزكاة.ومل يتطرق اإىل حكم ومقا�سد منع ال�سعائر العامة حال انت�سار 

االأوبئة، وهذا ما بينته يف هذا البحث.
ثالًثا: االأحكام الفقهية املتعلقة باالأوبئة التي ت�سيب الب�رصية، جمًعا ودرا�سة مقارنة، 
للدكتور/ حممد بن �سند ال�ساماين، وهو بحث مقدم اإىل جملة جامعة طيبة 
�سنة 1440هـ، تناول فيه الباحث االأحكام املتعلقة باالأوبئة يف ال�سالة واجلنائز 
واملواريث، ثم ختمه الباحث ببيان كيفية التعامل مع االأوبئة بني الفقه والطب 

احلديث.
ويالحظ عدم وجود ت�سابه بني بحثه وبحثي.  

منهج البحث:
يعتمد البحث على املنهج اال�ستقرائي القائم على جمع املادة العلمية   

املتعلقة باملو�سوع، مع حتليلها وت�سنيفها.
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اإجراءات البحث:
عزو االآيات القراآنية بذكر ا�سم ال�سورة، ورقم االآية، مع كتابتها بالر�سم   .1

العثماين.
يِف  اأو  ال�سحيحني،  يِف  احلديث  كان  فاإن  النبوية،  االأحاديث  تخريج   .2

اأحدهما اكتفيت بذلك، واإال خرَّجته من مظانه.
تخريج االآثار من امل�سادر االأ�سيلة، واحلكم عليها ما اأمكن ذلك.   .3

االعتماد على اأمات امل�سادر واملراجع االأ�سيلة.   .4
خطة البحث:

كورونا  بجائحة  واملق�سود  اأنواعها،  وبيان  االإ�سالم،  �سعائر  مفهوم  التمهيد: 
امل�ستجد، وفيه مطلبان:

املطلب االأول: تعريف �سعائر االإ�سالم وبيان اأنواعها.
املطلب الثاين: بيان املق�سود بجائحة فريو�ض كورونا امل�ستجد )كوفيد-19(.

املبحث االأول: يف حكم اأداء ال�سعائر يف جماعة وبيان مقا�سدها والتمييز بني اأداء 
ال�سعائر واإقامتها جماعة.

املطلب االأول: بيان حكم اأداء ال�سعائر يف جماعة، ومدى اأثرها يف احلد 
من انت�سار جائحة كرونا

املطلب الثاين: بيان مقا�سد اأداء ال�سعائر يف جماعة.
املطلب الثالث: التمييز بني املنع من اأداء ال�سعائر وبني املنع من اإقامتها جماعة.

املبحث الثاين: مق�سد حفظ النف�ش واأثره يف منع ال�سعائر العامة.
املطلب االأول: حفظ كل النف�ض مقدم يف احلفظ على مكمل حفظ الدين.

املطلب الثاين: الرعاية ال�سحية من طرق حفظ النف�ض.
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املطلب الثالث: اأثر مق�سد حفظ النف�ض يف منع ال�سعائر العامة.
املبحث الثالث: مق�سد التي�سري ورفع احلرج واأثره يف منع ال�سعائر العامة.

املطلب االأول: التعريف مبق�سد التي�سري ورفع احلرج.
اأثر انت�سار الوبائيات مبنع ال�سعائر العامة يف رفع احلرج  املطلب الثاين: 

عن النا�ض.
املبحث الرابع: مق�سد اإزالة ال�رصر واأثره يف منع ال�سعائر العامة.

املطلب االأول: التعريف مبق�سد اإزالة ال�سرر.
املطلب الثاين: اأثر اإزالة �سرر انت�سار الوبائيات مبنع ال�سعائر العامة.

املبحث اخلام�ض: اأثر اإقامة ال�سعائر العامة يف انت�سار جائحة كورونا.
املطلب االأول: الو�سف الطبي جلائحة كورونا.

املطلب الثاين: طرق انت�سار اجلائحة.
املطلب الثالث: اأثر منع ال�سعائر العامة يف احلد من انت�سار اجلائحة.

املبحث ال�ساد�ض: االإجراءات االحرتازية التي اتخذتها ال�سعودية ملجابهة جائحة 
كورونا حفظًا للمقا�سد الكلية.

املطلب االأول: املق�سد من اإيقاف العمرة موؤقتاً.
املطلب الثاين: املق�سد من منع اإقامة اجلمع واجلماعات يف امل�ساجد موؤقتاً.
املطلب الثالث: مق�سد االإلزام باحلجر املنزيل ومنع التزاور االجتماعي.

حظر  قرارات  ملخالفات  املالية  ال�سرائب  فر�ض  مق�سد  الرابع:  املطلب 
التجوال واحلجر املنزيل.

اخلامتة: وت�ستمل على النتائج، والتو�سيات.
فهر�ش امل�سادر واملراجع.
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متهيـــــــــــــــــد 
مفهوم �سعائر االإ�سالم، وبيان اأنواعها، واملق�سود بجائحة كورونا 

املطلب االأول
تعريف �سعائر االإ�سالم وبيان اأنواعها

الفرع االأول: تعريف �سعائر االإ�سالم:
1. تعريفها لغة:

العالمة، وهي كل  وال�سعرية:  العالئم،  �سعرية: وهي  ال�سعائر: جمع   
الظاهرة  دينه  معامل  اهلل  و�سعائر  وتعاىل،  �سبحانه  اهلل  لطاعة  َعلماً  جعل  ما 

ومتعبداته)1(.
2. تعريفها ا�سطالحًا:

كاالأذان،  اال�ستهار،  �سبيل  على  العبادات  من  يوؤدى  ما  كل  هي   
واجلماعة، واجلمعة، و�سالة العيد، واال�سحية، وقيل هي ما جعل َعَلماً على 
مِن  َّهَا  َفِإن اللَّهِ  مْ شَعَائِرَ 

ِّ
يُعَظ }َذلِكَ وَمَن  تعاىل:  اهللَّ تعاىل)2(، ومن ذلك قوله  طاعة 

اأداوؤها على  اأي معامل دين اهلل، وطاعته، وتعظيمها:  ]احلج: 32[،  الُْقُلوِب{  َتْقوَى 

الوجه املطلوب �سرعاً)3(.
ف�سعائر االإ�سالم، معامله التي �سرعها اهلل تعاىل؛ فكل ما كان من اأعالم   
دين اهلل وطاعته تعاىل فهو من �سعائر اهلل، فال�سالة، وال�سوم والزكاة واحلج 
ومنا�سكه ومواقيته، واإقامة اجلماعة واجلمعة يف جماميع امل�سلمني يف البلدان 

والقرى من �سعائر اهلل، ومن اأعالم طاعته.
حبيب  اأبو  �سعدي  الدكتور  وا�سطالحا,  لغة  الفقهي  القامو�ص  )429/1(؛  اإبراهيم  بن  اإ�سحاق  الأدب,  ديوان  معجم  ينظر:   )1(

)197/1(؛ ل�سان العرب, ابن منظور )414/4(.
رد املحتار على الدر املختار, ابن عابدين )21/1(.  )2(

اجلامع لأحكام القراآن, القرطبي )56/12(.  )3(
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يف  باجلهاد  امل�سلمني  بي�سة  عن  والدفاع  امل�ساجد،  واإقامة  واالأذان،   
�سبيل اهلل من �سعائر اهلل)1(.

الفرع الثاين: بيان اأنواع �سعائر االإ�سالم:
ق�سمني،  يف  اإجمالها  وميكن  ومتنوعة  متعددة  االإ�سالم  يف  ال�سعائر   

االأول يتعلق بالعبادات، والثاين مبطلق الطاعات.
اأواًل: العبادات: ويدخل يف ق�سم العبادات االآتي:

1.  ما يوؤدى يف اليوم والليلة، كال�سلوات اخلم�ض واالأذان لها.
ما يوؤدى يف االأ�سبوع مرة واحدة ك�سالة اجلمعة.   .2

ما يكون يف العام مرة واحدة كال�سيام.  .3
ما يكون مرتني يف العام كالعيدين.   .4

ما يكون يف العمر مرة كاحلج، قال ابن عا�سور:" كل ما اأمر اهلل به بزيارته   .5
وقرره  النا�ض  اهلل  اأ�سعر  مما  اأي  اهلل،  �سعائر  من  فهو  فيه  يوقع  بفعل  اأو 
وامل�سعر  وعرفة،  واملروة،  وال�سفا  الكعبة،  احلج:  معامل  وهي  و�سهره، 
ال�سفا  يف  تعاىل  قوله  ذلك  ومن  احلج")2(.  معامل  من  ونحوها  احلرام، 
َفلَ جُنَاحَ  اعَْتمَرَ  َأِو  الْبَيْتَ  َفمَنْ حَجَّ  اللّهِ  مِن شَعَآئِِر  وَالْمَرْوَةَ  الصََّفا  }إِنَّ  واملروة: 
وَّفَ بِِهمَا{  ]البقرة: 158[ تفيد اأن ال�سعي بني ال�سفا واملروة من جملة  عََليْهِ َأن يَطَّ

لقوله  الهدي)3(،  بدنة  ال�سعرية على  دينه. وتطلق  اأعالم  اأي  اهلل،  �سعائر 
]احلج: 36[. واملعنى: جعلناها  }وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَُكم مِّن شَعَائِِر اللَّهِ{  تعاىل: 

لكم فيها خري اأي: منافع دينية ودنيوية)4(. 
اجلامع لأحكام القراآن, القرطبي )56/12(؛ املو�سوعة الكويتية )97/26(.  )1(

التحرير والتنوير, ابن عا�سور )256/17(.  )2(
املرجع ال�سابق )256/17(.  )3(

فتح القدير, لل�سوكاين )537/3(.  )4(
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ثانيًا: مطلق الطاعات: ويدخل يف هذا الق�سم كل ما كان هلل طاعة وقربة، كاالأمر 
باملعروف والنهي عن املنكر، واإقامة العدل بني النا�ض، وغريها مما كان فيه هلل 

طاعة.
املطلب الثاين

بيان املق�سود بجائحة فريو�ص كورونا امل�ستجد )كوفيد-19(
تعد فريو�سات كورونا من ف�سيلة الفريو�سات الكبرية التي قد ت�سيب   
احليوان واالإن�سان على حد �سواء؛ حيث ت�سبب للب�سر اأمرا�ض اجلهاز التنف�سي 
التي تتاوح حدتها من نزالت الربد اإىل االأمرا�ض االأ�سد وخامًة، مثل: االلتهاب 
الرئوي، وقد مت اكت�ساف نوع جديد من فريو�سات كورونا بعد اأن مت التعرف 
وهو  موؤخراً،  ال�سني  يف  بداأت  التي  االأمرا�ض  اأحد  النت�سار  كم�سبب  عليه 

فريو�ض كورونا كوفيد-19)1(. 
ويعرف الفريو�ض االآن با�سم فريو�ض املتالزمة التنف�سية احلادة الوخيمة،   
كورونا 2)�سارز كوف 2(، وي�سمى املر�ض الناجت عنه مر�ض فريو�ض كورونا 
ال�سحة  منظمة  اأعلنت  2020م  اآذار  مار�ض/  ويف   ،)19- )كوفيد   2019

العاملية اأنها �سنفت مر�ض فريو�ض كورونا 2019 ) كوفيد19( كجائحة)2(. 

منظمة ال�سحة العاملية, ال�سفحة الر�سمية للمنظمة, رابط:  )1(
https/www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-fpr-public/p-
a-coronaviruses.

منظمة ال�سحة العاملية, ال�سفحة الر�سمية للمنظمة, رابط:  )2(
https/www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-fpr-public/p-
a-coronaviruses
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املبحث االأول
يف حكم اأداء ال�سعائر يف جماعة وبيان مقا�سدها

والتمييز بني اأداء ال�سعائر واإقامتها جماعة
املطلب االأول

بيان حكم اأداء ال�سعائر يف جماعة
ومدى اأثرها يف احلد من انت�سار جائحة كرونا

يف  توؤدى  التي  بال�سعائر  املتعلقة  االأحكام  املطلب  هذا  يف  اأتناول   
ال�سعائر  وكذلك  والعيدين،  اجلمعة،  و�سالة  اخلم�ض،  كال�سلوات  جماعة، 
كاحلج  اأدائها،  اثناء  االجتماع  عليها  يغلب  ولكن  جماعة  يف  توؤدى  ال  التي 
اأحكامها فهي معروفة وموجودة يف  التف�سيل يف  املق�سود  والعمرة، ولي�ض 
مظانها، بل املق�سود االإ�سارة اإىل اأن االجتماع لها لي�ض ركناً فيها، بل له مقا�سد 
اأجل  من  تركه  باالإمكان  واأنه  اجتماع،  هو  حيث  من  باالجتماع  ترتبط  اأخرى 

حفظ النف�ض متى ما تعار�ض هذا االجتماع لل�سعائر مع حفظ النف�ض.
اأوال: حكم �سالة اجلماعة:

 - االأ�سح  -يف  احلنفية  ذهب  حيث  ال�سنن،  اآكد  من  اجلماعة  �سالة   
اأن �سالة اجلماعة يف الفرائ�ض �سنة  واأكرث املالكية، وهو قول لل�سافعية، اإىل 
موؤكدة للرجال)1(، وذهب احلنابلة، وهو قول للحنفية وال�سافعية اإىل اأنها واجبة 
احلنابلة،  من  عقيل  البن  خالفاً  ال�سالة،  ل�سحة  �سرطاً  ولي�ست  عني  وجوب 

الذي ذهب اإىل اأنها �سرط يف �سحتها قيا�ساً على �سائر واجبات ال�سالة)2(.
القوانني الفقهية, ابن جزي )�ص48(؛ خمت�سر العالمة خليل,  ال�سرائع, الكا�ساين )155/1(؛  ال�سنائع يف ترتيب  ينظر: بدائع   )1(

خليل بن اإ�سحاق بن مو�سى )�ص40(؛ املهذب يف فقة الإمام ال�سافعي, ال�سريازي )176/1(.
ينظر: املغني, لبن قدامة )130/2(؛ املو�سوعة الكويتية )167/27(؛ الفقه الإ�سالمي واأدلته, الزحيلي )1167/2(.  )2(
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وتعد �سالة اجلماعة من اأعظم �سعائر االإ�سالم، واأف�سل القرب الدينية؛   
وقد ورد التغيب فيها ببيان عظم اأجرها كما يف قوله )�سلى اهلل عليه و�سلم(: 

درجة")1(. وع�سرين  ب�سبع  الفذ  �سالة  تف�سل  اجلماعة  "�سالة 
والزمها )�سلى اهلل عليه و�سلم(، من الوقت الذي �سرعها اهلل -تعاىل-   
فيه اإىل اأن قب�سه اهلل -تعاىل- اإليه، ومل يرخ�ض يف تركها ملن �سمع النداء)2(، 
فعن اأبي هريرة )ر�سي اهلل عنه(، قال: اأتى النباّي )�سلى اهلل عليه و�سلم( رجٌل 
ف�ساأل  امل�سجد،  اإىل  يقودين  قائد  يل  لي�ض  اإنه  اهلل،  ر�سول  يا  فقال:  اأعمى، 
بيته، فرخ�ض  اأن يرخ�ض له، في�سلي يف  ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم( 
قال:  نعم،  قال:  بال�سالة؟"  النداء  ت�سمع  "هل  فقال:  دعاه،  وىل،  فلما  له، 

"فاأجب")3(.
وغري ذلك من االأخبار التي تبني مكانة هذه ال�سعرية وف�سلها، ومع ذلك   
فلم يذكر اأحد من العلماء اأنها ركن يف ال�سالة، اأو اأن قبول ال�سالة يتوقف 
عليها؛ فالذي ورد هو حٌث عليها من اأجل حتقيق مقا�سد االجتماع والتالقي 
وتناف�سهم  فيهم  الرا�سدة  ال�سنة  �سيوع  اإىل  يرجع  "ما  امل�سلني، وكذلك:  بني 
فيها وتهذيبهم بها واجتماع كلمتهم عليها وما يرجع اإىل امللة امل�سطفوية من 

بقائها غ�سة طرية مل يخالطها التحريف وال التهاون")4(.
حفظ  مع  جماعة  ال�سالة  اإقامة  تعار�ض  اإذا  فاإنه  �سبق  ما  على  وبناء   
من  ذلك  ثبت  باالجتماع-كما  تنتقل  التي  والوبائيات  االأمرا�ض  من  النف�ض 
اخرجه البخاري يف �سحيحه, باب ف�سل �سالة اجلماعة, رقم )645(, )131/1(؛ وم�سلم, باب ف�سل �سالة اجلماعة, رقم )650(,   )1(

.)450/1(
انظر: الرو�سة الندية, القنوجي )324/1(.  )2(

اأخرجه م�سلم يف �سحيحه, باب يجب اإتيان امل�سجد على من �سمع, رقم )255(, )453/1(.  )3(
حجة اهلل البالغة, الدهلوي )181/1(.  )4(
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خالل فايرو�ض كورونا امل�ستجد من اأنه ينتقل اجتماعياً- فاإن حفظ النف�ض يف 
مكمل حلفظ  ال�سالة جماعة  اإقامة  الأن  ال�سالة؛  اإقامة  على  يقدم  احلال  هذه 
الدين، ومكمل حفظ الدين اإذا تعار�ض مع كل النف�ض، فاإن كل النف�ض يقدم 
يف  تدخل  جماعة  يف  ال�سالة  اإقامة  اأن  ومعروف  الدين.  حفظ  مكمل  على 
ق�سم املقا�سد احلاجية، وحفظ النف�ض يدخل يف ق�سم املقا�سد ال�سرورية؛ فاإذا 

تعار�ض ال�سروري مع احلاجي فاإنه يقدم ال�سروري على احلاجي.
مع العلم اأن �سالة اجلماعة واالأذان لها من �سعائر االإ�سالم التي يقاتل   
النا�ض بتكها، ومع ذلك فاإنه اإذا تعار�ض اإقامتها مع حفظ النف�ض، ُمنعت الإمكان 

اإقامتها يف البيوت حفظا للنف�ض، ويكتفى باالأذان فقط.  
ثانيًا: حكم �سالة اجلمعة يف جماعة:

�سالة اجلمعة من الفرائ�ض املعلوم فر�سيتها بال�سرورة بداللة الكتاب   
ببناء  بالغ، عاقل، مقيم  وال�سنة واإجماع االأمة، وجتب على كل م�سلم، ذكر، 
ي�سمله ا�سم واحد)1(، وجتب اجلمعة :" على اأهل امل�سر �سمعوا النداء اأو مل 
ي�سمعوا، ومن كان خارج امل�سر اإذا �سمع النداء من املو�سع الذي جتوز فيه 
اإقامة اجلمعة وجب عليهم، واإن مل ي�سمعوا النداء مل جتب عليهم")2(، وتعد 
فر�ساً م�ستقاًل، ولي�ست بداًل عن الظهر، وهي اآكد من الظهر، بل هي اأف�سل 
ودليل  ال�سم�ض)3(،  فيه  طلعت  يوم  وخري  االأيام،  اأف�سل  ويومها  ال�سلوات، 
َّذِينَ آمَنُوا إَِذا ُنودِي لِلصَّلَةِ مِن يَوِْم الْجُمُعَةِ  وجوبها من الكتاب، قوله تعاىل: }يَا َأيُّهَا ال
َُّكمْ إِن ُكنُتمْ َتعَْلمُونَ{ ]اجلمعة:9[، ومن ال�سنة  َفاسْعَوْا إِلَى ذِْكِر اللَّهِ وََذرُوا الْبَيْعَ َذلُِكمْ خَيْرٌ ل
املب�سوط, لل�سرخ�ص )21/2 وما بعدها(؛ القوانني الفقهية, لبن جزي)�ص55(؛ املهذب يف فقة الإمام ال�سافعي )205/1(؛ املغنى   )1(

)218/2(؛ ال�سيل اجلرار املتدفق على حدائق الأزهار, ال�سوكاين, )�ص179(؛ املو�سوعة الكويتية )267/12(.
املعاين البديعة يف معرفة اختالف اأهل ال�سريعة, جمال الدين ال�سرديف, )218/1(.  )2(

بداية املجتهد ونهاية املقت�سد, لبن ر�سد )166/1(؛ الفقه الإ�سالمي واأدلته, الزحيلي )1278/2(.  )3(
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ما رواه ابن عمر واأبو هريرة )ر�سي اهلل عنه( �سمعا ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه 
و�سلم( يقول وهو على اأعواد منربه: "لينتهنيَّ اأقوام عن ودعهم اجُلُمعات، اأو 
ليختمنَّ اهلل على قلوبهم، ثم ليكونُنَّ من الغافلني")1(، واالإجماع: فقد اأجمع 

امل�سلمون على وجوب اجلمعة)2(. 
و�سرعت حلكمة اجتماع امل�سلمني وتعارفهم وتاآلفهم، وتوحيد كلمتهم،   
اأن يتدربوا على الطاعة للقائد وتذكريهم ب�سرع االإ�سالم د�ستوراً  اأجل  ومن 

واأحكاماً واأخالقاً واآداباً و�سلوكاً)3(.
واالإكراه،  وال�سفر،  النف�ض  على  واخلوف  املر�ض  يعد  ذلك  ومع   
اجلمعة،  ترك  اأعذار  من  البلوى،  وعموم  والع�سر،  واجلهل،  والن�سيان، 
ال�سافعي:  االإمام  قال  والد،  اأو  ولد  له  مر�ض  من  االأعذار  من  يعد  وكذلك 
"فيمن مر�ض له ولد، اأو والد فراآه منزوال به، وخاف فوت نف�سه، فال باأ�ض اأن 
يدع له اجلمعة")4(، وقال – رحمه اهلل:" اأخربنا ابن عيينة، عن ابن جنيح، عن 
اإ�سماعيل بن عبد الرحمن، عن ابن اأبي ذئب »اأن ابن عمر دعي وهو ي�ستجمر 
"ما  واأي�ساً  كل  فاأتاه وترك اجلمعة")5(،  بن زيد وهو ميوت،  ل�سعيد  للجمعة 
اأمكن ت�سوره يف اجلمعة من االأعذار املرخ�سة يف ترك اجلماعة، يرخ�ض يف 
ترك اجلمعة؛ اإذ ال خالف بني الفقهاء يف اأن ال�سحة �سرط من �سروط وجوب 
�سالة اجلمعة")6(، ومما ميكن ت�سوره يف اجلمعة من االأعذار املرخ�سة لتكها، 

االأمرا�ض التي تنت�سر عن طريق االجتماع واملخالطة.
خرجه م�سلم يف �سحيحه, باب التغليظ يف ترك اجلمعة, رقم )865(, )561/2(.  )1(

بداية املجتهد ونهاية املقت�سد, لبن ر�سد )166/1(؛ الفقه الإ�سالمي واأدلته, الزحيلي )1280/2(.  )2(
الفقه الإ�سالمي واأدلته, الزحيلي )1280/2(.  )3(

الأو�سط يف ال�سنن والإجماع والختالف, ابن املنذر الني�سابوري )24/4(.  )4(
املرجع ال�سابق )24/4(.  )5(

املو�سوعة الكويتية )357/26(.  )6(
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فهذه االأعذار وغريها مما ذكرها الفقهاء يف مظانها رخ�ٌض لتك �سالة   
اجلمعة واأغلبها ترتبط باآحاد النا�ض، ال بجميع النا�ض، اأي ترك اجلمعة ل�ساحب 
العذر فقط، اأما تركها بالكلية فيدخل فيما تعم به البلوى، واأقرب مثال لذلك 
هو فايرو�ض كورونا امل�ستجد، فهو مما عمت به البلوى، يف هذا الزمان، فتتك 

اإقامة اجلمعة ب�سببه منعاً النت�سار املر�ض حفظاً للنفو�ض. 
فرفعاً  االجتماع،  طريق  عن  ينتقل  الفريو�ض  هذا  اأن  للكافة  ثبت  فقد   
امل�سلمني  الإمام  يجوز  للنفو�ض  وحفظاً  عنهم  وتخفيفاً  النا�ض  عن  للحرج 
ملا  للنا�ض، وقبول رخ�سته،  اهلل  من  تخفيفاً  اجلمعة،  اإقامة �سالة  مبنع  ياأمر  اأن 
يت�سمنه اإقامتها من االإ�سرار بالنف�ض، قال تعاىل: }وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ ِجهَادِهِ 

هُوَ اجَْتبَاُكمْ وَمَا جَعََل عََليُْكمْ فِي الدِّيِن مِنْ حَرٍَج{ ]احلج: 78[.

ومن ال�سنة: ما رواه عبادة بن ال�سامت: اأن ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه   
و�سلم( :"ق�سى اأن ال �سرر وال �سرار")1(.

فاإذا كان املر�ض رخ�سة لتك �سالة اجلمعة للفذ خ�سية الهالك؛ فمن   
باب اأوىل اأن يكون رخ�سة للكافة بتكها، درءاً للف�ساد العام، فدرء املفا�سد 

مقدم على جلب امل�سالح.
ثالثًا: حكم �سالة العيدين:

عند  به  املفتى  ال�سحيح  القول  على  واجبة  العيدين  �سالة  حكم   
احلنفية، ودليل ذلك عندهم: مواظبة النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم( عليها من 
موؤكدة، عند  بجماعة)2(. و�سنة  التطوع  ي�سلي  واأنه ال  تركها ولو مرة،  دون 
اأخرجه ابن ماجة يف �سننه, باب من بنى يف حقه ما ي�سر بجاره, رقم )2340(, )430/3(, بتحقيق: �سعيب الأرنوؤوط - عادل   )1(

د كامل قره بللي - َعبد الّلطيف حرز اهلل. مر�سد - حممَّ

بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع, الكا�ساين )274/1(.  )2(
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و�سلم( يف  عليه  اهلل  )�سلى  قوله  ذلك:  على  ودليلهم  وال�سافعية)1(،  املالكية 
احلديث ال�سحيح لالأعرابي -وكان قد ذكر له الر�سول )�سلى اهلل عليه و�سلم( 
ال�سلوات اخلم�ض فقال له: هل علىِّ غريهن؟ قال ال، اإال اأن تطوع")2(. وذهب 
 لِرَبِّكَ وَانْحَرْ{ ]الكوثر: 

ِّ
احلنابلة اإىل القول باأنها فر�ض كفاية؛ لقوله تعاىل: }َفصَل

2[، وملداومة الر�سول )�سلى اهلل عليه و�سلم( على فعلها)3(.

ويجري يف ترك االجتماع لها يف هذه الظروف التي متر بناء من تف�سي   
جائحة كورونا وخطره على النف�ض االإن�سانية، ما ذكرته �سابقاً يف �سالة اجلماعة 

و�سالة اجلمعة.
رابعًا: حكم احلج والعمرة: 

من املعروف اأن احلج ركن يف الدين، وقد تواترت على ذلك الن�سو�ض   
من القراآن وال�سنة، مما ال حاجة للتف�سيل فيه هنا، ولكن ما اأود االإ�سارة اإليه هنا 
يتعلق بحكم االجتماع يف احلج، فذكر الفقهاء تف�سياًل ُجلاّ االأحكام املتعلقة 
باحلج، ولكن هل االجتماع يف احلج من �سروطه واأركانه اأو اأن امليقات الزماين 
للحج هو الذي حتم على النا�ض هذا االجتماع، والذي اأرى اأن امليقات هو 
ال�سبب الرئي�ض يف هذا االجتماع الكبري للنا�ض، فيجوز �سرعاً اأن يوؤدي الفرد 
االأمر يف  اأن يف ذلك خالفاً، وكذلك  اأظن  امل�سلم فر�ض احلج لوحده، وال 

العمرة.

انظر: الذخرية, القرايف )714/2(؛ املجموع �سرح املهذب, للنووي )2/5(.  )1(
اأخرجه البخاري يف �سحيحه, باب الزكاة من الإ�سالم, رقم )46(, )18/1(؛ وم�سلم, باب بيان ال�سلوات التي هي اأحد اأركان   )2(

الإ�سالم, رقم )8(, )40/1(.
املغني, لبن قدامة )2 / 304(.  )3(
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احلنفية)1(  عند  العمر  يف  واحدة  مرة  موؤكدة  ف�سنة  العمرة  حكم  اأما   
على املذهب، واملالكية على اأرجح القولني)2(، وقال ال�سافعية يف االأظهر)3(، 

واحلنابلة اأن العمرة فر�ض كاحلج)4(.
اأرجحه  العمرة واحلج، والذي  ال�سوؤال هنا عن ترك �سعرية  يبقى  ثم   
اأننا يف زمن ابتلينا فيه بجائحة مل تتك بلداً اإال وانت�سرت فيه، وبلغ عدد املوتى 
ب�سببها االآالف من النا�ض، وثبت كما ذكرت �سابقا – و�سياأتي تف�سيل اأكرث يف 
املبحث اخلام�ض- اأن هذه اجلائحة تنت�سر باالجتماع، واأن احلد من انت�سارها 
ال يكون اإال مبنع االجتماع بني النا�ض، وملا كان احلج والعمرة من ال�سعائر التي 
يجتمع فيها النا�ض من كل بالد العامل، فحفظاً للنفو�ض من املوت و�سوناً للمال 
من ال�سياع، ومنعاً للمر�ض من االنت�سار اأرى اأن مينع النا�ض عن العمرة واحلج 

اإذا ا�ستمرت هذه اجلائحة على هذا الو�سع من االنت�سار.
خام�سًا: اأقوال العلماء املعا�رصين يف حكم اإقامة ال�سعائر حال انت�سار فايرو�ش كورونا:

اختلفت اأقوال العلماء والباحثني املعا�سرين يف حكم اإغالق امل�ساجد   
واأداء ال�سالة يف البيوت، على قولني:

كورونا،  فريو�ض  انت�سار  ب�سبب  امل�ساجد  اإغالق  جواز  عدم  االأول:  القول 
بع�ض  ذلك  اإىل  وذهب  وغريه.  التعقيم  من  املطلوبة  االحتياطات  اأخذ  مع 

الباحثني)5(.
انظر: رد املحتار على الدر املختار, لبن عابدين )472/2(.  )1(

انظر: القوانني الفقهية )95/1(؛ بداية املجتهد ونهاية املقت�سد, لبن ر�سد )87/2(.  )2(
انظر: احلاوي الكبري يف فقه مذهب الإمام ال�سافعي وهو �سرح خمت�سر املزين, للماوردي )33/4(.  )3(

انظر: املغني, لبن قدامة )218/2(.  )4(
منهم: ال�سيخ اأحمد الكوري:  )5(

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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الصَّلَةَ  لَهُمُ  َفَأَقمْتَ  فِيِهمْ  ُكنتَ  }وَإَِذا  تعاىل:  بقوله  ذلك:  على  وا�ستدلوا   
مل  ال�سالة  اأن  باالآية:  اال�ستدالل  ووجه   .]102 ]الن�شاء:  مَّعَكَ{  مِّنْهُم  َطآئَِفٌة  َفلَْتُقمْ 

ت�سقط ب�سبب اخلوف من العدو املحقق عند القتال يف �سبيل اهلل، فكيف ت�سقط 
ب�سبب اخلوف املتوهم من املر�ض ؟!)1(

عند  تكون جماعة  اجلهاد  اأثناء  اخلوف  �سالة  باأن  ذلك:  ويجاب عن   
ال�سالة  ت�سعب  اجلي�ض  التحام  عند  اأما  ممكن،  وهذا  اجلي�ض  التحام  عدم 
جماعة في�سلون فرادى، بل واإىل غري القبلة اإن ا�سطروا)2(، فلي�ض يف م�ساألة 
�سالة اخلوف دليل على عدم جواز تعطيل اجلماعة بل قد يكون العك�ض، فاإن 
اخلوف من ال�سيف واملوت اأجاز للمحارب ال�سالة فرادى، فيقا�ض عليه غريه. 
وقولهم: "ب�سبب اخلوف املتوهم من املر�ض"، غري ُم�سلاّم به، فهذا املر�ض لي�ض 

ًما، بل االإ�سابة به مظنونة اأو مقطوع بها عند خمالطة امل�ساب. متوهاّ
وا�ستدلوا كذلك: باأن الطاعون وقع يف عهد عمر بن اخلطاب )ر�سي   
اهلل عنه(، وت�ساور يف اأمره مع املهاجرين ثم االأن�سار، ثم م�سلمة الفتح فهل 

عطلوا ب�سببه جمعة اأو جماعة ؟!)3(.
لوا اجلماعة، فكذلك  ويجاب عن ذلك: باأنه وكما مل يُنقل عنهم اأنهم عطاّ  
لوا اجلماعة، فقد يكون  مل يُنقل عنهم اأنهم اأقاموها. وعلى فر�ض اأنهم مل يُعطاّ
عنهم(،  اهلل  )ر�سي  منهم  عزمية  عموا�ض،  طاعون  يف  للجماعة  تركهم  عدم 
والعزمية ال تنفي الرخ�سة، واالأ�سل يف االأمور االإباحة حتى يرد املنع، و�سالة 
)1( https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=208766980534569&id 

=117988.
ينظر: بدائع ال�سنائع, الكا�ساين )242/1(, مغني املحتاج )301/1(, املغني )412/2(.  )2(

)3( https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=208766980534569&id 
=117988.
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االأخبثني،  ومدافعة  الَع�َساء،  كح�سور  املر�ض،  هذا  من  الأقل  تُتك  اجلماعة 
واملطر ال�سديد خ�سية الوحل)1(.

القول الثاين: جواز اإغالق امل�ساجد وتعطيل اجلماعات واجلمعة فيها. وذهب 
اإىل ذلك هيئة كبار العلماء باململكة العربية ال�سعودية)2(، وهيئة كبار العلماء 

بجمهورية م�سر العربية)3(، وجمل�ض االإفتاء االإماراتي)4(.
وا�ستدلوا على ذلك باأدلة منها: قوله تعاىل: }وََأنفُِقواْ فِي سَِبيِل اللّهِ وَاَل   
َأنُفسَُكمْ إِنَّ اللّهَ َكانَ بُِكمْ  َتْقُتُلواْ  بَِأيْدِيُكمْ إِلَى التَّهُْلَكةِ{ ]البقرة: 195[، وقوله: }وَاَل  ُتلُْقواْ 

رَحِيمًا{ ]الن�شاء: 29 [)5(.

ومن ال�سنة النبوية: مبا ورد عن النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم( اأنه قال:   
االأ�سد")6( واجلذام مر�ض ُمعٍد، ويف احلديث  من  فرارك  املجذوم  من  "ِفراّ 
اإثبات  العدوى، ويف ذلك داللة على  تقع  بالفرار منه.كي ال  االأمر  ال�سريف 

التاأثري للعدوى -باإذن اهلل تعاىل، واحلث على البعد عن اأ�سبابها)7(.
وقد ثبت اأن ال�سرع احلنيف اأمر من به رائحة موؤذية باعتزال امل�سجد   
اأبي  بن  فقد روى معدان  النا�ض؛  لالأذى عن  دفًعا  اإخراجه  بل  منه،  وخروجه 
طلحة، اأن عمر بن اخلطاب، خطب يوم اجلمعة، فكان مما قال: "ثم اإنكم اأيها 
النا�ض تاأكلون �سجرتني ال اأراهما اإال خبيثتني، هذا الب�سل والثوم، لقد راأيت 
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

=2123919237 924833&__tn__=K-R
)4( https://al-ain.com/article/uae-islam-corona-virus.
)5( https://al-ain.com/article/uae-islam-corona-virus.

اأخرجه الإمام اأحمد يف امل�سند )م�سند اأبي هريرة )ر�سي اهلل عنه( رقم)9722(, )449/15(.  )6(
)7( https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2525886901061396&id

=2123919237 924833&__tn__=K-R.
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ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم( اإذا وجد ريحهما من الرجل يف امل�سجد، 
اأمر به فاأُخرج اإىل البقيع، فمن اأكلهما فليُمْتهما طبًخا")1(.

باأذية  فكيف  الكريهة؛  بالرائحة  االأذية  ملجرد  االإخراج  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 يُتاأذى به، ففي القيا�ض: اأن كل ما 
يتاأذى به جريانه يف امل�سجد باأن يكون ذا ريحة قبيحة ل�سوء �سناعته، اأو عاهة 
جريان  اأحد  يف  ُوجد  اإذا  النا�ض،  به  يتاأذى  ما  وكل  و�سبهه،  كاجلذام  موؤذية 
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")2(.
القول الراجح:

باإغالق  القائل  الثاين  القول  عندي  يتجح  فالذي  ذلك  على  وبناء   
املعار�ض،  من  و�سالمتها  اأدلته،  لقوة  واجلماعات؛  اجلمعة  وتعطيل  امل�ساجد، 
يف  واالأهداف  املقا�سد  اأعظم  من  االأبدان  ب�سحة  النف�ض  حفظ  الأن  وكذلك 
مبر�ض  امل�سابة  احلاالت  اكت�ساف  ميكن  ال  اأنه  اإىل  اإ�سافة  االإ�سالمية،  ال�سريعة 
فريو�ض اأثناء دخولها امل�ساجد واختالطها 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 االآن.

برقم )567(,  اأو نحوها  اأو كراًثا  ب�ساًل  اأو  ثوًما  اأكل  ال�سالة, باب نهي من  امل�ساجد وموا�سع  اأخرجه م�سلم يف �سحيحه, كتاب   )1(
.)396/1(

التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين والأ�سانيد, لبن عبد الرب )422/6(.  )2(
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املطلب الثاين
بيان مقا�سد اأداء ال�سعائر يف جماعة

�سرع اهلل �سبحانه وتعاىل للم�سلمني �سعائر عدة توؤدى يف اجتماعات   
متعددة كاجتماعات حي من االأحياء يف ال�سلوات اخلم�ض، واجتماعات بلد 
اأو منطقة اأو مدينة يف اجلمعة والعيدين، واجتماعات على م�ستوى جميع بالد 

امل�سلمني يف احلج والعمرة، ولهذه االجتماعات مقا�سد حتقق بها، منها)1(:
توطيد اأوا�سر االألفة واملحبة بني جميع امل�سلمني.  .1

اإظهار �سعائر الدين.   .2
اأن حقائق هذه ال�سعائر ال حت�سل بدون االجتماعات املذكورة، فاحِلكم   .3

التي �سرعت الأجلها متوقفة على هذا االجتماع.
يف  والتناف�ض  الرغبة،  وزيادة  ربهم،  عبادة  اإىل  للعباد  تن�سيطاً  فيها  اأن   .4
ال�ساطبي:  قال  اإليه،  والتذلل  واخل�سوع  وتعاىل،  �سبحانه  اإليه  التقرب 
يديه،  بني  والتذلل  اإليه،  والتوجه  هلل،  اخل�سوع  العبادات  "مق�سود 
بقلبه  العبد  يكون  حتى  بذكره،  القلب  وعمارة  حكمه،  حتت  واالنقياد 
وجوارحه حا�سرا مع اهلل، ومراقبا له غري غافل عنه، واأن يكون �ساعيا يف 

مر�ساته وما يقرب اإليه على ح�سب طاقته")2(.
من  عليه  هم  وما  امل�سلمني،  مراتب  معرفة  من  االجتماعات  هذه  يف  اأن   .5
العلم والدين واالأخالق، واملحافظة على ال�سرائع اأو غري ذلك من اأعظم 

الفوائد املميزة؛ لتح�سل معاملتهم بح�سب ذلك.

اإر�ساد اأوىل الب�سائر والألباب لنيل الفقة باأقرب الطرق واأي�سر الأ�سباب, عبد الرحمن بن نا�سر بن عبد اهلل )117/1 وما بعدها(.  )1(
املوافقات, لل�ساطبي )383/2(.  )2(
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ح�سول التقوى التي هي احلاجز عن وقوع االإن�سان يف املعا�سي)1(.  .6
تربية الروح وتغذيتها.  .7

اأن يف اأداء هذه ال�سعائر يف جماعة حثاً على وحدة االأمة، ورفع اهلل �ساأن   .8
القيام بها جماعة؛ فال�سالة �سرعت جماعة، ويف ال�سيام ي�سومون �سهًرا 
واحًدا، يف وقت واحد، ويفطرون يف وقت واحد، ويف الزكاة يقف 
احلج،  بينهم، ويف  والتعاون  التكافل  فيح�سل  الفقراء،  بجانب  االأغنياء 

وقت واحد ومنا�سك واحدة)2(.
اأنها �سرعت لو�سول اخللق اإىل �سالح دينهم ودنياهم و�سالح اأخالقهم   .9

واأعمالهم و�سعادتهم الدنيوية واالأخروية)3(.
املطلب الثالث

التمييز بني املنع من اأداء ال�سعائر واملنع من اإقامتها جماعة
فيها  ال�سعائر اجلماعية  اإقامة  امل�ساجد بعدم  اإغالق  الف�سل بني  بد من  ال   
وبني اإلغاء احلكم ال�سرعي التكليفي، فاحلا�سل اأن اإغالق امل�ساجد ال يعني باأي 
حال من االأحوال اإلغاًء للحكم ال�سرعي املتعلق بهذه ال�سعائر، فاحلكم موجود 
ومل يلغ، فيمكن للم�سلم اأن يقيم ال�سالة يف بيته بدال عن امل�سجد، وميكن ل�سالة 
الظهر اأن تكون بداًل عن �سالة اجلمعة، فاإذا مت تعطيل االأ�سل – وهو اجلمعة – 
ب�سبب ال�سفر اأو املر�ض اأو لهذه اجلائحة التي اأملت ببالد امل�سلمني، اأو ب�سبب قرار 
من الدولة بناء على �سيا�سة وقائية ملزمة – كما ح�سل يف هذه البالد – الأجل 

امل�سلحة العامة بحفظ النفو�ض، فقد وجد البدل وهو �سالة الظهر.
املو�سل,  الإ�سالمية, جامعة  العلوم  اهلل )�ص7, 8( جملة كلية  نا�سر يو�سف عبد  الكرمي, م.م.  القراآن  العبادة يف  ينظر: مقا�سد   )1(

العراق, العدد )14/2( املجلد ال�سابع )2013, 1434(.
.)alukah.net :مقا�سد العبادات يف الإ�سالم, ال�سيخ عبد العزيز رجب )موقع الألوكة ال�سرعية  )2(

اإر�ساد اأوىل الب�سائر والألباب لنيل الفقة باأقرب الطرق واأي�سر الأ�سباب, الرحمن بن نا�سر بن عبد اهلل )117/1(.  )3(
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وقد اأمر النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم( النا�ض بال�سالة يف رحالهم )اأيَّ   
البيوت(، وذلك يف حديث ابن عمر ر�سى اهلل عنهما، اأنه نادى بال�سالة يف 
اأال  رحالكم،  يف  �سلوا  اأال  ندائه:  اآخر  يف  فقال  ومطر،  وريح  برد  ذات  ليلة 
ياأمر  اإن ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم( كان  قال:  ثم  الرحال،  �سلوا يف 
املوؤذن، اإذا كانت ليلة باردة، اأو ذات مطر يف ال�سفر، اأن يقول: »اأال �سلوا يف 

رحالكم")1(.
من  ونحوه  املطر  يف  اجلماعة  اأمر  تخفيف  على:  دليل  احلديث  ويف   
االأعذار واأنها متاأكدة اإذا مل يكن عذر واأنها م�سروعة ملن تكلف االإتيان اإليها 
ال�سرر وامل�سقة ال  املق�سود هو جتنب  اأن  امل�سقة)2(، وهذا وا�سح يف  وحتمل 

العبادة املتوكة، وال جمال للتفريق هنا بني �سالة اجلمعة و�سالة اجلماعة.
وجتنب ال�سرر وامل�سقة يف حال اخلوف من انت�سار املر�ض الذي ميكن   
اأن ي�سبب املوت، اأوىل من جتنبه يف املطر والربد. وبناء على ذلك؛ اإذا ح�سل 
تعار�ض بني اإقامة هذه ال�سعائر، وبني حفظ احلياة، فاإن حفظ احلياة مقدم على 
بداًل عن  البيوت،  اإقامتها يف  البدل موجود وهو  ال�سعائر؛ وذلك الأن  حفظ 

امل�ساجد وال بدل عن النفو�ض.

اأخرجه البخاري يف �سحيحه, كتاب الأذان, باب الذان للم�سافر اإذا كانوا جماعة, رقم )632(, )129/1(؛ وم�سلم, كتاب �سالة   )1(
امل�سافرين وق�سرها, باب ال�سالة يف الرحال يف املطر, رقم )697(, )484/1(.

املنهاج �سرح �سحيح م�سلم بن احلجاج, للنووي )207/5(.  )2(
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املبحث الثاين
مق�سد حفظ النف�ش واأثره يف منع ال�سعائر العامة

املطلب االأول
حفظ كل النف�ش مقدم يف احلفظ على مكمل حفظ الدين

يق�سد بحفظ النف�ض جمموع الغايات والو�سائل التي و�سعها ال�سارع   
احلكيم، حلماية الذات الب�سرية من كل ما يخل بها، وذلك ب�سيانتها من التلف 

اأفراداً وجماعات)1(. 
الذي  االإن�سان  ذات  يف  املتمثلة  االإن�سانية  "النف�ض  بالنف�ض:  واملراد   
يقوم باجل�سد والعقل والروح، ويدخل يف م�سموالتها جميع اأع�ساء االإن�سان 
واأجهزته وحوا�سه املختلفة. ويكون احلفاظ عليها باحلفاظ على حياة االإن�سان 
ووجوده و�سالمته، وتوفري جميع اأ�سباب القوة للذات االإن�سانية بحيث تكون 

على اأمثل ما ميكن من و�سع لتقوم باأداء مهمتها")2(. 
املطعومات،  اإباحة  الوجود:  جانب  من  النف�ض  حفظ  يف  ويدخل   
م�سروعية  العدم:  جانب  ومن  وغريها،  والتداوي،  بال�سحة  واالهتمام 
الق�سا�ض، وحترمي اأي اعتداء على النف�ض الب�سرية)3(، اأو مبنع كل ما من �ساأنه 
فايرو�ض  حال  يف  كما  املر�ض  ب�سببها  ينت�سر  التي  كالتجمعات  ال�سرر  اإحلاق 

كورونا )كوفيد19(.
ويعداّ احلفاظ على النف�ض يف �سدارة كليات ال�سريعة ومقا�سدها العامة   
متوقفة  االأخرى  ال�سرورية  املقا�سد  تعد جميع  كما  الدين،  احلفاظ على  بعد 

مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية – لبن عا�سور)139/2(.  )1(
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )626/3(.  )2(

ينظر: م�سلحة حفظ النف�ص يف ال�سريعة الإ�سالمية, د/ حممد اأحمد املبي�ص, )�ص 123 وما بعدها(.  )3(
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على وجود النف�ض االإن�سانية واحلفاظ عليها)1(:"الأنه لو عدم املكلف لعدم من 
يتدين وينه�ض باأ�سل احلفاظ على الدين، ولعدمت معه �سرورة الن�سل التي 
تتفرع عن احلفاظ على النف�ض وبقائها، ولعدم العقل الذي ال يقوم اأ�سال بغري 
لها  نف�ض، ولعدمت اأهمية املال الذي يكت�سب قيمته من انتفاع االأنف�ض به ومتواّ
له؛ فامل�سالح ال�سرورية اإنا تقوم وتتحقق اإذا وجدت النف�ض االإن�سانية وحتقق 

احلفاظ عليها")2(. 
ال�سرورية اخلم�سة  املقا�سد  االإن�سانية �سمن  النف�ض  اأن  املعروف  ومن   
التي اأجمع العلماء على رعاية ال�سريعة لها، وهي: )الدين، والنف�ض، والعقل، 
والن�سل، واملال(، واأنها مراعاة يف كل ملة)3(. واتفقوا كذلك على اأن النف�ض 
تقدم على كل من الن�سل والعقل واملال، قال االآمدي:"وكما اأن مق�سود الدين 
مق�سود  به من  يتعلق  ما  فكذلك  ال�سروريات،  مقا�سد  مقدم على غريه من 
يف  واختلفوا  ال�سرورية")4(.  املقا�سد  من  غريه  على  مقدماً  يكون  النف�ض 

تقدميها على الدين على قولني:
القول االأول: وفحواه اأن الدين مقدم على النف�ض، وعلى هذا اأكرث العلماء)5(، 

وذلك الأن الدين هو االأ�سا�ض الذي تقوم عليه بقية ال�سروريات.
وا�ستدلوا على ذلك: بقوله تعاىل: }وَمَا خََلْقتُ الِْجنَّ وَاإْلِنسَ إاِلَّ لِيَعْبُدُوِن{   
]الذاريات: 56[، واالآية وا�سحة الداللة يف اأن املق�سود االأعظم هو الدين، واأن خلق 

النف�ض الب�سرية لي�ض مق�سوداً لذاته بل لغريه، وهو عبادة اهلل تعاىل، وبناء على 
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )626/3(.  )1(

املوافقات يف اأ�سول ال�سريعة )32/2(.  )2(
ينظر املوافقات, لل�ساطبي )20/2(.  )3(

الإحكام يف اأ�سول الأحكام, لالآمدي )276/4(.  )4(
ينظر: املرجع ال�سابق )277/4(؛ املوافقات )21/2(.  )5(
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ذلك فاإن حفظ الدين مقدم على حفظ النف�ض؛ الأن الدين مق�سود لذاته والنف�ض 
مق�سودة لغريها، فما كان مق�سودا لذاته اأوىل باحلفظ من غريه.

القول الثاين: اأن النف�ض تقدم على الدين، وقد ذكر هذا القول عدد من العلماء 
اإن  وقالوا:  الأحد)1(،  ين�سبوه  واالإ�سنوي، ومل  احلاجب  وابن  االآمدي،  منهم 
�سبب تقدمي النف�ض على الدين، اأنه اإذا ازدحم حقان، حق اهلل، وحق االآدمي، 
قدم حق االآدمي؛ وذلك الأن حقوق اهلل تعاىل مبنية على امل�ساحمة والت�ساهل، 
على  يقدم  الغريق  اإنقاذ  واأن  امل�ساحة،  على  مبني  فاإنه  االآدمي  حق  بخالف 

ال�سالة، اأي تتك ال�سالة الإنقاذ الغريق، وغري ذلك مما ذكروه)2(.
القول الراجح: القول االأول، وهو تقدمي م�سلحة حفظ كل الدين على حفظ 

كل النف�ض، وهو ما عليه عامة العلماء، وذلك لقوة اأدلتهم. 
وتقدمي الدين هنا على النف�ض من حيث اجلملة، اأي اإذا تعار�ض حفظ   
النف�ض، ولذلك  الدين على كل  فيقدم حفظ كل  النف�ض،  الدين مع كل  كل 
�سرع اجلهاد يف �سبيل اهلل الإعالء كلمة احلق، واإن كان مظنة لتلف النف�ض، اأما 
الدين،  النف�ض على  فيها حفظ  يقدم  كثرية  فروع  فهناك  التف�سيل  من حيث 
وذلك اإذا تعار�ض كل النف�ض مع مكمل حفظ الدين، فكل النف�ض يقدم على 
قال  االإكراه،  حال  الكفر  بكلمة  النطق  جواز  ذلك  ومن  الدين،  حفظ  مكمل 
 ،]106 ]النحل:  بِاإلمِيَاِن{  مُْطمَئِنٌّ  وََقلْبُهُ  ُأْكِرهَ  مَنْ  إاِلَّ  إميَانِهِ  بَعْدِ  مِن  بِاللّهِ  َكَفرَ  }مَن  تعاىل: 
قال  الهالك،  من  للنف�ض  حفظا  اال�سطرار  حال  يف  املحرمات  تناول  وجواز 

تعاىل: }وََقدْ َفصََّل لَُكم مَّا حَرَّمَ عََليُْكمْ إاِلَّ مَا اْضُطِررُْتمْ إِلَيْهِ{ ]االأنعام: 119[.
ينظر: الإحكام يف اأ�سول الأحكام, لالآمدي )275/4(؛ نهاية ال�سول �سرح منهاج الو�سول, لالإ�سنوي )391/1(؛ التقرير والتحبري,   )1(

لبن اأمري حاج )231/3(.
ينظر: الإحكام يف اأ�سول الأحكام, لالآمدي )275/4(؛ م�سلحة حفظ النف�ص يف ال�سريعة الإ�سالمية )�ص131(.  )2(
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يتنافى مع  النف�ض على مكمل حفظ الدين ال  اأن تقدمي كل  واحلا�سل:   
املق�سود  الأن  النف�ض؛  على  الدين  بتقدمي  العلماء  اأكرث  به  قال  الذي  القول 
مكمل  مع  النف�ض  كل  اأما  الدين،  فيقدم  النف�ض،  كل  مع  الدين  كل  تعار�ض 

حفظ الدين فيقدم كل النف�ض.
وبناء على ذلك فاإن حفظ النف�ض بتك اإقامة ال�سعائر يف جماعة يقدم   
على اإقامتها؛ الأن اإقامة ال�سعائر يف جماعة مكمل، يعار�ض �سروري النف�ض، 
والأنه قد ثبت اأن هذا الفايرو�ض )كوفيد 19( ينتقل عرب االجتماع، وقد ثبت 

كذلك كونه �سبباً للموت.
املطلب الثاين

الرعاية ال�سحية من طرق حفظ النف�ش
املحافظة  طرق  من  والعالج  للتداوي  املت�سمنة  ال�سحية  الرعاية  تعد   
ومن  والعالج،  التداوي  م�سروعية  على  االأدلة  ت�سافرت  وقد  النف�ض،  على 
ذلك، ما رواه جابر )ر�سي اهلل عنه(، عن ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم( اأنه 
قال: "لكل داء دواء، فاإذا اأ�سيب دواء الداء براأ باإذن اهلل عز وجل")1(، واأي�ساً 
ما رواه اأبو هريرة )ر�سي اهلل عنه(، عن النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم( قال: 
"ما اأنزل اهلل داء اإال اأنزل له �سفاء")2(، فهذه االأحاديث وغريها تت�سمن اإ�سارة 
بينة على ا�ستحباب التداوي، والبحث عن العالج املنا�سب جلميع االأمرا�ض، 
اأيا  التجمعات  منع  والعالج  التداوي  لطلب  اال�ستحباب  هذا  يف  ويدخل 

كانت؛ للوقاية من انتقال عدوى االإ�سابة مبر�ض )كوفيد 19(. 
اأخرجه م�سلم يف �سحيحه, كتاب ال�سالم, باب لكل داء دواء وا�ستحباب التداوي, رقم )2204(, )1729/4(.  )1(

اأخرجه البخاري يف �سحيحه, كتاب الطب, باب ما اأنزل اهلل داء اإل اأنزل له �سفاء, رقم )5678(, )122/7(.  )2(
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والذي اأراه اأن طلب التداوي من فايرو�ض كورونا)كوفيد19( يرتقي   
اإىل  يف�سي  هنا  التداوي  اال�ستحباب؛ وذلك الأن طلب  الوجوب ال  لدرجة 
حتقيق م�سلحة �سرورية وهي حفظ النف�ض؛ والأن ترك التداوي منه رمبا اأف�سى 
منهي  وهو  التهلكة،  اإىل  النف�ض  اإلقاء  يف  بذلك  فيدخل  النف�ض،  هالك  اإىل 

عنه.
ويدخل يف معنى التداوي، تناول االأدوية املختلفة لل�سفاء من املر�ض   
بح�سب الو�سف الطبي لها، وهذا النوع مما حثت عليه ال�سريعة كما و�سحت 
لتجنب  الوقائية  التدابري  اتخاذ  كذلك،  التداوي  معنى  يف  ويدخل  اأعاله، 
ما  العالج، وهو  النوع من  النبوية هذا  ال�سنة  ت�سمنت  باملر�ض وقد  االإ�سابة 
يعرف االآن باحلجر ال�سحي، ويراد منه منع االختالط بني االأ�سحاء واملر�سى 
اهلل  )ر�سي  وقا�ض  اأبي  بن  �سعد  بن  عامر  رواه  ما  ذلك  ومن  معدية،  باأوبئة 
عنه(، عن اأبيه، اأنه �سمعه ي�ساأل اأ�سامة بن زيد )ر�سي اهلل عنه(، ماذا �سمعت من 
ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه و�سلم( يف الطاعون؟ فقال اأ�سامة: قال ر�سول اهلل 
)�سلى اهلل عليه و�سلم(: "الطاعون رج�ض اأر�سل على طائفة من بني اإ�سرائيل، 
واإذا وقع  عليه،  تقدموا  فال  باأر�ض،  به  �سمعتم  فاإذا  قبلكم،  كان  من  اأو على 

باأر�ض، واأنتم بها فال تخرجوا، فراراً منه")1(.
من  احتازي  كاإجراء  ال�سحي،  احلجر  يف  اأ�ساًل  يعد  احلديث  فهذا   
االأوبئة واالأمرا�ض املعدية، ويقا�ض على الطاعون كل االأمرا�ض االأخرى التي 
تنتقل بالعدوى)2(، ومنها فايرو�ض كورونا )كوفيد19( حيث ثبت مبا ال يدع 
جماال لل�سك اأنه ينت�سر عن طريق العدوى، اأي االنتقال من �سخ�ض اإىل اآخر، 

اأخرجه البخاري يف �سحيحه, كتاب اأحاديث الأنبياء, باب حديث الغار, رقم )3473(, )175/4(.  )1(
م�سلحة حفظ النف�ص يف ال�سريعة الإ�سالمية )�ص269(.  )2(
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خ�سو�ساً يف حال التجمعات. ويوؤكد هذا النوع من التدابري الوقائية املتمثلة 
يف احلجر، ما رواه اأبو هريرة)ر�سي اهلل عنه( قال: قال النبي )�سلى اهلل عليه 

و�سلم(: "ال يوردن ممر�ض على م�سح")1(.
ونق�سد باحلجر ال�سحي هنا:" منع املر�سى من خمالطة االأ�سحاء، اإما   
بامتناع من تلقاء اأنف�سهم من هذه املخالطة، اأو بتدخل ويل االأمر ومنعه لهم من 
هذه املخالطة، وتهيئة حمل خا�ض بهم ولهم")2(. وقد �سرح احلنابلة باعتزال 

اجلذماء عن االأ�سحاء، اأو بعزلهم عن االأ�سحاء.
قال ابن عبده ال�سيوطي:" ال يجوز للجذماء خمالطة االأ�سحاء عموماً،   
باأن  بذلك؛  اإلزامهم  االأمور  باإذنه، وعلى والة  اإال  وال خمالطة �سحيح معني 
ي�سكنوا يف مكان منفرد لهم، فاإن امتنع ويل االأمر اأو املجذوم من ذلك؛ اأثم، 
واإذا اأ�سر على ترك الواجب مع علمه به؛ ف�سق")3(، ويفهم من ذلك اأن املري�ض 

مبر�ض معد يجب عزله عن االآخرين حتى ال ينقل العدوى لهم.
املر�ض،  بها  انت�سر  اإذا  مدينة  اأي  عزل  ال�سحي،  احلجر  يف  ويدخل   
وكذلك العزل العام اإذا تف�سى املر�ض، "فاإذا انت�سر مر�ض معد بني اأهل مدينة 
عزل اأهلها كلهم، فال ي�سمح الأهلها باخلروج منها، وال ي�سمح لغريهم بالدخول 
اإليها، حتى يزول الوباء عن املدينة، خوفاً من انت�ساره اإذا �سمح لهم باخلروج، 
وخوفاً من اإ�سابة ال�سحيح اإذا دخل اإليهم قبل زوال املر�ض")4(. اأما منع من 
يريد الدخول فلئال يلقي بنف�سه يف التهلكة، واأما منع من يريد اخلروج منها 

فلئال ي�سر االآخرين)5(. 
اأخرجه البخاري يف �سحيحه, كتاب الطب, باب ل هامة, رقم )5771(, )138/7(.  )1(

املف�سل يف احكام املراأة والبيت امل�سلم يف ال�سريعة الإ�سالمية, لعبد الكرمي زيدان 49/3.  )2(
مطالب اأويل النهى يف �سرح غاية املنتهى, ل بن عبده ال�سيوطي )225/6(.  )3(

املف�سل )96/3(.  )4(
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )483/7(.  )5(
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املطلب الثالث
اأثر مق�سد حفظ النف�ش يف منع ال�سعائر العامة

النف�ض  على  للمحافظة  الطرق  من  عدداً  االإ�سالمية  ال�سريعة  ت�سمنت   
ورعايتها، مبا يكفل لها الوقاية من كل ما يخل بها، ويت�سح ذلك من خالل ما 
ذكرته اأعاله من ت�سريعات خمتلفة، �سملت جانب طلب التداوي والعالج، 

وجانب التدابري الوقائية، وكل ذلك له اأثر كبري يف حفظ النف�ض ورعايتها.
ومن املعروف اأن ال�سريعة االإ�سالمية و�سعت تدابري عديدة للحافظ على   
النف�ض، �سواء على م�ستوى الفرد اأم اجلماعة، كما �سدت كل الطرَق املف�سية 

اإىل اإزهاقها اأو اإتالفها اأو االعتداء عليها، و�سد الذرائع املوؤدية اإىل القتل.
واحلقيقة اأن هذه الو�سائل والت�سريعات التي و�سعتها ال�سريعة للحفاظ   
على النف�ض االإن�سانية من االأذى والهالك، منها ما هو وقائي يهدف اإىل منع 
اآثار  وقوع االأذى بالنف�ض املع�سومة، ومنها ما هو عالجي يهدف اإىل عالج 
اجلناية على هذه النف�ض، مبا يعود على االأنف�ض االأخرى التي ما زالت على قيد 

احلياة باحلفظ.
وقائية:  كتدابري  النف�ض  على  احلفاظ  طرق  من  ال�سريعة  �سملته  ومما   
القيام يف  اجلماعة واجلمعة والعيدين، و�سالة  العامة، ك�سالة  ال�سعائر  منع 
الذي  للمر�ض والوباء  انت�سار  اإقامتها  اإذا كان يف  رم�سان، واحلج والعمرة، 
نتحدث عنه هنا، وهو جائحة كورونا )كوفيد 19(، وملا ثبت اأن هذا املر�ض 
ينت�سر عن طريق التجمعات، كان البد من منع اإقامة هذه ال�سعائر حفظاً للنف�ض، 
من اإ�سابتها بهذا املر�ض من ناحية، وعدم انت�ساره من ناحية اأخرى؛ الأن حفظ 

كل النف�ض مقدم مكمل الدين.
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املهمة يف  الو�سائل  من  يعد  االإ�سالم  النف�ض يف  مق�سد حفظ  فاإعمال   
االإ�سابة  خوف  البيوت  يف  بالبقاء  وذلك  الوباء،  بهذا  االإ�سابة  من  الوقاية 
باملر�ض، اأو نقله، وقد جاء يف ال�سنة احلث على البقاء يف املنزل عند ال�سرورة، 
فعن عقبة بن عامر )ر�سي اهلل عنه(، قال: قلت: يا ر�سول اهلل ما النجاة؟ قال:" 

املك عليك ل�سانك، ولي�سعك بيتك، وابك على خطيئتك")1(.
واحلديث حممول على االعتزال يف زمن الفنت واحلروب ويف�سل العزلة   
واالنفراد عند خوف الفنت)2(، وبالقيا�ض على ذلك: فاإن العزلة يف وقت ان�سار 

االمرا�ض املعدية تكون اأف�سل واأوىل، حفظاً ملق�سد النف�ض وحياة االآخرين. 
بالوقاية من  ال�سحي  االأمن  "حتقيق  النف�ض:  ويدخل يف و�سائل حفظ   
االأمرا�ض ال�سارية والعالج منها عند االإ�سابة وهي من الو�سائل التي جاءت 
بها ال�سريعة يف ذلك الوقاية من االأمرا�ض التي ت�سيب االإن�سان فُت�سعف قوته، 
من  فالتوقِّي  بها،  االإ�سابة  عند  منها  العالج  وطلب  مهمته،  اأداء  عن  وتعطله 
عموا�ض  طاعون  من  عنه(  اهلل  )ر�سي  اخلطاب  بن  عمر  توقَّى  كما  اء)3(،  الداّ
ِ )�سلى اهلل  اأََناّ َر�ُسوَل اهلَلاّ بال�سام، فعن �َسْعد بن اأبي وقا�ض )ر�سي اهلل عنه( 
وقع  واإذا  تدخلوها،  فال  باأر�ض  بالطاعون  �سمعتم  "اإذا  َقاَل:  و�سلم(  عليه 
عليه  اهلل  )�سلى  النبي  اأر�سد  وقد  منها")4(،  تخرجوا  فال  بها  واأنتم  باأر�ض 
"تداووا عباد  و�سلم( اإىل طلب العالج من االأدواء عند االإ�سابة بها، فقال: 

اهلل فاإن اهلل تعاىل مل ينزل داء اإال وقد اأنزل له �سفاء، اإال هذا الهرم")5(.
اأخرجه الرتمذي يف �سننه, اأبواب الزهد, باب ما جاء يف حفظ الل�سان, رقم )2406(, )183/4(.  )1(

املنهاج �سرح �سحيح م�سلم بن احلجاج, للنووي )34/13(.  )2(
.www.pintrrst.com  )3(

اأخرجه البخاري يف �سحيحه, كتاب الطب, باب ما يذكر يف الطاعون, رقم )5728(, )130/7(.  )4(
اأخرجه ابن ماجة يف �سننه, باب ما اأنزل اهلل داء, اإل اأنزل له �سفاء, رقم )3436(, )1137/2(.  )5(
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اأثراً  ال�سريعة،  التي و�سعتها  للو�سائل  اأن  يت�سح  ما ذكرت  وبناء على   
كبرًيا يف حفظ النف�ض، واأنه اإذا كان الإقامة ال�سعائر يف جماعة اأثٌر يف هالك 
النف�ض؛ فاإنها متنع من اأجل حفظ النف�ض وحياة االآخرين من اأن تهلك. ويعد 

منع اإقامة ال�سعائر من هذا الباب �سمن و�سائل احلفاظ على النف�ض.

املبحث الثالث
مق�سد التي�سري ورفع احلرج واأثره يف منع ال�سعائر العامة

املطلب االأول
التعريف مبق�سد التي�سري ورفع احلرج

يق�سد به: "تكليف االإن�سان مبا يطيق ويقدر، فهًما وتطبيًقا، اأي: تكليفه   
بن�سو�ض �سرعية يقدر على فهمها وتعقلها وا�ستيعابها، وتكليفه باأوامر وتكاليف 

يقدر على فعلها وممار�ستها")1(.
وعرِّف كذلك باأنه:" كل ما اأدى اإىل م�سقة زائدة يف البدن اأو النف�ض   

اأو املال حااًل اأو ماآاًل" ويكون رفعه اإزالة ما يوؤدى اإىل هذه امل�ساق)2(.
لل�سريعة  العامة  املقا�سد  من  احلرج  ورفع  التي�سري  مق�سد  ويعد   
التي�سري ورفع  مبناها على  ال�سريعة  اأن هذه  باال�ستقراء  ثبت  االإ�سالمية، وقد 
اإلِنسَانُ  وَخُلِقَ  عَنُكمْ  فَ 

ِّ
يَُخف َأن  اللّهُ  }يُِريدُ  تعاىل:  قوله  ذلك  ومن  احلرج، 

َضعِيفًا{ ]الن�شاء: 28[، وقوله تعاىل: }وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ ِجهَادِهِ هُوَ اجَْتبَاُكمْ وَمَا 

جَعََل عََليُْكمْ فِي الدِّيِن مِنْ حَرٍَج مِّلََّة َأبِيُكمْ إِبْرَاهِيمَ{ ]احلج: 78[، وقوله تعاىل:  }يُِريدُ 

اللّهُ بُِكمُ الْيُسْرَ وَاَل يُِريدُ بُِكمُ الْعُسْرَ{ ]البقرة: 185[.
علم املقا�سد ال�سرعية, للخادمي )�ص129(.  )1(

رفع احلرج يف ال�سريعة الإ�سالمية, د/ �سالح بن حميد )�ص48 وما بعدها(.  )2(
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املطلب الثاين
اأثر انت�سار الوبائيات مبنع ال�سعائر العامة يف رفع احلرج عن النا�ش

التي�سري على  اأثر كبري يف  له  العامة  ال�سعائر  اإقامة  منع  اأن  ال �سك يف   
النا�ض ورفع احلرج عنهم، اإذا كانت اإقامتها �سبباً مبا�سراً يف االإ�سابة باالأمرا�ض 
واالأوبئة، وقد جاءت ال�سريعة برفع احلرج والتي�سري، فهي �سريعة �سهلة �سمحة 

كما ثبت باأكرث من دليل.
ويعد ت�سريع الرخ�ض للمكلفني على خمتلف �سورها واأنواعها، مظهر   
من مظاهر التي�سري ورفع احلرج ويف ذلك تاأكيد على ق�سد ال�سارع احلفاظ 
املتعلقة  ال�سعائر  ،كاإقامة  العزائم  بع�ض  اأداء  كان  اإذا  وذلك  النفو�ض،  على 
بال�سالة واحلج والعمرة يف جماعة، �سبباً يف اإحلاق احلرج اأو ال�سرر بنفو�ض 
املكلفني؛ وقد ثبت اأن فريو�ض كورونا )كوفيد 19( ينتقل عن طريق املخالطة 
ال�سعائر  اإقامة  يف  يح�سل  اأن  ميكن  هذا  وكل  للمري�ض،  واملالم�سة  والهواء 
اجلماعية، وبناًء على ذلك ميكن للمر�ض اأن ينتقل من املري�ض اإىل ال�سحيح، 
ب�سبب  له  يح�سل  وقد  اإليه،  املر�ض  هذا  انتقال  خالل  من  له  االأذى  فيح�سل 
ذلك الهالك؛ لذا كان ت�سريع الرخ�ض من اأجل اإقامة مق�سد ال�سارع يف حفظ 

النفو�ض عن طريق التخفيف والتي�سري عليها يف اأداء التكاليف املختلفة.   
وبناًء على ذلك ومنعاً من انت�سار هذه اجلائحة التي اأملت بالنا�ض، وملا   
حدث ب�سببها من اإ�سابات عظيمة وكثرية، فقد اتخذت بع�ض الدول االإ�سالمية، 
ملنع  االحتازية  التدابري  من  عدداً  ال�سعودية،  العربية  اململكة  مقدمتها  ويف 
انت�سار هذا الوباء، ومن �سمنها: اإغالق امل�ساجد، واأداء ال�سالة يف البيوت؛ 

حفظاً للنفو�ض، حتت مق�سد التي�سري ورفع احلرج. 
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املبحث الرابع
مق�سد اإزالة ال�رصر واأثره يف منع ال�سعائر العامة

املطلب االأول
التعريف مبق�سد اإزالة ال�رصر وما يدل على وجوب اإزالته

اإن اإزالة ال�سرر ورفعه عن الفرد اأو اجلماعة بعد وقوعه ونزوله واجب   
�سرعاً - اأي فر�ض - ولكن بقدر االإمكان")1( ويكون رفعه بعد وقوعه مبا ميكن 

من التدابري التي تزيل اآثاره ومتنع تكراره، وال�سرر نوعان)2(:
ر اخلا�ش: هو ما ي�سيب فرداً اأو اأفراداً منح�سرين. ال�رصّ  .1

ة، اأو عدداً من الناّا�ض غري منح�سر. ر العام: هو �سرر ي�سيب جمموع االأماّ ال�رصّ  .2
فاإزالة ال�سرر اأو ال�سرر يزال، اأي كان نوعه عاماً اأو خا�ساً، من قواعد   
الفقه الكلية، ومق�سد يف الدين؛ فال�سرر وال�سرار مبثوث منعه يف ال�سريعة 
كلها، يف وقائع جزئية، وقواعد كلية)3(، كقوله تعاىل: }وَاَل ُتمْسُِكوهُنَّ ضِرَارًا 
]الطالق: 6[، وقوله:  لُِتَضيُِّقوا عََليِْهنَّ{  }وَاَل ُتَضارُّوهُنَّ  وقوله:  ]البقرة: 231[  ََّتعَْتدُواْ{  ل

َّهُ بِوَلَدِهِ{ ]البقرة: 233[. }اَل ُتَضآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَاَل مَوُْلودٌ ل

يف  �سرار  وال  �سرر  ال  واأناّه  ومرفوع،  مدفوع  رر  ال�ساّ اأناّ  واالأ�سل   
االإ�سالم، فال�سرر يجب اإزالته، الأن االأمر يحمل على الوجوب، فيجب رفع 
باعتباره  "ال�سرر  الأن  الوقوع)4(؛  بعد  اإزالته  ووجوب  وقوعه،  بعد  ال�سرر 
اإبقاء  اإذا وقع، كما يجب دفعه قبل وقوعه؛ الأن  مف�سدة يجب رفعه واإزالته 

ال�سرر اإبقاء للمف�سدة")5(. 
مو�سوعة القواعد الفقهية, للبورنو )414/4(.  )1(

املرجع ال�سابق )271/12(.  )2(
املوافقات, لل�ساطبي )185/3(.  )3(

القواعد الفقهية وتطبيقاتها يف املذاهب الأربعة, د. حممد م�سطفى الزحيلي )210/1(.  )4(
مو�سوعة القواعد الفقهية, للبورنو )261/6(.  )5(
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املطلب الثاين
اأثر اإزالة �رصر انت�سار الوبائيات مبنع ال�سعائر العامة 

يعد مق�سد اإزالة ال�سرر من املقا�سد العامة يف ال�سريعة االإ�سالمية؛ وقد   
تاأكيده، وقد ذكرت طرفاً منها يف املطلب ال�سابق،  ت�سافرت الن�سو�ض على 
وال اأرى حاجة اإىل ذكرها مرة اأخرى، ولهذه القاعدة دور كبري يف منع انت�سار 
الوبائيات، كونه يندرج حتتها كل ما من �ساأنه اأن يلحق ال�سرر بالنا�ض، وملا كان 
فريو�ض كورونا من نوع الفريو�سات التي قد ت�سبب ال�سرر لالإن�سان بدرجة قد 
ت�سل اإىل املوت، واأنه ينت�سر عرب التجمعات، كان ال بد من منع ال�سعائر العامة 
عن العامة، وذلك حتقيقاً ملق�سد اإزالة ال�سرر، وهنا اأذكر باحلديث الذي رواه 
ابن عمر )ر�سي اهلل عنهما(: اأن النبي )�سلى اهلل عليه و�سلم( قال يف غزوة 
خيرب: " من اأكل من هذه ال�سجرة فال يقرب م�ساجدنا يوؤذينا بريح الثوم")1(.

وهو  وقوعه،  قبل  ال�سرر  باإزالة  معلل  "اأولهما:  اأمران:  منه  ون�ستنبط   
منع من اأكل الثوم من االإقدام على دخول امل�سجد حتى ال يوؤذي امل�سلني، 

والثاين: معلل بوجوب اإزالة ال�سرر بعد الوقوع")2(.
يتاأذى منه امل�سلون،  لكيال  الثوم ممنوعاً  فاإذا كان ال�سرر الذي ي�سببه   
اإزالة  فما بالك باملر�ض الذي قد ي�سبب الهالك. وبناًء على ذلك فاإن مق�سد 
ال�سرر يتتب عليه اأثر كبري يف حفظ �سحة االإن�سان و�سالمته، وكل ما قد يعود 
كاالإجراءات  ال�سرر،  وقوع  مينع  اأن  �ساأنه  من  ما  كل  بال�سرر، وكذلك  عليه 
النت�سار  جتنباً  العامة،  ال�سعائر  اإقامة  منع  اململكة يف  اتخذتها  التي  االحتازية 

فريو�ض كورونا.
اأخرجه البخاري يف �سحيحه, كتاب الأذان, باب ما جاء يف الثوم الني والب�سل والكراث, رقم )853(, )170/1(.  )1(

معلمة زايد للقواعد الفقهية والأ�سولية )489/7(.  )2(
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اأن  ذلك  والعالج،  التداوي  جواز  اأي�ساً:  القاعدة  هذه  يف  ويدخل   
التداوي يزيل �سرر املر�ض وما ين�ساأ عنه من االأذى واالأمل والعجز عن القيام 
بالواجبات والتكاليف ال�سرعية، وهذا العالج قد يكون بتناول اأدوية معينة، 
كان  اإذا  العامة  ال�سعائر  اإقامة  مبنع  يكون  وقد  الطبية)1(،  باجلراحة  يكون  وقد 

املر�ض ينت�سر بني النا�ض عن طريق التجمعات.

املبحث اخلام�ض
اأثر اإقامة ال�سعائر العامة يف انت�سار جائحة كورونا )2(

املطلب االأول
الو�سف الطبي جلائحة كورونا )3(

ت�سبب  قد  التي  الفريو�سات  من  كبرية  ف�سيلة  هي  كورونا  فريو�سات   
املر�ض للحيوان واالإن�سان. 

الب�سر  لدى  ت�سبب  كورونا  فريو�سات  من  عدًدا  اأن  املعروف  ومن   
تها من نزالت الربد ال�سائعة  حاالت عدوى اجلهاز التنف�سي، التي تتاوح ِحداّ
اإىل االأمرا�ض االأ�سد �سرًرا، مثل متالزمة ال�سرق االأو�سط التنف�سية، واملتالزمة 

التنف�سية احلادة الوخيمة )ال�سار�ض(. 

املرجع ال�سابق )495/7(.  )1(
قبل اأن اأدخل يف تف�سيل مو�سوعات هذا املبحث اأود الإ�سارة اإىل اأن كل املعلومات التي تتعلق بفريو�ص كورونا من حيث الو�سف   )2(
الطبي والتعريف بكوفيد19, وغريها مما اأثبته هنا, اعتمدت يف نقلها بطريقة مبا�سرة من موقع منظمة ال�سحة العاملية مع بع�ص 
التعديل – ح�سب احلال –, وذلك على اعتبار اأنها تكاد تكون اجلهة املكلفة من جميع دول العامل فيما يتعلق بهذا املر�ص الذي 

يعدُّ جائحًة عاملية.
./https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/ar .موقع منظمة ال�سحة العاملية  )3(
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التعريف مبر�ش كوفيد 19:
يعد مر�ض كوفيد-19 من االأمرا�ض املعدية التي ي�سببها فريو�ض كورونا   
املُكت�سف موؤخراً، ومل يكن هناك اأي علم بتطور هذا الفريو�ض وهذا املر�ض 
امل�ستجدين قبل انت�ساره يف مدينة يوهان ال�سينية يف كانون االأول/ دي�سمرب 

.2019
م�سدر فريو�ش كورونا امل�سبب ملر�ش كوفيد-19:

لفريو�ض كورونا-�سار�ض-2، وهو فريو�ض  االأ�سا�ض  امل�سدر  يزال  ال   
كورونا امل�سبب ملر�ض كوفيد-19، غري معروف، ومع ذلك فاإن عدداً مقدراً 
من البياّنات املتاحة حتى االآن ت�سري اإىل اأن من�ساأ هذا الفريو�ض رمبا يكون حيواين 
الفريو�ض،  اأن اخلفافي�ض هي من�ساأ  م�سناّعاً، ويرجح  لي�ض فريو�ساً  طبيعي واأنه 

وت�سري درا�سات اأخرى اإىل اأنه م�سنعاً. 
اأعرا�ش مر�ش كوفيد-19:

  تتمثل االأعرا�ض االأكرث �سيوعاً ملر�ض كوفيد-19 يف احلمى واالإرهاق 
وال�سعال اجلاف. وقد يعاين بع�ض املر�سى من االآالم واالأوجاع، اأو احتقان 

االأنف، اأو الر�سح، اأو اأمل احللق، اأو االإ�سهال. 
وعادة ما تكون هذه االأعرا�ض خفيفة وتبداأ تدريجياً. وي�ساب بع�ض   
النا�ض بالعدوى دون اأن تظهر عليهم اأي اأعرا�ض ودون اأن ي�سعروا باملر�ض. 
عالج  اإىل  احلاجة  دون  املر�ض  من   )%80 )نحو  االأ�سخا�ض  معظم  ويتعافى 
اأ�سخا�ض   6 كل  من  تقريباً  واحد  �سخ�ض  لدى  املر�ض  حدة  وت�ستد  خا�ض. 

ي�سابون بعدوى كوفيد-19 حيث يعانون من �سعوبة التنف�ض.
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طبية  مب�سكالت  امل�سابني  واالأ�سخا�ض  امل�سنني  اإ�سابة  احتماالت  وتزداد   
اأ�سا�سية مثل ارتفاع �سغط الدم اأو اأمرا�ض القلب اأو داء ال�سكري، باأمرا�ض وخيمة. 
لالأ�سخا�ض  وينبغي  باملر�ض.  اأُ�سيبوا  الذين  االأ�سخا�ض  من   %2 نحو  تويف  وقد 

الذين يعانون من احلمى وال�سعال و�سعوبة التنف�ض التما�ض الرعاية الطبية.
املطلب الثاين

طرق انت�سار اجلائحة)1( 
تنتقل االإ�سابة بعدوى مر�ض كوفيد-19، اإىل االأ�سخا�ض غري امل�سابني   
الطرق  من  باأي  وذلك  بالفريو�ض  امل�سابني  االآخرين  االأ�سخا�ض  طريق  عن 

االتية:
ال�سغرية  الُقطريات  ينتقل عن طريق  اأن  للمر�ض  ال�سعال والعط�ش: ميكن   .1
التي تتناثر من االأنف اأو الفم عندما ي�سعل ال�سخ�ض امل�ساب باملر�ض اأو 
واالأ�سطح  االأ�سياء  على  الُقطريات  هذه  تت�ساقط  عندما  وذلك  يعط�ض، 
عند  االآخرون  االأ�سخا�ض  ي�ساب  لذلك  ونتيجة  بال�سخ�ض،  املحيطة 

مالم�ستهم لهذه االأ�سياء اأو االأ�سطح، ثم مل�ض العينني اأو االأنف اأو الفم.
مل�ش االأ�سطح امللوثة: ينت�سر املر�ض كذلك من �سخ�ض اإىل اآخر عرب االأ�سطح   .2
اأ�سياء  مل�ض  اأو  فمه  يغط  ومل  امل�ساب  عط�ض  فاإذا  امل�ساب،  مل�سها  التي 
تنتقل اإىل ال�سخ�ض االآخر مبجرد مالم�سته لتلك  واأ�سطحاً، فاإن العدوى 
االأ�سطح، وقد اأثبتت الدرا�سات اأن الفريو�ض قد يبقى حياً على االأ�سطح 

ملدة قد ت�سل اإىل ت�سعة اأيام.

./https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/ar .موقع منظمة ال�سحة العاملية  )1(
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ي�ساب  اأن  ميكن  امل�ساب:  ال�سخ�ش  من  تخرج  التي  القطريات  تنف�ش   .3
امل�ساب  ال�سخ�ض  من  تخرج  التي  الُقطريات  تنف�سوا  اإذا  االأ�سخا�ض 
باملر�ض مع �سعاله اأو زفريه؛ لذا فمن االأهمية مبكان االبتعاد عن ال�سخ�ض 

املري�ض مب�سافة تزيد على مت واحد )3 اأقدام(.
املطلب الثالث

اأثر منع ال�سعائر العامة يف احلد من انت�سار اجلائحة
انت�ساره،  طرق  حيث  من  كوفيد19،  مبر�ض  يتعلق  ما  اأعاله،  ذكرت   
متى  اآخر  �سخ�ض  اأيِّ  اإىل  امل�ساب  ال�سخ�ض  من  العدوى  �سمنها  من  والتي 
املختلفة،  التعبدية  ال�سعائر  اأن  املعروف  اأقل من مت، ومن  بينهما م�سافة  كان 
تكون يف تقارب �سبه ملت�سق، فال يوجد م�سافة بني �سخ�ض واآخر، ولعل ذلك 
ميكن اأن يكون له �سبب مبا�سر يف انت�سار العدوى بطريقة اأ�سرع؛ وذلك الأن 
االجتماع لهذه ال�سعائر دائماً ما يكون باأعداد كبرية، �سواًء ال�سالة اأم احلج اأم 
العمرة، مما يوؤدي اإىل انت�سار املر�ض بني امل�سلني من ناحية، واإىل غريهم ممن 
هم يف االأ�سواق واملنازل والطرقات وغريها من ناحية اأخرى؛ فتكون النتيجة 

كارثية مبعنى الكلمة.
وبناًء على ذلك يتحتم منع هذه ال�سعائر اإىل حني اجنالء هذا الوباء،   
انت�ساره؛ وهذا ما يتم�سى ومقا�سد ال�سريعة يف دفع املفا�سد التي  للحد من 

ميكن اأن تقع على النف�ض واملال.
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املبحث ال�ساد�ض
االإجراءات االحرتازية التي اتخذتها ال�سعودية

ملجابهة جائحة كورونا حفظًا للمقا�سد الكلية
تُعد اململكة من اأوائل الدول التي ا�ست�سعرت خطورة فريو�ض كورونا،   
من  للوقاية  عالية،  باحتافية  ات�سمت  احتازية  جهوداً  ذلك  يف  بذلت  وقد 
مواطنيها  منطلق حر�سها على  من  انت�ساره، وذلك  من  الفريو�ض واحلد  هذا 
و�سالمتهم، وهذا اإن دل فاإنا يدل على اأن املواطن على راأ�ض قائمة اأولويات 

الدولة، ولبيان تلك االإجراءات فاإين �ساأتكلم عنها يف اأربعة مطالب:
املطلب االأول

املق�سد من اإيقاف العمرة موؤقتًا
بتاريخ 27/ اململكة  اتخذت  تف�سي جائحة كورونا  اإطار مواجهة  يف   
فرباير 2020م قراراً بتعليق الدخول الأغرا�ض العمرة، ثم بتاريخ 4/ مار�ض 
مت تعليق العمرة موؤقتا للمواطنني واملقيمني يف اململكة)1(. ولعل اأبرز املقا�سد 

التي ت�ستفاد من هذا القرار االحتازي تتمثل يف االآتي)2(:
الأن  وذلك  واملدينة؛  ملكة  وو�سوله  كورونا،  فريو�ض  انت�سار  من  احلد   .1
بالد  خمتلف  من  امل�سلمني  من  كبرًيا  تدفقاً  ي�سهدان  ال�سريفني  احلرمني 

العامل، مما ي�سكل بيئة منا�سبة النت�سار الفريو�ض.
واأمن  و�سالمتهم،  الرحمن  �سيوف  اأمن  على  اململكة  حكومة  حر�ض   .2

امل�ساعر املقد�سة وا�ستقرارها.
باللغة   CNN موقع   ,https;//www.moi.gov.sa/wps/portal/ho(  ( ال�سعودية  الداخلية  وزارة  موقع   )1(

.)Arabic. Cnn. Com/health/artcle ( العربية
.)www.alifta.gov.sa ( انظر: فتوى هيئة كبار العلماء باململكة العربية ال�سعودية  )2(
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عليه  حثت  مما  وذلك  جميعاً،  وامل�سلمني  واملقيمني  الوطن  اأبناء  حماية   .3
ال�سريعة االإ�سالمية من حفظ النف�ض وحمايتها من االأذى. 

االأذى  اإحلاق  اإىل  يوؤدي  ما  كل  منع  خالل  من  ال�سريعة  مقا�سد  حتقيق   .4
بالنف�ض من اآثار هذا الفريو�ض الذي قد يفتك بحياة املعتمرين.

العامة يف  مقا�سدها  ال�سريعة من خالل  اإليه  تدعو  الذي  بالواجب  قياماً   5
رفع ال�سرر، وهو روح ال�سريعة الذي و�سع الت�سريع الأجله.

جلب  على  مقدم  املفا�سد  درء  واأن:  الذرائع،  �سد  قاعدة:  اإعمال   .6
امل�سالح.

املطلب الثاين
املق�سد من منع اإقامة اجلمع واجلماعات يف امل�ساجد موؤقتًا

من �سمن ما اتخذته اململكة من قرارات احتازية، القرار الذي �سدر   
بتاريخ 17/ مار�ض/ 2020م، والذي ق�سى باإيقاف �سالة اجلمعة واجلماعات 

يف امل�ساجد واالكتفاء برفع االأذان)1(، ويف ذلك جملة من املقا�سد منها:
جاء القرار بناء على ما تقت�سيه امل�سلحة ال�سرعية والوطنية من �سرورة   .1
احلفاظ على النف�ض، وبناًء على ما ذكرته من خطورة هذا املر�ض وفقاً ملنظمة 
ال�سحة العاملية، والتي اأكدت على اخلطورة ال�سديدة للتجمعات يف نقل 

الفريو�ض وما ي�سكله ذلك من خطورة على حياة الب�سر اأجمعني.
يعد هذا القرار اإعمااًل ملبداأ تطبيق الرخ�ض ال�سرعية بتك �سالة اجلماعة   .2
املتوقع  الأن  كذلك،  توقعه  بل  ووقوعه  الوباء  ح�سول  عند  امل�سجد  يف 

القريب كالواقع، خ�سو�ساً اأنه مل يوجد دواء له حتى االآن. 
.https;//www.moi.gov.sa/wps/portal/ho موقع وزارة الداخلية ال�سعودية  )1(
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وقوله   ،]195 ]البقرة:  التَّهُْلَكةِ{  إِلَى  بَِأيْدِيُكمْ  ُتلُْقواْ  }وَاَل  تعاىل:  لقوله  امتثااًل   .3
ذلك  ]الن�شاء: 29[، ويف  رَحِيمًا{  بُِكمْ  َكانَ  اللّهَ  إِنَّ  َأنُفسَُكمْ  َتْقُتُلواْ  }وَاَل  تعاىل: 

دليل وجوب حفظ النف�ض، بتجنب االأ�سباب املف�سية اإىل الهالك)1(.
وال  �سرر  ال  كقاعدة:  ال�سرر،  برفع  املتعلقة  ال�سرعية  للقواعد  اإعمااًل   .4

�سرار، والقاعدة املتفرعة عنها: " اأن ال�سرر يدفع بقدر االإمكان".
الفرد  على  بال�سالمة  يعود  مما  الفريو�ض  النت�سار  منعاً  ذلك  يف  اأن   .5

واملجتمع.
املطلب الثالث

مق�سد االإلزام باحلجر املنزيل ومنع التزاور االجتماعي
يعد االإلزام باحلجر املنزيل ومنع التزاور االجتماعي من اأهم االإجراءات   
فريو�ض  انت�سار  من  للحد  اململكة  اتخذتها  التي  الوقائية  والتدابري  االحتازية 
كورونا؛ ملا يف ذلك من اأثر كبري يف حتقيق مق�سد املحافظة على النف�ض عند 
انت�سار الوباء؛ الأن اخلروج من املنزل مظنة حمل الفريو�ض وانتقاله وتف�سيه؛ 
وملا يف ذلك من م�سلحة معتربة، خا�سة وعامة تتمثل يف وقاية الفرد واملجتمع 

من االإ�سابة بهذا الفريو�ض، وحماية البالد والعباد منه.
وبناًء على ذلك يعد اخلارج من املنزل يف هذه الظروف اال�ستثنائية   

معر�سا نف�سه وغريه للتهلكة، والبالد لالنهيار)2(.

.)www.alifta.gov.sa ( انظر: فتوى هيئة كبار العلماء باململكة العربية ال�سعودية  )1(
العلماء  كبار  هيئة  فتوى  )https;//www.moi.gov.sa/wps/portal/ho؛   ( ال�سعودية  الداخلية  وزارة  موقع   )2(

.)www.alifta.gov.sa (باململكة العربية ال�سعودية
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املطلب الرابع
مق�سد فر�ش ال�رصائب املالية ملخالفات قرارات حظر التجوال واحلجر املنزيل

اأعلنت وزارة الداخلية باململكة يوم االثنني2020/3/23م، جمموعة   
املفرو�ض  التجوال  حلظر  املخالفني  بحق  تطبيقها  �سيتم  التي  العقوبات  من 
تزيد  املالية، وال�سجن مدة ال  الغرامة  منها  امل�ستجد)1(،  ملكافحة وباء كورونا 

عن ع�سرين يوماً يف العود اإىل ارتكاب خمالفة منع احلظر.
وتاأتي هذه االإجراءات يف اإطار الدور الكبري الذي تقوم به اململكة يف   

حماية املواطنني واملقيمني من خطر االإ�سابة بهذا املر�ض وانت�ساره. 
ال�سحة  حلفظ  �سرورياً  اإجراًء  املنزيل  واحلجر  التجوال  حظر  ويعد   
وال�سالمة العامة للمواطنني، ولعل هذا يوؤكد اهتمام اململكة مبواطنيها وتقدمي 

اأف�سل الرعاية لهم، وحمايتهم من كل ما يهدد اأمنهم و�سالمتهم.
االإجراءات  هذه  يخالف  ملن  العقوبات  هذه  تاأتي  ذلك  على  وبناًء   

كنتيجة لتعر�ض نف�سه وغريه خلطر االإ�سابة.
 

اخلامتــــــــة
وتت�سمن خامتة البحث اأهم ما تو�سلت اإليه الدرا�سة من نتائج؛ جاءت   
بها يف  اأو�سي  التي  التو�سيات  ف�ساًل عن عدد من  املو�سوع؛  باأطراف  ملمَّة 

هذا اخلتام.

عربية   نيوز  �سكاي  موقع   ,  https;//www.moi.gov.sa/wps/portal/ho(  ( ال�سعودية  الداخلية  وزارة  موقع   )1(
.skynwsarabia.com
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 اأواًل: النَّتائج:
التَّقارب  على  اإقامتها  ويتوقَّف  االجتماع  ت�ستدعي  العامَّة  ال�سَّعائر  اأَنَّ   .1

اجل�سدي؛ فمنعها له اأثٌر كبرٌي يف احلدِّ من انت�سار فريو�ض كورونا.
حفظ  ُق  يحقِّ كورونا  فريو�ض  انت�سار  من  للحدِّ  العامَّة  ال�سَّعائر  منع  اأَنَّ   .2
النَّف�ض؛ الذي هو مق�سٌد من مقا�سد ال�سَّارع ال�سَّروريَّة مع بقاء ال�سَّعرية 

قائمًة من غري جماعة.
يجب منع اإقامة ال�سَّعائر العامَّة يف حال اأَنَاّها كانت �سبباً يف انت�سار االأمرا�ض   .3
؛ الأَنَّ االأحكام مبنيٌَّة على  املف�سية اإىل اإتالف النُّفو�ض ولو على �سبيل الظَّنِّ

املِظنَّة ال املِئنَّة .
ين؛ فاإِنَّه يقدَّم حفظ النَّف�ض على  اأَنَّه اإذا تعار�ض حفظ النَّف�ض مع حفظ الدِّ  .4
ٍل  ين اإِالَّ يف اجلهاد؛ ويف نازلتنا يتعار�ض حفظ النَّف�ض مع مكمِّ حفظ الدِّ

ين؛ فيتعنيَُّ حفظ النَّف�ض من باٍب اأوىل. حلفِظ الدِّ
مبنع  ال�سُّعوديَاّة  العربيَّة  اململكة  اتَّخذتها  التي  االحتازية  االإجراءات  اأن   .5

يَّة. ين يف حتقيق مقا�سده الُكلِّ ة تتَّفق وروح الدِّ اإقامة ال�سَّعائر العاَماّ
و�سيات: ثانًيا: الَتّ

حفظ  �ساأنها  من  التي  االإجراءات  جميع  اتِّخاذ  ب�سرورة  الباحثة  تو�سي   .1
النُّفو�ض من الهالك ب�سبب ان�سار فريو�ض كورونا.

التي  االحتازية  االإجراءات  بجميع  االلتزام  ب�سرورة  الباحثة  تو�سي   .2
فريو�ض  انت�سار  من  باحلدِّ  يتعلَّق  فيما  ال�سُّعوديَاّة  العربيَّة  اململكة  اتَّخذتها 

كورونا.
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يف  طالَّبها  بتوجيه  العلميَّة  لالأق�سام  اجلامعات  باإلزام  الباحثة  تو�سي   .3
مرحلتي املاج�ستري والدكتوراه بدرا�سة النَّوازل امل�ستجدَّة، وبيان اأحكامها 

ال�سرعيَّة؛ خلدمة املجتمعات االإ�سالميَّة.
 

امل�سادر واملراجع
االإحكام يف اأ�سول االأحكام، املوؤلف: اأبو احل�سن �سيد الدين علي بن اأبي   -
علي بن حممد بن �سامل الثعلبي االآمدي )املتوفى: 631هـ(، املحقق: عبد 

الرزاق عفيفي، النا�سر: املكتب االإ�سالمي، بريوت- دم�سق- لبنان.
اإر�ساد اأويل الب�سائر واالألباب لنيل الفقه باأقرب الطرق واأي�سر االأ�سباب -   -
املوؤلف: اأبو عبد اهلل، عبد الرحمن بن نا�سر بن عبد اهلل بن نا�سر بن حمد 
اآل �سعدي )املتوفى: 1376هـ( - اعتنى به ون�سقه وعلق عليه: اأبو حممد 
الطبعة:   - الريا�ض  ال�سلف،  اأ�سواء  النا�سر:   - املق�سود  عبد  بن  اأ�سرف 

االأوىل، 1420 هـ - 2000م.
بن  حممد  بكر  اأبو  املوؤلف:  واالختالف،  واالإجماع  ال�سنن  يف  االأو�سط   -
اإبراهيم بن املنذر الني�سابوري )املتوفى: 319هـ(، حتقيق: اأبو حماد �سغري 
اأحمد بن حممد حنيف، النا�سر: دار طيبة - الريا�ض – ال�سعودية، الطبعة: 

االأوىل - 1405 هـ، 1985م.
بن  اأحمد  بن  حممد  الوليد  اأبو  املوؤلف:  املقت�سد،  ونهاية  املجتهد  بداية   -
)املتوفى:  احلفيد  ر�سد  بابن  ال�سهري  القرطبي  ر�سد،  بن  اأحمد  بن  حممد 
تاريخ  طبعة،  بدون  الطبعة:  القاهرة،   – احلديث  دار  النا�سر:  595هـ(، 

الن�سر: 1425هـ - 2004م.
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بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع، املوؤلف: عالء الدين، اأبو بكر بن م�سعود   -
بن اأحمد الكا�ساين احلنفي )املتوفى: 587هـ(، النا�سر: دار الكتب العلمية، 

الطبعة: الثانية، 1406هـ - 1986م
تف�سري  من  اجلديد  العقل  وتنوير  ال�سديد  املعنى  »حترير  والتنوير  التحرير   -
بن  الطاهر  الطاهر بن حممد بن حممد  املوؤلف: حممد  املجيد«،  الكتاب 
 – للن�سر  التون�سية  الدار  النا�سر:  1393هـ(،  )املتوفى:  التون�سي  عا�سور 

تون�ض، �سنة الن�سر: 1984م.
حممد  بن  حممد  الدين  �سم�ض  اهلل،  عبد  اأبو  املوؤلف:  والتحبري،  التقرير   -
بن حممد املعروف بابن اأمري حاج ويقال له ابن املوقت احلنفي )املتوفى: 
879هـ(، النا�سر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 1403هـ - 1983م.

بن  يو�سف  عمر  اأبو  املوؤلف:  واالأ�سانيد،  املعاين  من  املوطاأ  ملا يف  التمهيد   -
)املتوفى:  القرطبي  النمري  عا�سم  بن  الرب  عبد  بن  حممد  بن  اهلل  عبد 
463هـ(، حتقيق: م�سطفى بن اأحمد العلوي، حممد عبد الكبري البكري، 
النا�سر: وزارة عموم االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية، املغرب، عام الن�سر: 

1387هـ.
عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  اأمور  من  املخت�سر  ال�سحيح  امل�سند  اجلامع   -
و�سلم( و�سننه واأيامه = �سحيح البخاري، املوؤلف: حممد بن اإ�سماعيل اأبو 
عبداهلل البخاري اجلعفي، املحقق: حممد زهري بن نا�سر النا�سر، النا�سر: 
دار طوق النجاة )م�سورة عن ال�سلطانية باإ�سافة ترقيم ترقيم حممد فوؤاد 

عبد الباقي(، الطبعة: االأوىل، 1422هـ.
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اجلامع الأحكام القراآن = تف�سري القرطبي، املوؤلف: اأبو عبد اهلل حممد بن   -
القرطبي  الدين  �سم�ض  اخلزرجي  االأن�ساري  فرح  بن  بكر  اأبي  بن  اأحمد 
)املتوفى: 671هـ(، حتقيق: اأحمد الربدوين واإبراهيم اأطفي�ض، النا�سر: دار 

الكتب امل�سرية – القاهرة، الطبعة: الثانية، 1384هـ - 1964 م
احلاوي الكبري يف فقه مذهب االإمام ال�سافعي وهو �سرح خمت�سر املزين،   -
املوؤلف: اأبو احل�سن علي، بن حممد بن حممد بن حبيب الب�سري البغدادي، 
ال�سهري باملاوردي )املتوفى: 450هـ(، املحقق: ال�سيخ علي حممد معو�ض 
- ال�سيخ عادل اأحمد عبد املوجود، النا�سر: دار الكتب العلمية، بريوت، 

لبنان، الطبعة: االأوىل، 1419 هـ -1999م.
ال�سهيد وجيه الدين  اأحمد بن عبد الرحيم بن  البالغة، املوؤلف:  حجة اهلل   -
)املتوفى:  الدهلوي«  اهلل  ويل  »ال�ساه  بـ  املعروف  من�سور  بن  معظم  بن 
لبنان،   – بريوت  اجليل،  دار  النا�سر:  �سابق،  ال�سيد  املحقق:  1176هـ(، 

الطبعة: االأوىل، �سنة الطبع: 1426 هـ - 2005م.
عبد  بن  اإدري�ض  بن  اأحمد  الدين  �سهاب  العبا�ض  اأبو  املوؤلف:  الذخرية،   -
الغرب  النا�سر: دار  بالقرايف )املتوفى: 684هـ(،  ال�سهري  املالكي  الرحمن 

االإ�سالمي- بريوت، الطبعة: االأوىل، 1994م.
اأمني بن عمر  رد املحتار على الدر املختار، املوؤلف: ابن عابدين، حممد   -
بن عبد العزيز عابدين الدم�سقي احلنفي )املتوفى: 1252هـ(، النا�سر: دار 

الفكر-بريوت، الطبعة: الثانية، 1412هـ - 1992م
الرو�سة الندية )ومعها: التعليقاُت الرَّ�سية على »الرَّو�سة الناّديَّة« (املوؤلف:   -
ابن لطف اهلل احل�سيني  الطيب حممد �سديق خان بن ح�سن بن علي  اأبو 
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ث  املحدِّ العالمة  بقلم:  1307هـ(التعليقات  )املتوفى:  الِقنَّوجي  البخاري 
ين االألَباين، �سبط ن�سَّه، وحقَّقه، َوَقام على ن�سره:  ر الداّ ال�سيخ حممَّد نَا�سِ
علي بن ح�َسن بن علي بن َعبد احلميد احَللبيُّ االأثرياّ النا�سر: َداُر ابن القيِّم 
للن�سر والتوزيع، الريا�ض - اململكة العربية ال�سعودية، َدار ابن عفَّان للن�سر 
والتوزيع، القاهرة - جمهورية م�سر العربية الطبعة: االأوىل، 1423هـ - 

2003م.
�سنن ابن ماجه، املوؤلف: ابن ماجة - وماجة ا�سم اأبيه يزيد - اأبو عبد اهلل   -
حممد بن يزيد القزويني )املتوفى: 273هـ(، املحقق: �سعيب االأرنوؤوط - 
عادل مر�سد - حممَّد كامل قره بللي - َعبد اللاّطيف حرز اهلل، النا�سر: دار 

الر�سالة العاملية، الطبعة: االأوىل، 1430 هـ - 2009م.
بن  علي  بن  حممد  املوؤلف:  االأزهار،  حدائق  على  املتدفق  اجلرار  ال�سيل   -
حممد بن عبد اهلل ال�سوكاين اليمني )املتوفى: 1250هـ(، النا�سر: دار ابن 

حزم، الطبعة: الطبعة االأوىل.
علم املقا�سد ال�سرعية.  -

، اأ�ستاذ  الِفْقُه االإ�سالميُّ واأدلَُّتُه، املوؤلف: اأ. د. َوْهَبة بن م�سطفى الزَُّحْيِلياّ  -
ال�سَّريعة،  يَّة  كلاّ  - دم�سق  بجامعة  واأ�سوله  االإ�سالمياّ  الفقه  ق�سم  ورئي�ض 
النا�سر: دار الفكر - �سوريَّة – دم�سق، الطبعة: الرَّابعة املنقَّحة املعدَّلة بالنِّ�سبة 

ملا �سبقها )وهي الطبعة الثانية ع�سرة ملا تقدمها من طبعات م�سورة(.
القامو�ض الفقهي لغة وا�سطالحا - املوؤلف: الدكتور �سعدي اأبو حبيب -   -
النا�سر: دار الفكر. دم�سق – �سورية - الطبعة: الثانية 1408 هـ = 1988م
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حممد  د.  املوؤلف:  االأربعة،  املذاهب  يف  وتطبيقاتها  الفقهية  القواعد   -
م�سطفى الزحيلي، النا�سر: دار الفكر – دم�سق، الطبعة: االأوىل، 1427 

هـ - 2006م.
القوانني الفقهية، املوؤلف: اأبو القا�سم، حممد بن اأحمد بن حممد بن عبد   -

اهلل، ابن جزي الكلبي الغرناطي )املتوفى: 741هـ(.
ل�سان العرب، املوؤلف: حممد بن مكرم بن على، اأبو الف�سل، جمال الدين   -
ابن منظور االأن�ساري الرويفعى االإفريقى )املتوفى: 711هـ(، النا�سر: دار 

�سادر – بريوت، الطبعة: الثالثة - 1414هـ.
زكريا  اأبو  املوؤلف:  واملطيعي(،  ال�سبكي  تكملة  )مع  املهذب  �سرح  املجموع   -

حميي الدين يحيى بن �سرف النووي )املتوفى: 676هـ(، النا�سر: دار الفكر.
خمت�سر العالمة خليل، املوؤلف: خليل بن اإ�سحاق بن مو�سى، �سياء الدين   -
النا�سر:  اأحمد جاد،  اجلندي املالكي امل�سري )املتوفى: 776هـ(، املحقق: 

دار احلديث/القاهرة، الطبعة: االأوىل، 1426هـ/2005م.
م�سند االإمام اأحمد بن حنبل، املوؤلف: اأبو عبد اهلل اأحمد بن حممد بن حنبل   -
بن هالل بن اأ�سد ال�سيباين )املتوفى: 241هـ(، املحقق: �سعيب االأرنوؤوط 
التكي،  املح�سن  بن عبد  اإ�سراف: د عبد اهلل  - عادل مر�سد، واآخرون، 

النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة.
امل�سند ال�سحيح املخت�سر بنقل العدل عن العدل اإىل ر�سول اهلل )�سلى اهلل   -
عليه و�سلم(، املوؤلف، م�سلم بن احلجاج اأبو احل�سن الق�سريي الني�سابوري 
اإحياء  دار  النا�سر:  الباقي،  عبد  فوؤاد  حممد  املحقق:  261هـ(،  )املتوفى: 

التاث العربي – بريوت. 
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املبي�ض،  اأحمد  ال�سريعة االإ�سالمية، د/ حممد  النف�ض يف  م�سلحة حفظ   -
موؤ�س�سة املختار للن�سر والتوزيع، الطبعة االأوىل 1425ه، 2005م.

مطالب اأويل النهى يف �سرح غاية املنتهى، املوؤلف: م�سطفى بن �سعد بن   -
عبده ال�سيوطي �سهرة، الرحيبانى مولدا ثم الدم�سقي احلنبلي )املتوفى: 
1243هـ(، النا�سر: املكتب االإ�سالمي، الطبعة: الثانية، 1415هـ - 1994م.

املعاين البديعة يف معرفة اختالف اأهل ال�سريعة، املوؤلف: حممد بن عبد   -
اهلل بن اأبي بكر احلثيثي ال�سرديف الرميي، جمال الدين )املتوفى: 792هـ(، 
حتقيق: �سيد حممد مهنى، النا�سر: دار الكتب العلمية – بريوت، الطبعة: 

االأوىل، )1419هـ - 1999م(.
معجم ديوان االأدب - املوؤلف: اأبو اإبراهيم اإ�سحاق بن اإبراهيم بن احل�سني   -
الفارابي، )املتوفى: 350هـ( - حتقيق: دكتور اأحمد خمتار عمر - مراجعة: 
والطباعة  لل�سحافة  ال�سعب  دار  موؤ�س�سة  طبعة:   - اأني�ض  اإبراهيم  دكتور 

والن�سر، القاهرة - عام الن�سر: 1424هـ - 2003م.
املغني البن قدامة، املوؤلف: اأبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن اأحمد بن   -
بابن  ال�سهري  احلنبلي،  الدم�سقي  ثم  املقد�سي  اجلماعيلي  قدامة  بن  حممد 
قدامة املقد�سي )املتوفى: 620هـ(، النا�سر: مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون 

طبعة، تاريخ الن�سر: 1388هـ - 1968م.
املف�سل يف احكام املراأة والبيت امل�سلم يف ال�سريعة االإ�سالمية، للدكتور   -
الطبعة:  لبنان،   – بريوت  الر�سالة،  موؤ�س�سة  النا�سر:  زيدان،  الكرمي  عبد 

االأوىل، 1413هـ - 1993م.
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بن حممد  بن حممد  الطاهر  املوؤلف: حممد  االإ�سالمية،  ال�سريعة  مقا�سد   -
التون�سي )املتوفى: 1393هـ(، املحقق: حممد احلبيب  الطاهر بن عا�سور 
عام  قطر،  االإ�سالمية،  وال�سوؤون  االأوقاف  وزارة  النا�سر:  اخلوجة،  ابن 

الن�سر: 1425 هـ - 2004م.
املهذب يف فقه االإمام ال�سافعي، املوؤلف: اأبو ا�سحاق اإبراهيم بن علي بن   -
يو�سف ال�سريازي )املتوفى: 476هـ(، النا�سر: دار الكتب العلمية، بدون.

الغرناطي  اللخمي  حممد  بن  مو�سى  بن  اإبراهيم  املوؤلف:  املوافقات،   -
ال�سهري بال�ساطبي )املتوفى: 790هـ(، املحقق: اأبو عبيدة م�سهور بن ح�سن 
1417هـ/  االأوىل  الطبعة  الطبعة:  عفان،  ابن  دار  النا�سر:  �سلمان،  اآل 

1997م.
وال�سئون  االأوقاف  وزارة  عن:  -�سادر  الكويتية  الفقهية  املو�سوعة    -

االإ�سالمية – الكويت- الطبعة: )من 1404 - 1427 هـ(.
حممد  بن  اأحمد  بن  �سدقي  حممد  املوؤلف:  الفقهية،  القواعد  مو�سوعة   -
اآل بورنو اأبو احلارث الغزي، النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت – لبنان، 

الطبعة: االأوىل، 1424 هـ - 2003م.
العبيكان، الطبعة:  النا�سر: مكتبة  املوؤلف: نور الدين بن خمتار اخلادمي،   -

االأوىل 1421هـ- 2001م.
الرحيم بن احل�سن بن  املوؤلف: عبد  ال�سول �سرح منهاج الو�سول،  نهاية   -
772هـ(،  )املتوفى:  الدين  جمال  حممد،  اأبو   ، ال�سافعياّ االإ�سنوي  علي 
1420هـ-  االأوىل  الطبعة:  -بريوت-لبنان،  العلمية  الكتب  دار  النا�سر: 

1999م.
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يحيى  الدين  زكريا حميي  اأبو  احلجاج،  بن  م�سلم  �سرح �سحيح  املنهاج   -
بن �سرف النووي )املتوفى: 676هـ(، النا�سر: دار اإحياء التاث العربي – 

بريوت، الطبعة: الثانية، 1392ه.
بن  �َسْورة  بن  بن عي�سى  املوؤلف: حممد  التمذي،  �سنن  الكبري -  اجلامع   -
املحقق:  279هـ(،  )املتوفى:  عي�سى  اأبو  التمذي،  ال�سحاك،  بن  مو�سى 
الن�سر:  �سنة  االإ�سالمي بريوت،  الغرب  النا�سر: دار  ب�سار عواد معروف، 

1998م.


