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قواعد الن�صر يف املجلة
املعرفة  ال�سليمة يف جماالت  واملنهجية  باالأ�سالة  تت�سم  التي  والدرا�سات  البحوث  املجلة  تن�سر   -1

املختلفة من داخل ال�سودان وخارجه.
اأن يخدم البحث ق�سايا التاأ�سيل العلمي واملعريف وفقًا ملنهج االإ�سالم.  -2

اأن ال يكون البحث �سبق ن�سره اأو مقدمًا للن�سر لدى جهة اأخرى.  -3
اأن ميثل البحث اإ�سافة اأو م�ساهمة علمية جادة يف العلم واملعرفة.  -4

يجب اأن يت�سدر البحث ملخ�سًا بعنا�سره املعروفة علميًا، ال تقل عن 150 كلمة وال تزيد عن 200   -5
كلمة باللغتني )العربية دومًا، وباالإجنليزية اأو لغة البحث(.

يق�سم منت البحث تق�سيمًا وا�سحًا )مباحث اأو مطالب ونحوهما( باالإ�سافة اإىل اخلامتة بالنتائج   -6
والتو�سيات.

اأن يكون التوثيق للمعلومات وفقًا للمنهج العلمي باأ�سفل ال�سفحة، واأن تو�سع قائمة امل�سادر   -7
واملراجع يف ذيل البحث بدون تكرار مرتبة ترتيبًا اأبجديًا.

يقدم البحث مطبوعًا على برنامج )WORD( بخط Simplified Arabic بحجم اخلط 14 لن�ض   -8
املنت، و12للتوثيق يف الهام�ض مع مراعاة هوام�ض ال�سفحة 2�سم علوي و�سفلي واأي�سر، و3�سم 
اأمين، واإذا كان البحث باللغة االإجنليزية يكون بخط Times New Roman وبحجم 12 لن�ض 

املنت، و10للهام�ض.
ي�سلم عدد 3 ن�سخ ورقية )WORD( ون�سخة الكرتونية )WORD( وفقا ملوا�سفات البند )8(.  -9

ال يزيد عدد �سفحات البحث عن 25�سفحة A4، وال تقل عن 15�سفحة مبا يف ذلك االأ�سكال   -10
واملالحق.

ت�سلم البحوث مبا�سرة اإىل رئي�ض ق�سم التحرير والن�سر ويف حالة االإر�سال ير�سل البحث بر�سم   -11
.)mtaaseel@gmail.com( رئي�ض هيئة حترير جملة تاأ�سيل العلوم عرب الربيد االلكرتوين

يخ�سع البحث للتحكيم املخت�ض علميًا، وذلك بعد اجتياز البحث للفح�ض االأويل، واأن املجلة غري   -12
ملزمة برد البحث اإىل �ساحبه مطلقًا.

توؤول حقوق ن�سر البحوث والدرا�سات كاملة للمجلة.  -13
تخ�سع اأولويات ن�سر البحوث وترتيبها العتبارات فنية حم�سة �سمن اخت�سا�سات هيئة التحرير.  -14

يتحمل الباحث م�سئولية اإخالله باالأمانة العلمية عن بحثه وما يرتتب على ذلك.   -15
يرفق الباحث اأو الباحثون مع البحث �سفحة عنوان البحث ونبذة تعريفية عن نف�سه اأو اأنف�سهم،   -16
التوا�سل  بغر�ض  ال�سارية(  االت�ساالت  واأرقام  كاماًل،  والعنوان  الدقيق،  )التخ�س�ض  ت�سمل: 

معهم متى تطلب ذلك.
مالحظـــة:

خارج  ومن  �سوداين  1000جنيه  وقدرهـ  مبلغ  ال�سودان  داخل  من  الباحثون  اأو  الباحث  يدفع  	•
ال�سودان مبلغ 250 دوالرًا اأمريكيًا.

املركز. راأي  ميثل  اأن  بال�سرورة  ولي�ض  كاتبه،  راأي  ميثل  باملجلة  املن�سور  البحث  	•
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حمتوي�ت العدد

ال�سفحةالباحثا�سم البحث
حكلمة العدد

قراءة �سورة ال�سجدة والإن�سان يف فجر يوم اجلمعة 
»درا�سة فقهية« 

د. فهيد بن وزير بن مطلع الروقي 
العتيبي

1

وال�سنة  الكرمي  القراآن  يف  واأدلتها  حقيقتها  الع�سمة  مو�سوعية 
النبوية

31اأ.د. اأبكر عبد البنات اآدم اإبراهيم

توجيه القراءات عند الإمام ابن جزي الكلبي من �سورة الأنفال 
اإىل �سورة يو�سف عليه ال�سالم

63اأ. اأحمد بن عبد اهلل الفريح

نقل  على  الواردة  الإ�سكالت  دفع  يف  الباقالين  الإمام  منهج 
القراآن الكرمي وجمعه

حامد  بن  اهلل  دخيل  بن  ع�سام  د. 
احلربي

87

وال�سبط  القراءات  تعليم  يف  ال�سطناعي  الذكاء  ا�ستثمار 
الأدائي

بن  عبدالرحمن  بن  عبدالرحيم  اأ. 
اإبراهيم اإيدي

115

حميدان قتال الباغي واحلربي باحلرم املكي ال�رشيف »درا�سة فقهية« بن  ه  َمدَّ بن  حامد  اأ.د. 
اجلدعاين

135

185د. خليفة على ح�سني مبيوععقوبة التغريب يف القانون ال�سوداين »درا�سة مقارنة«
جهود علماء اليمن يف علم اخلالف واملناظرة

ّ )ت:1207هـ( اأمنوذجًا الإمام اجَلالل:)1084هـ( والَكْوَكَباينيِ
213د. اأريج بنت فهد اجلابري

235اأ.د. حممد بن �سعيد ال�رشحاينامل�سجد يف كتابات امل�ست�رشقني
259د. عبد العزيز حممد مو�سيتاريخ الوقف يف ال�سودان ومراحل تطوره

اقت�ساء النهي الف�ساد واأثره يف احلكم ال�رشعي »درا�سة اأ�سولية 
تطبيقية«

د. مروان حممد عبداهلل العلواين
د. يو�سف مو�سى حممد البازي.

291

321د. ف�سيلة حممد مو�سى الزهراينثمرُة الُفوؤاد يف فوائديِ وثمار معرفةيِ اأنواعيِ ُعلوم الُقراآن
وموقف  واآثارها،  اأ�سبابها  الهندو�سية:  الديانة  يف  العن�رشية 

الإ�سالم منها »درا�سة حتليلية مقارنة«
اهلل  رزق  اخلري  �سباح  اأحمد  د. 

�سعيد.
365

391اأ. عبد الكرمي نويفع امليموينالقراءات القراآنية وعالقتها ب�سياغ الورود »درا�سة حتليلية«

التدخل الدويل الإن�ساين من اأجل ال�سلم الجتماعي
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كلمة العدد
احلمد لله رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على خري خلق الله وخامت   
ر�سل الله اأجمعني �سيدنا حممد النبي االأمي وعلى اآله و�سحبه الكرام الهداة 

املهديني، ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين، وبعد
ال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

اأيها الباحثون االأجماد، والقراء الكرام .. ت�سعد اأ�سرة جملة تاأ�سيل   
العلوم اأن تزف اإليكم العدد الثالث والع�سرون، وقد قررت هيئة حترير، كما 
خ�س�ست املجلة املحور االأخري لبحوث الدرا�سات العليا التي تتفق مع �سروط 
الن�سر باملجلة. وهيئة حترير املجلة توؤكد لكم كامل حر�سها على املحافظة على 
جودة البحوث و�سون �سمعة املجلة وذلك مبا يخدم ر�سالة التاأ�سيل خا�سة 
العدد موزعة علي حماورها  اإليكم بحوث  يلي  العلمي عامة، وفيما  والبحث 

العلمية بالرتتيب.
فجاء يف حمور القراآن الكرمي وعلومه: البحث االأول، بعنوان: )قراءة   
�سورة ال�سجدة والإن�سان يف فجر يوم اجلمعة »درا�سة فقهية«( كتبه 

الدكتور/ فهيد بن وزير بن مطلع الروقي العتيبي.
الع�سمة حقيقتها واأدلتها  )مو�سوعية  بعنوان:  الثاين،  البحث   
اأبكر عبد  يف القراآن الكرمي وال�سنة النبوية( كتبه االأ�ستاذ الدكتور/ 

البنات اآدم اإبراهيم.
البحث الثالث بعنوان: )توجيه القراءات عند الإمام ابن جزي   
كتبه  ال�سالم(،  عليه  يو�سف  �سورة  اإىل  الأنفال  �سورة  من  املالكي 

الدكتور/ اأحمد بن عبد الله الفريح.

د.   
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البحث الرابع بعنوان: )منهج الإمام الباقالين يف دفع الإ�سكالت   
الواردة على نقل القراآن الكرمي وجمعه(، كتبه، الدكتور/ ع�سام بن 

دخيل الله بن حامد احلربي
البحث اخلام�ض بعنوان: )ا�ستثمار الذكاء ال�سطناعي يف تعليم   
القراءات وال�سبط الأدائي(، كتبه الدكتور/ عبدالرحيم بن عبد الرحمن 

بن اإبراهيم اإيدي .
البحث ال�ساد�ض بعنوان: )قتال الباغي واحلربي باحلرم املكي   
بن  ه  َمدَّ بن  حامد  الدكتور/  االأ�ستاذ  كتبه  فقهية«(،  »درا�سة  ال�سريف 

حميدان اجلدعاين.
البحث ال�سابع، بعنوان: )عقوبة التغريب يف القانون ال�سوداين   

ــ »درا�سة مقارنة«(، كتبه الدكتور/  خليفة على ح�سني مبيوع.
اخلالف  علم  يف  اليمن  علماء  )جهود  بعنوان:  الثامن  البحث   
)ت:1207هـ(   ّ والَكْوَكَباينيِ اجَلالل:)1084هـ(  الإمام  واملناظرة 

اأمنوذجًا(، كتبه الدكتورة/  اأريج بنت فهد اجلابري.
البحث التا�سع بعنوان: )امل�سجد يف كتابات امل�ست�سرقني( كتبه   

الدكتور/ حممــد بن �سعيــد ال�سرحــاين.
البحث العا�سر، بعنوان: )تاريخ الوقف يف ال�سودان ومراحل   

تطوره(، كتبه الدكتور/ عبد العزيز حممد مو�سي.
البحث احلادي ع�سر بعنوان: )اقت�ساء النهي الف�ساد واأثره يف   
مروان  الدكتور/  كتبه  تطبيقية«(،  اأ�سولية  »درا�سة  ال�سرعي  احلكم 

حممد عبدالله العلواين والدكتور/  يو�سف مو�سى حممد البازي.
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البحث الثاين ع�سر بعنوان: )ثمرُة الُفوؤاد يف فوائديِ وثمار معرفةيِ   
اأنواعيِ ُعلوم الُقراآن(، كتبته الدكتورة/ ف�سيلة حممد مو�سى الزهراين.

البحث الثالث ع�سر بعنوان: )العن�سرية يف الديانة الهندو�سية:   
اأ�سبابها واآثارها، وموقف الإ�سالم منها »درا�سة حتليلية مقارنة«(، 

كتبه الدكتور/ اأحمد �سباح اخلري رزق الله �سعيد.
البحث الرابع ع�سر بعنوان: )القراءات القراآنية وعالقتها ب�سياغ   

الورود(، كتبه االأ�ستاذ/ عبد الكرمي نويفع امليموين.

وال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

د. فتح الرحمن عدالن مو�سى
عميد مركز تاأ�سيل العلوم
رئي�ض هيئة حترير املجلة
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قراءة سورة السجدة واإلنسان يف فجر يوم اجلمعة »دراسة فقهية«
د. فهيد بن وزير بن مطلع الروقي العتيبي•

ملخـــــ�ص
يهدف البحث اإىل التعريف ب�سورة ال�سجدة و�سورة االإن�سان وما ذكره اأهل   
العلم من حكمة قراءتهما يف فجر يوم اجلمعة ، وعر�ض خالف اأهل العلم واآرائهم 
االقت�سار  وحكم  اجلمعة،  يوم  فجر  يف  واالإن�سان  ال�سجدة  �سورة  قراءة  حكم  يف 
حكم  يف  العلم  اأهل  اأقوال  وبيان   . بكمالهما  قراءتهما  بع�سهمادون  قراءة  على 
املداومة عليهما. ا�ستخدم الباحث املنهج اال�ستقرائي واملنهج اال�ستنباطي وتو�سلت 
يوم  فجر  واالإن�سان يف  ال�سجدة  �سورة  قراءة  ت�ستحب  اأهمها:  نتائج  اإىل  الدرا�سة 
ال  يوم اجلمعة  فجر  واالإن�سان يف  ال�سجدة  �سورة  قراءة  االإكثار  اجلمعة،وي�ستحب 
املداومة على ذلك كل جمعة، وال ينبغي القطع بتزييف القول االآخر، كذلك امل�سنون 
هو اإمتام ال�سورتني واإكمالهما. ومن اأهم التو�سيات: تو�سية اأئمة امل�ساجد باحلر�ض 

على تطبيق هذه ال�سنة ومراعاة اآدابها.

اأم القرى _ مكة املكرمة/ اململكة  اأ�ضتاذ م�ضاعد بق�ضم الدرا�ضات الق�ضائية - كلية الدرا�ضات الق�ضائية والأنظمة - جامعة  	•
العربية ال�ضعودية.
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Abstract
 The research aims to define Surat Al-Sajdah and Surat Al-
Insan and what the scholars mentioned about the wisdom of reading 
them at dawn on Friday, and presenting the differences of scholars 
and their opinions regarding the ruling on reciting Surat Al-Sajdah 
and Al-Insan at dawn on Friday, and the rule of limiting one to 
reading each other without reading them in their entirety. And the 
statement of the people of knowledge in the rule of perseverance on 
them. The researcher used the inductive method and the deductive 
approach, and the study reached the most important results: It is 
desirable to read Surat Al-Sajdah and Al-Insan at dawn on Friday, 
and it is desirable to read Surat Al-Sajdah and Al-Insan at dawn 
on Friday, not to do so every Friday. The two surahs and their 
completion. Among the most important recommendations: The 
recommendation of the imams of mosques to ensure the application 
of this year and observance of its etiquette.
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مقدمة
فاإن خري ما يتم�سك به العبد يف حياته هو حر�سه على مالزمة هدي نبيه �سلى الله   
عليه و�سلم، والتاأ�سي به وباأقواله واأفعاله واأحواله، وتقفي ما ورد عنه يف �سنته و�سرعه.

ومن هنا فقد حر�ض العلماء على التاأليف يف بيان هديه �سلى الله عليه و�سلم و�سننه واأيامه، 
وبينوا ذلك غاية البيان واالإي�ساح، ولقد كان له يف قراءته �سلى الله عليه و�سلم يف �سالته 
هدي، ومن ذلك: اأنه كان يقراأ فجر اجلمعة �سورة ال�سجدة واالإن�سان، اإال اأنني راأيت اأن هذه 
امل�ساألة لي�ست حمل وفاق بني العلماء واأن بينهم خالف يف حكمها، كما اأنهم قد اختلفوا يف 
ق�سد ال�سجدة يف قراءة �سورتها ورتبوا عليها ا�ستحباب قراءة ما فيه �سجدة اإذا مل ُيقراأ 
بها، اإ�سافة اإىل وجود بع�ض التفريعات الفقهية املتعلقة بهذه امل�ساألة، والأنني مل اأقف على 
من تناول حكم هذه امل�ساألة بالبحث الفقهي واملوازنة بني اآراء اأهل العلم واأقوالهم فيها فقد 
اأحببت اأن اأكتب يف هذا املو�سوع ال�سيما واأن اأثر اخلالف فيها مل يكن باالأمر الي�سري 
يف بع�ض االأزمنة ما بني منكر للفعل ومنكر للرتك. قال ال�سرنباليل احلنفي: "وقد ترك 
احلنفية اإال النادر منهم هذه ال�سنة والزم عليها ال�سافعية اإال القليل، فظن جهلة املذهبني 
بطالن ال�سالة بالفعل والرتك")1(، وقال يف مرقاة املفاتيح: "بل بع�ض العامة يعتقدون 
اأن �سالة ال�سبح يف مذهب ال�سافعي ثالث ركعات، فاإن عند نزول النا�ض اإىل ال�سجدة 
يح�سب اجلاهل اأنهم �سبقوه من الركوع اإىل ال�سجود، فريكع وي�سجد، ثم ي�سجد ويقوم، 
وقد وقع هذا يف زماننا بخ�سو�سه لبع�ض العوام، بل من اللطائف اأن بع�ض العجم راحوا 
ال�سافعية ي�سلون ال�سبح ثالث  اأن  اإىل بخارى فقال واحد: راأيت من العجائب يف مكة 
اإمنا ي�سلون بهذا �سبح اجلمعة ال مطلًقا، و�سبب هذا كله مداومة  ركعات، فقال االآخر: 

ال�سافعية على هذا، وترك احلنفية واملالكية هذا العمل مطلًقا")2(.

مراقي الفالح �سرح نور الإي�ساح )�ص: 98(.   )1( 
.)693 /2(   )2( 



جملة ت�أ�صيل العلوم {4}

كما اأن ال�سكوى من تعطيل القراءة بهما هي �سكوى قدمية. قال ابن القيم:" عطل   
كثري من االأئمة ذلك واقت�سروا على هذه وهذه ... وكل هذا فرار من هديه �سلى الله عليه 

و�سلم ")1(. 
وهذا اأوان ال�سروع يف املق�سود، والله ويل التوفيق.   

م�سكلة الدرا�سة واأ�سئلتها:
قراءة �سورة ال�سجدة واالإن�سان فجر اجلمعة هي اإحدى امل�سائل الفقهية املتعلقة   
بعبادة امل�سلم والتي تتكرر معه يف كل اأ�سبوع مرة، ولوجود خالف بني الفقهاء يف حكم 
قراءتها، والأنه ال توجد ر�سالة ُعنيت بجمع امل�سائل املتعلقة بهذه امل�ساألة ح�سب علمي كان 
البد من درا�سة هذا املو�سوع درا�سة تاأ�سيلية على �سوء ما قرره اأهل العلم؛ ولعل هذه 

الدرا�سة جتيب عن جملة من الت�ساوؤالت، واأهمها ما ياأتي:
-  ما املراد بقراءة �سورة ال�سجدة واالإن�سان فجر يوم اجلمعة ؟ وما حكمة قراءتهما فجر 

اجلمعة؟.
ما حكم قراءة �سورة ال�سجدة واالإن�سان فجر يوم اجلمعة ؟، وما حكم االقت�سار على   -

قراءة بع�سهما؟ وماذا لو ن�سي قراءتهما ثم تذكر بعد ال�سروع يف غريهما ؟. 
ما حكم قراءة �سورة فيها �سجدة غري �سورة: }أمل * َتنِزيُل الْكَِتاِب اَل رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ   -

الْعَالَمِني{ ]ال�سجدة:1- 2[؟. 
هل لر�سا املاأمومني اأثر يف عدم قراءة �سورة ال�سجدة واالإن�سان فجر اجلمعة؛ لطولهما؟     -

اأهمية املو�سوع:
ترجع اأهمية هذا املو�سوع اإىل اأ�سباب كثرية، اأهمها ما ياأتي:    

1-  تعلق هذه امل�ساألة بهدي نبينا �سلى الله عليه و�سلم. 
ي�ستدعي �سرورة  امل�ساألة؛ مما  املتعلقة بهذه  امل�سائل  العلم يف بع�ض  اأهل  اختالف   -2

درا�ستها.
تكرر هذه امل�ساألة يف عبادة امل�سلم االأ�سبوعية.  -3

ال�سالة واأحكام تاركها )�ص: 155(.   )1( 
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الدرا�سات ال�سابقة:
من  والدرا�سة  بالبحث  املو�سوع  هذا  تناول  من  على  اطالعي  ح�سب  اأقف  مل   

الناحية الفقهية.
منهج البحث:

�سلكت يف كتابة هذا البحث املنهج االآتي:     
اأوًل: ذكر االأقوال يف امل�ساألة مع بيان من قال بها من اأهل العلم، من م�سادرها االأ�سيلة واملعتربة.    

ثانًيا: ترقيم االآيات، وبيان �سورها من القراآن الكرمي.
ثالًثا: تخريج االأحاديث من م�سادرها املعتربة، مع بيان ما  ذكره اأهل ال�ساأن يف درجتها 

اإن مل تكن يف ال�سحيحني اأو يف اأحدهما.
رابًعا: عزو االآثار اإىل م�سادرها املعتربة.  

خام�ًسا: توثيق املعاين من معاجم اللغة املعتمدة.  
�ساد�ًسا: مراعاة قواعد اللغة العربية، واالإمالء، وعالمات الرتقيم.

�سابًعا: مل اأترجم لالأعالم مراعاة لالخت�سار.
ثامًنا: اأتبعت البحث بقائمة املراجع وامل�سادر. 

خطة البحث وتبويبه:
البحث يف مقدمة، ومتهيد، ومباحث، وخامتة، وبيانها  على  انتظم عقد هذا   

النحو االآتي:
املراد  وبيان  االإن�سان،  و�سورة  ال�سجدة،  ب�سورة  التعريف  وفيه  التمهيدي،  املبحث   -

بقراءتهما يف فجر يوم اجلمعة، واحلكمة من قراءتهما.  
املبحث االأول: حكم قراءة �سورة ال�سجدة واالإن�سان يف فجر يوم اجلمعة.   -

يوم  فجر  يف  واالإن�سان  ال�سجدة  �سورة  قراءة  على  املداومة  حكم  الثاين:  املبحث   -
اجلمعة.
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املبحث الثالث: حكم تعمد قراءة �سورة فيها �سجدة غري }أمل * َتنِزيُل { ال�سجدة يف   -
فجر يوم اجلمعة.

املبحث الرابع: م�سائل وتفريعات متعلقة بقراءة �سورة ال�سجدة واالإن�سان يف فجر يوم   -
اجلمعة.    

خامتة البحث.    -
قائمة امل�سادر واملراجع.    -
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املبحث التمهيدي
املطلب االأول

التعريف ب�سورة ال�سجدة، و�سورة الإن�سان، وفيه فرعان
الفرع الأول: التعريف ب�سورة ال�سجدة:

العثماين،  امل�سحف  ترتيب  يف  والثالثون  الثانية  ال�سورة  هي  ال�سجدة  �سورة   
وعدد اآياتها ثالثون اآية، وقيل: ت�سع وع�سرون وهي مكية يف قول اأكرث املف�سرين، وقيل: 
اأ�سمائها: �سورة امل�ساجع؛ لورود ذكر امل�ساجع فيها،  اآيات منها، ومن  اإال بع�ض  مكية 

و�سجدة لقمان، واملنجية، واأمل تنزيل، اإىل غري ذلك.
وقد ا�ستملت مو�سوعات هذه ال�سورة على بيان �ساأن القراآن وعلوه وعظمته؛ ثم   
انتقلت اإىل الكالم عن بطالن اآلهة امل�سركني وعبادتهم، واإثبات اأن الله هو املتفرد بت�سريف 
البعث،  عن  واحلديث  وتكوينه  اخللق  ابتداء  عن  احلديث  تناولت  ثم  وتدبريها،  االأمور 
الله  اأعّد  ما  وبيان  للمكذبني  والوعيد  امل�سدقني،  على  الثناء  تناولت  ثم  والنار،  واجلنة، 
للفريقني، ثم اختتمت ال�سورة باأمر النبي �سلى الله عليه و�سلم باالإعرا�ض عن امل�سركني 

املكذبني بالله واآياته، ووعده بالن�سر عليهم ومتكينه منهم)1(.
الفرع الثاين: التعريف ب�سورة الإن�سان:

�سورة االإن�سان هي ال�سورة ال�ساد�سة وال�سبعون يف ترتيب امل�سحف العثماين،   
وعدد اآياتها واحد وثالثون اآية، واختلف فيها فقيل: هي مكية، وقيل: مدنية، وقيل: بع�سها 
مكي وبع�سها مدين، واأ�سلوبها ومعانيها جاٍر على �سنن ال�سور املكية، ومن اأ�سمائها: هل 

اأتى، واالأم�ساج، والدهر. 
وقد ا�ستملت مو�سوعات هذه ال�سورة على بيان بدء خلق االإن�سان، وهداية اخَلْلق   
مب�ساحلهم، وذكر ثواب االأَبرار يف دار القرار، وذكر امِلّنة على الّر�سول �سلى الله عليه 

تف�سري القرطبي )14/ 84(، التحرير والتنوير )21/ 201(. .   )1( 
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اأن  رب، وقيام اللَّيل، ثم كان ختم هذه ال�سورة بالتاأكيد على  و�سلم وتثبيته، واأَمره بال�سّ
تدبري االأمور هو اإىل الله وحده، واأن م�سيئة العبد مقيدة مب�سيته �سبحانه وتعاىل)1(.  

املطلب الثاين
املراد بقراءة �سورة ال�سجدة و�سورة الإن�سان يف فجر يوم اجلمعة

قال احلافظ ابن حجر:" واملراد اأن يقراأ يف كل ركعة ب�سورة وكذا بينه م�سلم من   
طريق اإبراهيم بن �سعد بن اإبراهيم عن اأبيه بلفظ اأمل تنزيل يف الركعة االأوىل ويف الثانية 

هل اأتى على االإن�سان ")2(. 
فجر  الإن�سان يف  ال�سجدة و�سورة  �سورة  قراءة  من  الثالث: احلكمة  املطلب 

يوم اجلمعة: 
اأن  قبلها  ملا  الباب  املنري منا�سبة ترجمة  بن  الزين  ابن حجر:" قال  قال احلافظ   
ذلك من جملة ما يتعلق بف�سل يوم اجلمعة الخت�سا�ض �سبحها باملواظبة على قراءة هاتني 
ال�سورتني وقيل اإن احلكمة يف هاتني ال�سورتني االإ�سارة اإىل ما فيهما من ذكر خلق اآدم 
واأحوال يوم القيامة الأن ذلك كان و�سيقع يوم اجلمعة ذكره بن دحية يف العلم امل�سهور 

وقرره تقريرا ح�سنا")3(. 
بيُّ �سلى  ا كان النَّ م:" و�سمعت �سيخ االإ�سالم ابن تيمية يقول: اإمنَّ وقال ابن القيِّ  
الله عليه و�سلم يقراأ هاتني ال�سورتني يف فجر اجلمعة؛ الأنهما ت�سمنتا ما كان ويكون يف 
يومها، فاإنهما ا�ستملتا: على خلق اآدم، وعلى ذكر املعاد، وح�سر العباد، وذلك يكون يوم 

اجلمعة، وكان يف قراءتهما يف هذا اليوم: تذكري لالأمة مبا كان فيه ويكون ")4(. 
وقال ابن هبرية يف االإف�ساح:" وقراءة ال�سجدة، و}هل أتى{ يف الفجر يوم   
اجلمعة ينا�سب ال�سكر لله على ما خ�ض به )56/ب( اآدم عليه ال�سالم من �سجود املالئكة 

تف�سري القرطبي )19/ 118(، التحرير والتنوير )29/ 369(.   )1( 
فتح الباري )2/ 378(.   )2( 
فتح الباري )2/ 379(.   )3( 

زاد املعاد يف هدي خري العباد )1/ 364(.   )4( 
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بعد اأن مل يكن �سيًئا مذكوًرا ")1(.
ال�سجدة يف  الله عليه و�سلم �سورة  الله �سلى  يقراأ ر�سول  ال�سهيلي:" ولذلك كان  وقال 
�سبح يوم اجلمعة ... ملا فيه من ذكر ال�ستة االأيام واتباعها بذكر خلق اآدم من طني وذلك 

يف يوم اجلمعة تنبيها منه عليه ال�سالم على احلكمة وتذكرة للقلوب بهذه املوعظة.
واأما قراءته: }هل أتى على اإلنسان حني من الدهر{ ]الإن�سان: 1[، يف الركعة الثانية   
فلما فيها من ذكر ال�سعي و�سكر الله لهم عليه يقول }وكان سعيكم مشكورا{ ]الإن�سان: 22[ 
مع ما يف اأولها من ذكر بدء خلق االإن�سان واأنه مل يكن قبل �سيئا مذكورا، وقد قال يف يوم 
اجلمعة }فاسعوا إىل ذكر اهلل{ ]اجلمعة:9[ فنبه بقراءته اإياها على التاأهب لل�سعي امل�سكور 

عليه والله اأعلم")2(.   

الإف�ساح عن معاين ال�سحاح )3/ 236(.   )1( 
الرو�ص الأنف )4/ 58(.   )2( 
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املبحث االأول
حكم قراءة �سورة ال�سجدة والإن�سان يف فجر يوم اجلمعة

حترير حمل النزاع:
اتفق اأهل العلم على اأن قراءة �سورة ال�سجدة واالإن�سان يف فجر يوم اجلمعة غري   
واجبة)1(، ولكنهم اختلفوا يف حكمها فيما دون الوجوب، وهل هو م�سروع اأم ال ؟؛ وذلك 

على قولني: 
اأقوال العلماء يف امل�ساألة)2(:

قال  وبه  اجلمعة.  يوم  فجر  يف  واالإن�سان  ال�سجدة  �سورة  قراءة  ا�ستحباب  الأول:  القول 
احلنفية)3(، وبع�ض املالكية)4(، وال�سافعية)5(، واحلنابلة)6(، وهو قول الثوري واإ�سحاق واأبو 
خيثمة وابن اأبي �سيبة و�سليمان بن داود الها�سمي واجلوزجاين وغريهم من فقهاء احلديث.

واأبو  عبا�ٍض  وابن  علٌي  منهم:  عنهم،  الله  ال�سحابة ر�سي  عن  املروي  هو  وهذا   
هريرة)7(.

ذهب  واإليه  وغريه.  اجلمعة  يوم  فجر  يف  �سجدة  فيه  ما  قراءة  كراهة  الثاين:  القول 
املالكية)8(.

اأدلة القول الأول:
الدليل الأول: ما ورد عن اأبي هريرة ر�سي الله عنه، قال: »كان النبي �سلى الله عليه 
عََلى  َأَتى  و}هَْل  ال�سجدة،  َتنِزيُل{   * }أمل  الفجر  �سالة  يف  اجلمعة  يف  يقراأ  و�سلم 
جمموع الفتاوى ل�سيخ الإ�سالم ابن تيمية )204/24(، وقال:" ومن اعتقد ذلك واجًبا اأو ذم من ترك ذلك فهو �سال خمطئ، يجب عليه اأن    )1( 

يتوب من ذلك باتفاق الأئمة ".
واملق�سود هنا هو من حيث اأ�سل امل�ساألة، واأما حكم املداومة عليها ف�سياأتي معنا اإن �ساء الله.   )2( 

فتح القدير للكمال ابن الهمام )1/ 337(، مراقي الفالح �سرح نور الإي�ساح )�ص: 133(.   )3( 
حا�سية العدوي على كفاية الطالب الرباين )1/ 361(، فتح الباري لبن حجر )2/ 379(.   )4( 

اأو  الكافرون والإخال�ص  ب�سورتي  القراءة يف فجر اجلمعة وغريها  الأوىل يف حقه هو  فاإن  امل�سافر  واأما  امل�سافر،  وهو عندهم يف غري    )5( 
القراءة باملعوذتني. انظر: املجموع �سرح املهذب )3/ 385(، اأ�سنى املطالب يف �سرح رو�ص الطالب )155/1(، حتفة املحتاج )2/ 56(.

ال�سرح الكبري على منت املقنع )2/ 189(، �سرح منتهى الإرادات )1/ 318(.   )6( 
�سرح �سحيح البخارى لبن بطال )2/ 487(، فتح الباري لبن رجب )8/ 133(.   )7( 

اإكمال املعلم بفوائد م�سلم )3/ 284( �سرح خمت�سر خليل للخر�سي )1/ 354( حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري )1/ 310(، كفاية الطالب    )8( 
الرباين )1/ 361(.
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اإلِنسَاِن حِنيٌ مِّنَ الدَّهِْر { «)1(.
الدليل الثاين: ما ورد عن ابن عبا�ض ر�سي الله عنهما: » اأن النبي �سلى الله عليه و�سلم 
َأَتى عََلى  ، و}هَْل  ال�سجدة  َتنِزيُل{  }أمل *  يوم اجلمعة:  الفجر،  يقراأ يف �سالة  كان 
الله عليه و�سلم كان يقراأ يف �سالة اجلمعة  النبي �سلى  اإلِنسَاِن حِنيٌ مِّنَ الدَّهِْر{، واأن 

�سورة اجلمعة، واملنافقني «)2(.
وجه الدللة من احلديثني: اأن فيه دليل على ا�ستحباب قراءة هاتني ال�سورتني يف هذا 

املحل)3(. 
ال�سجدة واالإن�سان يف فجر يوم اجلمعة مروي عن  ب�سورة  القراءة  اأن  الثالث:  الدليل 

ال�سحابة ر�سي الله عنهم -كما تقدم-.
اأدلة القول الثاين:

الدليل الأول: اأن القراءة بال�سجدة يف ال�سالة مكروهة؛ خ�سيَة التخليط على َمْن وراءه، 
فى  للتحديد  منافاة  اختياًرا  �سجدة  فزيادة  بال�سرع،  حم�سورة  ال�سالة  �سجدات  والأن 
ال�سجود)4(، والأن النبي �سلى الله عليه و�سلم قد ترك يف اآخر فعله ال�سجود فى املف�سل 

وهو الذي يقراأ به فى ال�سلوات اخلم�ض)5(.
املناق�سة:

اأنه قد ورد عن اأبي رافع اأنه قال:"�سليت مع اأبي هريرة العتمة، فقراأ: اإذا ال�سماء   
عليه  الله  �سلى  القا�سم  اأبي  خلف  بها  »�سجدت  قال:  هذه؟  ما  فقلت:  ف�سجد،  ان�سقت، 
و�سلم فال اأزال اأ�سجد بها حتى األقاه«)6( مما يدل على عدم كراهة القراءة بال�سجدة يف 
اأخرجه البخاري )5/2(، كتاب اجلمعة، باب ما يقراأ يف �سالة الفجر يوم اجلمعة. ح )891(، وم�سلم )599/2(، كتاب اجلمعة، باب ما يقراأ    )1( 

يف يوم اجلمعة. ح )879(. .
اأخرجه م�سلم )599/2(، كتاب اجلمعة، باب ما يقراأ يف يوم اجلمعة. ح )879(.   )2( 

اإحكام الأحكام �سرح عمدة الأحكام )1/ 339(.   )3( 
اإكمال املعلم بفوائد م�سلم )3/ 284 - 285(.   )4( 
اإكمال املعلم بفوائد م�سلم )3/ 284 - 285(.   )5( 

اأخرجه البخاري )153/1(، كتاب الأذان، باب القراءة يف الع�ساء بال�سجدة. ح )768(، وم�سلم )407/1(، كتاب امل�ساجد وموا�سع ال�سالة،    )6( 
باب �سجود التالوة. ح )578(.
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ال�سالة)1(، واأنه مل ُيرتك العمل بها.  
الدليل الثاين: اأنه لي�ض عليه عمل اأهل املدينة)2(. 

املناق�سة: 
قال ابن حجر:" اأما دعواه اأن النا�ض تركوا العمل به فباطلة الأن اأكرث اأهل العلم   
من ال�سحابة والتابعني قد قالوا به كما نقله بن املنذر وغريه حتى اإنه ثابت عن اإبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف والد �سعد وهو من كبار التابعني من اأهل املدينة اأنه اأم النا�ض باملدينة 
بهما يف الفجر يوم اجلمعة اأخرجه بن اأبي �سيبة باإ�سناد �سحيح وكالم بن العربي ي�سعر 
باأن ترك ذلك اأمر طراأ على اأهل املدينة الأنه قال وهو اأمر مل يعلم باملدينة فالله اأعلم مبن قطعه 

كما قطع غريه اه ")3(.
 الدليل الثالث: خ�سية اعتقاد الوجوب)4(. 

املناق�سة: 
اأنه اإذا انتهى احلال اإىل اأن تقع هذه املف�سدة فينبغي اأن ترتك يف بع�ض االأوقات   

ال تركها مطلًقا)5(.   
الرتجيح: 

الراجح يف هذه امل�ساألة هو القول با�ستحباب قراءة �سورة ال�سجدة واالإن�سان يف   
فجر يوم اجلمعة؛ وذلك ملا ياأتي: 

القول  العيد:"اأما  ابن دقيق  قال  عليها.  املعار�سة  القول، و�سعف  اأدلة هذا  �سراحة   -
بالكراهة مطلًقا، فياأباه هذا احلديث")6(.

اأن هذا القول جرى عليه عمل ال�سحابة وال�سلف ر�سوان الله تعاىل عليهم.  -
الفتاوى الكربى لبن تيمية )2/ 360(.   )1( 

فتح الباري لبن حجر )2/ 378(.   )2( 
امل�سدر ال�سابق.   )3( 

حا�سية العدوي على كفاية الطالب الرباين )1/ 362(.   )4( 
اإحكام الأحكام �سرح عمدة الأحكام )1/ 340(.   )5( 

امل�سدر ال�سابق.   )6( 
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امل�ساألة  حكم  معار�سة  يف  تنه�ض  ال  الثاين  القول  اأ�سحاب  ذكرها  التي  االأدلة  اأن   -
باال�ستحباب؛ وهو ما دعى بع�ض اأئمة املالكية اإىل ت�سعيف بع�ض هذه االأدلة، واختار 
بع�سهم القول باال�ستحباب كما تقدم معنا، قال القرطبي عن القول بكراهة ال�سالة 
امل�ستملة على زيادة �سجود يف الفر�ض تعليل فا�سد ب�سهادة هذا احلديث)1(، وتقدم 
معنا قول ابن حجر عن كالم ابن العربي باأنه ي�سعر باأن ترك ذلك اأمر طراأ على اأهل 

املدينة الأنه قال وهو اأمر مل يعلم باملدينة فالله اأعلم مبن قطعه كما قطع غريه)2(. 

فتح الباري لبن حجر )2/ 378(.   )1( 
امل�سدر ال�سابق.   )2( 
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املبحث الثاين
حكم املداومة على قراءة �سورة ال�سجدة والإن�سان يف فجر يوم اجلمعة

اختلف اأهل العلم القائلون با�ستحباب قراءة �سورة ال�سجدة واالإن�سان يف فجر   
يوم اجلمعة يف حكم املداومة عليهما كل جمعة؛ وذلك على قولني:  

القول الأول: كراهة املداومة على قراءتهما. وهو قول احلنفية)1(، واحلنابلة)2(، وقال 
بع�ض ال�سافعية: بعدم اال�ستحباب)3(.   

القول الثاين: ا�ستحباب املداومة على قراءتهما كل جمعة. وبه قال ال�سافعية)4(، ون�سبه 
ابن رجب اإىل االأكرثين، وقال: وهو ظاهر ما نقله اإ�سماعيل بن �سعيٍد ال�سالنجي عن اأحمد 

... ورجحه بع�ض اأ�سحابنا، وهو االأظهر)5(.
اأدلة القول الأول:

الدليل الأول: قوله تعاىل: }فاقرءوا ما تيسر من القرآن{ ]املزمل: 20[.
وجه الدللة: اأن يف املداومة على قراءة ال�سورتني تعيني ل�سيء من القراآن ل�سالة معينة، 

ونحن ماأمورون بالقراءة مما تي�سر منه)6(.
املناق�سة: 

اأنه مل ُيداوم على قراءتهما يف هذا املو�سع اإال لدليل قد وردت به ال�سنة، ثم اإن   
امتثال  فيح�سل  ال�سلوات  بالقراءة يف غريها من  القراآن حت�سل  تي�سر من  القراءة مبا 

االأمر حينئذ. 
الدليل الثاين: ما ما ورد عن ابن عبا�ٍض )ر�سي الله عه(، قال : غدوت على ر�سول الله 
)�سلى الله عليه و�سل( يوم جمعة يف �سالة الفجر، فقراأ يف الركعة االأخرية �سورًة من 
الإي�ساح )�ص:  نور  �سرح  الفالح  مراقي   ،)337 /1( الهمام  ابن  للكمال  القدير  فتح  انظر:  قراءتهما.  املداومة على  بكراهة  بل و�سرحوا    )1( 

.)133
ال�سرح الكبري على منت املقنع )2/ 189(، �سرح منتهى الإرادات )1/ 318(.   )2( 

مغني املحتاج اإىل معرفة معاين األفاظ املنهاج )1/ 364(.   )3( 
حتفة املحتاج يف �سرح املنهاج )2/ 55(، نهاية املحتاج اإىل �سرح املنهاج )1/ 495(.   )4( 

فتح الباري لبن رجب )8/ 133(.   )5( 
البحر الرائق )1/ 363(.   )6( 
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املئني فيها �سجدٌة، ف�سجد فيها)1(.
وجه الدللة: اأنه قراأ ب�سورة غري }أمل * َتنِزيُل{ ال�سجدة مما يدل على عدم مداومته 

القراءة بها.
املناق�سة: 

اأن يف اإ�سناده نظر، وبفر�ض �سحته هو لبيان اجلواز)2(.  
الدليل الثالث: ما ورد اأنه ال ينبغي املداومة عليها، بحيث يتوهم اجلهال اأنها واجبة، واأن 

تاركها م�سيء، بل ينبغي تركها اأحياًنا؛ لعدم وجوبها)3(. 
الدليل الرابع: لئال يظن النا�ض اأنها مف�سلة ب�سجدة)4(.

املناق�سة: 
اأن اعتقاد فر�سية ذلك بعيٌد جدًا، فال يرتك الأجله ال�سنة ال�سحيحة، واتباع عمل   

ال�سحابة)5(، كما اأنه يلزم من ذلك احلذر ترك اأكرث ال�سنن امل�سهورة وال قائل به)6(.  
على  لتف�سيلهما  واإيهام  القراآن  لباقي  هجر  عليهما  املداومة  يف  اأن  اخلام�ص:  الدليل 

غريهما، والقراآن كالم الله تعاىل كله �سواء يف التف�سيل)7(.
املناق�سة: 

اأن الهجران اإمنا يلزم لو مل يقراأ الباقي يف �سالة اأخرى)8(، ثم اإن التف�سيل على   
فر�ض وجوده فاإمنا كان لوجود دليل يقت�سيه. 

اأدلة القول الثاين:
الدليل الأول: ما ورد عن اأبي هريرة ر�سي الله عنه، قال: »كان النبي �سلى الله عليه 
عََلى  َأَتى  و}هَْل  ال�سجدة،  َتنِزيُل{   * }أمل  الفجر  �سالة  يف  اجلمعة  يف  يقراأ  و�سلم 
عزاه ابن حجر يف فتح الباري )160/3( لكتاب ال�سريعة لبن اأبي داود وقال: "ويف اإ�سناده من ينظر يف حاله"، وقال العيني يف عمدة    )1( 

القاري )186/6(: " ويف اإ�سناد الأول ]يعني: هذا احلديث[ اأبان ول يدرى من هو .
حتفة املحتاج يف �سرح املنهاج وحوا�سي ال�سرواين والعبادي )2/ 56(.   )2( 

الفتاوى الكربى لبن تيمية )2/ 361(.   )3( 
ال�سرح الكبري على منت املقنع )2/ 189(.   )4( 

فتح الباري لبن رجب )8/ 133(.   )5( 
حتفة املحتاج يف �سرح املنهاج )2/ 56(.   )6( 

فتح القدير للكمال ابن الهمام )1/ 337(، البناية �سرح الهداية )2/ 312(.   )7( 
فتح القدير للكمال ابن الهمام )1/ 337(.   )8( 
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اإلِنسَاِن حِنيٌ مِّنَ الدَّهِْر { «
وجه الدللة: اأن لفظ )كان( يقت�سي املداومة)1(.

املناق�سة من وجهني:
الوجه الأول: اأن يف اإ�سناده �سعد بن اإبراهيم وهو م�سعف عند مالك وغريه)2(.

اجلواب عنه: اأن �سعًدا مل ينفرد به مطلًقا وقد رواه غريه)3(.
الوجه الثاين: اأنه لي�ض يف هذا احلديث ما يقت�سي فعل ذلك دائًما اقت�ساء قوًيا)4(. 

الدليل الثاين: عن عبد الله بن م�سعود ر�سي الله عنه اأن النبي �سلى الله عليه واآله و�سلم: 
»كان يقراأ يف �سالة ال�سبح يوم اجلمعة امل تنزيل ال�سجدة، وهل اأتى على االإن�سان يدمي 

ذلك«)5(.
وجه الدللة: اأن قوله: » يدمي ذلك « ن�ض يف املداومة)6(.

املناق�سة: 
اأن هذا احلديث اأعله اأبو حامت باالإر�سال.  

اجلواب عن املناق�سة: 
اأن هذا ال ينايف االحتجاج به فاإن املر�سل يعمل به يف مثل ذلك اإجماًعا على اأن له   

�ساهًدا اأخرجه الطرباين اأي�سا يف الكبري عن ابن عبا�ض بلفظ »كل جمعة«)7()8(.
الدليل الثالث: اأن النبي �سلى الله عليه و�سلم كان اإذا عمل عماًل اأثبته)9()10(. 

التو�سيح ل�سرح اجلامع ال�سحيح )7/ 429(.   )1( 
امل�سدر ال�سابق.   )2( 

فتح الباري لبن حجر )2/ 378(.   )3( 
اإحكام الأحكام �سرح عمدة الأحكام )1/ 340(.   )4( 

اأبي  عن  روي  اأنه  اإل  ثقاٌت،  كلهم  131(:" ورواته  الباري)8/  فتح  يف  رجب  ابن  احلافظ  قال   ،)178/2( ال�سغري  يف  الطرباين  اأخرجه    )5( 
جه ابن ماجه من وجه اأخر عن اأبي الأحو�ص، عن عبد الله،  اإلحو�ص مر�ساًل، واإر�ساله اأ�سح عند البخاري واأبي حامت والدارقطني. وقد خرَّ
مو�سوًل -اأي�سًا -، بدون ذكر املداومة"، وقال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري )2/ 378(:" واأ�سله يف بن ماجه بدون هذه الزيادة ورجاله 

ثقات لكن �سوب اأبو حامت اإر�ساله.
فتح الباري لبن حجر )2/ 378(.   )6( 

املعجم الكبري للطرباين )12/ 43(.   )7( 
الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية )2/ 211(، حا�سية العبادي على حتفة املحتاج )2/ 56(.   )8( 

كما يف �سحيح م�سلم من حديث عائ�سة ر�سي الله عنها )1/ 515(.   )9( 
ال�سرح الكبري على منت املقنع )2/ 189(.   )10( 
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الدليل الرابع: اأن هذا ما جرى عليه عمل ال�سلف.
قال ابن رجب:" وكان ال�سلف يداومون، قال االأعرج: كان مروان واأبو هريرة   
يقرءان يف �سالة ال�سبح بـ }آمل * تنزيل{ �سورة ال�سجدة و}هْل َأَتى عََلى اإلِنسَاِن{ 
}تنزيل{ و  اإال  �سورة االإن�سان، وقال ال�سعبي: ما �سهدت ابن عبا�ٍض قراأ يوم اجلمعة 

جه ابن اأبي �سيبة ")1(.  }هْل َأَتى{ ، خرَّ
الرتجيح: 

الرتجيح يف هذه امل�ساألة حمتمل، واأدلة االأقوال متقاربة، ولعل االأقرب هو القول   
ال  اجلمعة  يوم  فجر  يف  واالإن�سان  ال�سجدة  �سورة  قراءة  من  االإكثار  هو  امل�ستحب  باأن 

املداومة عليها؛ وذلك ملا ياأتي:
ورورد بع�ض االأحاديث الدالة على قراءة غريها واإن كان يف اإ�سنادها مقال.  -

اأن وجود مف�سدة اعتقاد العوام ظاهر وامل�ستحب يرتك لدفع املف�سدة، قال ابن دقيق   -
العيد:" فقد يرتك امل�ستحب لدفع املف�سدة املتوقعة. وهذا املق�سود يح�سل بالرتك يف 
بع�ض االأوقات، ال �سيما اإذا كان بح�سرة اجلهال، ومن يخاف منه وقوع هذا االعتقاد 

الفا�سد ")2(. 
واأما االإكثار منها فيدل عليه اأنه فعل ال�سلف.   

فتح الباري لبن رجب )8/ 133(.   )1( 
اإحكام الأحكام �سرح عمدة الأحكام )1/ 340(.   )2( 
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املبحث الثالث
حكم تعمد قراءة �سورة فيها �سجدة غري}أمل * َتنِزيُل{ ال�سجدة

يف فجر يوم اجلمعة.
قبل تناول حكم هذه امل�ساألة فاإنه قد ثبتت قراءة النبي �سلى الله عليه و�سلم يف   

�سالة الفجر يوم اجلمعة ب�سورة ال�سجدة، فهل ورد اأنه �سجد فيها اأم ال؟
قال احلافظ ابن حجر:" مل اأر يف �سيء من الطرق الت�سريح باأنه �سلى الله عليه   
و�سلم �سجد ملا قراأ �سورة تنزيل ال�سجدة يف هذا املحل اإال يف كتاب ال�سريعة البن اأبي 
داود من طريق اأخرى عن �سعيد بن جبري عن بن عبا�ض قال غدوت على النبي �سلى الله 
احلديث ويف  ف�سجد  �سجدة  فيها  �سورة  فقراأ  الفجر  اجلمعة يف �سالة  يوم  و�سلم  عليه 
اإ�سناده من ينظر يف حاله وللطرباين يف ال�سغري من حديث علي اأن النبي �سلى الله عليه 

و�سلم �سجد يف �سالة ال�سبح يف تنزيل ال�سجدة لكن يف اإ�سناده �سعف ")1(.  
اأقوال العلماء يف امل�ساألة:

ال�سالة اجلهرية يف  التالوة يف  القائلون مب�سروعية �سجود  العلم  اأهل  اختلف   
تعمد قراءة �سورة فيها �سجدة غري }أمل * َتنِزيُل{ يف فجر اجلمعة على قولني:

القول الأول: اأنه غري م�سروع. وهو قول ال�سافعية)2(، وبه قال بع�ض احلنابلة)3(، وقد 
نقل االتفاق على هذا القول)4(. 

احلنفية)5(،  بع�ض  قول  وهو  �سجدة.  فيها  ب�سورة  القراءة  ا�ستحباب  الثاين:  القول 
يقوالن  اأنهما  واإ�سحاق  اأحمد  نقٍل عن  ابن رجب من  فهمه  ما  ال�سافعية)6(، وهو  وبع�ض 

به)7(، وبه قال بع�ض علماء الكوفة والب�سرة)8(، وبه قال ابن رجب من احلنابلة)9(. 
فتح الباري لبن حجر )2/ 379( وانظر: عمدة القاري �سرح �سحيح البخاري )6/ 186(.   )1( 

بل ذهبوا اإىل بطالن ال�سالة بذلك اإن ق�سد ال�سجود. نهاية املحتاج )96/2 - 97(، حتفة احلبيب )435/1(.   )2( 
فتح الباري لبن رجب )302/5(، زاد املعاد �ص )139(، الإن�ساف )252/5(.   )3( 

جمموع الفتاوى )205/24(.   )4( 
عمدة القاري )186/6(.   )5( 

فتح الباري )160/3(، نهاية املحتاج )97/2(.   )6( 
فتح الباري لبن رجب )301/5- 302(.   )7( 

فتح الباري )160/3(.   )8( 
فتح الباري لبن رجب )302/5(، الإن�ساف )252/5(.   )9( 
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اأدلة القول الأول:
الدليل الأول: اأنه مل ينقل عن النبي )�سلى الله عليه و�سلم( هذا الفعل، والعبادات مبنية 

على التوقيف.
الدليل الثاين: اأن بقراءة �سورة فيها �سجدة ُيزاد يف ال�سالة ما هو من جن�ض بع�ض 

االأركان تعديًا)1(.
املناق�سة:

يناق�ض باأن �سبح اجلمعة حمل ال�سجود يف اجلملة)2(، فال ي�سلم باأنه من التعدي،   
بدليل اأنه كما ي�سح عندكم ال�سجود يف فجر اجلمعة بـ}أمل * َتنِزيُل{ ال�سجدة)3(، فكذلك 

ي�سح بغريها مع اأنه وجدت الزيادة يف جن�ض بع�ض االأركان.  
اأدلة القول الثاين:

الدليل االأول: ما ورد عن ابن عبا�ٍض )ر�سي الله عنه(، قال : غدوت على ر�سول الله )�سلى 
الله عليه و�سلم( يوم جمعة يف �سالة الفجر، فقراأ يف الركعة االأخرية �سورًة من املئني فيها 

�سجدٌة، ف�سجد فيها)4(. 
الدليل الثاين: َقاَل �سعيد بن جبري:" ما �سليت خلف ابن عبا�ض يوم اجلمعة الغداة، اإال 

قراأ ب�سورة فيها �سجدة")5(. 
املناق�سة:

يناق�ض باأنه حممول على قراءة }أمل * َتنِزيُل{ ال�سجدة بدليل ما ورد يف الرواية   
االأخرى عن ال�سعبي، قال:" ما �سهدت ابن عبا�ض )ر�سي الله عنه( قراأ يوم اجلمعة اإال بــــ: 

اإال }تنزيل{ و }هْل َأَتى{)6(. 
نهاية املحتاج )97/2(، اإعانة الطالبني )246/1(.   )1( 

اإعانة الطالبني )246/1(.   )2( 
املنهاج مع النهاية )495/1(.   )3( 

تقدم تخريجه.   )4( 
اأخرجه ابن اأبي �سيبة يف م�سنفه )471/1(.   )5( 

اأخرج هذه الرواية ابن اأبي �سيبة يف م�سنفه )470/1(.   )6( 
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فجر  يف  قراءتها  مق�سودة  ال�سجدة  اأن  يرى  ال�سلف  من  كثريًا  اأن  الثالث:  الدليل 
اجلمعة)1(.
املناق�سة:

الله  النبي )�سلى  َلكان  ال�سجدة مق�سودة قراءتها يف فجر اجلمعة  اأنه لو كانت   
عليه و�سلم( قراأ غري �سورة ال�سجدة من ال�سور التي ت�ستمل على �سجود، اأو َلكان نّوع 
بني ال�سور التي فيها �سجود، وَلكان ال�سحابة )ر�سي الله عنهم( يفعلون مثل ذلك؛ فلما مل 

يفعلواَ ُعِلم بذلك اأن ال�سجود غري مق�سود. 
الرتجيح:

القول الراجح يف هذه امل�ساألة هو القول بعدم تعمد قراءة �سورة فيها �سجدة غري   
}أمل * َتنِزيُل{ ال�سجدة يف فجر يوم اجلمعة؛ وذلك الأن القول بالقراءة يفتقر اإىل دليل، 
اأن  ما ذكر من  واأما  بالقراءة -ح�سب اطالعي-،  القول  اإليه يف  ُي�ستند  دليل  يوجد  ومل 
ال�سجدة مق�سودة قراءتها يف فجر اجلمعة، فمعار�ض باأنه مل ينقل عن النبي )�سلى اله 
عليه و�سم(، وال عن اأ�سحابه )ر�سي الله عنهم( ما يوؤيد هذا القول، ولكن ال ينبغي القطع 

بتزييف القول االآخر خا�سة وقد ثبت عن طائفة من العلماء االأجالء)2(. والله اأعلم.

فتح الباري لبن رجب )301/5(.   )1( 
فتح الباري لبن حجر )2/ 379(.   )2( 
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املبحث الرابع
م�سائل وتفريعات متعلقة بقراءة �سورة ال�سجدة والإن�سان

يف فجر يوم اجلمعة
املطلب االأول

حكم القت�سار على قراءة بع�ص ال�سورتني 
احلالة الأوىل: مع وجود العذر؛ ك�سيق الوقت. 
اختلف اأئمة ال�سافعية يف ذلك على قولني:   

القول الأول: ا�ستحباب قراءة ما اأمكن منهما. وهو املعتمد عندهم)1(.  
القول الثاين: اأنه يقراأ ب�سورتني ق�سريتني. وهو اأحد القولني عندهم)2(.

ولعل وجه االأول: اأن امتثل ما ا�ستطاعه من فعل ال�سنة.  
ولعل وجه الثاين: اأن قراءة ال�سورتني بكمالهما مق�سود لذاته، فال تتحقق ال�سنة   

ببع�سهما. 
احلالة الثانية: مع عدم وجود العذر. 

مل اأجد خالًفا عند القائلني با�ستحباب قراءة �سورة ال�سجدة واالإن�سان يف فجر   
يوم اجلمعة اأن امل�سنون هو اإمتام ال�سورة واإكمالها)3(.

قال النووي:" وال�سّنة اأن يقراأ يف الركعة االأوىل من �سالة ال�سبح يوم اجلمعة   
ويقراأهما  اإلِنسَاِن{،  عََلى  َأَتى  }هْل  الثانية:  ويف  ال�سجدة،  َتنِزيُل{   * }أمل  �سورة 

بكمالهما؛ واأما ما يفعله بع�ض النا�ض من االقت�سار على بع�سهما فخالف ال�سّنة ")4(.  
}تنزيل{  �سورة  اجلمعة  يوم  فجر  يف  يقراأ  كان  كذلك  القيم:"  ابن  وقال   
ال�سجدة. و}هَْل َأَتى عََلى اْلِنْسَاِن{ كاملتني يف الركعتني مع قراءته املرت�سلة على مهله 

نهاية املحتاج اإىل �سرح املنهاج )1/ 495( حا�سية العبادي على حتفة املحتاج )2/ 56(.   )1( 
حتفة املحتاج يف �سرح املنهاج )2/ 56(.   )2( 

مغني املحتاج اإىل معرفة معاين األفاظ املنهاج )1/ 364(، ك�ساف القناع عن منت الإقناع )2/ 39(.   )3( 
الأذكار للنووي )�ص: 108(.   )4( 
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وتاأن، فعطل كثري من االئمة ذلك واقت�سروا على هذه وهذه. وعلى اإحدى ال�سورتني يف 
الركعتني")1(.  

املطلب الثاين
اعتبار ر�سا املاأمومني يف قراءة �سورة ال�سجدة والإن�سان

يف فجر يوم اجلمعة
قال ابن عالن ال�سافعي:" وحمل ذلك ]اأي: التطويل[ اأي�سًا يف غري ما مل يرد فيه قراءة   
�سورة معينة واإال كـ }آمل تنزيل{ و}هل أتى{ يف �سبح اجلمعة، }وق{ }واقرتبت{ 

يف العيد، ونحو ذلك فياأتي به واإن مل ير�ض القوم اكتفاء بوروده من فعله")2(.  
املطلب الثالث

حكم قراءة �سورة ال�سجدة والإن�سان يف فجر يوم اجلمعة
بعد ال�سروع يف غريهما، اأو الإبدال بينهما

�سرح اأئمة ال�سافعية باأن ال تخلو �سالته عنهما واأنه يقطع غريهما وياأتي بهما.   
قال ابن حجر الهيتمي:" فاإن ترك اأمل يف االأوىل اأتى بهما يف الثانية اأو قراأ هل اأتى يف 
االأوىل قراأ اأمل يف الثانية؛ لئال تخلو �سالته عنهما، وكذا يف كل �سالة �سن يف اأولييها 
قطعها  �سهوا  ولو  املعينة  ال�سورة  غري  �سرع يف  ملن  ي�سن  اأنه  وظاهر  معينتان  �سورتان 

وقراءة املعينة ")3(.   
املطلب الرابع

قراءة امل�سبوق �سورة ال�سجدة والإن�سان يف فجر يوم اجلمعة
ذهب اأئمة ال�سافعية اإىل قراءة امل�سبوق ملا فاته منهما من قراءة اإمامه.  

جاء يف فتح املعني:"ولو اقتدى يف ثانية �سبح اجلمعة مثاًل، و�سمع قراءة االإمام   
}هل أتى{ فيقراأ يف ثانيته اإذا قام بعد �سالم االإمام }آمل تنزيل{ كما اأفتى به الكمال 

ال�سالة واأحكام تاركها )�ص: 155(.   )1( 
دليل الفاحلني لطرق ريا�ص ال�ساحلني )3/ 13(، وانظر: نهاية املحتاج اإىل �سرح املنهاج )1/ 495(، حا�سية ال�سرواين على حتفة املحتاج    )2( 

.)55 /2(
حتفة املحتاج يف �سرح املنهاج )2/ 56(.   )3( 
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الرداد وتبعه �سيخنا يف فتاويه، لكن ق�سية كالمه يف �سرح املنهاج اأنه يقراأ يف ثانيته اإذا 
قام هل اأتى، واإذا قراأ االإمام غريها قراأهما املاأموم يف ثانيته، واإن اأدرك االمام يف ركوع 

الثانية فكما لو مل يقراأ �سيئا فيقراأ ال�سجدة وهل اأتى يف ثانيته ")1(. 
قال يف اإعانة الطالبني:" ق�سية هذا اأنه اإن قراأ يف اأواله - التي مع االإمام باأن مل   
ي�سمع قراءته - }هل أتى{، قراأ يف ثانيته }آمل تنزيل{، وال يعيد }هل أتى{، ولو 
}هل  اأعني املاأموم - فهو كقراءته، فاإن كان االإمام قراأ  �سمع قراءة االإمام يف اأواله - 
أتى{ قراأ املاأموم يف ثانيته }آمل تنزيل{، واإن كان قراأ غريها قراأ املاأموم }آمل تنزيل{
يف  اأدركه  فاإن  قراءته،  مبنزلة  املاأموم  ي�سمعها  التي  االإمام  قراءة  الأن  أتى{؛  }هل  و 
ركوع الثانية فكما لو مل يقراأ �سيئا فيقراأ }آمل تنزيل{ و}هل أتى{ يف الثانية، اأخًذا 

من قولهم كيال تخلو �سالته عنهما، هذا ما يظهر من كالمهم ")2(.  
 

.)178 /1(   )1( 
اإعانة الطالبني )1/ 178(.   )2( 
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خامتـــــــــــــة
ويف ختام هذا البحث فاإنني اأحمد الله على ما ي�ّسر واأعان من متام هذا البحث، واأ�ساأله   

ا لوجهه، ونافًعا ملطالعه وقارئه، وفيما ياأتي بيان الأبرز. تعاىل اأن يكون هذا البحث خال�سً
اأهم نتائج البحث:

ت�ستحب قراءة �سورة ال�سجدة واالإن�سان يف فجر يوم اجلمعة، ومما قيل من حكمة   -
القراءة بهما يوم اجلمعة االإ�سارة اإىل ما فيها من ذكر خلق اآدم، واأحوال يوم القيامة، 

الأن ذلك كان ويكون يوم اجلمعة.
ي�ستحب االإكثار قراءة �سورة ال�سجدة واالإن�سان يف فجر يوم اجلمعة ال املداومة على   -

ذلك كل جمعة؛ ملا قد يرتتب عليه من اعتقادات العوام الفا�سدة. 
ال ي�سرع تعمد قراءة �سورة فيها �سجدة غري }أمل * َتنِزيُل{ ال�سجدة يف فجر يوم   -
اجلمعة، وال ينبغي القطع بتزييف القول االآخر؛ لثبوته القول به عن اأجلة من العلماء. 

امل�سنون هو اإمتام ال�سورتني واإكمالهما، وال تتحقق ال�سنة باالقت�سار على بع�سهما؛   -
اإال مع وجود العذر عند ال�سافعية.

اجلمعة؛  فجر  واالإن�سان  ال�سجدة  �سورة  قراءة  عدم  يف  املاأمومني  لر�سا  اعتبار  ال   -
لطولهما عليهم.

ذهب ال�سافعية اإىل ا�ستحباب عدم خلو ال�سالة عنهما واأنه ياأتي بهما لو تذكرهما اأو   -
قراأ بـ }هل أتى{ يف االأوىل منهما.

ذهب ال�سافعية اإىل ا�ستحباب اإتيان امل�سبوق مبا فاته منهما مما مل ي�سمعه من قراءة   -
اإمامه.  

التو�سيات: 
اآدابها  ومراعاة  ال�سنة  هذه  تطبيق  على  باحلر�ض  واجلوامع  امل�ساجد  اأئمة  تو�سية   -
قال ابن القيم:" عطل كثري من االأئمة ذلك واقت�سروا على هذه وهذه، وعلى اإحدى 
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ال�سورتني يف الركعتني ومن يقراأ بهما كاملتني، فكثري منهم يقراأ بهما ب�سرعة. وهذا 
مكروه لالإمام، وكل هذا فرار من هديه �سلى الله عليه و�سلم ")1(.

وقال ال�سيخ ابن عثيمني: "ومن اجلهل اأن بع�ض االأئمة يقراأ قبل اآية ال�سجدة اآيتني اأو   
ثالًثا وبعدها اآيتني اأو ثالثة، ويقول: احلمد لله ال�سجدة وح�سلناها هذا جهل عظيم، 
ا؛  بع�سهم يقراأ بع�ض ال�سورة اإما من اأو�سطها اأو اأولها اأو اآخرها وهذا غلط عظيم اأي�سً
الأنه اإذا فعل هذا كاأمنا يعرت�ض على ال�سنة، واأن االأوىل واالأجدر اأن يقراأ للنا�ض بهذا 
دون اأن تقراأ ال�سورة كاملة، ومنهم من يرى اأنه احلاذق فيتحذلق ويقراأ ن�سف �سورة 
اأن  اإما  ال�سجدة ون�سف �سورة االإن�سان! ! كل هذا من اجلهل، ونحن نقول لهوؤالء: 
تاأتوا بال�سنة على وجهها، واإما اأن تقروؤوا ما تي�سر من القراآن من وجه اآخر، واأما اأن 

جتعلوا ال�سنة ع�سني تعملون ببع�ض دون البع�ض فهذا ال تقرون عليه)2(.
نو�سي  امل�سلني باإعانة اإمامهم، واحلر�ض معه على تطبيق �سنة نبيهم �سلى الله عليه   -

و�سلم، والفرح بذلك، وعدم اإظهارهم عدم الر�سا بقراءته لهذه ال�سورتني.

واقتفى  عليه و�سلم  الله  نبيه �سلى  يجعلنا جميًعا ممن الزم هدي  اأن  الله  ن�ساأل   
�سنته واأثره يف جميع اأحواله.

و�سلى الله و�سلم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.

ال�سالة واأحكام تاركها )�ص: 155(.   )1( 
فتح ذي اجلالل والإكرام ب�سرح بلوغ املرام )2/ 92(.   )2( 
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موضوعية العصمة حقيقتها وأدلتها يف القرآن الكريم والسنة النبوية
اأ.د. اأبكر عبدالبن�ت اآدم اإبراهيم•

ملخــــ�ص
تناولت الدرا�سة مو�سوعية الع�سمة حقيقتها واأدلتها يف القراآن الكرمي  ملا   
للمو�سوع من اأهمية بالغة يف الفكر االإ�سالمي، حيث يتداول النا�ض هذه امل�سطلح 
التى  املفاهيم  من  فالع�سمة  واملنهجية،  والعلمية  املو�سوعية  م�سوغاتها  معرفة  دون 
ت�ستوجب �سيانة االإن�سان ومنعه من الوقوع يف املعا�سي واملهالك والطغيان . وقد 
اأكدت الدرا�سة اأن املع�سوم ال يعتمد على ا�ستجالء العقل بقدرما ياأتى من عند الله 
�سبحانه ، فاملالئكة والر�سل عليهم ال�سالم هم يف هذه الدرجة من اخل�سو�سية .وقد 
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي والتحليلي لتاأكيد اأن الع�سمة من الظواهر االإلهية، 

الغر�ض منها منع االإن�سان من اقرتاف �سخط الله عّز وجّل.

اأ�ضتاذ دكتور مقارنة الأديان - جامعة القراآن الكرمي وتاأ�ضيل العلوم- ال�ضودان. 	•
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Abstract
 The study talkes the subject of reality infallibility and the 
evidence in the Qur`an Alkreem what the topic of the utmost 
importance in Islamic thought, where people are exchange this 
term without the knowledge of objectivity and scientific and 
methodological, justification, inerrancy of concepts that require 
human maintenance and prevent it from falling into sin and peril 
and tyranny. The study confirmed that the infallible does not 
depend on the elucidation of the mind as much as entrust to Allah 
the Almighty, angels and apostles of peace they are in such a degree 
of privacy. The researcher used descriptive and analytical method 
to confirm that the infallibility of divine phenomena for purpose of 
preventing human being from committing  wrath of Allah.
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مقدمــــــة
الع�سمة من املو�سوعات التي عنيت بها الكتب االإلهية كونها من مفردات العقيدة   
على الرغم من اختالف اأهل امللل والنحل حول مو�سوعيتها، ولكل نظريته يف تف�سريه 
ومنهجه يف اال�ستدالل عليها. واحلديث عن الع�سمة يقت�سي يف باديء االأمر ت�سور من 
هو املع�سوم الذي ُيقال بع�سمته، فاملع�سوم حّقًا هم مالئكة الله املقربون ور�سله واأنبياوؤه 
عليهم ال�سالم ، ومل تن�سب الع�سمة اإىل غري هوؤالء، واأّما عن ع�سمة االإجماع الذي ينقل 
عن بع�ض العوام من االأو�سوليني فلي�ست ب�سيء من التحقيق الإمكان وقوع اخلطاأ عقاًل 
على املجمعني مامل يكن املع�سوم فيهم ، نعم اإن ع�سمة القراآن الكرمي مفروغ منها، واأّما 
يعتمد  ال  فاملع�سوم  �سعب،  ثالث  على  يرتكز  اأنه  �سك  فال  الن�سبة  تلَك  التحقيق يف  عن 
على ا�ستجالء العقل بقدرما  ياأمتن على الله �سبحانه وتعاىل بوحيه الذي ُيوؤمن من كل 
قبيح، ومن كّل ما يتنافى والغر�ض الذي الأجله نزل الوحي بال�سريعة ، كاخلطاأ وال�سهو 
والن�سيان ونحو ذلَك مما يتنزه عنه اأمناء الله على وحيه ودينه. فمعرفة �سرية املر�سلني 
ملن ثبتت لهم الع�سمة،والتي تعد يف الواقع دلياًل معتربًا، فهذه �سرية النبي �سلى الله عليه  
الذين حتدثوا عن �سمائله  نور ومل يعرث  التاأريخ �سريته ب�سفحات من  اإذ �سجل  و�سلم 

و�سفاته على �سقطة جتعله من �سفات غري املع�سومني.
م�سكلة الدرا�سة:

تكمن م�سكلة الدرا�سة يف االآتي:  
اخلطاأ. عن  مبع�سوميتها  االإ�سالمية  الفرق  بع�ض  اإدعاء  	•

علماء  بني  وتقدير  فهم  �سوء  اأحدثت  مما  الع�سمة  مفهوم  حول  االآراء  تباين  	•
امل�سلمني.

هل  الع�سمة،  فكرة  اإليه  ت�ستند  ملن  التاأكيد  واملنهجية يف  العلمية  املو�سوعية  غياب  	•
لالأنبياء والر�سل عليهم ال�سالم، اأم ل�سائر النا�ض؟
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غريهم. دون  الع�سمة  حق  الأنف�سهم  ين�سبون  من  االأ�سخا�ض  من  هنالك  	•
اأهداف الدرا�سة:

اإلهية. معجزة  والر�سل  واالأنبياء  املالئكة  مع�سومية  باأن  التاأكيد  	•
االأنبياء والر�سل عليهم ال�سالم ع�سمهم املوىل عزوجل ليكونوا منذرين ومب�سرين. 	•
التحقيق باأن مع�سومية االأنبياء واملر�سلني ال مياثل مع�سومية االأئمة وعامة الب�سر. 	•
التفريق بني مع�سومية االأنبياء يف ارتكاب املعا�سي، وبني مع�سومية عامة النا�ض. 	•

اإلهية. موهبة  الأنها  الع�سمة،  اأحقية  لنف�سه  ين�سب  اأن  املكلف  الفرد  حق  من  لي�ض  	•
اأهمية الدرا�سة:

كما  ولي�ض  النبوية،  وال�سنة  القراآنية  االآيات  من خالل  الع�سمة  مفهوم  عن  الك�سف  	•
يدعيه بع�ض العلماء.

لعباده  املوىل عزوجل  ي�سندها  اإلهية، ومعجزة فكرية  الع�سمة موهبة  باأن  التب�سري  	•
من امل�سطفني االأخيار.

اللغوية. القوامي�ض  يف  جاءت  كما  الع�سمة  مفاهيم  يف  االلتبا�ض  اأوجه  اإزالة  	•
ال�سماوية. الر�ساالت  نزول  دواعي  من  واملر�سلني  االأنبياء  ع�سمة  باأن  التاأكيد  	•

منهجية الدرا�سة:
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي التحليلي، واأحيانًا املقارن للو�سول اإىل اأف�سل   
املو�سوعية  االآراء  وال�سنة، ومعرفة  القراآن  واأدلتها يف  الع�سمة  اخليارات حول حقيقة 
واملنطقية حول مفهومها، وال�سعي اإىل اإزالة ال�سكوك حول املفاهيم املتناثرة التي تبحث 

عن الع�سمة لغري االأنبياء والر�سل عليهم ال�سالم.
خطة الدرا�سة:

والأهمية الدرا�سة ودورها يف حياة االأمة االإ�سالمية يرى الباحث تق�سيمها على   
النحو التايل:
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وا�سطالحًا. لغة  الع�سمة  االأول:مفهوم  املبحث  	•
الكرمي. القراآن  يف  الثاين:الع�سمة  املبحث  	•

الع�سمة. مراحل  الثالث:  املبحث  	•
امل�سلمني. علماء  عند  الع�سمة  فكرة  ظهور  الرابع:  املبحث  	•
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املبحث االأول
مفهوم الع�سمة لغة وا�سطالحًا

ُم اأي َحَفَظ ووقى)1(. وجاءت يف كالم العرب مبعنى  َم َيع�سِ لغًة: الع�سمة من َع�سَ  
مِنَ  يَعْصِمُنِي  إِلَى جَبٍَل  َقاَل سَآِوي   { تعاىل:  لقوله  املانع احلامي)3(  والعا�سم:  املنع)2(، 
الْمُْغرَقِنيَ{  مِنَ  َفَكانَ  الْمَوْجُ  بَيْنَهُمَا  وَحَاَل  رَّحِمَ  مَن  إاِلَّ  اللّهِ  َأمِْر  مِنْ  الْيَوْمَ  عَاصِمَ  اَل  َقاَل  الْمَاء 
لَهُ  َفمَا  اللَّهُ  يُْضلِِل  وَمَن  مِنْ عَاصٍِم  اللَّهِ  مِّنَ  لَُكم  مَا  مُدْبِِرينَ  ُّونَ  ُتوَل }يَوْمَ  تعاىل:  وقال  ]هود: 43[، 

مِنْ هَادٍ{ ]غتفر: 33[، وهي ملكة اإلهية متنع من فعل املع�سية وامليل اإليه مع القدرة عليه، 
كما تطلق على الروابط الزوجية، وهي م�سدرًا عت�سم يعت�سم اعت�سامًا اأي اإلتجا اإليه. 
َتَفرَُّقواْ  وَاَل  جَمِيعًا  اللّهِ  بِحَبِْل  }وَاعَْتصِمُواْ  تعاىل:  لقوله  باحلبل  اأواعت�سم  به:  واحتمى 
وَُكنُتمْ  إِخْوَانًا  بِنِعْمَتِهِ  َفَأصْبَحُْتم  ُقُلوبُِكمْ  بَيْنَ  َّفَ  َفَأل َأعْدَاء  ُكنُتمْ  إِْذ  عََليُْكمْ  اللّهِ  نِعْمَتَ  وَاْذُكرُواْ 
عََلىَ شََفا حُْفرَةٍ مِّنَ النَّاِر َفَأنَقَذُكم مِّنْهَا َكَذلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَُكمْ آيَاتِهِ لَعَلَُّكمْ َتهَْتدُونَ{ ]اآل عمران: 103[ 
وجاء يف القامو�ض العربي مادة:ع�سم يع�سم ع�سمًا فهو عا�سم واملفعول مع�سوم اأي 
َّمْ َتْفعَْل َفمَا  ْغ مَا ُأنِزَل إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن ل

ِّ
جعل لها ع�سامًا)4(، لقوله تعاىل: } يَا َأيُّهَا الرَّسُوُل بَل

بَلَّْغتَ ِرسَالََتهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاِس إِنَّ اللّهَ اَل يَهْدِي الَْقوْمَ الَْكافِِرينَ { ]املائدة: 67[، اأي حفظه 
و�سانه فالله �سبحانه وتعاىل هو الذي يع�سم عباده من كل مكروه)5(، واأ�سل الع�سمة 
يف الَلغة املنع،وع�سمت فالنًا من ال�سوء اإذا منعت حلوله به  غري اأن املتكلمني اأجروا هذه 
الّلفظة على من امتنع باختياره عند الّلطف الذي يجعله الله تعاىل به عنده من فعل القبيح، 

فعندما منع من القبح، اأجروا عليه لفظة املانع قهرًا، وق�سرًا)6(. 

الرازي، الطاهراأحمد)1981م(.خمتار القامو�ص.الدار العربية للكتب،طرابل�ص،ط1.�ص417.   )1( 
اإبن فار�ص، اأبواحل�سن)1411هـ(. معجم مقايي�ص اللغة.حتقيق عبدال�سالم هارون.دار اجليل ،بريوت،�ص416.   )2( 

ابن منظور)1303هـ(. ل�سان العرب. مطبعة املريية ببولق، القاهرة، مادة ع�سم،�ص231.   )3( 
عبد العزيز، اأمل)1996م(. القامو�ص العربي ال�سامل. دار العلم، بريوت،ط1�ص154.   )4( 

حممد عبده)1411هـ(.نهج البالغة.مكتب الإعالم الإ�سالمي، القاهرة،ط1�ص23.   )5( 
الطباطبائي،حممد ح�سني)1997م(.امليزان يف تف�سري القراآن.دار ال�سفوة للطباعة والن�سر،القاهرة،ط1�ص65.   )6( 
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اال�ستم�ساك... واالعت�سام:اأي  االإم�ساك،  ُم:  مفرداته:"الَع�سْ الراغب يف  وقال   
والع�سام ما يع�سم به اأي ي�سد به. وع�سمة االأنبياء عليهم ال�سالم حفظه اإياهم اأواًل مبا 
خ�سهم به من �سفاء اجلوهر، ثم مبا اأوالهم من الف�سائل اجل�سمية والنف�سية ، ثم بالن�سرة 
وبتثبيت اأقدامهم ، ثم باإنزال ال�سكينة عليهم، وبحفظ قلوبهم بالتوفيق")1(. وقال اخلليل 
بالله  يدفع عنك، واعت�سمت  اأي  ال�سر،  الله من  يع�سمك  اأن  العني:" الع�سمة  يف كتاب 
َّذِي  اأي امتنعت به من ال�سر، وا�ستع�سمت اأي اأبيت فا�ستدل بقوله تعاىل:}ُقْل مَن َذا ال
وَاَل  وَلِيًّا  اللَّهِ  مِّن دُوِن  لَهُم  يَِجدُونَ  وَاَل  بُِكمْ رَحْمًَة  َأرَادَ  َأوْ  بُِكمْ سُوءًا  َأرَادَ  إِنْ  اللَّهِ  مِّنَ  يَعْصِمُُكم 
نَصِريًا{ ]الأحزاب: 17[، واأع�سمت اأي جلاأت اإىل �سئ اعت�سمت به... واأع�سمت فالنًا: هياأت 
له ما يعت�سم به. والغريق يعت�سم مبا تناله يده، اأي: يلجاأ اإليه... والع�سمة: املنع. يقال 
اعت�سمت  اأي  اأي منعه من اجلوع. والع�سمة: احلفظ. ويقال: ع�سمته  الطعام،  ع�سمه 
بالله، اإذا امتنعت بلطفه من املع�سية")2(. وجاءت يف الفروق الَلغوية:اأن الفرق بني الَلطف 
والتوفيق:" اأن الَلطف هو فعل ت�سهل به الطاعة على العبد ، وال يكون لطفًا اإال مع ق�سد 
فاعله وقوع ما هو لطف فيه من اخلري خا�سة، فاأما اإذا كان ما يفعل عنده قبيحًا وكان 
الفاعل له قد اأراد ذلك فهو انتقاد ولي�ض لطف. والتوفيق فعل ما تتفق معه الطاعة، واإذا 
يتقدم  قد  الفعل.واللطف  يح�سن  ال  اإنه  قالوا  ولهذا  توفيقًا  ي�سم  الطاعة مل  معه  تتفق  مل 
يتقدمه  اأن  يجوز  به، وال  امللطوف  نف�ض  تاأثريًا يف  معها  له  يكون  ي�سرية  باأوقات  الفعل 
باأوقات كثرية حتى اليكون له معها يف نف�سه تاأثريًا ، فكل توفيق لطف ولي�ض كل لطف 

توفيقًا")3(. 
فالع�سمة هي اللطيفة التي ميتنع بها عن املع�سية اختيارًا، وال�سفة املع�سوم اإذا   
اأطلقت فهي �سفة مدح وكذلك املوفق، فاإذا اأجري على التقييد فال مدح فيه، وال يجوز 

الأ�سفهاين،راغب)1412هـ(. املفردات يف غريب القراآن. حتقيق �سفوان عدنان، دار القلم،دم�سق،ط2�ص23.   )1( 
اخلليل)1411هـ(.العني. دار هبة للن�سر والطباعة،القاهرة،ط1�ص33.   )2( 
حممد ر�سا)1989م(.اأ�سول الفقه.مكتبة وهبة، القاهرة،ط1�ص316.   )3( 



جملة ت�أ�صيل العلوم {38}

باأنه يع�سم. ويقال ع�سمه من كذا ووفقه لكذا ولطف به يف كذا،  الله  اأن يو�سف غري 
ى بحرف، فقد روي اأن اإبلي�ض لعنه الله متثل ليحيى عليه  فكل واحد من هذه االأفعال يعدَّ
ال�سالم فقال له: اأن�سحك. قال:ال اأريد ذلك ولكن اأخربين عن بني اآدم. قال: هم عندنا على 
ثالثة اأ�سناف: �سنف منهم وهم اأ�سد االأ�سناف عندنا نقبل على اأحد منهم نفتنه عن دينه 
ونتمكن منه ثم يفزع اإىل اال�ستغفار والتوبة فال نحن نياأ�ض منه وال نحن ندرك حاجتنا 
فنحن معه يف عناء. واأما ال�سنف االآخر منهم فهم يف اأيدينا كالكرة يف اأيدي �سبيانكم 
نتلقفهم كيف �سئنا، قد كفونا موؤنة اأنف�سهم ! واأما ال�سنف الثالث فهم مع�سومون ال نقدر 
الله عليه و�سلم:" ما اعت�سم  الله �سلى  منهم على �سيء. وهذا ما جاء يف قول ر�سول 
االأر�ض  واأ�سخت  يديه  ال�سموات من  اأ�سباب  اإال قطعت  باأحد من خلقي  عبٌد من عبادي 
واخل�سران،  اخليبة  عن  كناية  الفقرتان  هاتان  ال�سارحني:  بع�ض  وقال  حتته")1(.  من 
وفيه: اأعوذ بك من الذنوب التي تهتك الع�سم، ك�سرب اخلمر، واللعب بالقمار وفعل ما 
ي�سحك النا�ض من املزاح واللهو، وذكر عيوب النا�ض، وجمال�سة اأهل الريب. فاملع�سوم: 
املمتنع من جميع حمارم الله، كما جاءت يف رواية عن علي بن احل�سني حيث قال:" ...... 
ولي�ست الع�سمة يف ظاهر اخللقة فتعرف، واملع�سوم هو املعت�سم بحبل الله، وحبل الله 
هو القراآن الكرمي، ال يفرتقان اإىل يوم القيامة...")2(، ودلل ذلك بقوله تعاىل: }إِنَّ هَـَذا 
َّذِينَ يَعْمَُلونَ الصَّالِحَاتِ َأنَّ لَهُمْ َأجْرًا َكِبريًا{ ]الإ�سراء: 9[،  الُْقرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ َأْقوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِنيَ ال
ويف حديث ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم:"اأربع من كن فيه كان يف نور الله االأعظم 
ما  اأي  الله")3(  واأين ر�سول   ، الله  اإال  اإله  ال  اأن  �سهادة  اأمره  منها: من كان ع�سمة   ...
بهما ع�سمة ووقاية  ال�سهادتان واالإميان  كانت  واملعنى:  القيامة،  يوم  املهلك  يع�سم من 
لالإن�سان من املعا�سي، حتجزه ومتنعه من اقرتاف �سخط الله و�سخط ر�سوله �سلى الله 

م�سلم بن احلجاج)1314هـ(.�سحيح م�سلم.باب كتاب الإميان،حديث رقم1123.   )1( 
القمي، اأبوجعفر حممد)1997م(.معاين الأخبار.موؤ�س�سة الن�سر الإ�سالمي،طهران،ط1�ص76.   )2( 

رواه الرتمذي.   )3( 
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عليه و�سلم. ومنه قول اأبي طالب:
واأبي�ض ي�صت�صقى القمام بوجهه          ثمال اليتامى ع�صمة للأرامل

وقد جاء يف نهج البالغة:"... وعليكم بكتاب الله، فاإنه احلبل املتني والنور املبني،   
وال�سفاء النافع والري الناقع والع�سمة للمتم�سك والنجاة للمتعلق، اليعوج فيقام، وال يزيغ 
في�ستعتب، وال تخلقه كرثة الرد  وولوج ال�سمع")1( اإي�سًا جاءيف نهج البالغة: "واإمنا 
الذنوب واملع�سية،  اأهل  اأن يرحموا  ال�سالمة  اإليهم يف  الع�سمة وامل�سنوع  ينبغي الأهل 
ويكون ال�سكر هو الغالب عليهم واحلاجز لهم عنهم، فكيف بالعائب الذي عاب اأخًا وعريه 

ببلواه")2(.
من  متنع  بحيث  باملكّلف،  تعاىل  اللُه  يفعُلُه  لطٌف  هي  فالع�سمة  ا�سطالحًا:  اأما   
عن  االمتناع  تعني  فهي  وبالتايل  عليهما)3(.  قدرته  مع  الطاعة؛  وترك  املع�سية،  وقوع 
الوقوع يف اخلطايااأواملحرمات من قبل املع�سوم بتوفيق اإلهّي مع عدم �سلب القدرة على 
فعل املع�سية. وهي عاّمة لالأنبياء والر�سل عليهم ال�سالة وال�سالم.وقد اأ�سافت ال�سيعة 
االأنبياء"  الب�سر كما عند  لهداية  الله  باعتبارهم مكلفني من  االثني ع�سر  االأئمة  االإمامية 
غري اأنهم لي�سوا باأنبياء، وال يوحى اإليهم")4(. فاملع�سومون هم االأنبياء  والر�سل الذين 
ال ي�سدر عنهم اأّي ذنب؛ �سواًء اأكان �سغريًا اأم كبريًا، ال عمدًا وال ن�سيانًا، وال خطاأً يف 
التاأويل، وال اإ�سهاًء من الله �سبحانه. فالع�سمة هي االأمٌر اخلفٌي غري الظاهر ال يعلمه اإاّل 
الله �سبحانه وتعاىل، ولذلك فاإنه هو الذي ي�سري اإليها ، ويعنّي املت�سف بها.فاملع�سوم هو 
املمتنع بالله من جميع حمارم الله ، لقوله تعاىل: }وََكيْفَ َتْكُفرُونَ وََأنُتمْ ُتْتَلى عََليُْكمْ آيَاتُ 
]اآل عمران: 101[. ويف  مُّسَْتقِيٍم {  إِلَى صِرَاطٍ  َفَقدْ هُدِيَ  بِاللّهِ  يَعَْتصِم  وَمَن  رَسُوُلهُ  وَفِيُكمْ  اللّهِ 
ال�سراط امل�ستقيم: قالوا:" مع�سوم ا�سم مفعول ، فيكون جمبورًا على ترك الع�سيان يف 

ابن اأبي احلديد)1987م(.نهج البالغة. دار القلم، دم�سق، ط1�ص49.   )1( 
املرجع نف�سه.�ص32.   )2( 

لطيف)2000م(. الع�سمة حقيقتها واأدلتها.دم�سق.�ص22.   )3( 
املجل�سي،حممد باقر)1983م(.ابحار النوار.دار اإحياء الرتاث العربي،بريوت،ط3�ص65.   )4( 
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كل اآن وال فخر يف ذلك على اإن�سان")1(. فهي منحة االإلهية يجريها املوىل عز وجل على 
عباده امل�سطفني ملجانبة االأخطاء.

ويف ذات ال�سياق يرى علماء ال�سيعة عدم جواز ال�سهو واخلطاأ على النبي حممد   
�سلى الله عليه و�سلم، ويعلل بع�ض العلماء ذلك باأنه لو جاز عليه ال�سهو واخلطاأ، جلاز ذلك 
يف جميع اأقواله واأفعاله، كذلك جلاز اأن يزيد فيها اأوينق�ض �سهوًا، ومن هنا تنتفي فائدة 
اأكمل  الله عليه و�سلم بالع�سمة،  اأن و�سف النبي �سلى  البعثة. ومن املعلوم بال�سرورة 
واأح�سن من و�سفه ب�سدها، ملا فيه من دفع ال�سرر املظنون.اأما العالمة املجل�سي فذهب 
الدن�ض،والذنوب  من  مطهرون  جميعهم  واملالئكة  البيت  اأهل  واأئّمة  االأنبياء  ع�سمة  اإىل 
ب�سكل مطلق)2(. وقال الفا�سل املقداد: "واأ�سحابنا حكموا بع�سمتهم مطلقًا قبل النبوة 
باالأفعال  ونق�سد  مطلقًا،  ال�سهو  وعن  بل  و�سهوًا؛  عمدًا  والكبائر  ال�سغائر  عن  وبعدوا 
الع�سمة  :"لي�ض معنى  باأّنُه  دينيًا"، وقيل  لي�ض  الدنيا مما  باأحوال معا�سهم يف  املتعّلقة 
اأّن الله يجرُبُه على ترك املع�سية بل يفعل به اإلطافًابرتك املع�سية دون اختياره مع قدرته 
الله �سبحانه وتعاىل.وعلى ما  التوفيق والّلطف، واالعت�سام بحب  عليها، فالع�سمة هي 
ل من الله تعاىل على من علم اّنه يتم�سك بع�سمته، واالعت�سام فعل  ذكر فالع�سمة هي تف�سّ
املعت�سم بحبل الله ولي�ست الع�سمة مانعًة من القدرة على القبيح، وال م�سطرة للمع�سوم 
بعبدًا  َفَعلُه  اإذا  الله تعاىلاأّنه  يعلم  الذي  ال�سيء  ؛ بل هي  اإليه  له  ُملجئًة  اإىل احل�سن، وال 
من عباده، مل ُيوؤِثر معه مع�سيًة له. ولي�ض كلُّ اخللق ُيْعَلُم هذا من حاله، بل املعلوم منهم 
َّذِينَ سَبََقتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى ُأوْلَئِكَ عَنْهَا  ذلك هم امل�سطفون االأخيار، لقوله تعاىل:}إِنَّ ال
]الدخان:  }وَلََقدِ اخَْترْنَاهُمْ عََلى عِلٍْم عََلى الْعَالَمِنيَ{  ]الأنبياء: 101[ وقال تعاىل:  مُبْعَدُونَ { 
َّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصَْطَفيْنَ اْلَخْيَار{ ]�سورة �ص: 47[. وعلى ذلك فاإن  32[، وقال تعاىل: }وَإِن

من اأهم اأ�سباب الّلطف هي:
القمي، اأبو جعفر)1997م(مرجع �سابق..�ص132.23.   )1( 

املجل�سي، حممد باقر)1983م(.م�سدر �سابق.�ص34.   )2( 
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اأن تكّون للنف�ض وللبدن خا�سّية تقت�سي ملكًة مانعًة من الوقوع يف الفجور واالآثام.  -
اأن تكون امللكة مغايرة للعادة اأو لقانون املادة.  -

االبتعاد عن املعا�سي، واالعتماد على مناقب الطاعات يف الفعل والقول والعمل.  -
ومن التعريفات ال�سابقة نخل�ض اإىل االآتي:

اإن الغاية من لطف الله تعاىل باملكّلف عدم الوقوع يف املعا�سي. 1ـ 
االأمر باللطف الأجل التقرب اإىل الطاعات. 2ـ 

اللطف هو ملكًة نف�سانيًة متنع �ساحبها من االنحراف. 3ـ 
لطف الله الأنبيائه ور�سله يختلف عن لطف غريه من العباد. 4ـ 

ومن خالل تلك التعريفات ال�سابقة يظهر احتاد التعاريف الثالثة : االأول والثاين   
اأّن ذلك  اأي�سًا. فاإذا كان املق�سود من  والرابع ، يف املعنى، واأّنها تكاد تتحد يف اللفظ 
لطٌف يفعله الله مبكّلٍف يجعل له ملكة نف�سانية حينئٍذ تكون كلُّ التعاريف واحدة. واإذا 
كان �سبب هذا اللطف هو تاأكيد ملعنى العلم،اأي علمه الذي �سي�سيف عليه معرفة املمانعة 

واحلفظ.
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املبحث الثاين
الع�سمة يف القراآن الكرمي

اإن الع�سمة مبعنى الكف واالمتناع عن اخلطاأ والع�سيان مع قطع النظر عمن   
بهذا  اجلحيم  على  املوكلني  املالئكة  و�سف  الكرمي  القراآن  يف  ورد  وقد  بها،  يت�سف 
النَّاسُ  وَُقودُهَا  نَارًا  وََأهْلِيُكمْ  َأنُفسَُكمْ  ُقوا  آمَنُوا  َّذِينَ  ال َأيُّهَا  }يَا  تعاىل:  الله  لقوله  الو�سف 
وَالْحِجَارَةُ عََليْهَا مَلَئَِكٌة غِلٌَظ شِدَادٌ اَل يَعْصُونَ اللَّهَ مَا َأمَرَهُمْ وَيَْفعَُلونَ مَا يُؤْمَرُونَ{ ]التحرمي: 6[، 
وقال تعاىل: }اَل يَْأتِيهِ الْبَاطُِل مِن بَيِْن يَدَيْهِ وَاَل مِنْ خَلْفِهِ َتنِزيٌل مِّنْ حَكِيٍم حَمِيدٍ{ ]ف�سلت: 42[. فهذه 
النظر  قطع  هي  الوا�سع  مبفهومها  و�سالل  خطاأ  كل  من  القراآن  على  تن�ض  االأو�ساف 
يحتاج  اأن  دون  من  اإليها،  امل�سلمني  قلوب  الكرمي  القراآن  األف  وقد  مو�سوفها)1(.  عن 
االأديان  اأوالرهبان كما يدعي بع�ض موؤرخي  الفكرة من االأحبار  اأخذهذه  اإىل  علماوؤهم 
اأن  اإال  اأو القراآن الكرمي،  من الن�سارى. فاملو�سوف يف هذه االآيات واإن كانت املالئكة 
االأئّمة،  ع�سمة  ولي�ست  ال�سالم،  عليهم  االأنبياء  ع�سمة  هي  الكالم  علماء  عند  املطروح 
فاالختالف يف املو�سوف ال ي�سر بكون القراآن الكرمي مبدعًا لهذه الفكرة، الأّن املطلوب 
هو الوقوف على من�ساأ هذه الفكرة، ثم تطور عند املتكّلمني اأو املحدثني، ويكفي يف ذلك 
كون القراآن الكرمي قد طرح هذه امل�ساألة يف حق املالئكة وحق الر�سل واالأنبياء عليهم 
الله �سبحانه  املنع من عذاب  القراآن الكرمي مبعنى  الع�سمة يف  ال�سالم)2(. ولقد وردت 
لقوله تعاىل:  اأن يركب معه،  وتعاىل كما ورد يف ق�سة نوح وابنه عندما رف�ض دعوته 
} َقاَل سَآِوى إىل جَبٍَل يَعْصِمُنِى مِنَ الْمَاءِ َقاَل العَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ َأمِْر اهللِ إاِل مَنْ رَحِمَ{ ]هود: 
إِنْ َأرَادَ  يَعْصِمُُكمْ مِنَ اهللِ  َّذِي  33[. واملنع من عذابه يف االآخرة،لقوله تعاىل: }ُقْل مَنْ َذا ال

اهللِ  مِنَ  لَهُمْ  مَا  ٌَّة  ذِل }وََترْهَُقهُمْ  تعاىل:  وقال   ،]17 ]الأحزاب:  رَحْمًَة{  بُِكمْ  َأرَادَ  َأوْ  سُوءً  بُِكمْ 
ُّونَ مُدْبِِرينَ مَا لَُكمْ مِنَ اهللِ مِنْ  مِنْ عَاصٍِم{ ]يون�ص: 27[. واالأعم منهما:قوله تعاىل: }يَوْمَ ُتوَل

املالكي، ال�سيد �سادق)2011م(.الع�سمة بني املبدا ال�سيعي.  موؤ�س�سة الر�سالة للن�سر،طهران،ط1�ص23.   )1( 
النا�سري، حممد �سراد)2012م(.تف�سري الأحالم.من�سورات موؤ�س�سة العلمي،بريوت،ط1�ص11.   )2( 



{43}العـدد الث�لث  والع�صـرون - رجـب  1443هـ / فرباير  2022م

عَاصٍِم{ ]غافر: 33[. ومبعنى االمتناع عن احلرام لقوله تعاىل: }وَلََقدْ رَاوَدُْتهُ عَنْ نَْفسِهِ 
َفاسَْتعْصَمَ{ ]يون�ص: 32[. بينما راأي بع�ض العلماء ومنهم ال�سيعة اأن الع�سمة لي�ست ع�سمة 
اأئمتهم مبثابة  باأن  وقد ذهبوا  اأجمعني،  والنا�ض  االأئمة  ماهي ع�سمة  فقط،بقدر  االأنبياء 
اأدلة �سرعية مثل القراآن الكرمي وال�سنة، فرفعوا مكانتهم اإىل اأق�سى احلدود فجعلوهم 
ل�سنا  للنا�ض  ويقولون  يخطئون،  باأنهم  يعرتفون  بع�سهم  اأن  رغم  النقد،  عن  مناأى  يف 
مبع�سومني عن اخلطاأ.  فامل�سكلة اأننا اأمام خرافة ت�سمى ع�سمة االأئمة مما جعل اأ�سحاب 
العقول ال�سليمة يف حرية من اأمرهم، ال يدركون اأيهما اأ�سح، هل الع�سمة موهبة اإلهية 
البيت بنظرة مثالية حتوطها حالة من  اأهل  اإىل  ال�سيعة ينظرون  فاأكرث  اأم ميزة ب�سرية؟ 
التقدي�ض ال تتحملها الظنون، وال تخالطها ال�سكوك، فهم �سخو�سمكرمون تتج�سد فيهم 
املثل العليا من اخلري واحلق والعدل والعلم واملعرفة ال ينحرفون وال مييلون اإىل �سهوات 
االأنف�ض واالأهواء واخلطايا والذنوب)1(، لذلك فاإذا نظرنا اإىل بع�ض اأقوال ال�سيعة جند 
اأنها تخالف ما هو معلوم يف القراآن الكرمي وال�سنة النبوية ال�سريفة، رغم اأن داللة االآيات 
ت�سري اإىل اأن املع�سومني هم االأنبياء والر�سل عليهم ال�سالمدون عامة النا�ض، وهذا تاأكيد 
ملا جاءت بها ر�سالة االإ�سالم يف �ساأن �سيدنا اإبراهيم عليه ال�سالة وال�سالم لقوله تعاىل: 
ي جَاعُِلكَ لِلنَّاِس إِمَامًا َقاَل وَمِن ُذرِّيَّتِي َقاَل اَل 

ِّ
}وَإِذِ ابَْتَلى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بَِكلِمَاتٍ َفَأَتمَّهُنَّ َقاَل إِن

الِمِنيَ{ ]البقرة: 124[ وعلى ذات الن�سق فالع�سمة يف القراآن الكرمي تعني: يَنَاُل عَهْدِي الظَّ
1. الإم�ساك واملنع:

اللغوي  املعنى  تاأخذ  الع�سمة  مفهوم  باأنداللة  الكرمي  القراآن  يف  جاء  ما  وهذا   
واال�سطالحي؛ على �سبيل املثال:

الّله  بحبل  االعت�سام  اأوامر  من  اأمر  به  واالإميان  وتعاىل،  �سبحانه  الّله  اإىل  الدعوة  	•
لقوله تعاىل: }واعَْتصِمُواْ بِحَبِْل اللّهِ جَمِيعًا وَاَل َتَفرَُّقواْ وَاْذُكرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عََليُْكمْ إِْذ ُكنُتمْ 

َّفَ بَيْنَ ُقُلوبُِكمْ َفَأصْبَحُْتم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ...{ ]اآل عمران: 103[. َأعْدَاء َفَأل

امليالين،ال�سيد علي احل�سني)1411هـ(.الع�سمة.مركز البحاث العقائدية، تون�ص،ط1�ص88.   )1( 
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اال�ستجابة  عن   امتناعه  عند  وال�سالم  ال�سالة  عليه  يو�سف  النبي  موقف  ويف  	•
َّذِي  ال َفَذلُِكنَّ  }َقالَتْ  تعاىل:  لقوله  اإّياه،  العزيز ومراودتها  امراأة  لدعوة  واالمتثال 
مِّنَ  وَلَيَُكونًا  لَيُسْجَنَنَّ  آمُرُهُ  مَا  يَْفعَْل  َّمْ  ل وَلَئِن  َفاسََتعْصَمَ  َّْفسِهِ  ن عَن  رَاوَدتُّهُ  وَلََقدْ  فِيهِ  ُلمُْتنَّنِي 

الصَّاغِِرينَ { ]يو�سف: 32[.
فمن املالحظ اأّنه قد ا�ستعملت لفظة "الع�سمة" يف االآية االأُوىل مبعنى االإم�ساك   

والتحّفظ، ويف الثانية مبعنى املنع واالمتناع، وكليهما يرجعان اإىل معنى واحد.
2. الوقاية:

اأي منع االإن�سان من الوقوع فيما يكره املوىل عزوجل: ومن هذا املنطلق، اأُطلق   
هذا امل�سطلح على قمم اجلبال، ويف هذا يقول ال�سيخ املفيد:" اإّن الع�سمة يف اأ�سل الَلغة 
هي ما اعت�سم به االإن�سان من ال�سيء كاأّنه امتنع به عن الوقوع يف ما يكره، ولي�ض هو 

جن�سًا من اأجنا�ض الفعل")1(.
3. احلفظ:

"الع�سام"،  بلفظ  اأو احلمل  الرحل  به  ي�سّد  الذي  العرب على احلبل  اأطلق  فقد   
ليحفظ االإن�سان من ال�سقوط والتبعرث.

4. هي �سورة علمية نف�سانية حتفظ االإن�سان من باطل االعتقاد ، وال�سّيء من االأعمال.
القراآن  وع�سمة  املالئكة  ع�سمة  عن  حتدثت  التي  االآيات  تلك  يف  وبالتاأمل   
الكرمي، جند اأّن مفهوم الع�سمة هو من املفاهيم القراآنية،واملق�سود منها �سيانة عباد الّله 
ال�ساحلني من اخلطاأ والع�سيان، والفكر والعزم. فاملع�سوم املطلق من ال يخطاأ يف حياته 
وال يع�سي الّله يف اأقواله واأفعاله، وال يريد الع�سيان وال يفّكر فيه. الأنَّ الع�سمة اأمٌر خفٌي 
ها اأمٌر خفي فالبّد اأن تثبت حقيقة الع�سمة  ال ي�ستطيع كل اإن�سان اأن يدرك كنهها، ومبا اأنَّ

بالدليل القطعي.
منتقى  �سرح  يف  الأوطار  ت(.نيل  ال�سوكاين)ب  طهران،ط1�ص51.اأو  الإ�سالمي،  الن�سر  موؤ�س�سة  الأخبار.  املفيد)1413هـ(.معاين  اأملي    )1( 

الأخبار،�ص9.



{45}العـدد الث�لث  والع�صـرون - رجـب  1443هـ / فرباير  2022م

املبحث الثالث
مراحل الع�سمة

املرحلة الأوىل: ع�سمة الأنبياء يف تبليغ الر�سالة:
النا�ض  والر�سلهو هداية  ااَلنبياء  بعث  الق�سوى من  والغاية  االأ�سمى  الهدف  اأّن   
اإىل التعاليم ااِللهية وال�سرائع املقد�سة، وال ميكن حتقيق تلك الغاية اإاّل باإميانهم ب�سدق 
املبعوثني، واإذعانهم بكونهم مر�سلني من الله �سبحانه وتعاىل، واإّن كالمهم واأقوالهم هو 
كالمه وقوله �سبحانه وتعاىل، وهذا االإميان واالإذعان هو مبثابة مب�سونيتهم عن اخلطاأ 
يف مراحل تبليغ الر�سالة، وتتمثل هذه امل�سونية يف مقام اأخذ الوحى، ويف مقام التحّفظ 
عليه، ويف مقام البالغ والتبيني. وقال القا�سي اأبو احل�سن عبد اجلبار:" اإّن النفو�ض ال 
ت�سكن اإىل القبول،ومّمن يخالف فعله قوله �سكونها اإىل من كان منزهًا عن ذلك، فيجب اأن 
ال نقول يف االأنبياء اإال ما يجوز يف حقهم، الأّنهم منزهون عّمـا يوجب العقاب واال�ستخفاف 
االنحرافات  لت�سحيح  بعثوا  اأّنهم  ال�سياق  ذات  ويف  تعاىل"،  الله  بوالية  ومتم�سكون 
لكفي برهانًا يف جميع  الكامل  الوجه  لو قرر على  الربهان  واالبتعاد عن اخلطايا،فهذا 
مراحل هذا املنطق العقلي، الأن منطق الوحي اأبلغ من منطق العقل، لقوله تعاىل:}عالِمُ 
]اجلن:  وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا{  يَدَيْهِ  بَيِْن  مِنْ  يَسُْلكُ  َّهُ  َفِإن رَسُوٍل  َأحَدًا  َغيِْبهِ  عَلى  يُْظِهرُ  َفل  الَْغيِْب 
ُغونَ ِرسَااَلتِ اللَّهِ وَيَْخشَوْنَهُ وَاَل يَْخشَوْنَ َأحَدًا إاِلَّ اللَّهَ وََكَفى بِاللَّهِ 

ِّ
َّذِينَ يُبَل 27[، وقال تعاىل: }ال

حَسِيبًا{ ]الأحزاب: 39[.
املرحلة الثانية: ع�سمة الأنبياء عن املع�سية:

وميكن بحثها يف وجهتني:  
االأنبياء  بعثة  من  الهدف  باأّن  الكرمي  القراآن  بنّي  لقد  الكرمي:  والقراآن  العقل  	•
الف�سائل فيها،لقوله  الرذائل، وغر�ض  النفو�ض وت�سفيتها من  واملر�سلني هو تزكية 
�سبحانه وتعاىل حاكيًا عن ل�سان اإبراهيم: }رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيِهمْ رَسُواًل مِّنْهُمْ يَْتُلو عََليِْهمْ 
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قال   ،]129 {]البقرة:  احَلكِيمُ  العَِزيزُ  َأنتَ  َّكَ  إِن يِهمْ 
ِّ
وَيُزَك وَالْحِْكمََة  الْكَِتابَ  مُهُمُ 

ِّ
وَيُعَل آيَاتِكَ 

تعاىل: }لََقدْ مَنَّ اللّهُ عََلى الْمؤمِننيَ إِْذ بَعَثَ فِيِهمْ رَسُواًل مِنْ َأنُْفسِِهمْ يَْتُلوا عََليِْهمْ آياتِهِ وَيُزَّكيِهمْ 
وَيُعَلّمُهُمُ الكِتابَ وَاحلِْكمََة وَإِنْ كاُنوا مِنْ َقبُْل لَفِي َضلٍل مُبنيٍ{ ]اآل عمران: 164[، وال �سك اأّن 
تاأثري الرتبية يف النفو�ض يتوقف على اإذعان من يراد تربيته ب�سدق املربي واإميانه 
بتعاليمه، وهذا يعرف من خالل عمل املربي مبا يقوله ويعلمه، فاإذا ت�سارب القول 
تتحقق حينئذ  اأثرها، وال  الرتبية  تفقد  وبالتايل  قوله  ب�سدق  الوثوق  لزال  والعمل، 
الغاية من البعث، فالتطابق بني مرحلتي القول والفعل هو العامل الوحيد لك�سب ثقة 
من  النا�ض  النف�ض  بينهما  انفكاك  هناك  كان  ولو  واملربي  امل�سلح  تعاليم  االآخرين 
باأّنه لو كان مذعنًا ب�سحة دعوته ملا خالف قوله يف مقام العمل، لقوله  حوله قائلني 
َفاعْفُ  مِنْ حَوْلِكَ  واْ  اَلنَفضُّ الَْقلِْب  َغلِيَظ  َفّظًا  ُكنتَ  وَلَوْ  لَهُمْ  ِلِنتَ  اللّه  مِّنَ  رَحْمَةٍ  }َفِبمَا  تعاىل: 
لِنيَ{ ]اآل 

ِّ
ْل عََلى اللّه ِإِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمَُتوَك عَنْهُم ْ وَاسَْتْغفِر ْلَهُمْ وَشَاِورْهُم ْفِي اَلمْر َِفِإَذاعَزَمْتَ َفَتوَكَّ

عمران: 159[.

الأنبياء: وع�سمة  •	العقل 
وتتمثل يف االآتي:  

ع�سمة اآدم )عليه ال�سالم( وال�سجرة املنهي عنها: اإّن حديث ال�سجرة املنهي   -1
من  املع�سية  �سدور  املجّوزون  للع�سمة  املخالفون  به  مت�ّسك  ما  اأقوى  هو  عنها 
الر�سل وااَلنبياء، ويعّد ذلك يف منطقهم "كبيت الق�سيد" يف ذلك املجال، واَلجل 
ذلك ينبغى التو�ّسع يف البحث وا�ستق�ساء ما ميكن اأن يقع ذريعة يف يد املخالف 
تعاىل:  قوله  ثالث،  �سور  يف  التف�سيل  وجه  على  ورد  ال�سجرة  حديث  اإّن  فنقول 
}وَُقلْنَا يَا آدَمُ اسُْكنْ َأنْتَ وََزوْجُكَ الْجَنََّة وَُكل مِنْهَا رََغدًا حَيْثُ شِْئُتما وَال َتْقرَبَا هَذِهِ 
وَُقلْنَا  فِيهِ  َكانَا  مِمَّا  َفَأخْرَجَهُما  عَنْهَا  الشَّيَْطانُ  َّهُمَا  َفَأَزل  * الِمِني  الظَّ مِنَ  َفَتُكونا  الْشَّجَرَةَ 
مِنْ  آدَمُ  َفَتَلقَّى  إِلَى حِني *  وَمَتاعٌ  مُسَْتَقرّ  الرِْض  فِي  وَلَُكمْ  لِبَعٍْض عَدُوّ  بَعُْضُكمْ  اهِْبُطوا 
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آدَمُ  َ}يَا  تعاىل:  ]البقرة: 35-37[، وقوله  الرَّحِيمُ{  التَّوَّابُ  َّهُ هُوَ  إِن َفَتابَ عََليْهِ  َكلِمَاتٍ  رَبّهِ 
مِنَ  َفَتُكونَا  الشَّجَرَةَ  هَـذِهِ  َتْقرَبَا  وَاَل  شِْئُتمَا  حَيْثُ  مِنْ  َفُكلَ  الْجَنََّة  وََزوْجُكَ  َأنتَ  اسُْكنْ 
مَا  وََقاَل  سَوْءَاتِِهمَا  مِن  عَنْهُمَا  وُوِريَ  مَا  لَهُمَا  لِيُبْدِيَ  الشَّيَْطانُ  لَهُمَا  َفوَسْوَسَ   * الِمِنيَ  الظَّ
نَهَاُكمَا رَبُُّكمَا عَنْ هَـذِهِ الشَّجَرَةِ إاِلَّ َأن َتُكونَا مََلَكيِْن َأوْ َتُكونَا مِنَ الَْخالِدِينَ * وََقاسَمَهُمَا 
ي لَُكمَا لَمِنَ النَّاصِحِنيَ * َفدَالَّهُمَا بُِغرُوٍر َفَلمَّا َذاَقا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاُتهُمَا وََطفَِقا 

ِّ
إِن

َُّكمَا  يَْخصَِفاِن عََليِْهمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا َألَمْ َأنْهَُكمَا عَن تِلُْكمَا الشَّجَرَةِ وََأُقل ل
لَنَُكونَنَّ  لَنَا وََترْحَمْنَا  َّمْ َتْغفِرْ  ل إِنَّ الشَّيَْطآنَ لَُكمَا عَدُوٌّ مُِّبنيٌ * َقااَل رَبَّنَا َظَلمْنَا َأنُفسَنَا وَإِن 
إِلَى  وَمََتاعٌ  مُسَْتَقرٌّ  اَلرِْض  فِي  وَلَُكمْ  عَدُوٌّ  لِبَعٍْض  بَعُْضُكمْ  اهِْبُطواْ  َقاَل  الَْخاسِِرينَ *  مِنَ 
حِنيٍ{ ]الأعراف: 19-24[، وقد ذكرت بع�ض التفا�سري اأن خمالفة اآدم عليه ال�سالم لي�ض 
اختيارًا اأو من تلقاء نف�سه، واإمنا اإغراًء من االإبلي�ض، وبخروجه حتقق حقيقة العقاب 
واحل�ساب،وكل يحمل كتابه اأمام املوىل عزوجل اإما للجنة اإما النار، لقوله تعاىل: 
يُْظَلمُونَ  يَْقرَؤُونَ كَِتابَهُمْ وَاَل  ُأنَاٍس بِِإمَامِِهمْ َفمَنْ ُأوتِيَ كَِتابَهُ بِيَمِينِهِ َفُأوْلَـئِكَ  }يَوْمَ نَدْعُو ُكلَّ 

َفتِيلً{ ]الإ�سراء: 71[.
ع�سمة اإبراهيم عليه ال�سالم: مل ي�سرك �سيدنا اإبراهيم عليه ال�سالة وال�سالم   -2
ي وَجَّهْتُ وَجِْهيَ لِلَّذِي َفَطرَ السَّمَاوَاتِ 

ِّ
بربه قط، ومل يعبد الكواكب لقوله تعاىل: }إِن

َكانَ  إِبْرَاهِيمَ  }إِنَّ  تعاىل:  وقوله  ]الأنعام: 79[،  الْمُشِْركِنيَ{  مِنَ  َأنَْا  وَمَا  وَاَلرْضَ حَنِيفًا 
االأنبياء  القرطبي:"اإن  قال   ،]120 ]النحل:   } الْمُشِْركِنيَ  مِنَ  يَكُ  وَلَمْ  حَنِيفًا  لِلّهِ  َقانِتًا  ُأمًَّة 
�سيء،  كل  املوىل عزوجل يف  قدرة  يجهلوا  لذك مل  النبوة،  قبل  مع�سومني  كانوا 
وقد تعا�سدت االأخبار واالآثار عن تنزيههم منذ اأن ولدوا وا�ستدلوا ذلك باإميانهم 
بل  ال�سرك،  التوحيد واالإميان اخلال�ض من  لله عزوجل، ون�ساأتهم على  وعبادتهم 
بليغًا  ال�سالم در�سًا  عليه  اإبراهيم  قدم  وقد  واملعرفة")1(.  العلم  اأنوار  اإ�سراق  على 
على �سبيل املناظرة للذين ينكرون وجود املوىل عزوجل والذي جاء يف قوله تعاىل: 

القرطبى،اأبوعبدالله )1387هـ( اجلامعالأحكامالقراآن،دارالكتابالعربي،القاهرة،ج2ط2�ص156.   )1( 
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الَْقوِْم  مِنَ  رَبِّي لُكونَنَّ  يَهْدِنِي  َّمْ  ل لَئِن  َقاَل  َأَفَل  َفَلمَّا  رَبِّي  َقاَل هَـَذا  بَاِزغًا  الَْقمَرَ  رََأى  َفَلمَّا   {
ي 

ِّ
إِن َقوِْم  يَا  َقاَل  َأَفَلتْ  َفَلمَّا  َأْكبَرُ  رَبِّي هَـَذا  َقاَل هَـَذا  بَاِزَغًة  الشَّمْسَ  رََأى  َفَلمَّا  نيَ * 

ِّ
ال الضَّ

ي وَجَّهْتُ وَجِْهيَ لِلَّذِي َفَطرَ السَّمَاوَاتِ وَاَلرْضَ حَنِيفًا وَمَا َأنَْا مِنَ 
ِّ
بَِريءٌ مِّمَّا ُتشِْرُكونَ * إِن

ي فِي اللّهِ وََقدْ هَدَاِن وَاَل َأخَافُ مَا ُتشِْرُكونَ بِهِ 
ِّ
الْمُشِْركِنيَ * وَحَآجَّهُ َقوْمُهُ َقاَل َأُتحَاجُّون

رُونَ{ ]الأنعام: 76-80[، فما كان  إاِلَّ َأن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي ُكلَّ شَيْءٍ عِلْمًا َأَفلَ َتَتَذكَّ
اإبراهيم عليه ال�سالم حمتارًا لالهتداء اإىل احلق، بل كان يريد اأن يقدم دلياًل منطقيًا 
وعقليًا على بطالن عقيدة التثليث، وعبادة االأ�سنام التي كان ميار�ض قومه، فاأتبع 
اأ�سلوب اال�ستدراج واال�ستقراء، اإذ لي�ض من دواعي احلق اأن ياأتي ر�سول ع�سمه 
الله �سبحانه وتعاىل، واأتاه الر�سد، واأراه ملكوته ليكون من املوقنني، وياأتي ويجهل 
معرفة قدرة الله يف ملكوته، وهو الذي خاطبه املوىل عزوجل بقوله تعاىل: }وَإِذِ 
ي جَاعُِلكَ لِلنَّاِس إِمَامًا َقاَل وَمِن ُذرِّيَّتِي َقاَل اَل يَنَاُل 

ِّ
ابَْتَلى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بَِكلِمَاتٍ َفَأَتمَّهُنَّ َقاَل إِن

الِمِنيَ{ ]البقرة: 124[ اأي كلفه بجملة من التكاليف ال�سرعية )اأوامر ونواه(  عَهْدِي الظَّ
فقام بتنفيذه عليه ال�سالم خري قيام، فجعله حنيفًا م�سلمًا، ومنارًا يهتدى به.

ع�سمة النبي)حممد( �سلى الله عليه و�سلم: لقد بنّي القراآن الكرمي اأن ع�سمة   -3
النبي �سلى الله عليه و�سلم من اأو�سح الدالئل فاإنه ال ينطق عن الهوى، الأن الهوى ال 
يغني عن احلق �سيئًا، لقوله تعاىل: }وَمَا يَنطِقُ عَِن الْهََوى * إِنْ هُوَ إاِلَّ وَحْيٌ يُوحَى{ 
]النجم: 3-4[، اأي ال ينطق عن ميول نف�سانية اأو عاطفية، واإمّنا ينطق عن وحي اأُلقي يف 

روحه، واإىل قلبه، وال يتكلم عن امليول النف�سية، ولكنه يعتمد يف منطقه على االإعالم 
م�سونية  اأن  امل�سلمني  علماء  بع�ض  درج  وقد  االأخطاء.  من  م�سونًا  الربانيفيكون 

الر�سول �سلى الله عليه و�سلم يف الوحي مرت مبرحلتني: 
- مرحلة االأخذ والتلّقي.  

- مرحلة التبليغ والتبيني.  
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وبالرغم من اأن هناك بع�ض االأئمة ال يعرتفون باأن الر�سول �سلى الله عليه و�سلم   
اأن  فاملعروف  وتوىل(،   )عب�ض  ب�سورة  ذلك  على  االأدلة  ويقدمون  اخلطاأ   عن  مع�سوم 
ال�سالم. والذي يجب  الر�سل عليهم  الله عليه و�سلم كع�سمة كل  الر�سول �سلى  ع�سمة 
اإليه.. واأنه مع  اأنه  ب�سر ُيوَحى  اأن يفهم فى نطاق مكانة الر�سول �سلى الله عليه و�سلم 
تقت�سى �سفات  املهمة  هذه  فاإن  ولذلك  ال�سماء،  بقانون  االت�سال  ب�سريتهله خ�سو�سية 
ي�سنعها الله  على عباده وي�سطفيهم،فهو �سلى الله عليه و�سلم مكلف بتبليغ الر�سالة، 
والدعوة اإليها ، واجلهاد فى �سبيل الله واإقامتها وتطبيقها... وله على النا�ض حق الطاعة 
َأطِيعُواْ  آمَنُواْ  َّذِينَ  ال َأيُّهَا  تعاىل:}يَا  لقوله  وتعاىل،  �سبحانه  الله   طاعة  من  جزء  هي  التي 
اللّهَ وََأطِيعُواْ الرَّسُوَل وَُأوْلِي اَلمِْر مِنُكمْ َفِإن َتنَاَزعُْتمْ فِي شَيْءٍ َفرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُوِل إِن ُكنُتمْ 
ُتؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوِْم اآلخِِر َذلِكَ خَيْرٌ وََأحْسَنُ َتْأِويلً{ ]الن�ساء: 59[، وقال تعاىل: }ُقْل َأطِيعُوا 
وَمَا  َتهَْتدُوا  ُتطِيعُوهُ  وَإِن  مَّا حُمِّلُْتمْ  مَا حُمَِّل وَعََليُْكم  َّمَا عََليْهِ  َفِإن َّوا  َتوَل َفِإن  الرَّسُوَل  وََأطِيعُوا  اللَّهَ 
عََلى الرَّسُوِل إاِلَّ الْبَلَُغ الْمُِبنيُ { ]النور: 54[، وقال تعاىل: }ُقْل إِن ُكنُتمْ ُتحِبُّونَ اللّهَ َفاتَِّبعُونِي 
يُحِْببُْكمُ اللّهُ وَيَْغفِرْ لَُكمْ ُذُنوبَُكمْ وَاللّهُ َغُفورٌ رَّحِيمٌ{ ]اآل عمران: 31[. لذلك كانت ع�سمة الر�سل 
عليهم ال�سالم فيما يبلغونه عن الله �سرورة من �سرورات �سدقهم فى هذا البالغ االإلهي 
ل  الذى اختريوا عليها ليقوموا به بني النا�ض.لذلك فاإن ف�سل النقل حتتم باأن على كل ُمْر�سِ
الر�سالة اأن يتخري الر�سول )�سلى الله عليه و�سلم( الذى ي�سفي ال�سدق على ر�سالته، 
الذى ي�سطفي من  املوىل عزوجل   ي�ستحيل يف حق  ما  واإال كانت ر�سالته عبًثا، وهذا 
النا�ض ر�ساًل توؤهلهم الإ�سفاء الثقة وال�سدق على البالغ االإلهى، الإقامة احُلجة على النا�ض 
ب�سدق الر�سالة املر�سلة)1(. وذكر االإمام حممد عبده قائاًل: "... ومن لوازم ال�سروريات 
وجوب االعتقاد بعلو فطرتهم  و�سحة عقولهم، و�سدقهم فى اأقوالهم، واأمانتهم فى تبليغ 
ما عهد اإليهم اأن يبلغوه، وع�سمتهم من كل ما ي�سوه ال�سرية الب�سرية، و�سالمة اأبدانهم 

الكاظمي، حممد ح�سني)2012م(. اأذكار العارفني. تعريب ال�سيد علي اأحمد،دار ال�سفوة للطباعة والن�سر،العراق،ط1�ص66.   )1( 
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مما تنبو عنه االأب�سار وتنفر منه االأذواق ال�سليمة، واأنهم منزهون عما ي�ساد �سيًئا من 
هذه ال�سفات، واأن اأرواحهم ممدودة من اجلالل االإلهى مبا ال ميكن معه لنف�ض اإن�سانية 
اأن ت�سطو عليها �سطوة روحانية، واإن من حكمة ال�سانع احلكيم اأن جعل تقومي االإن�سان 
على قاعدة االإر�ساد والتعليم  واأن جعل مراتب االأنف�ض يف الب�سرية مرتبة مبح�ض ف�سله، 
وهو اأعلم حيث يجعل ر�سالته ، مييزهم بالفطرة ال�سليمة  ويبلغ باأرواحهم من الكمال ما 
يليقون معه لال�ست�سراف باأنوار علمه، واالأمانة على مكنون �سره، مما لو انك�سف لغريهم 
الغيب  على  في�سرفون  وعظمته،  بعقله جاللته  ذهبت  اأو  نف�سه،  له  لفا�ست  لهم  انك�سافه 
على  العلوية  مراتبهم  فى  ويكونون  فيه،  النا�ض  �ساأن  من  �سيكون  ما  ويعلمون   ، باإذنه 
ن�سبة من العاملني ، نهاية ال�ساهد وبداية الغائب ، فهم فى الدنيا كاأنهم لي�سو من اأهلها... 
اأما فيما عدا ذلك فهم ب�سر يعرتيهم ما يعرتى �سائر النا�ض ، ياأكلون وي�سربون وينامون 
وي�سهون وين�سون فيما ال عالقة له بتبليغ االأحكام ، ومير�سون ومتتد اإليهم اأيدى الظلمة، 
وينالهم اال�سطهاد، وقد يقتلون")1(. فالع�سمة  كاملعجزة - �سرورة من �سرورات �سدق 
فالر�سول  ال�سالم.  عليهم  الر�سل  اإر�سال  مقت�سيات حكمة  ومن   ، ال�سماوية  الر�ساالت 
والفكر  العقل  واإعمال  وال�سورى  االجتهاد  و�سلم كمجتهد ميار�ض حق  عليه  الله  �سلى 
واالختيار بني البدائل فى مناطق وميادين االجتهاد التى مل ينزل فيها وحي اإلهى، غري 
عليه  جاز  لو  الأنه   ، وتعاىل  �سبحانه  الله   عن  التبليغ  وميادين  مناطق  فى  مع�سوم  اأنه 
اخلطاأ اأو ال�سهو اأو جمانبة احلق اأوال�سواب لتطرق ال�سك اإىل �سلب الر�سالة والوحى 
والبالغ، بل واإىل حكمة من ا�سطفاه، واأر�سله ليكون ُحجة على النا�ض.وعلى ذات الن�سق 
فالع�سمة �سفة اأ�سيلة و�سرٌط �سرورٌي من �سروط  تبليغ الر�سالة ال�سماوية، لذلك كانت 
طاعته �سلى الله عليه و�سلم فيه طاعة لله عزوجل.اأما اجتهادات الر�سول �سلى الله عليه 
و�سلم فيما ال وحي فيه هى ثمرة الإعمال عقله وقدراته وملكاته الب�سرية، ومن هنا راأينا 

حممد عبده)1411هـ(.م�سدر �سابق.�ص76.   )1( 
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واآرائه  وقراراته  مبواقفه  يتاأ�سون  ما  كثريًا  عليهم  الله  ر�سوان  ال�سحابة   كان  كيف 
واجتهاداته، فكانوا ي�ساألونه  قبل االإدالء مب�ساهماتهم فى الراأى فيقولون:" يا ر�سول الله 
، اأهو الوحى؟ اأم الراأى وامل�سورة؟" فاإن قال: اإنه الوحى. كان منهم ال�سمع والطاعة له، 
الأن طاعته هنا هي طاعة لله... وهم ي�سلمون وجوههم لله �سبحانه وتعاىل حتى ولو خفيت 
احلكمة من هذا االأمر، الأن علم الله م�سدره الوحي، وهومطلق كلى وحميط باالأ�سرار، 
بينما علمهم ن�سبى، قد تخفى عليه احلكمة التى ال يعلمها اإال الله عزوجل، اأما اإن قال لهم 
الر�سول جوابًا عن �سوؤالهم: اإنه الراأي وامل�سورة فاإنهم يجتهدون، وي�سريون، وي�سوبون 
الأنه �سلى الله عليه و�سلم هنا لي�ض مع�سومًا، واإمنا هو واحد من املقدمني فى ال�سورى 
مَن َكانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ 

ِّ
واالجتهاد، لقوله تعاىل: }لََقدْ َكانَ لَُكمْ فِي رَسُوِل اللَّهِ ُأسْوَةٌ حَسَنٌَة ل

اآْلخِرَ وََذَكرَ اللَّهَ َكثِريًا {]الأحزاب: 21[. وحتى ال يقتدى النا�ض باجتهاد كل من ين�سب لنف�سه 
الع�سمة. فكان نزول الوحى لت�سويب مفهوم الع�سمة، واإبطال االجتهادات التي تعتمد 
فالع�سمة  اإلهية)1(،  النبوة  اجتهادات  كل  باأن  والتاأكيد  النف�سية  والنوازع  االأهواء  على 
لالأنبياء والر�سل�سرط الزم لتحقيق ال�سدق، والثقة فى البالغ االإلهى، وبدونها ال يكون 
الوحى  فارق بني  ثم ال يكون هناك  الر�سول وغريه من احلكماء، ومن  فارق بني  هناك 
املع�سوم، والفل�سفات واالإبداعات الب�سرية التى يجوز عليها اخلطاأ وال�سواب. وات�ساقًا 

ملا �سبق يرى جمهور علماء امل�سلمني اأن العبادة تنق�سم اإىل ق�سمني:
- عبادة خم�سو�سة بالنبي �سلى الله عليه  و�سلم.

- عبادة عاّمة،وت�سمل غريه من العباد.
فالعبادة املخ�س�سة بالنبوة، كالتبليغ يف �سروط وجوبها، واليجوز فيها الن�سيان   
اأّمايف العبادات امل�سرتكة فيجوز فيها وقوع ال�سهو،فحال املر�سلني لي�ض فحال  مطلقًا. 

بقية املكلفني الأنهم ميتازون بال�سفات التالية:
الطباطبائي،حممد ح�سني)1412هـ( مرجع �سابق،�ص41.   )1( 
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اإّن اإثبات النوم فيهم ال تنفي �سلتهم بالله تعاىل، الأّن الذي ال تاأخذه �سنة وال نوم هو  1ـ  
املوىل عزَّ وجل فقط.

من  و�سهوهم  ال�سيطان،  من  ف�سهونا  ك�سهونا،  لي�ض  ال�سالم  عليهم  �سهوهم  اإن  2ـ  
مُشِْرُكونَ{  بِهِ  هُم  َّذِينَ  وَال َّوْنَهُ  يََتوَل َّذِينَ  ال عََلى  سُلَْطاُنهُ  َّمَا  }إِن تعاىل:  لقوله  الرحمن، 

]النحل: 100[.

واأ�سهاهم لفائدتني:
اأوًل: لُيعَلم اأّنهم من الب�سر.

ثانيًا: لُيعلِّمنا اأحكام ال�سهو.
اأما االأمر امل�ستند على  اأن تكون مبنية على اجلزم،  فااُل�سل يف االعتقاد يجب   
الظن فاليغني عن احلق �سيئًا، والدليل اجلازم فيلفظ" قد قامت ال�سالة" يق�سدبه االتنبيه 
باملعلوم اأو الربهان على تنزيهاملع�سومعنال�سهووالن�سيان، فالع�سمة ااِللهية ال تفا�ض لكل 
االأفراد اإال بعد وجود اأر�سية �ساحلة يف نف�ض املع�سوم، وهنا تقت�سي اإفا�سة تلك املوهبة 

اإىل �ساحبها، ولذلك فاإّن تلك القابلية ميكن اأن تق�سم اإىلق�سمني:
- ق�سم خارج عن اختيار ااِلن�سان.

- ق�سم واقع يف اإطار اإرادة واختيار االإن�سان.
فاالأنبياء عليهم ال�سالم هم �سفوة الب�سر، واأكرم اخللق على الله تعاىل، ا�سطفاهم   
لتبليغ النا�ض دعوة اأن الاإله اإالالله وجعلهم الوا�سطة بينه وبني خلقه يف تبليغ ال�سرائع، 
لْنَا  َّذِينَ آَتيْنَاهُمُ الْكَِتابَ وَالْحُْكمَ وَالنُّبُوَّةَ َفِإن يَْكُفرْ بِهَا هَـؤُالء َفَقدْ وَكَّ لقوله تعاىل: }ُأوْلَـئِكَ ال
َّيْسُواْ بِهَا بَِكافِِرينَ{ ]الأنعام: 89[. لذلك فهم بالن�سبة لوظائفهم املتعلقة بالع�سمة على  بِهَا َقوْمًا ل

حالتني:
- الع�سمة يف تبيلغ الر�سائل االإلهية .

- الع�سمة من االأخطاء الب�سرية.
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ال�سالة وال�سالم مع�سومون يف  االأنبياء عليهم  فاإن  االأول:  لالأمر  بالن�سبة  اأما   
التبليغ عن ر�سالة املوىل عزوجل، فال يكتمون �سيئًا مما اأوحاه الله اإليهم ، وال يزيدون 
َّمْ َتْفعَْل َفمَا  ْغ مَا ُأنِزَل إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن ل

ِّ
عليه من عند اأنف�سهم لقوله تعاىل: }يَا َأيُّهَا الرَّسُوُل بَل

بَلَّْغتَ ِرسَالََتهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاِس إِنَّ اللّهَ اَل يَهْدِي الَْقوْمَ الَْكافِِرينَ { ]املائدة: 67[، وقال تعاىل: 
َقاِويِل{ ]احلاقة: 44[. وقال تعاىل : }وَمَا هُوَ عََلى الَْغيِْب بَِضنِنيٍ{  }وَلَوْ َتَقوََّل عََليْنَا بَعْضَ اْلَ
]التكوير: 24[، وقال ال�سيخ عبد الرحمن بن �سعدي  رحمه الله  يف تف�سري هذه االآية:"وما 

هو على ما اأوحاه الله اإليه ب�سحيح، يكتم بع�سه، بل هو  �سلى الله عليه و�سلم هو اأمني 
اأهل ال�سماء، واأهل االأر�ض، الذي بلغ ر�ساالت ربه ، البالغ املبني ، فلم ي�سح ب�سيء منه، 
عن غني وال فقري، وال رئي�ض وال مروؤو�ض، وال ذكر وال اأنثى ، وال ح�سري وال بدوي 
، ولذلك بعثه الله يف اأمة اأمية جاهلة ...")1(، وقال تعاىل: }عَلَّمَهُ شَدِيدُ الُْقوَى{ ]النجم: 
5[. فالر�سل عليهم ال�سالم مع�سومون فيما يبلغونه عن الله تعاىل، فال ين�سون �سيئًا مما 

اأن يقرئه فال  اإليهم، وقد تكفل الله جل وعال لر�سوله �سلى الله عليه و�سلم   اأوحاه الله 
ين�سى، كما تكفل له املوىل عزوجل باأن يجمع له القراآن يف �سدره، ويقرئه على اأ�سحابه 
ر�سوان الله عليهم فيحفظونه يف �سدورهم،لقوله تعاىل: }سَنُْقِرؤَُك َفلَ َتنسَى * إال ما 
شاء اهلل{ ]الأعلى: 6-7[، وقال تعاىل: }إِنَّ عََليْنَا جَمْعَهُ وَُقرْآنَهُ * َفِإَذا َقرَأْنَاهُ َفاتَِّبعْ ُقرْآنَهُ{ 
]القيامة: 17-18[. وقال �سيخ االإ�سالم ابن تيمية:" فاالآيات الدالة على نبوة االأنبياء دلت على 

اإال حقًا،فينبئهم  الله عز وجل، فال يكون خربهم  اأنهم مع�سومون فيما يخربون به عن 
وتبليغهم  بدعوة اخللق  ماأمورون  بالغيب،فهم  النا�ض  ينبوؤون  واأنهم  بالغيب،  تعاىل  الله 
لر�ساالت ربهم")2(، لقوله تعاىل: }ُقْل هَْل مِن شُرََكآئُِكم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ُقِل اللّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ 

َأَفمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ َأحَقُّ َأن يُتَّبَعَ َأمَّن الَّ يَِهدِّيَ إاِلَّ َأن يُهْدَى َفمَا لَُكمْ َكيْفَ َتحُْكمُونَ{ ]يون�ص: 35[.

�سعدي، عبدالرحمن)ب ت(.�ص54.   )1( 
اإبن تيمية)1999م(. جمموع الفتاوي.ج18�ص17.   )2( 
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ثانيا: االأنبياء اأنا�ض ي�سدر منهم ال�سهو يف حاالت مثل:
قبل  �سواء  مع�سومون  فهم  الذنوب،لذلك  من  الكبائر  عنهم  ت�سدر  فال  ال�سغائر:   -
الذي  الله  رحمه  تيمية   ابن  االإ�سالم  �سيخ  اإليه  ذهب  ما  وهذا  بعدها.  اأم  بعثتهم 
اأكرث  قول  هو  ال�سغائر  دون  الكبائر  عن  مع�سومون  االأنبياء  باأن  القول  قال:"اإن 
التف�سري واحلديث  اأهل  اأكرث  اأي�سًا قول  ... وهو  الطوائف  االإ�سالم، وجميع  علماء 
والفقهاء ، بل مل ُينقل عن ال�سلف واالأئمة وال�سحابة والتابعني وتابعيهم اإال ما يوافق 
هذا القول")1(. كما ذهب اأكرث اأهل العلم اإىل اأنهم غري مع�سومني من ال�سغائر من 
الذنوب، واإذا وقعت منهم فاإنهم ال ُيقرون عليها بل ينبههم الله تبارك وتعاىل عليها 
عليها   اإقرارهم  عدم  مع  منهم  ال�سغائر  على  وقوع  منها.والدليل  بالتوبة  فيبادرون 
وََطفَِقا  سَوْآُتهُمَا  لَهُمَا  َفبَدَتْ  مِنْهَا  وال�سالم:}َفَأَكلَ  ال�سالة  عليه  اآدم  عن  تعاىل  قوله 
يَْخصَِفاِن عََليِْهمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ َفَغوَى ُثمَّ اجَْتبَاهُ رَبُّهُ َفَتابَ عََليْهِ وَهَدَى{ 
]طه: 121-122[، وقال تعاىل: }وَدَخََل الْمَدِينََة عََلى حِنيِ َغْفَلةٍ مِّنْ َأهْلِهَا َفوَجَدَ فِيهَا رَجَُليِْن 

مِنْ عَدُوِّهِ  َّذِي  ال مِن شِيعَتِهِ عََلى  َّذِي  ال َفاسَْتَغاَثهُ  مِنْ عَدُوِّهِ  وَهََذا  مِن شِيعَتِهِ  يَْقَتتِلَِن هََذا 
َّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُِّبنيٌ{]الق�س�ص: 15[.  َفوََكزَهُ مُوسَى َفَقَضى عََليْهِ َقاَل هََذا مِنْ عَمَِل الشَّيَْطاِن إِن
ويف �ساأن مو�سى عليه ال�سالة وال�سالم الذي اعرتف  بذنبه وطلب املغفرة من الله بعد 
قتله القبطي، وقد غفر الله له ذنبه، لقوله تعاىل : }َقاَل لََقدْ َظَلمَكَ بِسُؤَاِل نَعْجَتِكَ إِلَى 
َّذِينَ آمَنُوا وَعَمُِلوا الصَّالِحَاتِ  بَعٍْض إاِلَّ ال بَعُْضهُمْ عََلى  لَيَبْغِي  نِعَاِجهِ وَإِنَّ َكثِريًا مِّنْ الُْخَلَطاء 
َّمَا َفَتنَّاهُ َفاسَْتْغَفرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وََأنَابَ{ ]�سورة �ص: 24[، ولذلك  وََقلِيٌل مَّا هُمْ وََظنَّ دَاوُودُ َأن

عاتب الله تعاىل اأنبياءه ور�سله يف بع�ض املواقع، منها:
حترمي ما اأحل الله عزوجل له، لقوله تعاىل:}يَا َأيُّهَا النَِّبيُّ لِمَ ُتحَرِّمُ مَا َأحَلَّ اللَّهُ لَكَ   -1

َتبَْتغِي مَرَْضاتَ َأْزوَاِجكَ وَاللَّهُ َغُفورٌ رَّحِيمٌ { ]التحرمي: 1[.

اإبن تيمية)1999م(. جمموع الفتاوي.ج2�ص39.   )1( 
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بدر،فقد روى م�سلم يف  اأ�سرى  عليه و�سلم يف  الله  له �سلى  تعاىل  الله  عتاب   -2
�سحيحه: قال ابن عبا�ض :" فلما اأ�سروا االأ�سارى قال ر�سول الله  �سلى الله 
عليه و�سلم الأبي بكر وعمر ر�سي الله عنهما:"ما ترون يف هوؤالء االأ�سارى؟" 
فقال اأبو بكر : يا نبي الله ! هم بنو العم والع�سرية ، اأرى اأن تاأخذ منهم فدية، 
ر�سول  فقال  لالإ�سالم،  يهديهم  اأن  الله  فع�سى  الكفار،  على  قوة  لنا  فتكون 
يا  "قال: قلت ال، والله  ؟!  ابن اخلطاب  يا  "ما ترى  الله عليه و�سلم:  الله�سلى 
اأرى  ولكني  بكر،  اأبو  راأى  الذي  اأرى  ما  و�سلم   عليه  الله  �سلى  الله   ر�سول 
اإن متكنا فن�سرب اأعناقهم، فتمكن عليا من عقيل في�سرب عنقه، ومتكني من 
فهوي  و�سناديدها،  الكفر  اأئمة  هوؤالء  فاإّن   ، عنقه  فاأ�سرب  لعمر  فالنن�سيبًا 
ر�سول الله  �سلى الله عليه و�سلم  ما قال اأبو بكر، ومل يهو ما قلت ، فلما كان 
من الغد جئت فاإذا ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم - واأبو بكر قاعدين وهما 
يبكيان، قلت : يا ر�سول الله! اأخربين من اأي �سيء تبكي اأنت و�ساحبك ؟ فاإن 
وجدت بكاء بكيت، واإن مل اأجد بكاء تباكيت لبكائكما، فقال ر�سول الله�سلى 
الله عليه و�سلم:" اأبكي للذي َعَر�َض علّي اأ�سحاُبك من اأخذهم الفداء  لقد ُعِر�ض 
علّي عذاُبهم اأدنى من هذه ال�سجرة)1( "�سجرة قريبة من نبي الله�سلى الله عليه 
 َأن يَُكونَ لَهُ َأسْرَى حَتَّى 

ٍّ
و�سلم  فاأنزل الله عز وجل:" قوله تعاىل: }مَا َكانَ لِنَِبي

يُْثخِنَ فِي اَلرِْض ُتِريدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّهُ يُِريدُ اآلخِرَةَ وَاللّهُ عَِزيزٌ حَكِيمٌ{ ]الأنفال: 67[. 
فالله تعاىل اأمر  باتباع الر�سل والتاأ�سي بهم، واالأمر باتباعهم ي�ستلزم اأن يكون 
كل ما �سدر عنهم حماًل  لالتباع، واأن كل فعالأو اعتقاد منهم طاعة، ولو جاز 
اأن يقع الر�سول �سلى الله عليه و�سلم يف مع�سية  حل�سل التناق�ض، الأن ذلك 
باتباعها  الر�سول  االأمر  من  وقعت  التي  املع�سية  هذه  يف  يجتمع  اأن  يقت�سي 

م�سلم بن احلجاج)1314هـ(. �سحيح م�سلم. دار اجليل، بريوت، حديث رقم4588.   )1( 
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به، والنهي عن موافقتها، من  حيث  بالتاأ�سي  ماأمورون  اإننا  وفعلها، من حيث 
كونها مع�سية، وهذه ال�سبهة �سحيحة ويف حملها لو كانت املع�سية خافية غري 
الله تعاىل ينبه ر�سله ويبني لهم املخالفة،  ظاهرة بحيث تختلط  بالطاعة، ولكن 
ويوفقهم اإىل التوبة منها من غري  تاأخري.  فالذنوب تنايف الكمال اإن مل ت�ساحبها 
توبة، الأن التوبة  تغفر الذنوب، بل اإن العبد يف كثري من  االأحيان يكون بعد توبته 
خريًا منه قبل وقوعه يف املع�سية، ومعلوم اأنه مل يقع ذنب من نبي اإال وقد �سارع 
اإىل التوبة واال�ستغفار، فاالأنبياء ال يقرون  على ذنب، وال يوؤخرون التوبة، فالله 
ع�سمهم من ذلك، وهم  من بعد التوبة اأكمل اإميانًا وت�سديقًا.  فال يجوز اأن يقع 
منهم اخلطاأ يف االأمور الدنيوية الأنهم ميلكون القوة والقدرة واالإرادة االإميانية 
وقوة  راأيهم،  و�سداد  عقلهم،  لتمام  املحظورات،  يف  الوقوع  من  متنعهم  التي 
ب�سريتهم، فقد روى م�سلم يف �سحيحه عن رافع بن خديج َقاَل: َقِدَم َنِبّي الّلِه  
الّنْخَل.  ُيَلّقُحوَن  َيُقوُلوَن   . الّنْخَل  ُبُروَن  َياأْ َوُهْم  امْلَِديَنَة،  و�سلم   عليه  الله  �سلى 
َنُعُه. َقاَل: "َلَعّلُكْم َلْو مَلْ َتْفَعُلوا َكاَن َخرْيًا  َنُعوَن؟ " َقاُلوا : ُكّنا َن�سْ َفَقاَل:"َما َت�سْ
ا اأََنا َب�َسٌر،  ْت. َقاَل: َفَذَكُروا َذِلَك َلُه َفَقاَل:" اإِمّنَ ْت اأَْو قال: َفَنَق�سَ ُكوُه . َفَنَف�سَ " َفرَتَ
ا اأََنا  مّنَ يي، َفاإِ اإَِذا اأََمْرُتُكْم ِب�َسْيٍء ِمْن ِديِنُكْم َفُخُذوا ِبِه َواإَِذا اأََمْرُتُكْم ِب�َسْيٍء ِمْن َراأْ
َب�َسٌر")1(، فالذين ي�سككون يف الت�سريعات ال�سماوية، ويقولون باأنها اجتهادات 

�سخ�سية وفردية هم املكابرون حقًا.

م�سلم بن احلجاج) 1314هـ(.�سحيح م�سلم .دار القلم بريوت، كتاب الإميان، حديث رقم:6127.   )1( 
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املبحث الرابع
ظهور فكرة الع�سمة عند علماء امل�سلمني

حتدث  وقد  الع�سمة،  عن  بالبحث  مليئة  وحديثها  قدميها  الكالمية  الكتب  اإّن   
فال�سفة الكالم يف مبداأ ظهور تلك الفكرة بني امل�سلمني، وال �سك اأّن علماء اليهود لي�سوا 
باملبتدعني لهذه الفكرة، الأّنهم ين�سبون اإىل اأنبيائهم معا�سي كثرية، والعهد القدمي خري 
دليل فكانوا يتهمون االأنبياء بالف�ساد التي ي�سل بع�سها اإىل حد الكبائر، ورمّبا يخجل 
القلم عن ذكر بع�سها ا�ستحياء، فاالأنبياء عندهم ع�ساة خطاءون، ومليكن اأحبار اليهود 
اأول مبتدعي التهمة، بل كانت منت�سرة عند اليونانيني والرومانيني قدميًا، هذا باال�سافة 
بني  عالقة  باأنه  الدين  اإىل  تنظر  التي  التقليدية  اأو  املحرفة  االأديان  معظم  ثقافة  اأنها  اإىل 

املقد�ض وغري املقد�ض.
وبالرغم مناأّن علماء الن�سارى كانوا ينزهون امل�سيح من كل عيب اإال اأن تنزيههم   
ال�سالم  عليه  امل�سيح  الأن  امل�سكونية،  املجامع  مباديء  ح�سب  ال�سكوك  ت�سوبها  كانت 
كبوة  من  الإنقاذهم  اإ�سرائيل  بني  لتعليم  عزوجل  الله  اأر�سله  الب�سر  ك�سائر  عندهملي�ض 
االنحراف اليهودي والروماين، بل هو عندهم "االإله املتج�سد" اأو هو ثالث ثالثة،وبهذا 
الالهوتية  اأو  الكالمية  االأبحاث  ظل  يف  مع�سومًا  يكون  اأن  ميكن  ال  املخل  التف�سري 
املتناق�سة التي ت�سف امل�سيح بال�سفتني الب�سرية واالإلهية.ويذكرامل�ست�سرق"رونالد�سن" 
يف كتابه "عقيدة ال�سيعة" اإّن فكرة ع�سمة االأنبياء يف ااِل�سالم مدينة يف اأ�سلها واأهميتها 
اإىل  تطرق  من  اأّول  واأّنهم  ال�سيعة  عند  الكالم"  "علم  تطور  اإىل  بعدئذ،  بلغتها  التي 
ظهرت  قد  الفكرة  هذه  تكون  اأن  ويحتمل  اأئمتهم،  بها  وو�سف  العقيدة  هذه  بحث 
يف  اإاّل  ال�سنة  اأهل  عند  الع�سمة  ذكر  يرد  مل  الأنها  االإ�سالم  من  املتاأخرة  الع�سور  يف 
القرن الثالث للهجرة)1(. فالع�سمة من املفاهيم التي توجب �سيانة االإن�سان،ومتنعه من 
الوقوع يف حبال املع�سية، ومهالك التمرد والطغيان �سواًءاأف�ّسرت بكونها هي الدرجة 

رونالد�سن)بدون تاريخ(. عقيدة ال�سيعة، الدار الأ�سقفية للن�سر والتوزيع،الإ�سكندرية،ط1�ص32.   )1( 
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العليا من التقوى، اأو بكونها العلم القطعي الذي يبنّي عواقب املاآثم واملعا�سي، اأم ف�ّسرت 
باال�ست�سعار بعظمة الله عزوجل، اأما الر�سل عليهم ال�سالم فهم الذين يجلون ويقدرون 
عظمته، وعندئذ ي�ساألون عن اأّن هذا الكمال هل هو موهبة من الله لعباده املخل�سني، اأو 
اأمر يكت�سبه ال�سخ�ض باأقواله واأفعاله؟ وباحلقائق املو�سوعية واملنطقية اأّنها موهبة اإلهية، 
وقابلية  اأر�سية �ساحلة  عند وجود  عباده  ي�ساء من  من  على  بها  يخت�ض  ربانية  وعطية 
م�سّححة. ومبا اأن بع�ض اأهل الكتاب قدر حبواب قدوم الر�سول �سلى الله عليه و�سلم 
الله  �سلى  بنبوته  الرهبان  .فتنباأ  االأحد  الواحد  الله  اىلعبادة  الداعية  اجلديدة  بالديانة 
عليه و�سلم، غري اأنهن تعنت من اأهل الكتاب، وطالبوا باأدلة تثبت نبوته، فعندما اأ�سلمت 
التقى  التوحيد،  لر�سالة  باأ�سرها  املنطقة  وثقافية، وخ�سعت  اإعالمية  ثورة  بعد  اجلزيرة 

اأهل االأديان ال�سابقة مع الدعوة اجلديدة من خالل طريقتني:
الأول: الدخول يف االإ�سالم.

الثاين: البقاء على دينهم والتزامهم ب�سروط املواطنة.
غري اأن بعد وفاة النبي �سلى الله عليه و�سلم، اختلفت االأمة، وانق�سمت اإىل ق�سمني: 

الأول: جماعة ال�سقيفة والتيار الع�سائري املتما�سك املعرب عنه بطون قري�ض ما عدا بني 
ها�سم.

الثاين:اأهل البيت وهم بنو ها�سم.
كربالء،  بداأت مباآ�سي  الع�سمة  تاريخ  بداية  اأن  ال�سيعة  علماء  بع�ض  وقد ذهب   
بداأت  اأنها  يرون  واآخرون  االإ�سالمية،  العهود  اأواخر  يف  بداأت  باأنها  ذهب  من  ومنهم 
ىاأّن  عل  تدل  التي  واالحداث  الن�سو�ض  من  هنالك  واأن  العثمانية،  الدولة  �سقوط  مع 
اأنهم ظلوا على ن�سرانيتهم. الع�سمة مع  البيت يف مفهوم  اأهل  يتعاطون مع  الن�سارى 
ورغم قول النبي �سلى الله عليه و�سلم يف �ساأن على بن اأبي طالب:"يا علي ال يحبك اإال 
موؤمن وال يبغ�سك اإال منافق ...")1(. فظاهر احلديث ال تدل على ع�سمة علي ر�سي الله 

م�سلم بن احلجاج)1314هـ( مرجع �سابق. حديث رقم1113.   )1( 
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عنه واأحقيته يف االإمامة، بقدر ما تدل على هنالك من املوؤمنني من يحبون �سحابة ر�سول 
اأن  اأهل الكتاب ذكروا  اأن بع�ض  الله �سلى الله عليه و�سلم، وهنالك من يبغ�سهم. ومبا 
اأنزل على عي�سى  الذي  النامو�ض  اإكمااًل مل�سروع  الله عليه و�سلم كان  النبي �سلى  بعثة 
منوالها  وعلى  االأنبياء،  بق�س�ض  العناية  ال�سابقني،من خالل  االأنبياء  ملهام  عليه، وحفظ 
اليهود  اتهامات  كاملة.ورغم  قراآنية  ب�سورة  الكرمي  القراآن  يف  العذراء  مرمي  ذكر  جاء 
لها حني والدتهاعي�سى عليه ال�سالم اإال اأن  القراآن الكرمي نزهها عن كل عيب واتهام يف 
نِسَاء  عََلى  وَاصَْطَفاكِ  وََطهَّرَكِ  اصَْطَفاكِ  اللّهَ  إِنَّ  مَرْيَمُ  يَا  الْمَلَئَِكُة  َقالَتِ  }وَإِْذ  تعاىل:  قوله 
الْعَالَمِنيَ{ ]اآل عمران: 24[. ويكفي اأن القراآن الكرمي قد ذكر مولد امل�سيح عي�سى ابن مرمي، 
والدة  ولد  بعدما  �سغره  من  نبيًا  الله  بعثه  فهوالذي  الر�سل،  من  العزم  اأويل  اأحد  واأنه 
مُ مَن َكانَ فِي الْمَهْدِ صَِبيًّا{ 

ِّ
اإعجازية دون اأب لقوله تعاىل: }َفَأشَارَتْ إِلَيْهِ َقاُلوا َكيْفَ ُنَكل

االعرتاف  على  داللة  واحد  ودينهم  �ستى  الأمهات  اإخوة  االأنبياء  باأن  فالقول   .]29 ]مرمي: 

ي رَسُوُل 
ِّ
بوجودهما وع�سمتهما لقوله تعاىل: }وَإِْذ َقاَل عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيَل إِن

َفَلمَّا  َأحْمَدُ  اسْمُهُ  بَعْدِي  مِن  يَْأتِي  بِرَسُوٍل  وَمُبَشِّرًا  التَّوْرَاةِ  مِنَ  يَدَيَّ  بَيْنَ  مَا 
ِّ
ل مُّصَدِّقًا  إِلَيُْكم  اللَّهِ 

جَاءهُم بِالْبَيِّنَاتِ َقاُلوا هََذا سِحْرٌ مُِّبنيٌ { ]ال�سف: 6[. فاالآيات ت�سري اإىل حث بني اإ�سرائيل 
اأن يكونوا اأن�سار الله كما قال عي�سى عليه ال�سالم حلوارييه من اأن�ساري اإىل الله، لقوله 
َّذِينَ َآمَنُوا ُكونوا َأنصَارَ اللَّهِ َكمَا َقاَل عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَاِريِّنيَ مَنْ َأنصَاِري إِلَى  تعاىل: }يَا َأيُّهَا ال
َّذِينَ  ال َفَأيَّدْنَا  ائَِفٌة  بَنِي إِسْرَائِيَل وََكَفرَت طَّ ائَِفٌة مِّن  َفَآمَنَت طَّ اللَّهِ  َأنصَارُ  نَحْنُ  الْحَوَاِريُّونَ  َقاَل  اللَّهِ 
َآمَنُوا عََلى عَدُوِّهِمْ َفَأصْبَحُوا َظاهِِرينَ{ ]ال�سف: 14[، اأما ال�سيعة االإمامية فريون اأن فاطمة 
الزهراء من املع�سومات الأنها من اأهل البيت، وامتدادًا اإىل االإمام املهدي الذي يخرج يف 
اآخر الزمان ميالأ االأر�ض ق�سطًا وعداًل ويخرج امل�سيح وي�سلي خلف االإمام املهدي، يف 
امل�سجد االق�سى، وتنتهي دول اال�ستكبار والف�ساد ويلتحم العامل كله يف الدولة االإلهية 
اأن هذه االأقوال ال  اأيده عي�سى بن مرمي عليه ال�سالم، غري  وقائدها االإمام املهدي الذي 

ي�سندها الدليل املنطقي واملو�سوعية العلمية.
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خامتـــــة
والفقه  الكالمية  البحوث  على  العقائدي  الفكر  تطور  اأن  الدرا�سة  اأكدت   
ال�سيا�سي قد انتج خالفات عميقة على خمتلف امل�ستويات العقائدية والفقهية وال�سيا�سية 
واالجتماعية، وقد ظهرت على منوالها مدار�ض متعددة يف التوحيد، والعدل االإلهي على 
ونحوها.  باالأ�سرار  والعلم  املطلقة  الع�سمة  من  و�سرائطها  النبوة  خ�سو�سية  م�ستوى 
فاخلالف واالختالف �سمل كل االجتاهات واملدار�ض الفقهية كل ين�سب لنف�سه ول�سيخه 
اأحقية الع�سمة، وكاأنهم تنا�سوا حكمة املوىل عزوجل يف اإر�سال االأنبياء والر�سل، وما 
ينبغي معرفته اأن تلك االنق�سامات حول حقيقة الع�سمة لي�ض عن علم ومعرفة، لذلك يجب 
اأن نعود اإىل القراآن الكرمي لنتفح�ض جّيدًا االآيات الكرميات التي حتدثت عن مو�سوعية 
الع�سمة  قرنًا،واأن  ع�سر  اأربع  منذ  مك�سوفة  كانت  حقيقتها  باأن  علمًا  واأدلتها،  الع�سمة 
تلك  لت�سحيح  االأخيار  امل�سطفني  من  لعباده  عزوجل  املوىل  ي�سندها  اإلهية  موهبة  هي 
االنحرافات التي حتاك باالإن�سانية، اإذن فهي عهد اإلهي، وهبة ربانية، فما على االإن�سان اإال 
اأن ميتثل الأمر ربه، واأن يدرك باأنه لي�ض م�ستقاًل لفعله، ولي�ض قادرًا باأقداره، فالقوة لله 
جميعًا.كما اأو�سحت الدرا�سة اأن الله �سبحانه وتعاىل اأدب اأنبياءه ور�سله عليهم ال�سالم 
ما  على  يعتمدون  وال  اأوتوا،  فيما  ا�ستقالل  اأي  الأنف�سهم  يرون  ال  لذلك  تاأديبًا،  اأح�سن 
لديهم من قدرة، بل يجدون اأنف�سهم يف فقر دائم، ويف حاجة م�ستمرة اإليه، فالذي ينظر 
اإىل القراآن الكرمي يجد يف تعليمه االإلهي اأن كل ما يف الوجود ذاتًا كان اأم فعاًل هو يف 
ملك الله وحده يحكم فيه ما يريد، وال معقب حلكمه.فالذين اتخذوا ع�سمة االأئمة هالة من 
التقدي�ض، عليهم اأن يت�ساحموا مع اأنف�سهم واأهواءهم و�سهواتهم واإال �سوف يقعون يف 
بل رفعوا  ال�سالم،  عليهم  واالأنبياء  بالر�سل  االأئمة  �ساووا  كاأنهم  الأَن يف هذا  املحظور، 

مكانتهم يف مرتبة اأعلى من مكانة اجلليل املع�سوم.
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توجيه القراءات عند اإلمام ابن جزي الكليب من سورة األنفال إىل سورة يوسف عليه السالم
اأ. اأحمد بن عبد اهلل الفريح•

ملخـــــــــ�ص
يقوم هذا البحث على درا�سة توجيه القراءات القراآنية يف تف�سري الت�سهيل   
جزي  ابن  االإمام  عناية  اإبراز  اإىل  البحث  يهدف  الكلبي،  جزي  البن  التنزيل  لعلوم 
القراءات  عليها  دلت  معاين  من  ا�ستنبطه  ما  على  والوقوف  وتوجيهها.  بالقراءات 
املتعددة. كذلك الوقوف على الدالالت املبنية على تلك املعاين. واتبع الباحث املنهج 
اال�ستقرائي والتحليلي . ومن اأهم النتائج التي تو�سل اإليها البحث: اهتمام االإمام 
ابن جزي بذكر القراءات القراآنية وتوجيهها مبا يتنا�سب مع حجم تف�سريه. كذلك 
ا�ستهار القراءات املتواترة وال�ساذة وانت�سارها، ويوؤكد ذلك نرثها يف كتب التف�سري. 
اعتنى االإمام ابن جزي بتوجيه القراءات وما يرتتب على كل قراءة من معاين موؤثره 
على فهم القراآن الكرمي، ومعينة على تف�سريه. ومن اأهم التو�سيات: العناية بدرا�سة 
القراءات بدرا�سة ما  القراءات وتوجيهها عند املف�سرين ، اهتمام املتخ�س�سني يف 

ورد من قراءات قراآنية عند املف�سرين.

ال�سعودية. العربية  اململكة   - القرى  اأم  بجامعة  االأ�ستاذ  	•
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Abstract
 This research is based on the study of the guidance of Quran 
readings in the interpretation of the facilitation of the sciences of 
downloading by IbnJuzy Al-Kalbi. And stand on what he deduced 
from the meanings indicated by the multiple readings. As well as 
stand on the semantics based on those meanings. The researcher 
followed the inductive and analytical method. Among the most 
important findings of the research: Imam Ibn Juzi`s interest in 
mentioning the Qur`anic readings and directing them in proportion 
to the size of his interpretation. The frequent and abnormal readings 
are also known and spread, and this is confirmed by their prose in 
the books of interpretation. Imam IbnJuzay took care of directing 
the readings and the implications of each reading of the meanings 
that affect the understanding of the Noble Qur’an, and aid in its 
interpretation. Among the most important recommendations: 
Paying attention to the study of the readings and directing them to 
the commentators The interest of specialists in readings in studying 
the Qur’an readings of the exegetes.
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مقدمــــة
اعتنت كتب التف�سري بالقراءات وتوجيهها اللغوي الذي يبني معناها، ملا لذلك   
من عالقة مبا�سرة بالتف�سري، ذلك اأن لكل قراءة معنى ومدلول، ومن تلك التفا�سري التي 
عنيت بالقراءات تف�سري ابن جزي الكلبي ، املو�سوم بكتاب الت�سهيل لعلوم التنزيل، فهو 
غر حجمه اإال اأنه اعتنى بالقراءات وتوجيهها، واإبراز معانيها،بني  على اخت�ساره و�سِ
الله عنهم يف  تاأليفه فقال:"فاطلعت على ما �سنف العلماء ر�سي  يف مقدمته �سبب 
تف�سري القراآن من الت�سانيف املختلفة االأو�ساف، املتباينة االأ�سناف ، فمنهم من اآثر 
ل حتى كرثَّ االأ�سفار، ومنهم من تكلم يف بع�ض فنون العلم  االخت�سار ، ومنهم من طوَّ
ل على النظر  دون بع�ض ، ومنهم من اعتمد على نقل اأقوال النا�ض ، ومنهم من عوَّ
والتحقق والتدقيق، وكل اأحد �سلك طريقًا نحاه ، وذهب مذهبًا ارت�ساه ، وكاًل وعد 
الله احل�سنى، فرغبت يف �سلوك طريقهم ، واالنخراط يف م�ساق فريقهم ، و�سنفت 
هذا الكتاب يف تف�سري القراآن العظيم، و�سائر ما يتعلق به من العلوم، و�سلكت م�سلكًا 
نافعًا، اإذ جعلته وجيزًا جامعًا"،ثم ذكر ما ت�سمنته املقدمة من فوائد اأولها اأن تف�سري 
وحذف  والتمحي�ض  التلخي�ض  بعد  العلم،  من  الطويل  الدواوين  حوته  ما  ت�سمن 
النكت  ثانيها  تكرار،  اأو  بعبارة موجزة دون تطوير  القراآن  احل�سو، و�سمنه علوم 
العلمية والفوائد الغريبة، ثالثها اإي�ساح امل�سكالت، رابعها حتقيق اأقوال املف�سرين، 
وبيان ال�سحيح من ال�سقيم، ومتييز الراجح من املرجوح، وقدم لتف�سريه مبقدمتني، 
اإحداهما يف اأبواب نافعة وقواعد كلية جامعة، واالأخرى فيما كرث دوره من اللغات 
الواقعة)1(، وهي مقدمة مفيدة لكل من اأراد قراءة تف�سري القراآن الكرمي، بل ال غنى 
الباب  االأوىل  املقدمة  ، وكان من �سمن ما ذكره يف  الله تعاىل  ملن رغب فهم كالم 
الثامن يف جوامع القراءة والُقراء، والقراءات �سحيحها و�ساذها، اأ�سولها وفر�سها، 
الت�سهيل لعلوم التنزيل ، املوؤلف اأبو القا�سم حممد بن اأحمد بن حممد بن عبد الله ابن جزري الكلبي الغرناطي املتوفى �سنة 741هـ ، حتقيق    )1( 

عبد الله اخلالدي، النا�سر �سركة دار الأرقم بن اأبي الأرقم ، بريوت ، الطبعة الأىل 1416هـ(. �ص 3ــ2.
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وما يرجع اإىل اختالف املعنى، واأنواع القراءات ، ومرجع االختالف فيها، وهذا ما 
القراءات، وبيان معاين كل  عليه مدار البحث، لكون الدرا�سة �ستكون على توجيه 

قراءة ودالالتها، والله اأ�ساأل اأن يوفق الإمتام هذا البحث، واأن يكون نافعًا مفيدًا.
م�سكلة البحث:

درا�سة عر�ض القراءات القراآنية املختلفة يف تف�سري ابن جزي الكلبي.  -
ما معرفة توجيهها اللغوي.  -

الوقوف على معانيها ودالالتها واأثرها يف التف�سري.  -
ا�ستنباط املعاين من تلك الدالالت.  -

ت�ساوؤلت البحث:
هل اختالف القراءات يوؤثر يف اختالف املعاين؟  -
ما هي الدالالت املرتتبة على اختالف القراءات؟  -

كيف وظف ابن جزي اختالف القراءات يف بيان معاين اأخرى لالآية؟  -
اأهداف البحث:

اإبراز عناية االإمام ابن جزي بالقراءات وتوجيهها.  -
التعرف على ما ا�ستنبطه من معاين دلت عليها القراءات املتعددة.  -

التعرف على الدالالت املبنية على تلك املعاين.  -
اأهمية البحث :

وهود  ويون�ض  والتوبة  االأنفال  �سورة  الواردة يف  القراءات  توجيه  درا�سة   
لعمل بحثي  اإكماٌل  البحث هو  ابن جزي، وهذا  ال�سالم من تف�سري  ويو�سف عليهم 

�سابق مل يتبق منه �سوى هذا املقدار.
منهجية البحث:

ا�ستخدم الباحث املنهج اال�ستقرائي والتحليلي .  
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متهيد:
القراآن  تف�سري  يف  بالغة  اأهمية  ولها  تعاىل،  الله  كتاب  من  جزء  القراءات   
الكرمي، فال تغني قراءة عن اأخرى، بل ال ي�ستغني املف�سر عن القراءات التي �سذت 
بفقد �سرط من �سروط �سحتها، وذلكلما تنطوي عليه من معاين كامنة يف كالم الله 
تعاىل، حتمل يف طيها دالالت وا�سعة ، ومل يخُل تف�سري من تفا�سري القراآن لكرمي 
من ذكر القراءات القراآنية ، وتوجيهها وا�ستعرا�ض ما تدل عليه من معاين، �سواٌء 
كانت تلك التفا�سري مطولة اأم خمت�سرة، ومن اأبرز تلك التفا�سري املخت�سرة تف�سري 
الت�سهيل لعلوم التنزيل البن جزي الكلبي، ملا له من قيمة علمية بارزة، لكونه قد اأُلف 
التي عجت يف تلك  بالتفا�سري واملف�سرين، يف بالد االأندل�ض  يف حقبة زمنية مليئة 
الفرتة مبوؤلفات وعلماء �سطروا كتبًا بقيت اإىل زماننا هذا �ساهدة على متانة العلم، 
املوؤلفات، وكان هو  تلك  ابن جزي درة بني  وح�سن �سياغته و�سبكه، فكان تف�سري 

جوهرة بني املوؤلفني.
واأ�سري هنا اإىل اأن علماء التف�سري يتفاوتون يف اإملامهم بالقراءات متواترها   
و�ساذها، ويتفاوتون فيما ينقلونه من علماء التف�سري والقراءات قبلهم، واالأمر مت�سع 
و�ساذها،  متواترها  القراءات  من  روي  ما  كل  من  يفيدون  اأنهم  ذلك  التف�سري،  يف 
ويختلفون يف تناولها وا�ستخراج معانيها ودالالتها، ون�سبتها لقرائها ورواتها، فهم 
القراءات  ن�سبة  يف  التف�سري  كتب  من  اأدق  القراءات  وم�سادر  �ستى،  مذاهب  على 
لقرائها ورواتها، واأ�سبط يف نقل متواترها من �ساذها، وح�سر اأ�سانيدها وطرقها، 
وتب�سري  م�سادرها،  الإثبات  البحث  هذا  كان  ذلك  الأجل  قارئها،  اإىل  ن�سبتها  ودقة 

القاري  مبنهج ابن جزي عند ا�ستعرا�ض القراءات وتوجيهها.
ترجمة ملوؤلف:

هو حممد بن اأحمد بن حممد بن عبد الله بن يحي بن عبد الرحمن بن يو�سف   
ابن جزي الكلبي الغرناطي ، يكنى اأبا القا�سم، خطيب اجلامع االأعظم بغرناطة،كان 
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على طريقٍة ُمثلى من طلب العلم واال�ستغال به، برز يف فنون كثرية كالعربية والفقه 
واالأ�سول واالأدب واحلديث، توىل اخلطابة ببلدته على حداثة �سنة، متفق على ف�سله، 
قراأ على اأبي جعفر بن الزبري ، واأبي احل�سن بن �سمعون، وقراأ على اأبي عبد الله بن 
اأبي عامر بن ربيع،  الله بن  اأبي عبد  العماد، والزم احلافظ ابن ر�سيد، وروى عن 

واأبي املجد بن علي بن اأبي االأحو�ض.
 ، م�سلم  �سحيح  تهذيب  يف  امل�سلم  و�سيلة  منها:  ال�سنة  يف  ت�سانيف  له   
بن عبد  الله حممد  اأبو عبد  النبوية، �سرحه احلافظ  االأحاديث  ال�سنية من  واالأنوار 
امللك القي�سي بكتابه مناهج االأخبار يف تف�سري اأحاديث كتاب االأنوار، و�سرحه االإمام 
على  االأخبار، وح�سى  من �سحيح  املخرجة  واالأذكار  الدعوات  وكتاب  القل�سادي، 
اعة للكتب، و"له فهر�ض كبري  تف�سريه الت�سهيل ال�سيخ التاودي ابن �سودة ، كان جمَّ
ا�ستهر وا�ستمل على جملة كبرية من اأهل امل�سرق واملغرب")1(، واألف يف القراءات: 
فاق  وقد  العامة،  العامة يف حلن  اللغة:الفوائد  نافع، ويف  االإمام  قراءة  البارع يف 

ب�سعره ونرثه على حداثة �سنه، وُنقل منه:
لكل بني الدنيا مراد ومق�صد          واإن مــــرادي �صحــــــة وفـــــــــراغ
لأبلغ يف علم ال�صريعـــــة مبلغاً          يكون به يل يف احليــــاة بـــــلغ
ففي مثل هذا فليناف�ض اأوىل النهى          وح�صبي من الدنيا الغرور بلغ
فما العي�ض اإل يف نعيم موؤبٍد           به العي�ض رغد وال�صراب ُي�صاغ

تويف مقتواًل يف الكائنة بطريف يف �سابع جمادى االأوىل �سنة 741هـ)2(.  
منهج ابن جزي يف التوجيه:

اأنه  ات�سح  جزي،  ابن  تف�سري  يف  القراآنية  القراءات  ذكر  تتبع  خالل  من   
ا�ستخذ منهجًا وم�سلكًا يف ذكر القراءات القراآنية، كان من اأبرز مالحمه ما يلي:

فهر�ص الفهار�ص : 206/1.   )1( 
انظر الدرر الكامنة يف اأعيان املائة الثامنة : 88/5-89 ، وللتو�سع يف �سريته انظر القوانني الفقهية : 5/1 ، الأعالم : )5/ 325( )6/ 236(    )2( 

)7/ 37(، نفح الطيب من غ�سن الأندل�ص الرطيب: 3: 282.
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لبع�سها  يعر�ض  كان  بل  االآيات،  يف  الواردة  القراءات  ذكر  ي�ستق�سي  مل   
ويرتك اأكرثها.

يوجه بع�ض ما يذكره من قراءات، ورمبا ال يوجهها، واإن وجهها كان توجيهه   
مقت�سبًا جدًا مبا يتنا�سب مع اخت�سار تف�سريه.

مل يكن ين�سب القراءات اإىل قرائها ورواتها اإال نادرًا.  
ال يرجح بني القراءات، وال يف�سل بع�سها على بع�ض.  

يذكر اإعراب القراءة ويبني عود �سمائرها وليبني داللة االآية.  
يبني اأن القراءة �ساذة.  

يذكر ما يرتتب على القراءة ال�ساذة من معان فا�سدة.  
يذكر  واأحيانًا  االأخرى،  دون  قراءة  يذكر  وحيانًا  القراءتني،  يذكر  اأحيانًا   
جزءًا من القراءة، كالت�سديد والتخفيف دون ذكر و�سف بقيتها، وحينًا يذكر القراءة 

ال�ساذة فقط.
�سورة الأنفال:

ي مُمِدُُّكم بَِألْفٍ مِّنَ الْمَآلئَِكةِ مُرْدِفِنيَ{]9[.
ِّ
قال تعاىل: }... َأن  

قال ابن جزي)1(:")مردفني( من قولك َرِدَفُه اإذا َتِبَعُه، واأَْرَدفُتُه اإياه اإذا اأَْتَبْعَتُه   
مفعول)2(، ومن  ا�سم  فهو  الدال  بفتح  قراأه  بع�سًا،فمن  بع�سهم  يتبع  واملعنى  اإياه، 
يتبع  املنزلني  املالئكة  الأن  القراءتني  معنى  و�سح  فاعل)3(،  ا�سم  فهو  بالك�سر  قراأه 

بع�سهم بع�سا، فمنهم تابعون ومتبوعون")4(.
قوله تعاىل : }إِْذ يَُغشِّيُكمُ النُّعَاسَ ...{ ]11[  

الت�سهيل لعلوم التنزيل ، املوؤلف اأبو القا�سم حممد بن اأحمد بن حممد بن عبد الله ابن جزري الكلبي الغرناطي املتوفى �سنة 741هـ ، حتقيق    )1( 
عبد الله اخلالدي، النا�سر �سركة دار الأرقم بن اأبي الأرقم ، بريوت ، الطبعة الأىل 1416هـ( : 62/2.

وهي قراءة نافع ويعقوب ، وهو متعد اإىل مفعولني، من قولك اأردفت زيدًا القوم، ويجوز اأن يكون حاًل اأي ممدكم مرَدفني باألف. انظر كتاب    )2( 
املو�سح يف وجوه القراءات وعللها:574/2.

وقيل على قراءة ك�سر الراء اأي اأردف الله امل�سلمني باملالئكة.انظر تف�سري الطربي : 12/ 415.   )3( 
املق�سود هو الإمداد بهم متتابعني. تف�سري الطربي : 54/11- 55، فت�سمنت القراءة معان الإمداد باملالئكة وتتابعهم ومرافقة ملك لكل واحد    )4( 

من امل�سلمني.
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اأغ�سى،  الياء والتخفيف فهو من  :"ومن قراأ يغ�سيكم ب�سم  ابن جزي  قال   
مفعولني  اإىل  يتعدى  وكالهما  امل�سدد،  ى  َغ�سَّ من  فهو  والت�سديد  بال�سم  قراأ  ومن 
اأنه املفعول والثاين)1(، واملعنى يغطيكم به فهو ا�ستعارة، من  فن�سب النعا�ض على 
الغ�ساء، ومن قراأ بفتح الياء وال�سني)2( فهو من غ�سى املتعدى اإىل واحد اأي ينزل 
عليكم النعا�ض اأمنة منه اأي اأمنا، وال�سمري املجرور يعود على الله تعاىل، وانت�ساب 

اأمنة على اأنه مفعول من اأجله.
قوله تعاىل: }ذلكم وأن اهلل موهن كيد الكافرين{ ]19[   

قال ابن جزي)3(: وقرئ )موهن( بالت�سديد، والتخفيف وهو مبعنى واحد)4(.  
قوله تعاىل: }ليهلك من هلك عن بينة وحييى عن حي عن بينة{ ]42[   
قال ابن جزي: وقرئ من حيي باالإظهار)5( واالإدغام)6( وهما لغتان)7(.  

�سورة التوبة:
قوله تعاىل: }.. أن اهلل بري من املشركني ..{ ]3[   

قال ابن جزي)8(: "وقرئ )اإن الله( بالك�سر)9(، الأن االأذان يف معنى القول")10(.  
قوله تعاىل: }.. أن اهلل برئ من املشركني ورسوله{ ]3[   

قال ابن جزي)11(: )ور�سوُله( ارتفع بالعطف على ال�سمري يف )برىء(، اأو   
بالعطف على مو�سع ا�سم اإن، اأو باالبتداء وخربه حمذوف، وقرئ بالن�سب عطف 

انظر التلخي�ص 275 ، املو�سح 575/2.   )1( 
قراءة ابن كثري واأبي عمرو. انظر ال�سبعة لبن جماهد: 304، امل�سباح الزاهر: 564.   )2( 

الت�سهيل لعلوم التنزيل ، املوؤلف اأبو القا�سم حممد بن اأحمد بن حممد بن عبد الله ابن جزري الكلبي الغرناطي املتوفى �سنة 741هـ ، حتقيق    )3( 
عبد الله اخلالدي، النا�سر �سركة دار الأرقم بن اأبي الأرقم ، بريوت ، الطبعة الأىل 1416هـ( 63/2.

قراأ ابن كثري ونافع واأبو عمرو وابن عامر يف رواية الوليد بفتح الواو وت�سديد الهاء مع تنوين النون ون�سب الدال من }كيد{، وقراأ    )4( 
ن وخف�ص الدال. انظر  الباقون باإ�سكان الواو وتخفيف الهاء وتنوين النون ون�سب دال }كيَد{، عدا حف�ص عن عا�سم فاإنه اأ�ساف ومل ينوِّ

جامع البيان: 529، الن�سر 276/2.
قراأ نافع و �سعبة والبزي بياءين ظاهرتني، الأوىل مك�سورة والثانية مفتوحة. انظر كتاب ال�سبعة لبن جماهد:307.   )5( 

اأي بياء واحدة م�سددة، وهي قراءة قنبل واأبو عمرو وابن عامر وحمزة والك�سائي. انظر كتاب ال�سبعة لبن جماهد:306.   )6( 
وجيء بها على اأ�سل الفعل. انظر الك�سف عن وجوه القراءات : 392/1 .   )7( 

الت�سهيل لعلوم التنزيل ، املوؤلف اأبو القا�سم حممد بن اأحمد بن حممد بن عبد الله ابن جزري الكلبي الغرناطي املتوفى �سنة 741هـ ، حتقيق    )8( 
عبد الله اخلالدي، النا�سر �سركة دار الأرقم بن اأبي الأرقم ، بريوت ، الطبعة الأىل 1416هـ(. 70/2.

رواية هارون عن اأبي عمرو. انظر امل�سباح الزاهر يف القراءات الع�سر البواهر:569/2.   )9( 
 )10(  انظر م�سكل اإعراب القراآن : 322/1، اإعراب القراءات ال�سواذ:607-606/1.

الت�سهيل لعلوم التنزيل ، املوؤلف اأبو القا�سم حممد بن اأحمد بن حممد بن عبد الله ابن جزري الكلبي الغرناطي املتوفى �سنة 741هـ ، حتقيق    )11( 
عبد الله اخلالدي، النا�سر �سركة دار الأرقم بن اأبي الأرقم ، بريوت ، الطبعة الأىل 1416هـ( 70/2.
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معنى  الأنه  )امل�سركني(  على  العطف  فيه  يجوز  فال  اخلف�ض  واأما  اإن)1(،  ا�سم  على 
فا�سد)2(، ويجوز على اجلوار اأو الق�سم، وهو مع ذلك بعيد والقراءة به �ساذة)3(.

قوله تعاىل : }.. إهنم ال أميان هلم لعلهم ينتهون{ ]12[   
بك�سر  اإميان  ال  وقري  بها،  يوفون  لهم  اأميان  ال  جزي)4(:"اأي  ابن  قال   

الهمزة")5(.
قوله تعاىل : }ما كان للمشركني أن يعمروا مساجد اهلل ..{ ]17[   

قال ابن جزي)6(:"ومن قراأ م�ساجد باجلمع اأراد جميع امل�ساجد، ومن قراأ   
بالتوحيد اأراد امل�سجد احلرام")7(.

قوله تعاىل : }وقالت اليهود عزير ابن اهلل ..{ ]30[   
اأعجمي ال ين�سرف، وقيل:  التنوين الأنه  "ومنع )عزير(  ابن جزي)8(:  قال   
بل هو من�سرف، وحذف التنوين اللتقاء ال�ساكنني)9(، وهذا �سعيف، واأما من نونه 

فجعله عربيًا")10(.
قوله تعاىل: }وآخرون مرجون لمر اهلل ..{ ]106[   

قال ابن جزي)11(: وقري )مرجوؤن( بالهمز وتركه)12(، وهما لغتان ومعناه   
من طريق اأبي ال�سمال وزيد، وروح من طريق البخاري عن يعقوب، عطٌف على ا�سم الله تعاىل. انظر الكامل يف القراءات الع�سر والأربعني    )1( 

الزائدة عليها : 561.
انظر التبيان يف اإعراب القراآن : 635-634/2.   )2( 

انظر اإعراب القراءات ال�سواذ : 607/1.   )3( 
الت�سهيل لعلوم التنزيل ، املوؤلف اأبو القا�سم حممد بن اأحمد بن حممد بن عبد الله ابن جزري الكلبي الغرناطي املتوفى �سنة 741هـ ، حتقيق    )4( 

عبد الله اخلالدي، النا�سر �سركة دار الأرقم بن اأبي الأرقم ، بريوت ، الطبعة الأىل 1416هـ(. ــ71/2.
اأنه  اأمان لهم، على  قراءة ابن عامر. انظر امل�ستنري:281، امل�سباح الزاهر:570/1، ولها وجهان الأول : نفي الإميان عنهم، والثاين : ل    )5( 
َن، ومن قراأ بفتح الهمزة فهو جمع ميني، اأي ل عهود لهم ، ويوؤكدها ما قبلها وهو قوله تعاىل }واإن نكثوا اأميانهم{. انظر الهداية:  م�سدر اأميِ

.328/2
الت�سهيل لعلوم التنزيل ، املوؤلف اأبو القا�سم حممد بن اأحمد بن حممد بن عبد الله ابن جزري الكلبي الغرناطي املتوفى �سنة 741هـ ، حتقيق    )6( 

عبد الله اخلالدي، النا�سر �سركة دار الأرقم بن اأبي الأرقم ، بريوت ، الطبعة الأىل 1416هـ2( /72.
على التوحيد قراءة ابن كثري واأبو عمرو ويعقوب. انظر التب�سرة :284، وانظر املو�سح : 589/2.   )7( 

الت�سهيل لعلوم التنزيل ، املوؤلف اأبو القا�سم حممد بن اأحمد بن حممد بن عبد الله ابن جزري الكلبي الغرناطي املتوفى �سنة 741هـ ، حتقيق    )8( 
عبد الله اخلالدي، النا�سر �سركة دار الأرقم بن اأبي الأرقم ، بريوت ، الطبعة الأىل 1416هـ( 84/2.

انظر معاين القراآن للزجاج : 442/2، وانظر الك�سف عن وجوه القراءات ال�سبع وعللها وحججها : 501/1.   )9( 
قراأ عا�سم والك�سائي ويعقوب بالتنوين مرفوعًا. انظر امل�سباح الزاهر 570/2.   )10( 

الت�سهيل لعلوم التنزيل ، املوؤلف اأبو القا�سم حممد بن اأحمد بن حممد بن عبد الله ابن جزري الكلبي الغرناطي املتوفى �سنة 741هـ ، حتقيق    )11( 
عبد الله اخلالدي، النا�سر �سركة دار الأرقم بن اأبي الأرقم ، بريوت ، الطبعة الأىل 1416هـ(. 84/2.

 )12(  قراأ بالهمز ابن كثري واأبو عمرو وابن عامر و�سعبة ويعقوب.انظر تقريب الن�سر : 35.
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التاأخري)1(.
قوله تعاىل: }والذين اختذوا مسجدًا ضرارًا ..{ ]107[   

قال ابن جزي)2(: قرئ )الذين( بغري واو)3( �سفة لقوله )واآخرون مرجون(   
اأو على تقديرهم الذين، وهذه القراءة جارية على قول من قال يف املرجون الأمر الله 
هم اأهل م�سجد ال�سرار، وقرئ )والذين( بالواو عطف على )اآخرون مرجون()4(، 

ُفوا)5(. وهذه القراءة جارية على قول من قال يف املرَجئني اأنهم الثالثة الذين ُخلِّ
قوله تعاىل: }لقد جاءكم رسول من أنفسكم ..{ ]128[   

قال ابن جزي)6(:"اأي من جن�سكم)7(، وقرئ من )اأنف�سكم( بفتح الفاء اأي   
من اأ�سرفكم")8(.
�سورة يون�ص:

قوله تعاىل : }.. قال الكافرون إن هذا لساحر مبني{ ]2[   
قال ابن جزي)9(: ")قال الكافرون إن هذا لسحر مبني( يعنون ما جاء به من   

القراآن، وقرئ )ل�ساحر()10( يعنون به النبي �سلى الله عليه واله و�سلم")11(.
قوله تعاىل: }.. كأمنا أغشيت وجوههم قطعًا من الليل مظلمًا{ ]27[   

"من قراأ بفتح الطاء فهو جمع قطعة، واإعراب )مظلما(  قال ابن جزي)12(:   
انظر الك�سف: 506/1 ،�سرح الهداية : 225/1.   )1( 

الت�سهيل لعلوم التنزيل ، املوؤلف اأبو القا�سم حممد بن اأحمد بن حممد بن عبد الله ابن جزري الكلبي الغرناطي املتوفى �سنة 741هـ ، حتقيق    )2( 
عبد الله اخلالدي، النا�سر �سركة دار الأرقم بن اأبي الأرقم ، بريوت ، الطبعة الأىل 1416هـ(. �ص 3ــ2 84/2.
قراءة املدنيان وابن عامر، ور�سمت يف م�ساحف اأهل املدينة وال�سام. انظر ال�سبعة : 318، الن�سر : 281/2.   )3( 

انظر املو�سح : 605/2.   )4( 
انظر معاين القراآن للزجاج : 468-467/2.   )5( 

الت�سهيل لعلوم التنزيل ، املوؤلف اأبو القا�سم حممد بن اأحمد بن حممد بن عبد الله ابن جزري الكلبي الغرناطي املتوفى �سنة 741هـ ، حتقيق    )6( 
عبد الله اخلالدي، النا�سر �سركة دار الأرقم بن اأبي الأرقم ، بريوت ، الطبعة الأىل 1416هـ( 88/2.

انظر تف�سري الك�سف والبيان: 252/3، اأي ب�سر مثلكم. انظر معاين القراآن للزجاج : 477/2.   )7( 
وهي قراءة �ساذة من طريق ابن اأبي يزيد عن ابن حمي�سن، وحمبوب عن اأبي عمرو. انظر الكامل :565، املحت�سب:307/1، وانظر تف�سري    )8( 

الك�سف والبيان: 114/5 ، تف�سري النكت والعيون: 417/2.
الت�سهيل لعلوم التنزيل ، املوؤلف اأبو القا�سم حممد بن اأحمد بن حممد بن عبد الله ابن جزري الكلبي الغرناطي املتوفى �سنة 741هـ ، حتقيق    )9( 

عبد الله اخلالدي، النا�سر �سركة دار الأرقم بن اأبي الأرقم ، بريوت ، الطبعة الأىل 1416هـ89/2.
 )10(  بالألف قراءة ابن كثري وعا�سم وحمزة والك�سائي وخلف. انظر الن�سر : 256/2.

 )11(  انظر املو�سح : 614-613/2.
الت�سهيل لعلوم التنزيل ، املوؤلف اأبو القا�سم حممد بن اأحمد بن حممد بن عبد الله ابن جزري الكلبي الغرناطي املتوفى �سنة 741هـ ، حتقيق    )12( 

عبد الله اخلالدي، النا�سر �سركة دار الأرقم بن اأبي الأرقم ، بريوت ، الطبعة الأىل 1416هـ 92/2.
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على هذه القراءة حال من الليل، ومن قراأ )قطعا( باإ�سكان الطاء)1(، فـ)مظلمًا( �سفة 
له اأو حال من )الليل(")2(.

قوله تعاىل : }هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت ..{ ]30[   
بتاءين،  تتلو  وقرئ  االأعمال،  من  قدمت  مبا  تخترب  جزي)3(:"اأي  ابن  قال   

مبعنى تتبع اأو تقراأه يف امل�ساحف")4(.
قوله تعاىل : }قل هل من شركائكم من يهدي إىل احلق ..{ ]35[   

يهتدي يف  ال  معناه:  الدال)6(  بت�سديد  يهدي(  ال  ")اأمن  ابن جزي)5(:  قال   
نف�سه، فكيف يهدي غريه، وقري بالتخفيف مبعنى يهدي غريه والقراءة االأوىل اأبلغ 

يف االحتجاج")7(.
قوله تعاىل : }وما يعزب عن ربك .. وال أصغر من ذلك ..{ ]61[   

قال ابن جزي)8(: )وال اأ�سغر من ذلك وال اأكرب( من قراأهما بالفتح)9( فهو   
رفع  اأو  مو�سعه  على  عطف  فهو   ، بالرفع  قراأهما  ومن  )مثقال(،  لفظ  على  عطف 

باالبتداء")10(.
قوله تعاىل : }فأمجعوا أمركم وشركاءكم ..{ ]71[   

عزم  اإذا  االأمر  اأجمع  من  الهمزة  بقطع  ")فاأجمعوا(  جزي)11(:  ابن  قال   
عليه، وقرئ باألف و�سل من اجلمع")12(، )�سركاءكم( اأي ما تعبدون من دون الله، 

انظر الغاية يف القراءات الع�سر:170.   )1( 
انظر معاين القراءات لالأزهري:236.   )2( 

الت�سهيل لعلوم التنزيل ، املوؤلف اأبو القا�سم حممد بن اأحمد بن حممد بن عبد الله ابن جزري الكلبي الغرناطي املتوفى �سنة 741هـ ، حتقيق    )3( 
عبد الله اخلالدي، النا�سر �سركة دار الأرقم بن اأبي الأرقم ، بريوت ، الطبعة الأىل 1416هـ 92/2.

وقراءة )تبلو( من البالء، و)تتلو( من التالوة. انظر الن�سر : 283/2.   )4( 
الت�سهيل لعلوم التنزيل ، املوؤلف اأبو القا�سم حممد بن اأحمد بن حممد بن عبد الله ابن جزري الكلبي الغرناطي املتوفى �سنة 741هـ ، حتقيق    )5( 

عبد الله اخلالدي، النا�سر �سركة دار الأرقم بن اأبي الأرقم ، بريوت ، الطبعة الأىل 1416هـ 93/2.
ّدي(.  ي(، وقراأ يعقوب وحف�ص )َيهيِ قراأ )َيَهّدي(ابن كثري وابن عامر وور�ص، وقراأ اأبو جعفر )َيْهّدي(، وقراأ حمزة والك�سائي وخلف )َيْهديِ   )6( 

انظر الن�سر : 283/2.
انظر الك�سف : 518/1.   )7( 

الت�سهيل لعلوم التنزيل ، املوؤلف اأبو القا�سم حممد بن اأحمد بن حممد بن عبد الله ابن جزري الكلبي الغرناطي املتوفى �سنة 741هـ ، حتقيق    )8( 
عبد الله اخلالدي، النا�سر �سركة دار الأرقم بن اأبي الأرقم ، بريوت ، الطبعة الأىل 1416هـ 95/2.

قراءة ابن كثري ونافع واأبو عمرو وعا�سم وابن عامر والك�سائي. انظر ال�سبعة :328.   )9( 
 )10(  انظر �سرح الهداية 341/2.

الت�سهيل لعلوم التنزيل ، املوؤلف اأبو القا�سم حممد بن اأحمد بن حممد بن عبد الله ابن جزري الكلبي الغرناطي املتوفى �سنة 741هـ ، حتقيق    )11( 
عبد الله اخلالدي، النا�سر �سركة دار الأرقم بن اأبي الأرقم ، بريوت ، الطبعة الأىل 1416هـ 96/2.

 )12(  انظر ال�سبعة : 328، امل�سباح الزاهر: 583، ب�ستان الهداة: 646/2.
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واإعرابه: مفعول معه، اأو مفعول بفعل م�سمر تقديره: ادعوا �سركاءكم، وهذا على 
القراءة بقطع الهمزة، واأما على الو�سل فهو معطوف")1(.

قوله تعاىل : }ما جئتم به السحر ..{ ]81[   
اخلرب،  وال�سحر  باالبتداء،  مرفوعة  مو�سولة  "ما  جزي)2(:  ابن  قال   
ابتداء  خرب  وال�سحر  ا�ستفهامية،  هذا  على  فما  باال�ستفهام)3(،  )اآل�سحر(  وقرئ 

م�سمر")4(.
قوله تعاىل : }فلوال كانت قرية آمنت ..{ ]98[   

قال ابن جزي)5(: "لوال هنا للتح�سي�ض مبعنى هال، وقرئ يف ال�ساذ )هال()6(،   
واملعنى: هال كانت قرية من القرى املتقدمة اآمنت قبل نزول العذاب فنفعها اإميانها، اإذ 

ال ينفع االإميان بعد معاينة العذاب كما جرى لفرعون")7(.
�سورة هود:

قوله تعاىل : }.. قلنا امحل فيها من كل زوجني ..{ ]40[   
قال ابن جزي)8(: "وقري )من كل( بغري تنوين فعمل )احمل( يف )اثنني(،   
جهة  على  له  نعت  )اثنني(  وجعل  )زوجني(،  يف  )احمل(  عمل  بالتنوين  قراأ  ومن 

التاأكيد")9(.
قوله تعاىل : }قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غري صاحل ..{ ]46[   

قراءة  على  تاأويالت  ثالث  فيه  �سالح(  غري  عمل  ")اإنه  جزي)10(:  ابن  قال   
انظرمعاين القراآن لالأخف�ص: 376/1 ، املو�سح :631/2-632، وانظر الن�سر: 286/2.   )1( 

الت�سهيل لعلوم التنزيل ، املوؤلف اأبو القا�سم حممد بن اأحمد بن حممد بن عبد الله ابن جزري الكلبي الغرناطي املتوفى �سنة 741هـ ، حتقيق    )2( 
عبد الله اخلالدي، النا�سر �سركة دار الأرقم بن اأبي الأرقم ، بريوت ، الطبعة الأىل 1416هـ 97/2.

انظر املب�سوط يف القراءات الع�سر : 201.   )3( 
انظر الك�سف : 521/1.   )4( 

الت�سهيل لعلوم التنزيل ، املوؤلف اأبو القا�سم حممد بن اأحمد بن حممد بن عبد الله ابن جزري الكلبي الغرناطي املتوفى �سنة 741هـ ، حتقيق    )5( 
عبد الله اخلالدي، النا�سر �سركة دار الأرقم بن اأبي الأرقم ، بريوت ، الطبعة الأىل 1416هـ 99/2.

انظر القراءات القراآنية يف البحر املحيط : 282/1.   )6( 
انظر معاين القراآن لالأخف�ص:123/1.   )7( 

الت�سهيل لعلوم التنزيل ، املوؤلف اأبو القا�سم حممد بن اأحمد بن حممد بن عبد الله ابن جزري الكلبي الغرناطي املتوفى �سنة 741هـ ، حتقيق    )8( 
عبد الله اخلالدي، النا�سر �سركة دار الأرقم بن اأبي الأرقم ، بريوت ، الطبعة الأىل 1416هـ 105/2.

قراءة حف�ص عن عا�سم. املب�سوط : 203. وانظر الك�سف : 528/1.   )9( 
الت�سهيل لعلوم التنزيل ، املوؤلف اأبو القا�سم حممد بن اأحمد بن حممد بن عبد الله ابن جزري الكلبي الغرناطي املتوفى �سنة 741هـ ، حتقيق    )10( 

عبد الله اخلالدي، النا�سر �سركة دار الأرقم بن اأبي الأرقم ، بريوت ، الطبعة الأىل 1416هـ 106/2.
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اأن  والثاين  ابنه،  جناة  نوح  ل�سوؤال  )اإنه(  يف  ال�سمري  يكون  اأن  اأحدها  اجلمهور: 
يكون ال�سمري البن نوح، وحذف امل�ساف من الكالم تقديره: اإنه ذو عمل غري �سالح، 
َف به مبالغة كقولك: رجُل  والثالث: اأن يكون ال�سمري البن نوح، وعمل: م�سدر ُو�سِ
�سوم، وقراأ الك�سائي)1( »عمل« بفعل ما�ض »غري �سالح« بالن�سب، وال�سمري على 

هذا البن نوح بال اإ�سكال")2(.
قوله تعاىل : }.. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب{ ]71[   

على  معطوف  وبالفتح  مبتداأ،  بالرفع  "ويعقوب  جزي)3(:  ابن  قال   
اإ�سحاق")4(.

قوله تعاىل : }فأسر بأهلك ..{ ]81[   
قال ابن جزي)5(: "وقري )فاأ�سر( بو�سل االألف وقطعها، وهما لغتان يقال   

�سرى واأ�سرى")6(.
قوله تعاىل : }إال امرأتك ..{ ]81[   

قال ابن جزي)7(: ")اإال امراأتك( قرئ بالن�سب والرفع)8(، فالن�سب ا�ستثناء   
من قوله )فاأ�سر باأهلك(، فيقت�سي هذا اأنه مل يخرجها مع اأهله، والرفع بدل من )وال 
يلتفت منكم اأحد(، وروي على هذا اأنه اأخرجها معه، واأنها التفتت وقالت: يا قوماه 

فاأ�سابها حجر فقتلها")9(.
ويعقوب. انظر املب�سوط : 204، الن�سر : 289/2.   )1( 

انظر �سرح الهداية : 348/2.   )2( 
الت�سهيل لعلوم التنزيل ، املوؤلف اأبو القا�سم حممد بن اأحمد بن حممد بن عبد الله ابن جزري الكلبي الغرناطي املتوفى �سنة 741هـ ، حتقيق    )3( 
عبد الله اخلالدي، النا�سر �سركة دار الأرقم بن اأبي الأرقم ، بريوت ، الطبعة الأىل 1416هـالت�سهيل لعلوم التنزيل ، املوؤلف اأبو القا�سم حممد 
بن اأحمد بن حممد بن عبد الله ابن جزري الكلبي الغرناطي املتوفى �سنة 741هـ ، حتقيق عبد الله اخلالدي، النا�سر �سركة دار الأرقم بن اأبي 

الأرقم ، بريوت ، الطبعة الأىل 1416هـ 109/2.
قراءة الن�سب لبن عامر وحمزة وحف�ص. انظر التلخي�ص : 290، امل�سباح الزاهر :591/2. وللتوجيه انظر الك�سف:535-534/1.   )4( 

الت�سهيل لعلوم التنزيل ، املوؤلف اأبو القا�سم حممد بن اأحمد بن حممد بن عبد الله ابن جزري الكلبي الغرناطي املتوفى �سنة 741هـ ، حتقيق    )5( 
عبد الله اخلالدي، النا�سر �سركة دار الأرقم بن اأبي الأرقم ، بريوت ، الطبعة الأىل 1416هـ 110/2.

قراأ ابن كثري ونافع بهمزة الو�سل، والباقون بالقطع. انظر التب�سرة ملكي: 541.   )6( 
الت�سهيل لعلوم التنزيل ، املوؤلف اأبو القا�سم حممد بن اأحمد بن حممد بن عبد الله ابن جزري الكلبي الغرناطي املتوفى �سنة 741هـ ، حتقيق    )7( 

عبد الله اخلالدي، النا�سر �سركة دار الأرقم بن اأبي الأرقم ، بريوت ، الطبعة الأىل 1416هـ 110/2.
بالرفع قراءة ابن كثري ونافع. انظر الغاية : 176.   )8( 

انظر معاين القراآن لالأخف�ص: 387/1 ، معاين القراآن للزجاج: 70-69/3.   )9( 
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قوله تعاىل : }وإن كلً ملا يوفينهم ربك أعماهلم ..{ ]111[   
قال ابن جزي)1(: قري بت�سديد )اإن( وبتخفيفها)2(، واإعمالها عمل الثقيلة،   
موطئة  )ملا(  يف  والالم  كلهم،  يعني  اإليه؛  امل�ساف  من  عو�سًا  )كل(  يف  والتنوين 
اأن تكون  للق�سم، و)ما( زائدة، و)ليوفينهم( خرب اإن، وقري )ملا( بالت�سديد)3( على 

)اإن( نافيه، و)ملا( مبعنى اإال")4(.
�سورة يو�سف:

قوله تعاىل : }قالوا يا أبانا مالك ال تأمنا على يوسف ..{ ]11[   
اأ�سله  الأن  واالإ�سمام)6(،  باالإدغام  )تاأمنا(  ال�سبع  "وقراأ  ابن جزي)5(:  قال   

ب�سم النون االأوىل)7(.
قوله تعاىل : }أرسله معنا غدًا يرتع ويلعب ..{ ]12[   

قال ابن جزي)8(: ")يرتع( من قراأه بك�سر العني فهو من الرعي، اأي من رعي   
االإبل، اأو من رعي بع�سهم لبع�ض، وحرا�سته، ومن قراأه باالإ�سكان)9(، فهو من الرتع 
وهو االإقامة يف اخل�سب والتنعم، والتاء على هذا اأ�سلية، ووزن الفعل يفعل، ووزنه 
على االأول نفتعل، ومن قراأ: يرتع ويلعب بالياء فال�سمري ليو�سف، ومن قراأ بالنون 

فال�سمري للمتكلمني وهم اإخوته")10(.
قوله تعاىل : }قال يا بشرى{ ]19[   

قال ابن جزي)11(: ")قال يا ب�سراي( اأي نادى الب�سرى كقولك: يا ح�سرة،   
الت�سهيل لعلوم التنزيل ، املوؤلف اأبو القا�سم حممد بن اأحمد بن حممد بن عبد الله ابن جزري الكلبي الغرناطي املتوفى �سنة 741هـ ، حتقيق    )1( 

عبد الله اخلالدي، النا�سر �سركة دار الأرقم بن اأبي الأرقم ، بريوت ، الطبعة الأىل 1416هـ 113/2.
قراأ بتخفيف النون نافع وابن كثري و�سعبة، والباقون بت�سديدها. انظر ال�سبعة :339-340،امل�سباح الزاهر:592/2.   )2( 

�سدد امليم اأبو جعفر وابن عامر وحمزة وعا�سم.انظر ال�سبعة :339-340،امل�سباح الزاهر:592/2.   )3( 
انظر م�سكل اإعراب القراآن : 375-374/1.   )4( 

الت�سهيل : 115/2.   )5( 
خالفهم اأبو جعفر فقراأ بغري اإ�سمام. انظر التب�سرة للخياط: 312.   )6( 

انظر املو�سح : 671/2، اإعراب القراءات ال�سواذ ، للعكربي: 686-685/1.   )7( 
الت�سهيل لعلوم التنزيل ، املوؤلف اأبو القا�سم حممد بن اأحمد بن حممد بن عبد الله ابن جزري الكلبي الغرناطي املتوفى �سنة 741هـ ، حتقيق    )8( 

عبد الله اخلالدي، النا�سر �سركة دار الأرقم بن اأبي الأرقم ، بريوت ، الطبعة الأىل 1416هـ 115.
انظر الن�سر : 293/2.   )9( 

 )10(  انظر الك�سف : 5/2-6 ، املو�سح : 671/2-672، التبيان يف اإعراب القراآن:724/2.
الت�سهيل لعلوم التنزيل ، املوؤلف اأبو القا�سم حممد بن اأحمد بن حممد بن عبد الله ابن جزري الكلبي الغرناطي املتوفى �سنة 741هـ ، حتقيق    )11( 

عبد الله اخلالدي، النا�سر �سركة دار الأرقم بن اأبي الأرقم ، بريوت ، الطبعة الأىل 1416هـ 116/2.
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واأ�سافها اإىل نف�سه، وقري )يا ب�سرى( بحذف ياء املتكلم، واملعنى كذلك وقيل: على 
هذه القراءة نادى رجاًل منهم ا�سمه ب�سرى، وهذا بعيد")1(.

قوله تعاىل : }.. وغلقت البواب وقالت هيت لك ..{ ]23[   
قال ابن جزي)2(:")هيت لك( ا�سم فعل معناه تعال واأقبل، وقرئ بفتح الهاء   
وك�سرها، وبفتح التاء و�سمها)3(، واملعنى يف ذلك كله واحد، وحركة التاء للبناء، 

واأما من قراأ بالهمز فهو فعل من تهياأت كقولك: جئت")4(.
قوله تعاىل : }.. إنه من عبادنا املخلصني{ ]24[   

الذين  اأي  وقع،  حيث  الالم  بفتح  قرئ  ")املخل�سني(  جزي)5(:  ابن  قال   
اأخل�سهم الله لطاعته، وبالك�سر اأي الذي اأخل�سوا دينهم لله")6(.

قوله تعاىل : }فلما مسعت مبكرهن أرسلت إليهن وأعتدت هلن متكأ ..{ ]31[   
قال ابن جزي)7(: "وقرئ يف ال�ساذ متكاأ ب�سكون التاء وتنوين الكاف، وهو   

االأترج")8(.
قوله تعاىل : }.. وقطعن أيديهن وقلن حاش هلل ..{ ]31[   

اأنها حرف،  على  اال�ستثناء تخف�ض  باب  "و)حا�ض( يف  ابن جزي)9(:  قال   
واأجاز املربد الن�سب بها على اأن تكون فعاًل، واأما هنا فقال اأبو علي الفار�سي)10(: 
اأنها دخلت على الم اخلرب، وهو  اأحدهما  اإنها فعل، والدليل على ذلك من وجهني: 
الالم يف قوله )لله(، وال يدخل احلرف على حرف، واالآخر اأنها حذفت منها االألف 

قراأ الكوفيون بغري ياء بعد الألف، والباقون بياء مفتوحة بعد الألف. انظرالن�سر: 293/2، الك�سف:6/2.   )1( 
الت�سهيل لعلوم التنزيل ، املوؤلف اأبو القا�سم حممد بن اأحمد بن حممد بن عبد الله ابن جزري الكلبي الغرناطي املتوفى �سنة 741هـ ، حتقيق    )2( 

عبد الله اخلالدي، النا�سر �سركة دار الأرقم بن اأبي الأرقم ، بريوت ، الطبعة الأىل 1416هـ 116/2.
ْئَت لك( ه�سام، وقراأ )َهْيُت لك( ابن كثري، وقراأ الباقون )َهْيَت لك(. انظرالن�سر: 294-293/2. قراأ نافع ابن ذكوان واأبو جعفر )َهْيَت لك(، وقراأ )هيِ   )3( 

انظر التبيان يف اإعراب القراآن : 728/2، م�سكل اإعراب القراآن : 383/1.   )4( 
الت�سهيل لعلوم التنزيل ، املوؤلف اأبو القا�سم حممد بن اأحمد بن حممد بن عبد الله ابن جزري الكلبي الغرناطي املتوفى �سنة 741هـ ، حتقيق    )5( 

عبد الله اخلالدي، النا�سر �سركة دار الأرقم بن اأبي الأرقم ، بريوت ، الطبعة الأىل 1416هـ 117.
انظر امل�ستنري : 298 ، احلجة لبن زجنلة :358.   )6( 

الت�سهيل لعلوم التنزيل ، املوؤلف اأبو القا�سم حممد بن اأحمد بن حممد بن عبد الله ابن جزري الكلبي الغرناطي املتوفى �سنة 741هـ ، حتقيق    )7( 
عبد الله اخلالدي، النا�سر �سركة دار الأرقم بن اأبي الأرقم ، بريوت ، الطبعة الأىل 1416هـ 118/2.

اإعراب القراءات ال�سواذ للعكربي : 698/1.   )8( 
الت�سهيل لعلوم التنزيل ، املوؤلف اأبو القا�سم حممد بن اأحمد بن حممد بن عبد الله ابن جزري الكلبي الغرناطي املتوفى �سنة 741ه ، حتقيق    )9( 

عبد الله اخلالدي، النا�سر �سركة دار الأرقم بن اأبي الأرقم ، بريوت ، الطبعة الأىل 1416ه 118/2.
 )10(  انظر احلجة للفار�سي : 301/3.
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على قراءة اجلماعة، واحلروف ال يحذف منها �سيء، وقراأها اأبو عمرو باالألف على 
االأ�سل، واإمنا حتذف من االأفعال كقولك: مل يك وال اأدري، والفاعل بحا�ض �سمري 
يعود على يو�سف تقديره: ُبعد يو�سف عن الفاح�سة خلوف الله، وقال الزخم�سري)1(: 
اإن حا�ض ُو�سع مو�سع امل�سدر، كاأنه قال: تنزيها، ثم قال: لله ليبني من ينزه قال: 

واإمنا حذف منه التنوين مراعاة الأ�سله من احلرفية")2(.
قوله تعاىل : }قال تزرعون سبع سنني دأبًا ..{ ]47[   

قال ابن جزي)3(: "داأبا ب�سكون الهمزة وفتحها م�سدر داأب على العمل اإذا   
داوم عليه، وهو م�سدر يف مو�سع احلال")4(.

قوله تعاىل : }فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق ..{ ]81[   
قال ابن جزي)5(: ")اإن ابنك �سرق( قراأ اجلمهور بفتح الراء وال�سني، وروي   
عن الك�سائي )�سرق( ب�سم ال�سني وك�سر وت�سديد الراء)6(، اأي ن�سبت له ال�سرقة ... 
القول  تع�سد  بال�سم  والقراءة  الزخم�سري)7(،  قول  تع�سد  بالفتح  )�سرق(  وقراءة 

االأول")8(.
قوله تعاىل : }قالوا إإنك لنت يوسف ..{ ]90[   

واخلرب،  باال�ستفهام  قرئ  يو�سف(،  الأنت  اأاإنك  ")قالوا  جزي)9(:  ابن  قال   
فاخلرب على اأنهم عرفوه، واال�ستفهام على اأنهم توهموا اأنه هو ومل يحققوه")10(.

انظر تف�سري الك�ساف : 513.   )1( 
 ،386-385/1 : القراآن  اإعراب  م�سكل   ،701-699/1 : للعكربي  ال�سواذ  القراءات  اإعراب   ،380/2 : الثمان  القراءات  التذكرة يف  انظر    )2( 

معاين القراآن واإعرابه للزجاج : 107/3.
الت�سهيل لعلوم التنزيل ، املوؤلف اأبو القا�سم حممد بن اأحمد بن حممد بن عبد الله ابن جزري الكلبي الغرناطي املتوفى �سنة 741ه ، حتقيق    )3( 

عبد الله اخلالدي، النا�سر �سركة دار الأرقم بن اأبي الأرقم ، بريوت ، الطبعة الأىل 1416ه 121/2.
انظر الغاية : 179-180، الكنز يف القراءات الع�سر: 177، الن�سر:295/2، وللتوجيه انظر الك�سف : 11/2.   )4( 

الت�سهيل لعلوم التنزيل ، املوؤلف اأبو القا�سم حممد بن اأحمد بن حممد بن عبد الله ابن جزري الكلبي الغرناطي املتوفى �سنة 741ه ، حتقيق    )5( 
عبد الله اخلالدي، النا�سر �سركة دار الأرقم بن اأبي الأرقم ، بريوت ، الطبعة الأىل 1416ه 126-125/2.

قراءة �ساذة. انظر الكامل : 577.   )6( 
انظر تف�سري الك�ساف : 526.   )7( 

انظر اإعراب القراءات ال�سواذ : 715/1.   )8( 
الت�سهيل لعلوم التنزيل ، املوؤلف اأبو القا�سم حممد بن اأحمد بن حممد بن عبد الله ابن جزري الكلبي الغرناطي املتوفى �سنة 741ه ، حتقيق    )9( 

عبد الله اخلالدي، النا�سر �سركة دار الأرقم بن اأبي الأرقم ، بريوت ، الطبعة الأىل 1416ه 127/2.
 )10(  انظر املب�سوط : 211، امل�سباح الزاهر: 603/2.
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قوله تعاىل: }حتى إذا  استيأس الرسل وظنوا أهنم قد كذبوا ..{ ]110[   
قال ابن جزي)1(: ")وظنوا اأنهم قد كذبو( قرئ بت�سديد الذال وتخفيفها)2(،   
فاأما الت�سديد فال�سمري يف )ظنوا( و )كذبوا( للر�سل، والظن يحتمل اأن يكون على 
اإميانهم،  اأن قومهم قد كذبوهم فيئ�سوا من  الر�سل  اأي علم  اليقني:  اأو مبعنى  بابه، 
واأما التخفيف، فال�سمريان فيه للقوم املر�سل اإليهم، اأي ظنوا اأن الر�سل قد كذبوهم 
اأو من الن�سرة عليهم يف ق�س�سهم ال�سمري للر�سل على  فيما ادعوه من الر�سالة، 

االإطالق، اأو ليو�سف واإخوته")3(.

الت�سهيل لعلوم التنزيل ، املوؤلف اأبو القا�سم حممد بن اأحمد بن حممد بن عبد الله ابن جزري الكلبي الغرناطي املتوفى �سنة 741ه ، حتقيق    )1( 
عبد الله اخلالدي، النا�سر �سركة دار الأرقم بن اأبي الأرقم ، بريوت ، الطبعة الأىل 1416ه 129/2.

التخفيف قراءة اأبي جعفر واأهل الكوفة. انظر امل�ستنري : 301.   )2( 
انظر املو�سح : 961/2.   )3( 
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خامتـــــة
اأوردها  التي  القراءات  من  جملة  على  البحث  هذا  يف  وقفت  فقد   ... وبعد   
ووجهها االإمام ابن جزي الكلبي يف تف�سريه الت�سهيل لعلوم التنزيل، ا�ستكملت بهذا 
البحث بع�ض اجلهود االأخرى التي �سلكت نف�ض امل�سلك ، ورجعت اإىل م�سادر تلك 
القراءات  اإثبات توجيهها من كتب توجيه  البحث، مع  فاأثبتها يف حا�سية  القراءات 
متواترها و�ساذها ، وبهذه الدرا�سة مت ا�ستكمال درا�سة جميع ما ورد يف الت�سهيل 

من قراءات وتوجيهها، واحلمد لله على التمام.
النتائج:

كان من اأبرزها ما يلي :
اهتمام االإمام ابن جزي بذكر القراءات القراآنية وتوجيهها مبا يتنا�سب مع حجم   -

تف�سريه.
كتب  يف  نرثها  ذلك  ويوؤكد  وانت�سارها،  وال�ساذة  املتواترة  القراءات  ا�ستهار   -

التف�سري.
القراءات وما يرتتب على كل قراءة من معاين  بتوجيه  ابن جزي  االإمام  اعتنى   -

موؤثره على فهم القراآن الكرمي، ومعينة على تف�سريه.
التو�سيات:

اأبرز ما اأو�سي به ما يلي :
العناية بدرا�سة القراءات وتوجيهها عند املف�سرين.  -

درا�سة مناهج املف�سرين وطرقهم يف االإفادة من القراءات وتوجيهها.  -
عند  قراآنية  قراءات  من  ورد  ما  بدرا�سة  القراءات  يف  املتخ�س�سني  اهتمام   -

املف�سرين. 
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امل�سادر واملراجع
حتقيق  616ه،  �سنة  املتوفى  العكربي  البقاء  الأبي   ، ال�سواذ  القراءات  اإعراب   -
حممد ال�سيد اأحمد عزوز، النا�سر عامل الكتب ، بريوت – لبنان ، الطبعة االأوىل 

1417هـ-1996م.
ال�سلماين  �سعيد  بن  الله  عبد  بن  حممد  املوؤلف:   ، غرناطة  اأخبار  يف  االإحاطة   -
ابن  الدين  بل�سان  ال�سهري  الله،  عبد  اأبو  االأندل�سي،  الغرناطي  االأ�سل،  اللو�سي 
اخلطيب )املتوفى: 776هـ(، النا�سر: دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة: االأوىل، 

1424 هـ(
االأعالم ، املوؤلف: خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فار�ض الزركلي   -
اخلام�سة  الطبعة:  للماليني،  العلم  دار  النا�سر:  1396هـ(،  )املتوفى:  الدم�سقي 

ع�سر - اأيار/ مايو 2002 م.
التب�سرة يف قراءات االأئمة الع�سرة ، لالإمام اأبي احل�سن علي بن فار�ض اخلياط   -
املتوفى �سنة 452هـ، درا�سة وحتقيق د.رحاب حممد مفيد �سقيقي، النا�سر مكتبة 

الر�سد – الريا�ض، الطبعة االأوىل 1428هـ - 2007م.
اأبي  بن  مكي  حممد  اأبي  املقرئ  االإمام  تاأليف   ، ال�سبع  القراءات  يف  التب�سرة   -
طالب، النا�سر الدار ال�سلفية، حتقيق الدكتور املقرئ حممد غوث الندوي، الطبعة 

الثانية 1402هـ – 1982م. 
التذكرة يف القراءات الثمان ، لالإمام اأبي احل�سن طاهر بن عبد املنعم بن غلبون   -
املقري احللبي املتوفى �سنة 399هـ، درا�سة وحتقيق الدكتور اأمين ر�سيد �سويد، 

الطبعة االأوىل ، 1412هـ – 1991م.
اأبو القا�سم حممد بن اأحمد بن حممد بن عبد  الت�سهيل لعلوم التنزيل ، املوؤلف   -
الله ابن جزري الكلبي الغرناطي املتوفى �سنة 741هـ، حتقيق عبد الله اخلالدي، 

النا�سر �سركة دار االأرقم بن اأبي االأرقم ، بريوت ، الطبعة االأىل 1416هـ(.
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تقريب الن�سر يف القراءات الع�سر ، حتقيق وتقدمي اإبراهيم عطوة عو�ض، النا�سر   -
دار احلديث – القاهرة، الطبعة الثالثة، 1416هـ – 1996م.

التلخي�ض يف القراءات الثمان ، الأبي مع�سر عبد الكرمي بن عبد ال�سمد الطربي   -
املتوفى �سنة 478هـ، درا�سة وحتقيق حممد ح�سن عقيل مو�سى، الطبعة االأوىل 

1412هـ - 1992م.
بن  علي  بن  اأحمد  الف�سل  اأبو  املوؤلف:   ، الثامنة  املائة  اأعيان  الكامنة يف  الدرر   -
حممد بن اأحمد بن حجر الع�سقالين )املتوفى: 852هـ(، املحقق: مراقبة / حممد 
عبد املعيد �سان، النا�سر: جمل�ض دائرة املعارف العثمانية - �سيدر اباد - الهند، 

الطبعة: الثانية، 1392هـ/ 1972م.
بن  بن كثري  يزيد  بن  بن جرير  املوؤلف: حممد  القراآن،  تاأويل  البيان يف  جامع   -
غالب االآملي، اأبو جعفر الطربي )املتوفى: 310هـ(، املحقق: اأحمد حممد �ساكر، 

النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة، الطبعة: االأوىل، 1420 هـ - 2000 م.
عمرو  اأبو  احلافظ  االإمام  تاأليف  امل�سهورة،  ال�سبع  القراءات  يف  البيان  جامع   -
حممد  املقرئ  احلافظ  حتقيق  444هـ،  �سنة  املتوفى  الداين  �سعيد  بن  عثمان 

�سدوق اجلزائري، النا�سر دار الكتب العلمية – لبنان، الطبعة االأوىل.
، حتقيق  ابن زجنلة  بن حممد  الرحمن  عبد  اأبي زرعة  لالإمام   ، القراءات  حجة   -
�سعيد االأفغاين، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت - لبنان ، الطبعة االأوىل 1394هـ – 

1974م.
احلجة يف علل القراءات ال�سبع ، تاأليف اأبي علي احل�سن بن عبد الغفار الفار�سي   -
النحوي املتوفى �سنة 377هـ، حتقيق ال�سيخ عادل اأحمد عبد املوجود وال�سيخ 
الكتب  دار  النا�سر  املع�سراوي،  عي�سى  اأحمد  والدكتور  معّو�ض،  حممد  علي 

العلمية ، بريوت – لبنان ، الطبعة االأوىل 1428هـ - 2007 
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مهران  بن  احل�سني  بن  اأحمد  بكر  اأبو  تاأليف   ، الع�سر  القراءات  يف  الغاية   -
الني�سابوري ، املتوفى �سنة 381هـ، حتقيق حممد غياث اجلنباز، الطبعة االأوىل 

1405هـ ـ 1985م.
دار   ، الثالثة  الطبعة  324هـ،  �سنة  املتوفى  جماهد  البن  القراءات،  يف  ال�سبعة   -

املعارف – القاهرة. 
القوانني الفقهية الكتاب: القوانني الفقهية ، املوؤلف: اأبو القا�سم، حممد بن اأحمد   -

بن حممد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي الغرناطي )املتوفى: 741هـ(
�سرح الهداية لالإمام اأبي العبا�ض اأحمد بن عمار املهدوي املتوفى �سنة 440هـ،   -
والتوزيع–  للن�سر  الر�سد  مكتبة  النا�سر   ، �سعيد حيدر  الدكتور حازم  حتقيق 

الريا�ض ، الطبعة االأوىل 1416هـ – 1995م.
وامل�سل�سالت،  وامل�سيخات  املعاجم  ومعجم  واالأثبات  الفهار�ض  فهر�ض   -
املوؤلف:حممد عبد احلي بن عبد الكبري بن حممد احل�سني االإدري�سي املعروف 
دار  النا�سر   ، عبا�ض  اإح�سان  �سنة 1382هـ، حققه  املتوفى  الكتاين  بعبد احلي 

الغرب االإ�سالمي ، بريوت ، الطبعة الثانية 1982م.
القراءات القراآنية يف البحث املحيط ، ا�ستخرجها ون�سقها وقابلها وعلق عليها   -
االأ�ستاذ الدكتور حممد اأحمد خاطر ، النا�سر مكتبة نزار م�سطفى الباز ، مكة ، 

طبعة بدون.
الكامل يف القراءات الع�سر واالأربعني الزائدة عليها، تاأليف اأبي القا�سم يو�سف   -
بن علي بن جبارة بن حممد بن عقيل الهذيل املغربي ملتوفى �سنة 465هـ، حتقيق 
النا�سر  2007م،   - 1428هـ  االأوىل  الطبعة  ال�سايب،  رفاعي  ال�سيد  بن  جمال 

موؤ�س�سة �سما للن�سر والتوزيع.
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اأبي طالب القي�سي  اأبي حممد بن مكي بن  الك�سف عن وجوه القراءات، تاأليف   -
النا�سر موؤ�س�سة   ، الدين رم�سان  الدكتور حميي  �سنة 437هـ، حتقيق  املتوفى 

الر�سالة - بريوت ، الطبعة الرابعة 1407هـ – 1987م.
الك�سف والبيان عن تف�سري القراآن ، لالإمام اأحمد بن حممد بن اإبراهيم الثعلبي،   -
وتدقيق  مراجعة  عا�سور،  بن  حممد  اأبي  االإمام  حتقيق  427هـ،  �سنة  املتوفى 
االأ�ستاذ نظري ال�ساعدي، النا�سر دار اإحياء الرتاث والعربي ، بريوت – لبنان، 

الطبعة االأوىل 1422هـ – 2002م.
تف�سري الك�ساف عن حقائق التنزيل وعيون االأقاويل يف وجوه التاأويل ، تاأليف   -
اأبي القا�سم جار الله حممود بن عمر الزخم�سري اخلوارزمي املتوفى�سنة 538هـ، 
اعتنى به وخرج اأحاديثه وعلق عليه خليل ماأمون �سيحا، النا�سر دار املعرفة ، 

بريوت – لبنان ، الطبعة الثالثة 1430هـ – 2009م.
الوجيه  ابن  املوؤمن  عبد  بن  الله  عبد  االإمام  تاأليف   ، الع�سر  القراءات  الكنز يف   -
الوا�سطي املتوفى �سنة 740هـ، حتقيق هناء احلم�سي، النا�سر دار الكتب العلمية 

، بريوت – لبنان ، الطبعة االأوىل ، 1419هـ – 1998م
الفتح  اأبي  تاأليف  عنها،  واالإي�ساح  القراءات  �سواذ  وجوه  تبيني  يف  املحت�سب   -
عثمان بن جني املتوفى �سنة 392هـ، حتقيق علي النجدي نا�سف و الدكتور عبد 
احلليم النجار والدكتور عبد الفتاح اإ�سماعيل �سلبي ، طبعة بدون، 1415هـ – 

1994م.
املب�سوط يف القراءات الع�سر ، الأبي بكر اأحمد بن احل�سني بن مهران االأ�سبهاين   -
للثقافة  القبلة  دار  النا�سر  حاكمي،  حمزة  �ُسبيع  حتقيق  381هـ،  �سنة  املتوفى 
االإ�سالمية - جدة ، وموؤ�س�سة علوم القراآن – بريوت، الطبعة الثانية 1408هـ – 

1988م.
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امل�ستنري يف القراءات الع�سر ، لالإمام اأبي طاهر بن �سوار املتوفى �سنة 496هـ،   -
اعتني وعلق عليه االأ�ستاذ جمال الدين حممد �سرف، النا�سر دار ال�سحابة للرتاث 

بطنطا، الطبعة بدون.
املتوفى �سنة   ، القي�سي  اأبي طالب  ، الأبي حممد مكي بن  القراآن  اإعراب  م�سكل   -
437ه، حتقيق الدكتور حامت �سالح ال�سامن، النا�سر موؤ�س�سة الر�سالة ، الطبعة 

الثالثة 1405هـ ـ 1984م.
امل�سباح الزاهر يف القراءات الع�سر البواهر ، تاأليف االإمام اأبي الكرم املبارك بن   -
احل�سن ال�سهرزوري املتوفى �سنة 550هـ، حتقيق ال�سيخ عبد الرحيم الطرهوين، 

النا�سر دار الكتب العلمية – بريوت ، الطبعة االأوىل 2008م.
حممد  بن  علي  بن  ن�سر  االإمام  تاأليف  وعللها،  القراءات  وجوه  يف  املو�سح   -
ال�سريازي الفار�سي الف�سوي النحوي املعروف بابن اأبي مرمي، حتقيق الدكتور 

عمر حمدان الكبي�سي، الطبعة االأوىل ، 1414هـ - 1993م.
معاين القراآن الأبي احل�سن �سعيد بن م�سعدة االأخف�ض واالأو�سط، املتوفى �سنة   -
215ه، حتقيق الدكتورة هدى حممود قراعة، النا�سر مكتبة اخلاجني، القاهرة ، 

الطبعة االأوىل 1411هـ – 1990م.
معاين القراآن واإعرابه الأبي اإ�سحاق اإبراهيم بن ال�سري الزجاج ، �سرح وحتقيق   -
الدكتور عبد اجلليل عبده �سلبي ، النا�سر عامل الكتب ، الطبعة االأوىل 1408ه 

– 1988م.
معاين القراءات ، ت�سنيف اأبي من�سور حممد بن اأحمد االأزهري املتوفى �سنة   -

370هـ، حتقيق حممد عيد ال�سعباين، النا�سر دار ال�سحابة ، القاهرة.
الدين  ل�سان  الرطيب: 3: 282، وذكر وزيرها  االأندل�ض  الطيب من غ�سن  نفح   -
بن اخلطيب، املوؤلف: �سهاب الدين اأحمد بن حممد املقري التلم�ساين )املتوفى: 
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  ، لبنان   – بريوت  �سادر-  دار  النا�سر:  عبا�ض،  اإح�سان  املحقق:  1041هـ(، 
الطبعة االأوىل 1968.

النكت والعيون ، تاأليف اأبو احل�سن علي بن حممد بن حممد بن حبيب الب�سري   -
عبد  بان  ال�سيد  حتقيق  450هـ،  �سنة  املتوفى   ، باملاوردي  ال�سهري  البغدادي 

املق�سود بن عبد الرحيم ، النا�سر دارك الكتب العلمية ، بريوت – لبنان.
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منهــج اإلمــام الباقالنــي فـي دفـــع اإلشكــاالت الـــواردة
على نقل القــرآن الكريــم ومجعه من خالل كتابه االنتصـــار

د. ع�ص�م بن دخيل اهلل بن ح�مد احلربي•	

ملخــــ�ص
نقل  الواردة على  االإ�سكاالت  الباقالين يف دفع  االإمام  البحث منهج  تناول   
منوذج  بيان  اإىل  البحث  هدف  االنت�سار.  كتابه  خالل  من  وجمعه  الكرمي  القراآن 
اتبعت  ونقله.  الكرمي   القراآن  جمع  م�ساألة  يف  االأعداء  على  الرد  مناذج  اأجنح  من 
الدرا�سة املنهج الو�سفي واال�ستنباطي التحليلي، ومن ثم تو�سلت العرو�ض النتائج 
والتو�سيات، فمن النتائج: اأن جمع القراآن الكرمي على ما هو عليه اليوم هو جمع 
تواطاأت االأمة عليه باإجماع منها، واأنه ال خالف بني ال�سحابة ومن بعدهم من اأهل 
اإال ا�ستمرار ملا ذكره القراآن نف�سه  العلم يف �سئء منه، واأن مطاعن االأعداء لي�ست 
عن الطاعنني عليه يف تنزله.ومن اأهم التو�سيات: اإبراز اجلهود التي قام بها االأئمة 
يف ما يتعلق بتاريخ القراآن وجمعه وحماولة تقريبها واإبرازها للباحثني والنا�سئة، 
واأي�سا القيام بدرا�سات منا�سبة لع�سرنا يف االأ�سلوب على غرار درا�سات ال�سلف 

لبيان احلق ودفع الباطل.
الكلمات املفتاحية:

منهج، اجلدل، نقل القراآن الكرمي، الباقالين.  

ال�ضعودية. العربية  اململكة   - القرى   اأم  بجامعة  امل�ضارك  القراءات  اأ�ضتاذ  	•
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Abstract
 Title of the Research: Imam Al-Baqlani’s Approach in Refuting 
the Problems Concerning the Transmission and Compilation of the 
Noble Qur’an through his book Al-IntisarAims of the Research: The 
study followed the analytical descriptive and deductive approach. The 
research aims at what the title indicates, in addition to clarifying one 
of the most successful models of proving what the enemies said in 
the matter of collecting and transmitting the Noble Qur’an. Research 
plan: The research was divided into an introduction, four chapters, 
a conclusion and indexes as follows: The introduction contains the 
importance of the topic, the reasons for choosing it, the research 
problem, its objectives, research plan and methodology. The first 
chapter contains a review about Al-Baqillani and his book Al-Intisar, 
the second includes a report on the belief of Ahlus- Sunnah wal- 
Jama’ah in the collection and transmission of the Qur’an, the third 
reports on the totality of the problems and similarities, and finally the 
fourth reports on Al-Baqlani’s refutation to them.Then the research 
was concluded with a conclusion that showed the most important 
results and recommendations. One of the results is that collecting the 
Qur’an as it is today is the collection of scholars with their approval. 
The results also indicated that there is no disagreement between the 
Companions and those after them from the people of knowledge in 
anything of it, and that the slander of the enemies is nothing but a 
continuation of what the Qur’an itself mentioned about those who 
challenge it in its revelation.Among the recommendations is to 
highlight the efforts made by the imams in relation to the history of the 
Qur’an and its collection, and to try to bring it closer and highlight it 
to researchers and young people. The study also recommends carrying 
out studies appropriate to our age in style, similar to the studies of the 
predecessors to clarify the truth and repel falsehood.
Keywords:
 Approach, Controversy, Transmission Of The Qur`an, Al-
Baqlani. .
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مقدمــــــــة
احلمد لله الذي اأنزل القراآن الكرمي وجعله املعجزة اخلالدة الربهان، وتوىل   
حفظه يف كل زمان ومكان، و�سخر لذلك من �ساء من العباد، وهداهم يف حفظه اإىل 
و�سحبه  اآله  وعلى  حممد،  املر�سلني  خري  على  وال�سالم  وال�سالة  ال�سداد.  الطريق 

والتابعني. وبعد ..
باإيجاز،  للباقالين  االنت�سار  كتاب  ت�سمنه  ما  بيان  يف  كتبته  بحث  فهذا   
القراآن  بنقل  املتعلقة  ال�سبه  على  واأجوبته  حججه  الأبرز  واإظهارًا  لف�سله،  تعريفا 
الكرمي والروايات الواردة فيه؛ وذلك ملا راأيت اأن الكتاب �سعب املنال، لوعورة م�سلك 
تاأليفه، وعلو كعب القائم على ت�سنيفه، حتى اإنه ليغتم ملطالعته كبار الطلبة، فاأردت 
بهذا البحث اأن اأجعَله كاملدخل له، مع ذكر اأبرز ال�سبه واالإ�سكاالت، واأهم االأجوبة 

والردود عليها.
م�سكلة البحث:

يف  االإ�سكاالت  بع�ض  تعر�ض  الكرمي  القراآن  تاريخ  يف  البحث  �سياق  يف   
القراآن  على  مطعنا  يتخذونها  الزندقة  واأهل  االأعداء  من  كثريًا  جعلت  والتي  ذلك، 
جهود  ماهي  الرئي�ض   ال�سوؤال  يف  البحث  م�سكلة  وتتمثل   ، البحث  وهذا  الكرمي، 

العلماء امل�سلمني يف دفع اأمثال هذه ال�سبه.
اأ�سباب اختيار املو�سوع:

رغبتي يف التعريف بف�سل الباقالين يف هذا الباب، ومكانة كتابه يف هذا   
امليدان، وكذلك يف �سعوبة اال�ستفادة من الكتاب ما يحثُّ اأ�سد احلث على التعريف 

به، وبيان منهجه، وتلخي�ض اأبرز حججه وبراهينه.
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اأهمية املو�سوع:
القراآن  الدفاع عن  اأعظم كتاب يف باب  اأن كتاب االنت�سار هو  مما هو معلوم   -1
ذلك، ورد  الواردة يف  الروايات  ونقله، ومناق�سة  بجمعه  يتعلق  ما  الكرمي يف 
قد  اإنه  بحيث  اإ�سكاالته،  على  املثلى  االأجوبة  واإيراد  عليها،  املطروحة  ال�سبه 
و�سف باأنه مل يوؤلف مثله ال قبله وال بعده، فالقيام بدرا�سته وتقريب فوائده من 

االأهمية مبكان.
اإن موؤلف هذا الكتاب هو القا�سي اأبو بكر حممد الباقالين، وهو ل�سان االأمة،   -2
واملدافع املنافح عن الدين، مبا اآتاه الله من بيان يف احلجة،وقوة يف العار�سة.

اإن هذا الكتاب من الكتب التي اأ�س�ست لفن اجلدال والدفاع عن القراآن الكرمي،   -3
بل هو اأولها ومقدمها يف هذا التخ�س�ض.

اأهداف البحث:
يهدف هذا البحث اإىل:  

ودفعها. ال�سبه  عر�ض  يف  الباقالين  لالإمام  العام  املنهج  بيان  	•
القراآن  عن  الدفاع  يف  امل�سلمني  اأعمال  مناذج  من  لنموذج  املتكامل  البيان  	•

الكرمي، وتقرير براهني حفظه وجمعه.
الباقالين. للقا�سي  اجلديل  للمنهج  موجز  بيان  	•

منهجية البحث:
اتبعت الدرا�سة املنهج الو�سفي واال�ستنباطي التحليلي.  

خطة البحث:
ق�سمت البحث اإىل مقدمة واأربعة مباحث وخامتة وفهار�ض على النحو التايل:  

املقدمة وفيها: اأهمية املو�سوع، واأ�سباب اختياره، واأهداف البحث،وم�سكلة البحث، 
وخطة البحث، ومنهجه.
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املبحث االأول: التعريف بالباقالين وكتابه النت�سار، وفيه مطلبان:
املطلب االأول: التعريف بالباقالين.  

املطلب الثاين: التعريف بكتاب االنت�سار.  
املبحث الثاين: تقرير معتقد اأهل ال�سنة واجلماعة يف جمع القراآن ونقله.

املبحث الثالث: تقرير جممل الإ�سكالت وال�سبه.
املبحث الرابع: تقرير ردود الباقالين عليها، وفيه ثالث مطالب:

املطلب االأول: منهجه العام يف الرد عليها.  
املطلب الثاين: جوابه ورده على ال�سبه العامة.  

املطلب الثالث: جوابه ورده على تفا�سيل ال�سبه واالإ�سكاالت.  
اخلامتة: وفيها اأهم النتائج والتو�سيات.

امل�سادر واملراجع.
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املبحث االأول
التعريف بالإمام الباقالين وبكتابه النت�سار

املطلب االأول
التعريف بالإمام الباقالين

ا�سمه وكنيته ولقبه)1(:
املعروف  القا�سم،  بن  جعفر  بن  حممد  بن  الطيب  بن  حممد  بكر  اأبو  هو   
مقدم  املتكلمني،  اأوحد  العالمة،  االإمام،  القا�سي،  الباقالين،  ابن  اأو  بالباقالين)2(، 
االأ�سوليني، الب�سري)3(، ثم البغدادي)4(، �ساحب الت�سانيف، وكان ي�سرب املثل 

بفهمه وذكائه.
وقد ين�سب يف بع�ض املراجع فيقال: االأ�سعري)5(.  

�سيوخه:
اأعيان علماء ع�سره من  اأن يتتلمذ على طائفة من  الله لالإمام الباقالين  هياأ   

اأهل التقوى والورع والر�سوخ يف العلم منهم:
اأبو بكر االأبهري حممد بن عبد الله، )ت 375هـ (، �سيخ املالكية يف ع�سره، وقد   .1

اأخذ عنه الباقالين الفقه و�سحبه فاأطال �سحبته.
اأبو بكر اأحمد بن جعفر بن مالك القطيعي، راوي م�سند االإمام اأحمد، وعنه اأخذ   .2

احلديث.
اأبوعبدالله حممد بن خفيف ال�سريازي، )ت 371هـ(، اأخذ عنه علم اأ�سول الدين.    .3
ينظر م�سادر ترجمته : اخلطيب البغدادي، اأحمد بن علي، تاريخ مدينة ال�سالم،ج3، �ص364، ابن ع�ساكر، علي بن احل�سن، تبيني كذب    )1( 
اأعالم  اأحمد بن عثمان، �سري  اأبي بكر، وفيات الأعياجن1، �ص480، الذهبي، حممد بن  اأحمد بن حممد بن  املفرتي،�ص217، ابن خلكان، 
والنهاية،ج15،  البداية  بن عمر،  اإ�سماعيل  كثري،  ابن  بالوفيات،ج3، �ص177،  الوايف  اأيبك،  بن  ال�سفدي، خليل  النبالء،ج17، �ص190، 
�ص548، ابن فرحون، اإبراهيم بن علي بن حممد، الديباج املذهب، �ص267،  خملوف، حممد بن حممد بن عمر، �سجرة النور الزكية،ج1، 

�ص92، الباقالين، حممد بن الطيب،اإعجاز القراآن، �ص17 وما بعدها من مقدمة التحقيق لالأ�ستاذ الكبري املحقق ال�سيد اأحمد �سقر.
والباقالين ن�سبة اإىل الباقلى وبيعه، ولعل اأباه كان يبيعها فن�سب اإليها، و�سمي الإمام با�سم اأبيه، وهي ن�سبة على غري قيا�ص، ونظريها    )2( 

قولهم يف الن�سبة اإىل �سنعاء �سنعاين، واإىل بهراء بهراين.
ن�سبة اإىل الب�سرة؛ لأنه ولد فيها.   )3( 

ن�سبة اإىل بغداد ؛ لأنه �سكنها وتويف بها رحمة الله رحمة وا�سعة.   )4( 
ن�سبة اإىل املذهب الأ�سعري املعروف.   )5( 
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اأبو حممد عبد الله بن اأبي زيد القريواين، )ت 386هـ(، �سيخ املالكية يف املغرب   .4
يف ع�سره، كان يلقب مبالك ال�سغري.

اأبو عبد الله الطائي حممد بن اأحمد بن حممد بن يعقوب بن جماهد الب�سري،   .5
�ساحب اأبي احل�سن االأ�سعري، وقد در�ض عليه الباقالين االأ�سول والكالم .

اأبو احل�سن الباهلي، �ساحب االأ�سعري اأي�سا، وعن هذين االأخريين اأخذ اأ�سول   .6
مذهب االأ�سعرية، ثم قام بن�سره، رحمهم الله جميعًا.

تالميذه: 
نظرًا للمكانة التي تبواأها االإمام الباقالين ب�سبب دفاعه على الدين واأ�سوله،   
فقد  اآنذاك،  امل�سلمني  عليه من جميع طوائف جماعة  بالثناء  تلهج  االأل�سن  مما جعل 
كان املحدثون، والفقهاء، واملتكلمون، واحلكام، وغريهم، مطبقون على الثناء عليه 

ُبوه �سيف ال�سنة، ول�سان االأمة، وغريها .  واإجالله واإحرتامه، ولقَّ
هذه االأمور وغريها جعلته قبلة للطالب، واالآخذين، وامل�ستف�سرين يف اأمور   
العقيدة واأ�سول الفقه، وغريها من العلوم ال�سرعية، فكان الطالب من الكرثة بحيث 

ال ميكن ح�سرهم، ولكن اأذكر بع�سهم: 
�سيخ  422هـ  ت  البغدادي  املالكي  ن�سر  بن  الوهاب  عبد  حممد  اأبو  القا�سي   .1
املالكية يف ع�سره، قيل له: مع من تفقهت قال : �سحبت االأبهري، وتفقهت مع 
اأبي احل�سن بن الق�سار، واأبي القا�سم بن اجلالب،والذي فتح اأفواهنا وجعلنا  

نتكلم اأبو بكر بن الطيب . 
يعجُب  كان  430هـ،  الفا�سي ت  اأبي حجاج  بن  عي�سى  بن  مو�سى  عمران  اأبو   .2
الباقالين حفظه ملذهب مالك، و�سحب الباقالين يف ال�سنني االأخرية من عمره. 
اأبو ذر الهروي عبد بن اأحمد املالكي االأ�سعري ت 434هـ راوي �سحيح البخاري   .3
املعروف، قيل له: اأنت من هراة فمن اأين متذهبت ملالك واالأ�سعري؟ فقال: �سبب 
ذلك اأين قدمت بغداد لطلب احلديث، فلزمت الدارقطني )ت 385هـ(، وكنت مرة 
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ما�سيًا معه فمر بنا �ساب، فاأقبل ال�سيخ عليه وعظمه واأكرمه ودعا له، فلما فارقه 
قلت: اأيها ال�سيخ االإمام: من هذا الذي اأظهرت من اإكرامه ما راأيت ؟ فقال : اأو 
ما تعرفه ؟ قلت : ال، فقال : هذا اأبو بكر بن الطيب االأ�سعري نا�سر ال�سنة وقامع 
املعتزلة، ثم اأفا�ض يف الثناء عليه، فكان ذلك �سبب اختاليف اإليه واأخذي عنه. 

اأبو عبد الله احل�سني بن حامت االأزدي، اأر�سله االإمام الباقالين اإىل اأهل دم�سق،   .4
ليقوم باملناظرة عن ال�سنة، ثم ارحتل اإىل املغرب، وبقي ين�سر العلم هناك اإىل 

اأن تويف بالقريوان . 
اأبو حامت حممود بن احل�سن الطربي، املعروف بالقزويني ت414هـ .   .5

اللبان،  بابن  املعروف  االأ�سبهاين،  حممد  بن  الله  عبد  حممد  اأبو  القا�سي   .6
يف  املقدمات  كتاب)  عليه  ودر�ض  الباقالين  �سحب  وقد  446هـ،  ت  ال�سافعي 

اأ�سول الديانات(، وكتاب )اأ�سول الفقه(. 
اأبو بكر بن احل�سني االإ�سكايف.   .7

�سنة  ت  امل�سهور،  املقرئ  احلافظ  الداين  �سعيد  بن  عثمان  عمرو  اأبو  االإمام   .8
444هـ)1(.

�سفاته واأقوال العلماء فيه : 
جميع من ترجم للباقالين اأطلق عليه اأو�سافًا هي من اأعلى واأرفع ما يو�سف   

به علماء االأمة وثقاتها.
قال اخلطيب البغدادي:"وكان ثقة، فاأما علم الكالم فكان اأعرف النا�ض به،   

واأح�سنهم خاطرا، واأجودهم ل�سانا، واأو�سحهم بيانا، واأ�سحهم عبارة")2(.  
ثم روى عن اأبي الفرج حممد بن عمران اخلالل اأنه قال: "كان ِورد القا�سي   
وال  ح�سر  يف  تركها  ما  ترويحة  ع�سرين  ليلة  كل  يف  الطيب  بن  حممد  بكر  اأبي 

�سفر")3(. 
ذكر ذلك الإمام الداين يف كتابه امل�سمى )الر�سالة الوافية( �ص158 .   )1( 

اخلطيب البغدادي، اأحمد بن علي، تاريخ مدينة ال�سالم، ج3، �ص364.   )2( 
امل�سدر نف�سه.   )3( 
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وروى الذهبي قال : قال اأبو حامت حممود بن احل�سني القزويني : " كان ما   
ي�سمره القا�سي اأبو بكر االأ�سعري من الورع والدين اأ�سعاف ما كان يظهره، فقيل 
له يف ذلك، فقال : اإمنا اأظهر ما اأظهره غيظًا لليهود والن�سارى واملعتزلة والراف�سة 

لئال ي�ستحقروا علماء احلق")1(.
وكان �سديد الوطاأة على اأهل البدع، روى اخلطيب البغدادي اأن ابن املعلم   
�سيخ الراف�سة ومتكلمها ح�سر بع�ض جمال�ض النظر مع اأ�سحاب له، اإذ اأقبل القا�سي 
، ف�سمع  ال�سيطان  : قد جاءكم  لهم  اأ�سحابه وقال  اإىل  املعلم  ابن  فالتفت   : اأبو بكر 
القا�سي كالمهم، وكان بعيدا من القوم، فلما جل�ض اأقبل على ابن املعلم واأ�سحابه 
وقال لهم : قال الله تعاىل: }أمل تر أنا أرسلنا الشياطني على الكافرين تؤزهم أزا{، اأي 

اإن كنت �سيطانا فاأنتم كفار)2(. 
وقال القا�سي عيا�ض :"امللقب ب�سيخ ال�سنة، ول�سان االأمة، املتكلم على مذهب   
املثبتة، واأهل احلديث، وطريقة اأبي احل�سن االأ�سعري...انتهت اإليه رئا�سة املالكيني 

يف وقته")3(.
وقال فيه االإمام الدارقطني يف ما وراه عنه اأبو ذر الهروي : "هذا اأبو بكر بن الطيب 

االأ�سعري نا�سر ال�سنة وقامع املعتزلة")4(. 
اإىل  املنت�سبني  املتكلمني  اأف�سل  "وهو   : تيمية  ابن  االإ�سالم  �سيخ  وقال   

االأ�سعري، لي�ض فيهم مثله ال قبله وال بعده")5(.
وقال احلافظ الذهبي: " االإمام العالمة اأَْوَحُد املتكلمني ومقدم االأ�سوليني ...   

كان ثقة اإمامًا بارعًا")6(. 

الذهبي، حممد بن اأحمد بن عثمان، �سري اأعالم النبالء،ج17، �ص192.   )1( 
اخلطيب البغدادي، اأحمد بن علي،تاريخ مدينة ال�سالم،ج3، �ص365،ابن ع�ساكر، علي بن احل�سن، تبيني كذب املفرتي، �ص217.   )2( 

القا�سي عيا�ص، اأبو الف�سل بن مو�سى اليح�سبي، ترتيب املدارك وتقريب امل�سالك، ج7، �ص45-44.   )3( 
الذهبي، حممد بن اأحمد بن عثمان،�سري اأعالم النبالء،ج3، �ص558.   )4( 
ابن تيمية، اأحمد بن عبد احلليم، الفتوى احلمويةالكربى،�ص490.   )5( 

الذهبي، حممد بن اأحمد بن عثمان، �سري اأعالم النبالء،ج3، �ص190.   )6( 
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وقال اأي�ساً : "وقد اأمر �سيخ احلنابلة اأبو الف�سل التميمي مناديًا يقول بني   
�سنف  الذي  هذا  ال�سريعة،  عن  والذاب  والدين  ال�سنة  نا�سر  "هذا   : جنازته  يدي 

�سبعني األف ورقة ")1(. 
موؤلفاته:

قال اخلطيب البغدادي: �سمعت اأبا الفرج حممد بن عمران اخلالل يقول :   
الدواة بني يديه وكتب خم�سا  الع�ساء وق�سى ورده و�سع  اإذا �سلى  ليلة  وكان كل 
وثالثني ورقة ت�سنيفا من حفظه، فاإذا �سلى الفجر دفع اإىل بع�ض اأ�سحابه ما �سنفه 

يف ليلته واأمره بقراءته عليه واأملى عليه الزيادات فيه)2(.
وروى اخلطيب اأي�سا عن اأبي بكر اخلوارزمي قال : كل م�سنف ببغداد اإمنا   
ينقل من كتب النا�ض اإىل ت�سانيفه �سوى القا�سي اأبي بكر، فاإن �سدره يحوي علمه 

وعلم النا�ض)3(.
وقد تعددت موؤلفات االإمام الباقالين ما بني مطول وو�سط وخمت�سر، وقد   
بلغت نيفًا وخم�سني فيما عدده املرتجمون له والباحثون يف تراثه)4(، و�ساأذكر منها 

ما تهم معرفته.
1(  اإعجاز القراآن)5(. 

2(  متهيد االأوائل وتلخي�ض الدالئل)6(.
3( االنت�سار للقراآن)7(.

5( مناقب االأئمة ونق�ض املطاعن على �سلف االأمة)8(.
6( االن�ساف فيما يجب اعتقاده وال يجوز اجلهل به)9(.

الذهبي، حممد بن اأحمد بن عثمان، �سري اأعالم النبالء،ج17، �ص193.   )1( 
اخلطيب البغدادي، اأحمد بن علي، تاريخ مدينة ال�سالم، ج3،�ص366 .   )2( 

امل�سدر نف�سه.   )3( 
مثل الأ�ستاذ ال�سيد �سقر يف مقدمة حتقيق اإعجاز القراآن  �ص45.   )4( 

وقد طبع طبعات عدة اأجودها التي بتحقيق ال�سيد اأحمد �سقر بدار املعارف امل�سرية .   )5( 
وقد طبع بتحقيق حممود حممد اخل�سريي وحممد عبد الهادي اأبو ريدة .   )6( 

وهو الذي نعمل هذه الدرا�سة املتوا�سعة عليه، وقد طبع طبعات عدة اأهمها التي بتحقيق عمر ح�سن القيام مبوؤ�س�سة الر�سالة ببريوت.   )7( 
وقد طبع ما وجد منه بتحقيق �سمرية فرحات، بدار املنتخب ب�سوريا .   )8( 

وقد طبع بتحقيق حممد زاهد الكوثري مبكتبة اخلاجني، وقد حقق الأ�ستاذ اأحمد �سقر اأن ال�سحيح اأن الإمام الباقالين �سمى هذا الكتاب    )9( 
)ر�سالة احلرة(، انظر حتقيقه على كتاب اإعجاز القراآن �ص 4.
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7( التقريب واالإر�ساد يف اأ�سول الفقه)1(.
وغريها من املوؤلفات النفي�سة، واأغلبها يف حكم املفقود االآن، وقد ح�سرها   

ال�سيد اأحمد �سقر يف مقدمة حتقيقه على كتاب اإعجاز القراآن فانظره)2(. 
املطلب الثاين

التعريف بكتاب النت�سار
هذا الكتاب الذي تقوم هذه الدرا�سة عليه هو كتاب )االنت�سار للقراآن(، وهو   
اال�سم الذي تردد كثريا يف كتب الرتاجم، ومن اهتم بذكره من اأهل العلم اإمنا ذكره 
بهذا اال�سم)3(، فهو اال�سم االأ�سهر له، ويحتمل اأن يكون اخت�سار اال�سم اأطول من 
ذلك على �َسنَنِ ما يعمله اأهل العلم يف كثري من الكتب وامل�سادر، حيث يعدلون عن 

الت�سمية االأ�سلية اإىل ما هو اأخف على األ�سنتهم ويفي بالغر�ض.
لنقل  )االنت�سار  الكتاب هو:  ا�سم  اأن  اأحمد �سقر  ال�سيد  وقد ذكراالأ�ستاذ   

القراآن والرد على من نحله الف�ساد من زيادة ونق�سان()4(.
به بعدة األقاب، ثم تداول النا�ض االأخف على األ�سنتهم، واأقربها  ولعل املوؤلف لقَّ  

اإىل بيان املو�سوع.
وهو كتاب عظيم فريد يف بابه، و�سفه اأهل العلم باأعلى ما تو�سف به الكتب   
من االأو�ساف اجلليلة، ومن ذلك ما قال ال�سبكي: "وهو الكتاب العظيم الذي ال ينبغي 

لعامل اأن يخلو عن حت�سيله")5(.
واأثنى عليه االإمام ال�ساطبي يف منظومته اإذ يقول:

هلل در الذي تاأليف معجزه          والنت�صار له قد اأو�صحا الغررا)6(

طبع عدة طبعات من اأَجلِّها التي بتحقيق الدكتور عبد احلميد بن علي اأبو زنيد، يف موؤ�س�سة الر�سالة.   )1( 
الباقالين، حممد بن الطيب، اإعجاز القراآن، �ص 49-37.   )2( 

كابن حزم يف الف�سلفي امللل والأهواء والنحل، ج4، �ص167، والقا�سي عيا�ص يف ترتيب املدارك، ج7، �ص69، واأبي �سامة يف املر�سد    )3( 
الوجيز، �ص46.

الباقالين، حممد بن الطيب، اإعجاز القراآن، �ص 39.   )4( 
ال�سبكي، عبد الوهاب بن تقي الدين، طبقات ال�سافعيىة الكربى،ج3، �ص258.   )5( 

ه، عقيلة اأتراب الق�سائد، �ص 2. ال�ساطبي، القا�سم بن فريُّ   )6( 
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وقال ابن القا�سح: "واأما كتاب االنت�سار له فكتاب جليل القدر لي�ض الأحد   
مثله، انت�سر فيه لكتاب الله عز وجل، و�سد به الطرق عن امللحدين، و�سيد به قواعد 

الدين، ولي�ض على اأهل البدع اأ�سد منه")1(.
اأنه اأجود كتاب األف يف دفع اال�سكاالت املتعلقة بنقل القراآن  وي�سنف هذا الكتاب 
الكرمي وجمعه، فقد ا�ستق�سى موؤلفه جميع ما كان يدور يف ع�سره من ال�سبه ورد 

عليها وفندها باأنواع من الرباهني واألوان من احلجج.
وكان ي�ستق�سي ال�سبه، وي�ستق�سي اأكرث منها الردود التي عليها، فكان يحتج بجميع 

ما يتي�سر له من احلجج العقلية، وال�سمعية، والتاريخية، وغريها.
م�سلكه  لوعورة  به؛  االنتفاع  عن  الطلبة  من  كثري  وعجز  الكتاب،  طول  راأيت  ملا  و 
بالن�سبة لهم، دعاين ذلك اإىل تقريبه، وح�سر اأبرز حججه، وما ت�ستد احلاجة اإليه 

منها.

 
ابن القا�سح، علي بن عثمان، تلخي�ص الفوائد وتقريب املتباعد، �ص 9.   )1( 
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املبحث الثاين
تقرير موجز ملذهب اأهل ال�سنة يف نقل القراآن الكرمي

قبل الدخول اإىل املو�سوع يح�سن الت�سدير بتلخي�ضٍ ملذهب اأهل ال�سنة فيه،   
وقد راأيت اأن اأعر�سه على فقرات.

اأن امل�سحف الذي كتبه عثمان بن عفان - ر�سي الله عنه - واأجمع عليه الذين  	•
كانوا معه وتلقاه امل�سلمون بالتواتر القطعي جيال عن جيل = هو القراآن املنزل 
الله عليه و�سلم، وهو معجزته  الله �سلى  الله ر�سول  على �سيدنا حممد بن عبد 

الكربى.
بكر  اأبي  عهد  على  كان  الذي  اجلمع  هو  كامال  للقراآن  كان  جمع  اأول  اأن  	•

ال�سديق، لكنه مل يحكم بتعميمه على االأمة.
وهو  عنهم،  الله  ر�سي  كلهم  ال�سحابة  عليه  اأجمع  الذي  هو  املعتمد  اجلمع  اأن  	•
كتبوه  وقد  عنه،  الله  ر�سي  ال�سديق  بكر  اأبو  جمعه  ما  على  جمعه  يف  م�ستند 

على ما يوافق العر�سة االأخرية.
اأن القراآن الكرمي اأنزل على �سبعة اأحرف، وال ينايف ذلك جمع امل�سحف الذي  	•

اأجمعوا عليه.
اأنه لي�ض هناك ن�ض ديني اأو غريه من الن�سو�ض القدمية اجتمع فيه ما اجتمع  	•
بني  خالف  فال  القطعي،  والتواتر  والنقل  احلفظ  اأنواع  من  الكرمي  القراآن  يف 

امل�سلمني يف �سيء من اآياته.
وال  توقيفي،  واأنه  االأمة،  جميع  بني  عليه  جممع  �سورها  يف  االآيات  ترتيب  اأن  	•

خالف يف ذلك.
اجتهادي،  اأو  توقيفي  اأمر  هو  هل  فيه  اختلف  بينها  فيما  ال�سور  ترتيب  اأن  	•

واجلمهور على االأول.
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اجلمهور. عند  اجتهادي  اأمر  وهو  منه،  كثري  يف  خمتلف  ال�سور  اآي  عدد  اأن  	•
الله  اأن القراآن الكرمي كتب جميعه يف رقاع و�سحف متفرقة على عهد ر�سول  	•

�سلى الله عليه و�سلم.
الله  ر�سول  عهد  على  كامال  القراآن  ال�سحابة حفظوا  من  كثريا  اأن  ثبت  قد  اأنه  	•
الله  وعبد  ثابت،  بن  زيد  منهم  كامال،  عليه  وعر�سوه  و�سلم،  عليه  الله  �سلى 

بن م�سعود، واأبي بن كعب، واخللفاء االأربعة، وغريهم.
للقراءات  مت�سمنة  تعترب  العثمانية  امل�ساحف  اأن  اإىل  العلماء  جماهري  ذهب  	•

التي ثبتت يف العر�سة االأخرية.
ذلك  قال  من  واأن  دون غريهم،  البيت  اأهل  به  اخت�ض  هناك م�سحف  لي�ض  اأنه  	•

فهو مطالب باإبراز دليل ما يدعي، وذلك يف غاية ال�سالل.
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املبحث الثالث
تقرير جممل الإ�سكالت وال�سبه

هي  وال  بلفظها،  الباقالين  القا�سي  يذكرها  مل  وال�سبه  االإ�سكاالت  هذه   
اأوردها بح�سب �سياق تاأليفه  منتظمة يف مكان واحد، بل جاءت يف كتابه متفرقة، 
للكتاب وطريقة ت�سنيفه له، وقد راأيت اأن اأوردها يف مكان واحد ي�سهل ت�سورها، 

وقد ذكرتها باإجمال وهي:
اأمره ومل مييزوا بني  الكرمي و�سيعوه واأهملوا  القراآن  ال�سلف خلطوا يف  اأن   .1
�سحيحه وفا�سده، ومل يدركوا ترتيبه ونظمه،وكل واحد منهم قراأ حرفه على 

ما ظنه،ولي�ض ذلك عن توقيف)1(.
اأن م�سحف عثمان لي�ض عندنا يقني باأنه هو املنزل من الله، وقد اختلفوا فيه،   .2
ال�سحابة مل يرت�سي م�سحف اجلماعة وكان عنده م�سحفه اخلا�ض  وبع�ض 

به)2(. 
َّا لَهُ لَحَافُِظونَ{ ]احلجر:9[، اأي الر�سول  ْكرَ وَإِن

ِّ
َّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذ معنى قوله تعاىل : }إِن  .3

�سلى الله عليه و�سلم)3(. 
اأن ال�سحابة كتموا كثريًا من القراآن الكرمي عن عمد وق�سد، ويقدرونه بثالثة   .4

اأرباع القراآن، اأو غريها)4(. 
البيت،ولكن  اأهل  فينا  نزل  القراآن،  ربع  قال  اأنه  البيت  اأهل  بع�ض  عن  رووا   .5

اجلماعة كتموه)5(. 
اأنه ال ي�سح احلكم بقبول التواتر مع وجود املخالف)6(.   .6

اأن ال�سحابة اختلفوا يف م�ساحفهم، فقد ورد عن ابن م�سعود اإنكار املعوذتني،   .7
الباقالين، حممد بن الطيب،النت�سار للقراآجن1، �ص28.   )1( 

امل�سدر نف�سهج1، �ص48.   )2( 

امل�سدر نف�سهج1، �ص95.   )3( 

امل�سدر نف�سهج1، �ص81.   )4( 

امل�سدر نف�سهج1، �ص66.   )5( 

امل�سدر نف�سهج1، �ص52.   )6( 
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وورد عن اأبي بن كعب زيادة �سورة القنوت ، كما اختلفوا يف ترتيب �سوره، 
وعد اآيه)1(. 

اأم ال؟ مع  القراآن  النمل،هل يف من  الب�سملة يف غري �سورة  اختلفوا يف  اأنهم   .8
اتفاقهم على و�سعها يف امل�ساحف، وهم جممعون اأن ما بني دفتي امل�سحف 

كالم الله)2(. 
ذكره  ما  وكل  القراآن،  نقل  على  الواردة  وال�سبه  االإ�سكاالت  جممل  فهذه   

الباقالين ورده من ال�سبه اإمنا هو مثل الفرع لهذه املذكورة.
 

امل�سدر نف�سهج1، �ص49.   )1( 

امل�سدر نف�سهج1، �ص36.   )2( 
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املبحث الرابع
تقرير ردود الباقالين عليها

املطلب االأول
يف منهجه العام يف دفع الإ�سكالت وال�سبه

االإمام الباقالين من اأ�سهر العلماء املتكلمني يف قوة احلجة وا�ستيفاء االأدلة   
جميع  الإغالق  طلبا  له  املتاحة  احلجج  جميع  ي�ستعمل  فكان  املبطلني،  �سبه  الإبطال 
اأبواب ال�سبهة، واجلواب على النا�ض على اختالف مداركهم وتوجهاتهم، وغالبا ما 

كان ي�سلك الطريقة الربهانية يف اإقامة احلجج.
وقد نحا يف ذلك منحى اأئمة اجلدل، اأو على ما تقت�سيه �سناعة اجلدل، فكان   
يرد على كل دليل بجميع اأنواع الرد من الوجوه الثالثة امل�سهورة عند اأهل اجلدل 

التي هي: املنع واملعار�سة والنق�ض.
واملنع: باأن مينع اأ�سال االحتجاج مبا احتجوا بهم، اأو اأن يقول لهم اإن دليلكم   

لي�ض متجها اإىل ما طلبتم تقريره)1(.
واملعار�سة: باأن يعار�سه بدليل اأوىل منه واأقوى)2(.  

والنق�ض: باأن يعمد اإىل نف�ض الدليل عند املخالفني فيبحث عن وجوه البطالن   
فيه فيك�سفها)3(.

وقد اعتنى بذلك اأ�سد العناية يف كتابه.  
فمما جاء على طريقة املنع قوله يف جواب ال�سبهة التي تقريرها: اأن ال�سلف   
واخللف خلطوا يف القراآن الكرمي، ونقله، وت�سييعه، واإهمال اأمره، وعدم متييزهم 
بني �سحيحه من فا�سده، وعدم اإدراكهم لرتتيبه ونظمه، واإمنا قروؤوا حروفهم على 

ظنونهم، ولي�ض هناك توقيف.
ينظر: الغزايل، اأبو حامد حممد بن حممد، املنخول من تعليقات الأ�سول، �ص505.   )1( 

ينظر: الغزايل، اأبو حامد حممد بن حممد، املنخول من تعليقات الأ�سول، �ص521، الآمدي، علي بن حممد، الإحكام فياأ�سول الأحكام، ج2،    )2( 
�ص107.

ينظر: الغزايل، اأبو حامد حممد بن حممد، املنخول من تعليقات الأ�سول، �ص508، الرازي، حممد بن عمر، املح�سول، ج5، �ص237.    )3( 
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زمن  اإىل  بعدهم  ومن  اخللفاء  زمن  االأول يف  ال�سدر  "اإن  الله:  قال رحمه   
التابعني من عامة امل�سلمني وحكامهم وقادتهم وفقهائهم يف �سائر االأع�سار واالأم�سار، 
كان القراآن لديهم اأقد�ض �سيء يف نفو�سهم ، واأعظم �سيء يف قلوبهم ، واأكرب قدرًا 
يف نفو�سهم ، وكانوا اأكرث النا�ض تقربًا اإىل الله بتالوته ، وتعلمه وتعليمه، ويرجون 
الثواب يف حفظه ومدار�سته، واعتقاد انحطاط كل عامل عن رتبة العلم بالتق�سري يف 

حفظ جميعه")1(. 
واالأدلة على اأن القراآن كان اأعز �سيء عندهم، واأعظم �سيء يتداولونه ال تكاد   
تنح�سر، وهي من املعلومات �سرورة من اأحوالهم واأقوالهم واأفعالهم، وي�ستحيل مع 

هذا دعوى اأن يكونوا قد فرطوا يف �سيء منه)2(.
ففي كالمه هذا �سرف ل�سبهتهم اإىل غري اجلهة التي اأرادوها، ويف هذا منع   

لالحتجاج بها؛ الأنها تتجه اإىل غري العلماء واالأئمة من ال�سلف.
وقوله اأي�سا: لو �ساغت دعوى �سياعه والتفريط يف تبليغه ل�ساغ الأحد اأن   -
يدعي اأن القراآن الذي تاله �سلى الله عليه و�سلم على اأمته واأمرهم بنقله اأنه كان اأزيد 
من مائة األف األف  األف اآية، وكان يزيد على حمل األف بعري، وذهب كل ما تاله عليهم 

وبقي هذا القدر الي�سري)3(.
هذا  ت�سوي�ض  يف  املروية  االآثار  ببع�ض  احلجة  تقوم  ال  "اأنه  اأي�سا:  وقوله   

اليقني، مثل ما روي عن ابن م�سعود يف املعوذتني")4(.
اإنكاره  م�سعود يف  ابن  عن  عن  روي  ما  تقدم  ما  على  ي�سكل  قد  اأنه  يعني   
للمعوذتني، وهذا اأكرث ما ميكن اأن يقال يف درجة نقله اأنه اآحاد، فال ي�سح اأن ي�سو�ض 
على االإجماع واالإطباق الذي ال نظري له، بل له احتماالت، اأو هو كذب خمتلق اأريد به 

النيل من االإ�سالم واأهله. 
النت�سار ج1، �ص28.   )1( 

ينظر: امل�سدر نف�سه ج1، �ص30-29.   )2( 
ينظر: امل�سدر نف�سهج1، �ص81 .   )3( 

امل�سدر نف�سهج1، �ص49.   )4( 
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وقوله: " لي�ض لهم اأن يحتجوا على �سحة عقائدهم باالإجماع، الأن االإجماع   
عندهم ال يجب القطع على �سوابه واأمان الغلط فيه")1(.

ومعناه اأنه: قد �سبق اأنهم قرروا اأن التواتر ال يح�سل به العلم لوجود املخالف   
واالإجماع من قبيل التواتر، وخ�سو�سًا االإجماعات يف اأ�سول الدين كهذا الذي نحن 

ب�سدد الكالم عنه. 
ومن ذلك قوله فيما يتعلق باملعار�سة: "اإن اال�سطراب الذي يزعمه ال�سيعة   
واالأمثال  البلغاء،  ور�سائل  اخلطباء،  وخطب  ال�سعراء  اأ�سعار  يف  يقع  اأن  يجوز  ال 
 ، وا�ستهر  اأمره  علمها حاجة، مما ظهر  اإىل  بالنا�ض  التي  االأمور  و�سائر  ال�سائرة، 
وحاجة النا�ض وتاأثرهم وتعلقهم بالقراآن اأكرث من اأي �سيء �سواه، فهو اأوىل بعدم 

وقوع اال�سطراب فيه")2(.
مما  باأقوى  ق�سدهم  خالف  على  الدليل  اأقام  اإنه  حيث  من  معار�سة  وهذا   
جاوؤوا به الإثبات نقي�سه، فاإذا ثبت بطالن ما ادعوا يف ما دون القراآن ثبت بطالنه 

يف القراآن، فتكون �سبهتهم تنبيها اإىل وجه االحتجاج.
وقوله اأي�سا: " اإذا مل يجز ال�سك يف الكتب امل�سهورة الن�سبة اإىل اأ�سحابها،   
والعلوم التي هي كذلك، الأجل خالف يروى فيها اأو وجود اأحد ي�سكك فيها، مل يجز 

ال�سك يف ما بني اأيدينا من م�سحف عثمان بعينه وعلى جهته")3(.
بعد  االأفراد  تداولها  التي  الكتب  عن  ال�سك  نفى  اإذا  اأنه  املعار�سة  من  وفيه   
االأفراد فالأن يكون منفيا عن القراآن الكرمي اأوىل من نفيه عن غريه؛ الأن القراآن قد 

نقله جيل عن جيل.
ومن ذلك قوله فيما يتعلق بالنق�ض: "لو جاز على اجلماعات الناقلة ل�سورة   
احلمد وغريها الكذب واالفتعال، اأو ال�سهو واالإغفال والتواطوؤ على ذلك، جلاز عليهم 

امل�سدر نف�سهج1، �ص64.   )1( 

امل�سدر نف�سهج1، �ص48.   )2( 

امل�سدر نف�سهج1، �ص52.   )3( 
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واحتجاجه  نف�سه،  اإىل  ودعائه  واملدينة،  مبكة  الر�سول  وجود  نقل  يف  ذلك  اأجمع 
من  ذلك  وغري  ومغازيه،  وقائعه  نقل  ويف  ملثله،  تاأتي  اأن  العرب  وحتديه  بالقراآن، 

اأحواله الظاهرة امل�ستفي�سة")1(.
وهذا نق�ض من حيث اإنه نق�ض الدليل )ال�سبهة( ملخالفته للواقع.  

وقوله اأي�سا: " اإن كان ال�سحابة وجميع االأمة قد كتموا ما نزل يف حق اآل   
البيت من الن�سو�ض، فيلزمكم اأنتم اأي�سًا اأن تكونوا ممن كتم وكذب عليهم")2(.

والتبديل  بالتغيري  والناقلني  ال�سحابة  اتهام  هي  التي  �سبهتهم  بهذا  نق�ض  فقد 
واالفرتاء، واأبطل ذلك ذلك بالقيا�ض اإىل ما هم م�سطرون اإىل ت�سديقه مع اأن ناقله 
فاإذا �سدقت يف  التابعني وغريهم،  االأمة من  ال�سحابة ومن ورثهم من  الوحيد هم 

ال�سروري عندك فاإن القراآن الكرمي اأ�سد �سرورة بالن�سبة اإليهم يف العناية بنقله.
املطلب الثاين

جوابه ورده على ال�سبه العامة
وجماع االإ�سكاالت وال�سبه يف هذه امل�ساألة هو الطعن يف التواتر باختالف   

ال�سحابة يف امل�سحف، وعدم متييزهم بني ال�سحيح وغريه وخلطهم يف ذلك.
واأن االإجماع مل يثبت على امل�ساحف العثمانية بدليل خمالفة بع�ض ال�سحابة   
البيت لكن اجلماعة  اأهل  القراآن نزل يف  اأن ربع  ال�سيعة  له. وكذلك ما رواه بع�ض 
كتموه. وكذلك قلة عدد احلفاظ من ال�سحابة، واأنه لي�ض حفظ القراآن اأمرا حم�سو�سا 

مقطوعا به، واأن االآية الواردة يف ذلك خا�سة بر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم.
وحا�سل ما ردَّ به الباقالين على ما تقدم ذكره:  

اأن القراآن الكرمي كان عند ال�سدر االأول من ال�سلف اأقد�ض �سيء يف نفو�سهم،   -1
فكانوا يتلونه يف جميع البيوت واملحاريب، وكانوا يعتقدون انحطاط رتبة العامل 

امل�سدر نف�سهج1، �ص56.   )1( 

امل�سدر نف�سهج1، �ص69.   )2( 
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بلدانهم  واختالف  على كرثتهم  االهتمام  اأ�سد  يولونه  وكانوا  يحفظه،  ال  الذي 
وقبائلهم و�سعوبهم.

اأنهم يعتقدون ع�سمته من اخللل والزلل، واأنه اأُ�ضُّ دينهم، وعليه كان جهادهم   -2
وبذلهم لالأموال والنفو�ض الأجله، وذلك اأدعى للعناية به وحفظه واإلزام من يحمله 

تقدميه على غريه.
اأنهم كانوا يعلمون يقينا اأنه معجزة نبيهم الكربى، واأنه املعجزة اخلالدة جلميع   -3
االأنبياء واملر�سلني، وهذا كان ما يتداولونه بينهم، والروايات يف حر�سهم عليه 

وعنايتهم به كثرية ال تكاد حت�سى.
وعدم  االإهمال  عليه  في�ستحيل  املنزلة  بهذه  عندهم  الكتاب  هذا  كان  فمن   

االهتمام.
اأقليد�ض ون�سف كتاب املج�سطي ون�سف  اأن ن�سف كتاب  لو زعم زاعم  واأنه   -4
كتاب �سيبويه ون�سف املوطاأ وغريها من الكتب امل�سهورة قد �ساع لكان من 

اجلهل والتخلف مبحل من ال ي�ستحق الكالم.
واأنه لو جاز عليه دعاوى ال�سياع والتغيري جلاز اأن يقال اإن القراآن الذي اأنزل   -5
على حممد �سلى الله عليه و�سلم هو يف االأ�سل مائة األف األف األف اآية، اأو اأنه 

كان اأزيد من األف حمل بعري.
واأن الطاعنني يف القراآن الكرمي مل ينقطعوا يف كل ع�سر مذ كان لر�سول الله   -6
�سلى الله عليه و�سلم مكذبون، فقد ا�ستمر هذا الكفر بعد ذلك، واأنهم كانوا يف 

عهد اجلمع القراآين وبعده.
الزنادقة  من  مبنخالفهم  عربة  وال  امل�سلمني،  اإجماع  على  ذلك  يف  والعمدة   

واملنافقني.
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اأن يف اإنكار التواتر جحدا لل�سرورات؛ الأن االإجماع على القراآن املتمثل يف   -7
امل�سحف اأ�سد �سرورة من وجود عثمان بن عفان وعلي بن اأبي طالب وغريهم 

ممن ثبت وجوده بال�سرورة العلمية بالتواتر.
واأن ما طعن به املخالف يف تواتر القراآن الكرمي يحكم عليه به فيما نقله، فاإن من   -8
اأبرز الطاعنني ال�سيعة وقد �سرطوا يف التواتر واالإجماع عدم وجود املخالف، 

وقد خالفهم معظم االأمة وال�سواد االأعظم منها.
املطلب الثالث

يف اجلواب عن ال�سبه والإ�سكالت التف�سيلية
القراآن جملة فقد طعنوا يف بع�ض  الله يف  اأنزل  الذين كرهوا ما  كما طعن   
االإمام  لها  ت�سدى  وقد  عليها،  والتنبيه  بالذكر  فخ�سوها  الكرمي  القراآن  مكونات 

الباقالين بالرد واالإبطال، فمن هذه ال�سبه:
اأوًل: �سبهة تتعلق بالب�سملة، والرد عليها:

قالوا:اإن كان �سحيحا ما ذكرمت من اإجماع ال�سحابة على القراآن الكرمي،   
يف  قولكم  فما  واحد،  حرف  منه  ي�سع  مل  واأنه  جمعه،  على  متفقني  كانوا  وكونهم 
الب�سملة واخلالف املتواتر ثبوته ووجوده بني ال�سحابة ومن بعدهم، هل هي اآية من 

القراآن اأم ال؟ اأو هل هي اآية من �سورة الفاحتة اأم ال؟
اأنها اآية من  فاأجاب الباقالين رحمه الله تعاىلباأنه ال خالف بني العلماء يف   
�سورة النمل، واإمنا وقع اخلالف يف كونها اآية من �سورة الفاحتة، ويف جعلها مفتاحا 

جلميع ال�سور عدا التوبة.
لوجب عدم  كذلك  كانت  ولو   ، الفاحتة  من  اآية  لي�ست  الب�سملة  اأن  والراجح   
اخلالف يف اأمرها وتكفري منكرها ملخالفته لالإجماع،واأن القول الزائد املظنون هو 

كونها اآية، وكونها لي�ست اآية هو االأ�سل،الأن القراآن ال يثبت باالآحاد.   
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وكذلك ال يجوز اإثبات القراآن اإال بالتواتر، وهذه مل تبلغ تلك الدرجة، ويظهر   
اأنه ي�سبهها يف الثبوت ال�ساذ فقد تركته االأمة فلم تعتربه قراآنا، ال ل�سيء �سوى عدم 

توفر ال�سروط فيه .
ثانيا: �سبهة دعاء القنوت والرد عليها:

قالوا باأن يف م�سحف اأبي بن كعب ر�سي الله عنه �سورة القنوت، ولو كان   
القراآن كما زعمتم ملا اأثبت هذه ال�سورة يف م�سحفه التي مل يثبتها اأحد، وهو عندكم 

من اأئمة القراءة.
وقد اأجاب الباقالين رحمه الله عن هذه ال�سبهة مبا يلي:

اأنه لي�ض هناك �سند �سحيح وال ن�ض �سريح يثبت قول اأبي �سراحة باأن القنوت   -1
من القراآن.

واأن الثابت املتواتر عن اأبي بن كعب موافقته لل�سحابة يف اجلمع العثماين وعدم   -2
اعرتا�سه عليهم، واأنه مل يطلب منهم تعميم م�سحفه على االأمة، فال تنه�ض رواية 

يف بع�ض الكتب اأمام ما تواتر عنه.
يوافق  ما  الله عنه، وهي على  اإليه ر�سي  منها  القراءات ترجع كثري  اأ�سانيد  اإن  ثم 

م�سحف عثمان.
موافقا  وكان  مالك  بن  اأن�ض  عند  كان  كعب  بن  اأبي  م�سحف  اأن  ُروي  قد  اأنه   -3

مل�سحف اجلماعة يف كل �سيء.
اأن يحتمل اأن بع�ض الكذبة عمد اإىل م�سحف اأبي وزاد فيه، كما فعل الراف�سة   -4

مبا يزعمونه م�سحفا لعلي بن اأبي طالب.
اأنه رمبا يكون قد كتب يف ورقة دعاء القنوت كما �سمعه من النبي �سلى الله عليه   -5
و�سلم و�سمها اإىل ما كان عنده من االأوراق التي كان يكتب فيها القراآن، ويوؤيد 
ذلك قلة االأوراق عندهم، فجمعها ر�سي الله عنه يف مكان واحد، فظن من ظن 
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اأنه يجعلها من امل�سحف، مع اأن الثابت عنه ر�سي الله عنه اأنه اأقراأ النا�ض ووافق 
على م�سحف اجلماعة، فال يجوز اأن ين�سب اإليه القول بقراآنية دعاء القنوت.

ثالثًا: �سبهة اختالف ترتيب �سور القراآن والرد عليها:
قالوا باأن القراآن لو كان ح�سل له ما تقولون من التواتر والقطع واالإجماع   
ملا روي عنهم االختالف يف ترتيب �سور القراآن، فاختالفهم يف ترتيب �سور القراآن 

منبيء باختالفهم يف غريه.
فاأجاب رحمه الله بانه لي�ض واجبا يف ال�سريعة ترتيب �سور القراآن الكرمي، ال   
يف الكتابة، وال يف الدر�ض، وال يف ال�سالة، بل ثبت عن النبي �سلى الله عليه و�سلم 
خمالفة الرتتيب املعهود، واإمنا ا�سطلح عليه اجلماعة اإما م�ستندين اإىل ما �سمعوه من 
النبي �سلى الله عليه و�سلم، اأو جمتهدين فيه، فح�سل التوافق عليه، فاأجمعت االأمة 

بعد ذلك عليه، فلي�ض ي�سع اأحدا خمالفة ما اأجمعت عليه االأمة من االختيار.
رابعًا: �سبهة اختالف عدد اآي القراآن والرد عليها:

قالوا: لو ثبت ما تقولونه من التواتر والقطع ملا ح�سل اختالف يف عدد اآي   
�سور القراآن وحدود االآي.

فاأجاب رحمه الله باأن حتديد االآي يف القراآن الكرمي لي�ض واجبا، ومل يثبت   
عن النبي �سلى الله عليه و�سلم اأنه اأوقف النا�ض على مقاطع االآيات ونهاياتها، وال 
عددها يف كل �سورة، بل الثابت املقطوع به اأن النبي �سلى الله عليه و�سلم علمهم 
القراآن الكرمي من اأوله اإىل اآخره بحروفه وكلماته وجمله، فال يزيد �سيء وال ينق�ض 

�سيء من ذلك.
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خامتـــــة
ويف ختام هذا البحث يح�سن ذكر اأهم النتائج التي تو�سلت اإليها باإيجاز كما   

تقت�سيه طبيعة البحث:
اأن القراآن الكرمي الذي بني اأيدينا هو نف�سه الذي نزل على �سيدنا حممد �سلى   -1
الله عليه و�سلم، واأجمع على ذلك ال�سحابة والتابعون ومن بعدهم، وال خالف 

بني االأمة يف �سيء منه من حيث اجلمع والنقل.
اأن ال�سبه التي رددها االأعداء لي�ست اإال ا�ستمرارا ملا ذكره القراآن الكرمي نف�سه   -2
يعلمه  "اإمنا  الله، مثل قولهم:  الذين كرهوا ما نزل  بها  التي طعن  املطاعن  من 

ب�سر"، اأو غريها.
اأن االإمام الباقالين من اأعظم من كتب يف هذا املو�سوع.  -3

اأن كتاب االنت�سار منوذج من اأهم النماذج التي األفها اأهل العلم يف الرد على   -4
�سبه الطاعنني يف جمع القراآن ونقله.

اأن مطاعن االأعداء تدور يف جمملها حول الطعن يف التواتر، وحماولتهم اإثبات   -5
اخلالف بني ال�سحابة ومن بعدهم يف ذلك.

التو�سيات:
االهتمام بالدرا�سات التي قام بها االإئمة يف ما يتعلق بتاريخ القراآن، وجمعه،   -1
وتدوينه، وحماولة تقريب ذلك، واإبرازه للباحثني والنا�سئة، خا�سة مع تف�سي 
و�سائل التوا�سل التي اأتاحت لكل ناعق اأن يربز ما عنده يف اأعلى املنابر، ويف 

اأبهى ال�سور، م�ساويا بذلك اأهل التخ�س�ض واحلق.
القيام بدرا�سات منا�سبة لع�سرنا يف االأ�سلوب، على غرار درا�سات ال�سلف يف   -2

احلجة والربهان والتقرير، لبيان احلق يف هذا املو�سوع، ودفع الباطل عنه.
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امل�سادر واملراجع
الررزاق  عبد  حتقيق:  االأحكام،  اأ�سول  يف  االإحكام  حممد،  بن  علي  االآمدي،  	•

عفيفي، )الريا�ض: دار ال�سميعي، ط1، 1424هـ/ 2003م(.
�سقر،  اأحمد  ال�سيد  حتقيق:  القراآن،  الطيب،اإعجاز  بن  حممد  الباقالين،  	•

)القاهرة: دار املعارف، ط5، 1997م(.
القيام،  ح�سن  عمر  حتقيق:  للقراآن،  االنت�سار  الطيب،  بن  حممد  الباقالين،  	•

)بريوت: موؤ�س�سة الر�سالة، ط1، 1425هـ/2004م(.
حمد  احلمويةالكربى،حتقيق:  الفتوى  احلليم،  عبد  بن  اأحمد  تيمية،  ابن  	•

التويجري، )الريا�ض: مكتبة دار املنهاج، ط1، 1430هـ(.
والنحل،  واالأهواء  امللل  يف  الف�سل  االأندل�سي،  اأحمد  بن  علي  حزم،  ابن  	•

)القاهرة: مكتبة اخلاجني، )د.ت، د.ط(.
عواد  ب�سار  حتقيق:  ال�سالم،  مدينة  تاريخ  علي،  بن  اأحمد  البغدادي،  اخلطيب  	•

معروف، )بريوت: دار الغرب االإ�سالمي، ط1، 1422هـ/2002م(.
اإح�سان  حتقيق:  االأعيان،  وفيات  بكر،  اأبي  بن  حممد  بن  اأحمد  خلكان،  ابن  	•

عبا�ض، )بريوت: دار �سادر، ط1، 1994هـ(.
االعتقادات  يف  ال�سنة  اأهل  ملذهب  الوافية  الر�سالة  �سعيد،  بن  عثمان  الداين،  	•
االإمام  دار  )الكويت:  العجمي،  �سبيب  بن  دغ�ض  حتقيق:  الديانات،  واأ�سول 

اأحمد، ط1، 1421هـ/ 2000م(.
�سعيب  النبالء،حتقيق:  اأعالم  �سري  عثمان،  بن  اأحمد  بن  حممد  الذهبي،  	•

االأرناوؤوط واآخرون، )بريوت: موؤ�س�سة الر�سالة، ط3، 1405هـ/ 1985م(.
فيا�ض  جابر  حتقيق:  الفقه،  اأ�سول  علم  املح�سولفي  عمر،  بن  حممد  الرازي،  	•

العلواين، )بريوت: موؤ�س�سة الر�سالة، ط3، 1418هـ/ 1997م(.
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ال�سبكي، عبد الوهاب بن تقي الدين، طبقات ال�سافعيىة الكربى، حتقيق: حممود  	•
الطناحي وعبد الفتاح احللو، )القاهرة: هجر للطباعة، ط2، 1413هـ(.

املقا�سد، حتقيق:  اأ�سنى  الق�سائديف  اأتراب  ه، عقيلة  القا�سم بن فريُّ ال�ساطبي،  	•
اأمين ر�سدي �سويد، )جدة: دار نور املكتبات، ط1، 1422هـ/2001م(. 

علوم  اإىل  الوجيز  املر�سد  املقد�سي،  اإ�سماعيل  بن  الرحمن  عبد  �سامة،  اأبو  	•
ط1،  �سادر،  دار  )بريوت:  قوالج،  اآلتي  طيار  حتقيق:  العزيز،  بالكتاب  تتعلق 

1395هـ/ 1975م(.
ال�سفدي، خليل بن اأيبك، الوايف بالوفيات، ، حتقيق: اأحمد االأرناوؤوط وتركي  	•

م�سطفى، )بريوت: دار اإحياء الرتاث، 1420هـ/ 2000م(.
دار  املفرتي،)بريوت:  كذب  تبيني  الله،  هبة  بن  احل�سن  بن  علي  ع�ساكر،  ابن  	•

الكتاب العربي، ط3، 1404ه(.
حتقيق:  االأ�سول،  تعليقات  من  املنخول  حممد،  بن  حممد  حامد  اأبو  الغزايل،  	•

حممد ح�سن هيتو، )بريوت: دار الفكر املعا�سر، ط3، 1419هـ/ 1998م(.
اأعيان  معرفة  يف  املذهب  الديباج  حممد،  بن  علي  بن  اإبراهيم  فرحون،  ابن  	•
د.ط،  الرتاث،  دار  )القاهرة:  النور،  اأبو  االأحمدي  حممد  حتقيق:  املذهب، 

د.ت(.
حتقيق:  املتباعد،  وتقريب  الفوائد  تلخي�ض  عثمان،  بن  علي  القا�سح،  ابن  	•
ط1،  احللبي،  البابي  م�سطفى  مطبعة  )القاهرة:  القا�سي،  عبدالفتاح 

1368هـ/1949م(.
وتقريب  املدارك  ترتيب  اليح�سبي،  مو�سى  بن  الف�سل  اأبو  عيا�ض،  القا�سي  	•
ط1،  ف�سالة،  مطبعة  )املغرب:  ال�سحراوي،  القادر  عبد  حتقيق:  امل�سالك، 

1970م(.
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الرتكي،  الله  عبد  والنهاية،حتقيق:  البداية  عمر،  بن  اإ�سماعيل  كثري،  ابن  	•
)القاهرة: دار هجر، ط1، 1418هـ/ 1997م(.

املجيد  عبد  حتقيق:  الزكية،  النور  �سجرة  عمر،  بن  حممد  بن  حممد  خملوف،  	•
خيايل، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط1، 1424هـ/ 2003م(.
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استثمار الذكاء االصطناعي يف تعليم القراءات والضبط األدائي
د. عبدالرحيم بن عبدالرحمن بن اإبراهيم اإيدي• 

امللخــــــ�ص
بيان  وكذلك  القراءات.  تلقي  يف  وامل�سافهة  التلقي  اأهمية  بيان  اإىل  يهدف   
مدى اإمكانية اال�ستفادة من الذكاء اال�سطناعي يف تعليم القراءات القراآنية. اتبعت 
الدرا�سة املنهج اال�ستقرائي واملنهج التحليلي وتو�سلت الدرا�سة اإىل نتائج من اأهمها 
اأنه ال ميكن اال�ستعا�سة عن التعليم املبا�سر يف تعليم القراءات القراآنية البتة، ملا تبني 
لنا من ا�سرتاط التلقي املبا�سر وامل�سافهة يف �سحة حتمل القراءات واأدائها لدى علماء 
االإقراء قدميا وحديثا. كذلك ي�سوغ ا�ستثمار الذكاء اال�سطناعي يف تعليم القراءات 
كو�سيلة م�ساندة واأداء للقيا�ض، اإىل جانب التعليم املبا�سر بالتلقي وامل�سافهة. واأما 
املتخ�س�سة  التطبيقية  الدرا�سات  اأو�سي مبزيد من  اأهمها  اأو�سي  التي  التو�سيات 
التي ينتج عنها جتارب ميكن قيا�ض مدى اأثرها. كذلك على املتخ�س�سني يف االإقراء 
الدخول يف جمال تعليم القراءات بالذكاء اال�سطناعي، ليخرجوا بالنموذج ال�سحيح 

الذي يتوافق مع يتنا�سب مع تعليم القراءات وطرق حتمله املعتربة عند اأهل االأداء.

الأ�ضتاذ امل�ضارك بق�ضم القراءات بكلية الدعوة واأ�ضول الدين بجامعة اأم القرى مبكة املكرمة - اململكة العربية ال�ضعودية. 	•
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Abstract
 Investing artificial intelligence in teaching Quranic 
readings and performance control.Artificial intelligence has 
become important today in all sciences, and in all fields, 
and the need for it has become urgent, with the tremendous 
acceleration the world is witnessing in all aspects,Especially 
since artificial intelligence achieves impressive successes, 
and record results at speeds that exceed human beings in most 
cases, and high accuracy, according to studies and statistics.
Indeed, artificial intelligence has entered into the most 
complex processes, and the most accurate disciplines, whether 
scientific, theoretical and applied.With what it saves in terms of 
effort and work, and what it saves in time and human energies, 
and what it absorbs from the numbers of beneficiaries in a 
few times.Among the areas in which artificial intelligence is 
well invested: Teaching Quranic readings of all kinds, and the 
diversity of their vocal performance methods.I wanted to shed 
light on this topic Entitled: Investing Artificial Intelligence in 
Teaching Quranic Readings and Performance Control. I will 
make the search as follows: The introduction to the readings, 
Quranic performance and artificial intelligence, followed 
by four topics:The first topic: the importance of reciprocity 
and mutual understanding in learning the readings.The 
second topic: Obstacles and solutions in investing artificial 
intelligence in teaching readings.The third topic: the fields of 
artificial intelligence in teaching readings.The fourth topic: 
requirements for investing artificial intelligence in teaching 
readings.Then the conclusion and the most important findings 
and recommendations.
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مقدمــــــــــــــة
احلمد لله رب العاملني وال�سالة وال�سالم على ر�سول الله وعلى اآله و�سحبه   

اأجمعني.
يعد حكرا على جانب من  اليوم جمال رحب، ومل  اال�سطناعي  الذكاء  فاإن   
املجاالت، وخادم جلميع  لكل  متاح  هو  بل  اأطرافها،  من  احلياة، وال طرفا  جوانب 

االحتياجات احلياتية، االجتماعية والعلمية والثقافية والتجارية وغريها.
وكل ياأخذ منه بحث وبن�سيب بقدر حاجته، ولذلك فاإن فاإين اعترب ا�ستعمال   

الذكاء اال�سطناعي من اأنواع اال�ستثمار يف املجال الذي ي�ستعمل فيه.
ولقد اأ�سحى الذكاء اال�سطناعي مهمًا اليوم يف جميع العلوم، وكافة املجاالت،   
وغدت احلاجة اإليه ملحة، مع الت�سارع الهائل الذي ي�سهده العامل يف جميع النواحي، 
ب�سرعات  قيا�سية  ونتائج  مبهرة،  جناحات  يحقق  اال�سطناعي  الذكاء  واأن  ال�سيما 

تفوق الب�سر يف اأكرث احلاالت، ودقة عالية، وفق الدرا�سات واالإح�سائيات. 
بل اإن الذكاء اال�سطناعي قد دخل يف اأعقد العمليات، واأدق التخ�س�سات   

�سواء العلمية منها والنظرية والتطبيقية. 
مع ما يوفره من جهد وعمل، وما يخت�سره من الوقت والطاقات الب�سرية،   

وما ي�ستوعبه من اأعداد امل�ستفيدين يف اأوقات قليلة. 
ومن املجاالت التي يح�سن ا�ستثمار الذكاء اال�سطناعي فيها: تعليم القراءات   
القراآنية على اختالفها، وتنوع طرقها االأدائية ال�سوتية، واأردت امل�ساركة بهذا البحث 
القراءات وال�سبط  تعليم  الذكاء اال�سطناعي يف  ا�ستثمار  اإمكانية  يبني مدى  الذي 
القراءات  تعليم  اال�سطناعي يف  الذكاء  ا�ستثمار  وعنوانه:  الكرمي،  للقراآن  االأدائي 

وال�سبط االأدائي.
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م�سكلة البحث:
الو�سائل  ا�ستخدام  اإىل  تدعو  التي  امللحة  البحث يف احلاجة  م�سكلة  تكمن   
احلديثة يف التعليم، ال �سيما يف االأزمات التي مت اإيقاف التعليم املبا�سر فيها كجائحة 
كورونا مثاًل، ويف حال عدم اإمكانية و�سول املتعلمني اإىل املحا�سن التعليمية ب�سبب 
البحث  من  مزيد  اإىل  يدعو  كله  وهذا  والدول،  املدن  اختالف  اأو  اجلغرايف،  البعد 

واإيجاد احللول لهذه امل�سكلة.
اأهداف البحث:

بيان اأهمية التلقي وامل�سافهة يف تلقي القراءات.  -
بيان مدى اإمكانية اال�ستفادة من الذكاء اال�سطناعي يف تعليم القراءات القراآنية.  -

اإيجاد احللول املنا�سبة للعوائق التي حتول دون اال�ستفادة من الذكاء اال�سطناعي   -
يف تعليم القراءات القراآنية.

حتديد املجاالت التي نحتاج اإليها يف تعليم القراءات عن طريق الذكاء اال�سطناعي.
اأ�سئلة البحث:

ما هو الذكاء اال�سطناعي وما هي جماالته ؟  -
تعليم  يف  اال�سطناعي  الذكاء  يف  منها  اال�ستفادة  ميكن  التي  املجاالت  هي  ما   -

القراآن الكرمي؟
ما هي الطريقة التقليدية املعتربة لدى علماء االإقراء يف تعليم القراءات القراآنية؟  -

الذكاء  طريق  عن  القراءات  تعليم  تعرت�ض  التي  العوائق  اإزالة  ميكن  كيف   -
اال�سطناعي؟

ماهي متطلبات تعليم القراءات بالذكاء اال�سطناعي؟  -
واأبداأ م�ستعينا بالله تعاىل يف البحث بالتمهيد ثم اأردفه باأربعة مباحث وفق   

اخلطة املدونة يف امللخ�ض، و�سواًل اإىل اخلامتة.
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هيكل البحث :
ينق�سم البحث اإىل اأربعة مباحث هي:

املبحث االأول: اأهمية التلقي وامل�سافهة يف تعلم القراءات. 
تعليم  الذكاء ال�سطناعي يف  ا�ستثمار  عوائق وحلول يف  الثاين:  املبحث 

القراءات.
املبحث الثالث: جمالت الذكاء ال�سطناعي يف تعليم القراءات.

املبحث الرابع: متطلبات ا�ستثمار الذكاء ال�سطناعي يف تعليم القراءات. 
اخلامتة والنتائج والتو�سيات.  
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متهيد
يف القراءات والأداء القراآين والذكاء ال�سطناعي

لكلمات  االأدائية  الكيفيات  درا�سة  هي:  القراآنية  القراءات  علم  درا�سة  اإن   
القراآن التي اأنزلها رب العاملني بوا�سطة امللك جربيل اإىل النبي �سلى الله عليه و�سلم، 

مع عزو كل قراءة ووجه لناقله من االأئمة املعتربين.
كلمات  اأداء  بكيفية  علم  "القراءات  بقوله:  اجلزري  ابن  االإمام  عرفها  وقد   

القراآن واختالفها بعزو الناقلة")1(. 
الروايات  اختالف  على  بها،  النطق  وكيفيات  االألفاظ  اإىل  راجعة  فهي   
كما  االأمة،  على  وتي�سريًا  تخفيفيا  القراآن  بها  نزل  التي  االأحرف  وفق  والقراءات، 
روى البخاري عبد الله بن عبا�ض ر�سي الله عنهما، حدثه: اأن ر�سول الله �سلى الله 
اأ�ستزيده ويزيدين  اأزل  فلم  »اأقراأين جربيل على حرف فراجعته،  عليه و�سلم قال: 

حتى انتهى اإىل �سبعة اأحرف«)2(.
واإذا كانت كذلك علمنا اأنها كيفيات نطقية �سوتية للكلمات، ترجع اإىل اللغة   
العربية اإذ هي لغة القراآن: }قرآنا عربيا غري ذي عوج لعلهم يتقون{ ]الزمر: 28[ وقال: 
}نزل به الروح المني * على قلبك لتكون من املنذرين * بلسان عربي مبني{]ال�سعراء: 

.]195-193

والذي جرى عليه العمل يف تعليم القراءات القراآنية من تنزل القراآن الكرمي   
اأن تتعلم بالتلقي واجللو�ض بني يدي املقرئني، اإىل زماننا.

ومع التقدم الذي �سهده العامل والت�سارع التقني اأ�سبح الذكاء اال�سطناعي   
و�سيلة لنقل املعرفة، وتعليم العلوم املختلفة، وهو اأحد فروع احلا�سب االآيل، ويعترب 
يف  �سنعه،  الذي  الب�سري  الذكاء  يحاكي  وهو  الب�سري،  الذكاء  نواجت  من  ناجتا 

منجد املقرئني �ص: 9.   )1( 
�سحيح البخاري رقم: 4991.   )2( 



{121}العـدد الث�لث  والع�صـرون - رجـب  1443هـ / فرباير  2022م

االإن�ساين، كالعمليات  الب�سري والذهن  العقل  يعملها  التي كانت  العمليات  كثري من 
ال�سحيحة  املعلومات  وبيان  ال�سبه،  ووجه  الفروق  وبيان  واملقارنة  احل�سابية، 
واخلاطئة، واتخاذ القرار، واختيار احللول املنا�سبة، وغري ذلك)1(، مع هذا كله فاإن 
الذكاء اال�سطناعي يعد تخ�س�سا م�ساعدا جلميع العلوم، وهو و�سيلة تتخذ يف كثري 

من العلوم باختالفها.
العلوم التي ميكن اال�ستفادة فيها من الذكاء اال�سطناعي: تعليم  ومن هذه   
القراءات القراآنية، حيث ميكن اعتباره و�سيلة ثانوية لتعليم القراءات، ملا �سياأتي يف 
املبحث االأول من هذا البحث يف بيان طرق تلقي القراءات واأهمية التلقي املبا�سر فيها 

وامل�سافهة احلية املبا�سرة.

ينظر كتاب الذكاء ال�سطناعي لآلن بانيه �ص: 11.   )1( 
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املبحث االأول
اأهمية التلقي وامل�سافهة يف تعلم القراءات

اإن للقراءات القراآنية طرقا للتحمل، ما زال املقرئون مي�سون عليها منذ زمن   
النبوة اإىل ع�سرنا احلا�سر، وقد ن�ض عليها اأهل العلم يف كتبهم.

وقد عقد االإمام ال�سيوطي يف كتابه االإتقان يف علوم القراآن ف�ساًل يف كيفية   
حتمل القراآن الكرمي، ون�ض فيه على اأن القراءة على ال�سيخ هي الطريقة التي جرى 
عليها االأئمة خلفا و�سلفا يف تلقي القراءات، واأما االكتفاء بال�سماع يف التحمل فقد 
بني اأنه غري ماأخوذ به بعد عهد ال�سحابة ر�سوان الله عليهم، حيث قال رحمه الله: 
"واأما القراءة على ال�سيخ فهي امل�ستعملة �سلفا وخلفا، واأما ال�سماع من لفظ ال�سيخ 
فيحتمل اأن يقال به هنا الأن ال�سحابة ر�سي الله عنهم اإمنا اأخذوا القراآن من النبي 
�سلى الله عليه و�سلم، لكن مل ياأخذ به اأحد من القراء، واملنع فيه ظاهر الأن املق�سود 

هنا كيفية االأداء ولي�ض كل من �سمع من لفظ ال�سيخ يقدر على االأداء كهيئته")1(.
وكثريا ما جند االأئمة ين�سون على امل�سافهة ويجعلونها �سابطا يف اإحكام   
القراءات واإتقانها، كما ن�ض عليه االإمام ابن اجلزري كثريا يف كتابه الن�سر يف عدة 
موا�سع، ومن ذلك قوله يف باب املد والق�سر: "وهذا مما حتكمه امل�سافهة، وتو�سحه 

احلكاية، ويبينه االختبار، ويك�سفه احل�سن")2(.
اأئمة  اأهميتها لدى  الداين، مما يدل على  اأبو عمرو  االإمام  وكذا ن�ض عليها   

القراءة)3(.
لذا فـاإنه ال بد من امل�سافهة يف تلقي القراءات، واأخذها وروايتها واالإجازة   
فيها، وا�ستدلوا للم�سافهة والعر�ض على ال�سيخ باأن جربيل عليه ال�سالم كان يدار�ض 

الإتقان يف علوم القراآن 1/ 43.   )1( 
الن�سر يف القراءات الع�سر 1/ 327.   )2( 
ينظر جامع البيان للداين 4/ 424.   )3( 
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النبي �سلى الله عليه و�سلم القراآن كل عام، حيث روى م�سلم وغريه عن ابن عبا�ض، 
ما  اأجود  النا�ض باخلري، وكان  اأجود  الله عليه و�سلم  الله �سلى  قال: »كان ر�سول 
يكون يف �سهر رم�سان اإن جربيل عليه ال�سالم كان يلقاه، يف كل �سنة، يف رم�سان 
حتى ين�سلخ، فيعر�ض عليه ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم القراآن، فاإذا لقيه جربيل 

كان ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم اأجود باخلري من الريح املر�سلة«)1(.
اإىل درجات عند  ال�سيخ يتفاوت  بالقراءة على  التحمل احلا�سل  اإن هذا  ثم   
اأئمة القراءة، اأعالها ما كان بالقراءة على ال�سيخ مقرونابالن�ض، ثم ما كان بالقراءة 

دون الن�ض، مع ثبوت العدالة و�سحت املعا�سرة واللقاء وامل�سافهة)2(.
بل اإن �سحة االإجازة يف القراءات م�سرتط عند االأئمة بالقراءة على ال�سيخ   

وعر�سها عليه، فال ت�سح االإجازة يف القراءات دون عر�ض القراءة على ال�سيخ)3(.

�سحيح م�سلم برقم 2308.   )1( 
ينظر الن�سر يف القراءات الع�سر 1/ 192.   )2( 

ينظر الإتقان يف علوم القراآن 1/ 355.   )3( 
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املبحث الثاين
عوائق وحلول يف ا�ستثمار الذكاء ال�سطناعي يف تعليم القراءات

اإن ا�ستثمار الذكاء اال�سطناعي يف تعليم القراءات واالأداء القراآين يكتنفه   
بع�ض العوائق التي ال ميكن اأن نغفل عنها، بل احلق اأن نقف عندها وقفات للبحث 

عن حلول وبدائل.
هذه  تزيل  اأنها  اأرى  وبدائل  بحول  واأردفها  العوائق  هذه  اأهم  هنا  واأذكر   
للذكاء اال�سطناعي يف تعليم  اأو تخفف من قوتها، وتي�سر هذا اال�ستثمار  العوائق 

القراءات وال�سبط االأدائي الأوجهها.
العائق الأول:

ال  خ�سو�سية  القراآين  واالأداء  القراءات  علم  لتعليم  اأن  يف  اإجماله  وميكن   
تكاد توجد يف غريها من العلوم، حتى احلديث النبوي، وذلك اأن �سحة تعليم علم 
القراءات عند علماء االأداء متوقف على التلقي املبا�سر وامل�سافهة والعر�ض الواجب 

على ال�سيخ، كما �سبق يف املبحث االأول من هذا البحث.
وتزاد قوة هذا العائق اإذا اأريد بهذا التعليم االإجازة، التي هي مبثابة ال�سهادة   
على االإتقان واالإجادة للقراءة، اإذ كيف يجعل للجهاز احلا�سوبي حق ال�سهادة على 
جودة القراءة دون �سيخ اأو اأ�ستاذ، ي�سحح ات�سال ال�سند، ويبعد القراءة عن ال�سذوذ 

الذي ي�سدق بانقطاع �سل�سلة الرواة.
الذكاء  جنعل  اأن  هو  العائق  هذا  يف  الوارد  االإ�سكال  هذ  حل  اإن  واأقول   
اال�سطناعي مرحلة ثانوية يف تعليم القراءات و�سبط االأداء القراآين، ال مرحلة اأولية 
بعد  ثانية  كمرحلة  يجيء  اال�سطناعي  بالذكاء  القراءات  تعليم  اأن  مبعنى  اأ�سا�سية، 
امل�سافهة والعر�ض على ال�سيخ، فتكون مبثابة االختبار وقيا�ض االإتقان ومدى حتققه 

وتوفره.
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العائق الثاين:
االأداء  متييز  على  االإن�سان  لقدرة  ي�سل  احلا�سب  جعل  كيفية  يف  ويتمثل   
من  يختلف  قد  الذي  ال�سوتي  االختالف  بع�ض  وجود  مع  اخلاطئ،  من  ال�سحيح 
قارئ الآخر، ومع وجود اختالف يف بع�ض مدار�ض االإقراء يف الكيفيات النطقية، 

ومع اختالف وتعدد القراءات وتنوع الروايات.
وتنويع  وتنويعها،  االإدخاالت  بكرثة  العائق  هذا  جنتاز  اأن  ميكن  واأقول   
ومغربية  �سرقية  اأ�سوات  باإدخال  احلا�سوب،  عليها  يقي�ض  التي  املدخلة  االأ�سوات 
وعراقية وحجازية و�سامية ممن عرف باالإتقان يف كل قطر من االأقطار االإ�سالمية، 
العمل  حماكاة  يف  عليها  يعتمد  مناذج  ويتخذها  اال�سطناعي  الذكاء  عليها  ليقي�ض 
اإىل  يرجع  الذي  التفاوت  من  ال�سوتي  االأداء  يف  ملا  وذلك  التمييز،  يف  الب�سري 

اخل�سائ�ض ال�سوتية االأدائية لكل م�سر وقطر.
ويرفع هذا العائق اأي�سا باإدخال القراءات كلها، على تعددها وتنوعها فر�سا   
واأ�سوال، وبهذا يكون للذكاء اال�سطناعي ر�سيد كبري من النماذج الدقيقة، لتكون 

مرجعا دقيقا يف املحاكاة.
العائق الثالث:

ب�سيط  هو  ما  منه  واأدائها  القراءات  يف  ال�سوتية  االأدائية  االأوجه  اأن  وهو   
يتعلق بحرف واحد، كاخلالف الوارد يف مذاهب الهمز املفرد، ومنه ما هو مركب 
يتعلق بحرفني اأو اأكرث، كاخلالف يف املدود والهمزتني من كلمة وكلمتني واالإمالة، 

فكيف �سيميز الذكاء اال�سطناعي ذلك كله.
واأقول اإـن احلل لهذ العائق ي�سري، بف�سل ما يتميز به الذكاء اال�سطناعي من   
التمييز للمركب والب�سيط، والعمليات املقعدة املرتابطة التي يبنى بع�سها على بع�ض، 

كما هو احلال يف العمليات الريا�سية املقعدة.
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العائق الرابع:
على  واالأحكام  ال�سادرة  املعلومات  و�سحة  اجلودة  ب�سمان  متعلق  وهو   

القراءة يف التعليم بالذكاء اال�سطناعي.
واحلل لهذا العائق هو املراجعة الب�سرية امل�ستمرة لهذه االأحكام، وت�سحيح   
االأخطاء واملالحظات اإىل اأن ن�سل للحد الذي يتطابق فيه التعليم بالذكاء اال�سطناعي 

بالتعليم الب�سري، اأو اإىل اأن ن�سل اإىل ن�سبة عالية من التطابق.
العائق اخلام�ص:

عدم و�سوح ال�سوت املراد تقييمه للقراءة واالأداء، ملا قد يقارنه من �سعف   
يف ال�سوت اأو ال�سجيج، اأو التقطيع والتداخل ونحو ذلك.

ومثل هذا العائق حقه اأن يعتربه الذكاء اال�سطناعي غري �سحيح، اإذا كان   
متعلقا بعدم الو�سوح اأو التقطيع يف الكلمات، ال�سيما اإذا و�سل للحد الذي ي�سعب 
هذا  ي�سفي  اأن  فيمكن  امل�ساحب  بال�سجيج  متعلق  كان  اإذا  واأما  ب�سحته،  اجلزم 
الو�سوح  درجات  اأعلى  يف  ال�سوت  يظهر  بحيث  اال�سطناعي  بالذكاء  ال�سجيج 

املمكنة)1(.
وكل ما يف هذا العائق من قبيل ال�سوابط التي يتحكم فيها مربمج الذكاء   

اال�سطناعي وفق ال�سحيح املعتمد الذي يراه.

ينظر الذكاء ال�سطناعي لآلن بانيه �ص: 65.   )1( 
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املبحث الثالث
جمالت الذكاء ال�سطناعي يف تعليم القراءات

تعليم  يف  فيها  اال�سطناعي  الذكاء  ا�ستثمار  ميكن  التي  املجاالت  تتعدد   
القراءات وال�سبط االأدائي، ومن هذه املجاالت:

اأوًل: تعليم اأ�سول القراءات:
وهو اأهم جماالت تعليم القراءات وال�سبط االأدائي بالذكاء اال�سطناعي.  

امل�سطردة،  القواعد  قبيل  من  التي  القراءات  اأوجه  هي:  القراءات  واأ�سول   
وموا�سعها)1(،  واأ�سبابها  واالإمالة  والفتح  املفرد،  والهمز  واأ�سبابها،  كاملدود 
اأن  القراءات  اأ�سول  تعليم  املهمة يف  االأمور  واالإدغام وموا�سعه وموانعه)2(، ومن 
يتعرف الذكاء اال�سطناعي على ال�سوابط املتعلقة باالأ�سول ك�سوابط االإدغام الكبري 

مثال، واأن يتعرف على امل�ستثنيات يف كل باب من اأبواب االأ�سول.
اال�سطناعي  الذكاء  ا�ستثمار  ميكن  التي  املجاالت  من  جمال  اأهم  وجعلته   
فيها، الأن اأ�سول القراءات هي قواعد م�سطردة يقا�ض عليها، ويدخل حتتها كثري من 

االأمثلة والنظائر التي ترجع اإىل �سيء واحد وت�سدق عليه.
ثانيًا: تعليم فر�ص القراءات:

واملراد بفر�ض القراءات: خالفات القراءات التي ال حتكمها قواعد م�سطردة،   
كاخلالف التي تخت�ض مبو�سع حمدد اأو �سورة بعينها من �سور القراآن)3(. 

ثالثًا: تعليم ر�سم امل�سحف ال�سريف:
على االأوجه التي كتب عليها يف امل�سحف االإمام التي اأمر عثمان بن عفان   

ر�سي الله عنه بن�سخها وبعث بها اإىل االأم�سار، وامل�ساحف التي ن�سخت منها)4(.
ينظر الن�سر يف القراءات الع�سر 2/ 32.   )1( 

ينظر املرجع ال�سابق 1/ 27.   )2( 
ينظر املرجع ال�سابق �ص: 158.   )3( 

ينظر كتاب املقنع للداين �ص: 16.   )4( 
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رابعًا: الختبارات والقيا�ص جلودة الأداء و�سحته يف القراءات القراآنية:
وبيان  وت�سحيحها،  االأخطاء  ومعاجلة  فيها،  االأدائية  االأوجه  �سبط  ومدى   

موا�سع النق�ض وت�سخي�سه ثم ت�سويبه.
خام�سًا: تعليم خمارج احلروف و�سفاتها:

علماء  بها  اعتنى  التي  اللفظية  النطقية  ال�سوتية  االأبواب  من  الباب  وهذا   
القراءات، كما �سنع  القراءات تعليما و�سبطا وتاأليفا، حتى �سمنوها كتب ومتون 

االإمام ال�ساطبي يف حرز االأماين ووجه التهاين)1(، وغريه من االأئمة املوؤلفني.

ينظر باب خمارج احلروف و�سفاتها يف حرز الأماين ووجه التهاين من البيت 1134.   )1( 
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املبحث الرابع
متطلبات ا�ستثمار الذكاء ال�سطناعي يف تعليم القراءات

اإن تعليم علم القراءات واأداء كلمات القراآن يقوم على تعليم االألفاظ التي هي   
حالة  اأو  الرتكيب  حالة  الهجائي، يف  العربي  احلرف  هو  ال�سوت  ومادة  ال�سوت، 

املجاورة لغريه من احلروف والكلمات العربية.
وبهذا نعلم اأن اأول ما يحتاج عليه يف ا�ستثمار الذكاء اال�سطناعي يف تعليم   

القراءات واالأداء هو الذكاء ال�سوتي الدقيق، والذكاء اللغوي.
فالعمل الذي نحتاج اإىل اأن يقوم به الذكاء اال�سطناعي هو حماكاة ما يقوم به   
املقرئ وال�سيخ، وعمله هو اال�ستماع للقراءة وتقييمها ثم تقوميها وتطويرها، وتعليم 

القارئ لها، ونقل اخلربة اإليه فيها.
ومن اأوليات عمل املقرئ اأي�سا اأن يبني اخلطاأ لت�سحيحه وال�سواب لتعزيزه،   

ثم االنطالق منه اإىل الرفع من م�ستوى القارئ يف �سائر املهارات القرائية.
كما تظهر احلاجة يف ر�سد مراحل تطور التح�سن يف التعلم لالأوجه االأدائية لدى   
متعلم القراءات، فمن االأمور امل�ساعدة جلودة التعليم التي ميكن اأن ت�ستثمر يف الذكاء 
تقييماته  جميع  بت�سجيل  املتعلم،  ا�ستفادة  ومدى  ملراحل  الدقيق  الر�سد  اال�سطناعي: 

واحت�سابها، واإعطائها حكما يتنا�سب مل�ستوى ال�سرعة يف االإتقان وال�سبط اأو بطاأها.
كل  يف  وملحوظ  كبري  ب�سكل  تقدم  اال�سطناعي  الذكاء  اأن  املطمئن  ومن   
يوؤكد  مما  واللفظ،  والنطق  اللغة  بتعليم  عالقة  له  املجاالت  هذه  وبع�ض  املجاالت، 
مراعاة  مع  للقراآن،  االأدائي  وال�سبط  القراءات  تعليم  جمال  يف  ا�ستثماره  اإمكانية 
مالتعليم القراآن من خ�سو�سية، وما له من طرق معتربة يف التحمل و�سحة االأداء 

عن علماء االإقراء.
ومع هذا كله فاإن ا�ستثمار الذكاء اال�سطناعي يتطلب التعاون وال�سراكة بني   
متميز  منوذج  اإىل  للو�سول  اال�سطناعي،  الذكاء  يف  واملتخ�س�سني  االإقراء  علماء 

متقن يف هذا اال�ستثمار.
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خامتـــــة
احلمد لله اأوال واآخرا، وال�سالة وال�سالم على ر�سول الله وعلى اآله و�سحبه   

اأجمعني، اأما بعد:
فاإن ا�ستثمار الذكاء اال�سطناعي يف تعليم القراءات �سار اليوم اأمرا مهما،   
وقد بدت اأهمية لنا يف وقت االأزمات التي مر بها العامل اأجمع، مما حال بني النا�ض 
وبني التعليم املبا�سر، ومع وجود التعليم املبا�سر عن بعد، اإال اأن للذكاء اال�سطناعي 
هذا  بعد  النتائج  اأهم  اأذكر  اأنا  وهنا  القراآن،  واأداء  القراءات  تعليم  يف  مهما  دورا 

البحث:
اأوًل: ال ميكن اال�ستعا�سة عن التعليم املبا�سر يف تعليم القراءات القراآنية البتة، ملا 
تبني لنا من ا�سرتاط التلقي املبا�سر وامل�سافهة يف �سحة حتمل القراءات واأدائها لدى 

علماء االإقراء قدميا وحديثا.
ثانيًا: ي�سوغ ا�ستثمار الذكاء اال�سطناعي يف تعليم القراءات كو�سيلة م�ساندة واأداء 

للقيا�ض، اإىل جانب التعليم املبا�سر بالتلقي وامل�سافهة.
ثالثًا: ال ي�سح التحمل وال االإجازة عند علماء االإقراء بالتعليم بالذكاء اال�سطناعي 
دون التلقي على ال�سيوخ، لوجود االنقطاع يف �سل�سلة االإ�سناد، وفقد االت�سال يف 

ال�سند.
رابعًا: يعد ا�ستثمار الذكاء اال�سطناعي يف تعليم القراءات حمفوفا بعدد من املعوقات 

التي ميكن اأن تتدارك بعدد من احللول.
واأما التو�سيات التي اأو�سي بها يف ختام هذا البحث فاأين اأجملها يف النقاط   

التالية:
الأوىل: اأو�سي مبزيد من الدرا�سات املتخ�س�سة التطبيقية التي ينتج عنها جتارب 

ميكن قيا�ض مدى اأثرها.
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بالذكاء  القراءات  تعليم  الدخول يف جمال  االإقراء  املتخ�س�سني يف  على  الثانية: 
تعليم  مع  يتنا�سب  مع  يتوافق  الذي  ال�سحيح  بالنموذج  ليخرجوا  اال�سطناعي، 

القراءات وطرق حتمله املعتربة عند اأهل االأداء.
الثالثة: اأو�سي بعقد عدد من امللتقيات واملوؤمترات املتخ�س�سة يف اال�ستثمار االأمثل 

للذكاء اال�سطناعي يف تعليم القراءات.
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ال�سيوطي،  الدين  جالل  بكر،  اأبي  بن  الرحمن  عبد  القراآن،  علوم  يف  االإتقان   -
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اجلعفي،  البخاري  الله  عبد  اأبو  اإ�سماعيل  بن  حممد  لالإمام  البخاري،  �سحيح   -

املحقق: حممد زهري بن نا�سر النا�سر ط: دار طوق النجاة.
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بن حممد بن يو�سف، املحقق: علي حممد ال�سباع )املتوفى 1380 هـ( ط: املطبعة 

التجارية الكربى.
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قتال الباغي واحلربي باحلرم املكي الشريف »دراسة فقهية«
ه بن حميدان اجلدع�ين• اأ.د. ح�مد بن َمدَّ

امللخـــــ�ص
تناول البحث قتال الباغي واحلربي باحلرم املكي ال�سريف ــ درا�سة فقهية ،   
يهدف البحث معرفة االأحكام الفقهية املتعلقة باأفعال البغاة يف احلرم املكي ال�سريف. 
�سناعتها.  وبيان  ال�سريف  املكي  للحرم  احلربي  لدخول  ال�سرعي  احلكم  وبيان 
ا�ستخدم الباحث املنهج العلمي واملنهج الو�سفي ومن اأهم النتائج التي تو�سل اإليها 
اإال  البغي  عن  ردعهم  ميكن  مل  اإذا  بغيهم؛  على  باحلرم  البغاة  قتال  جواز  الباحث 
ال  وحتى  للفتنة؛  ومنعًا  امل�سلمني؛  جماعة  عن  البغاة  �سرر  دفع  ل�سرورة  بالقتال؛ 
يكون احلرم املكي ال�سريف موطنًا لتجمع البغاة، واخلارجني عن ويل االأمر؛ واإال مل 
يعد احلرم املكي ال�سريف اآمنًا اإذا كان موطنًا لكل باغي معتٍد. وكذلك اأن االإمام ال 
يبداأ البغاة بالقتال حتى يبدءوه؛ اإبالًء للعذر، واإقامة للحجة عليهم، فاإن بدءوه بالقتال 
قاتلهم حتى يفرق �سملهم. ومن اأهم التو�سيات اإعدادبرامج توعوية متنوعة للتعريف 
باأحكام احلرمني ال�سريفني ؛ ون�سرها على نطاق وا�سع يف العامل االإ�سالمي.االهتمام 

العميق باإحداث برامج خا�سة بتعظيم البلد احلرام. 

ال�سعودية.  - املكرمة  القرى-مكة  اأم  واالأنظمة-جامعة  الق�سائية  الدرا�سات  كلية   - الق�سائية  الدرا�سات  بق�سم  االأ�ستاذ  	•

اإعداد الدكتور/ 
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Abstract
 The research dealt with the fighting of the oppressor and 
the warlike in the Holy Mosque in Makkah - a jurisprudential 
study. The research aims to know the jurisprudence provisions 
related to the actions of prostitutes in the Holy Mosque in 
Makkah. And a statement of the legal ruling for the military 
entry to the Holy Mosque in Mecca and a statement of its 
outrage. The researcher used the scientific method and the 
descriptive method. One of the most important results reached 
by the researcher is the permissibility of fighting prostitutes 
in the sanctuary against their prostitutes. if they can only be 
deterred from the prostitute by fighting; due to the necessity of 
warding off the harm of transgressors on behalf of the Muslim 
community; To prevent sedition; So that the Holy Mosque in 
Makkah would not be home to a gathering of prostitutes and 
outlaws of the ruler; Otherwise, the Holy Mosque in Makkah 
will no longer be safe if it is the home of every aggressor. 
Likewise, the imam does not start aggressors with a fight until 
they begin it; In order to make excuses and establish an argument 
against them, if they start a fight, he will fight them until they 
are separated.Among the most important recommendations is 
the preparation of various awareness programs to introduce 
the provisions of the Two Holy Mosques; And dissemination 
on a large scale in the Islamic world. Deep interest in creating 
special programs to venerate the sacred land.
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مقدمـــــة
اأعظم مكانة، واأجل مقام يف فوؤاد كل م�سلم، وم�سلمة؛  له  احلرم ال�سريف   
منه �سع نور االإ�سالم للعامل قاطبة؛ قال ابن القيم)1( -رحمه الله-وهو يتحدث عن 
ور�سوله،  دينه،  به  الله  اأعز  ت�سريفًا-:"الذي  الله  -زادها  ملكة  االأعظم  الفتح  اأهمية 
اأيدي  للعاملني من  وجنده، وحزبه االأمني، وا�ستنقذ به بلده، وبيته الذي جعله هدًى 
الكفار، وامل�سركني، وهو الفتح الذي ا�ستب�سر به اأهل ال�سماء، و�سربت اأطناب عزه 
على مناكب اجلوزاء ، ودخل به النا�ض يف دين الله اأفواجًا، واأ�سرق به وجه االأر�ض 

�سياًء، وابتهاجًا")2(.
واأبينها  ثمرة،  واأجلها  فائدة؛  واأكرثها  اأثرًا؛  الفقه  اأبواب  اأعظم  من  فكان   
املكيال�سريف؛جاء  باحلرم  املتعلقة  الفقهية  االأحكام  معرفة  من  فائدة؛اال�ستزادة 
الله عليه  الله-�سلى  الله عنهما-قال:قال ر�سول  اأبي �سفيان-ر�سي  عن معاوية بن 

و�سلم-:"من يرد الله به خريًا يفقهه يف الدين")3(.
ومن هذا املنطلق اخرتت اأن يكون هذا البحث بعنوان )قتال الباغي واحلربي   
، هو  باحلرم املكي ال�سريف...درا�سة فقهية(؛ وعلى الله اعتمد، ومنه املعونة ا�ْسَتِمدُّ

ربي ال اإله اإال هو عليه توكلت، واإليه متاب.
اأهمية البحث:

�سلة البحث الوثيقة باحلرم املكي ال�سريف ؛ الذي تتعلق به اأفئدة امل�سلمني يف   .1
�ستى اأقطار االأر�ض .

ْرعي الدم�سقي، ال�سهري بابن قيم اجلوزية، كنيته: اأبو عبدالله، ولد �سنة )691هـ(، بدم�سق، فقيه حنبلي،  هو: حممد بن اأبي بكر بن اأيوب الزُّ   )1( 
برع يف علوم عدة، من كتبه: اإعالم املوقعني عن رب العاملني، الطرق احلكمية، مفتاح دار ال�سعادة، اأحكام اأهل الذمة، تويف-رحمه الله-�سنة 
)751هـ(. ينظر: الذيل على طبقات احلنابلة: عبد الرحمن بن اأحمد بن عبد الرحمن البغدادي، ال�سهـري بابن رجب )170/5-179(، رقم 
)600(، املق�سد الأر�سد يف ذكر اأ�سحاب الإمام اأحمد: اإبراهيم بن حممد بن عبدالله بن مفلح املقد�سي، ال�سهري بابن مفلح )385-384/2(، 

رقم )910(.
زاد املعاد يف هدي خري العباد: ابن القيم )394/3(.   )2( 

 )12( وم�سلم   ،)39( �ص   ،)71( رقم  الدين،  يف  يفقهه  خريًا  به  الله  يرد  باب:من   )13( كتاب:العلم   )3( البخاري  اأخرجه:  عليه.  متفق    )3( 
كتاب:الزكاة )33( باب:النهي عن امل�ساألة، رقم )1037(، �ص )398(.
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اأهميتها  فلها  املكيال�سريف؛  باحلرم  املتعلقة  الفقهية  باالأحكام  االإملام  �سرورة   .2
الكربى التي ال تخفى على كل لبيب؛ واحلاجة لها دائمة على مر الزمان.

مل  الذي  االأمني  البلد  اإىل  �سررها  و�سل  قد  املعا�سرة  االإرهابية  االأعمال  اأن   .3
تتم مراعاة حرمته ؛ فاإن اأ�ساليب االإرهابيني تتنوع وتت�سكل ب�سور متعددة ؛ 
لتحقيق اأغرا�سهم اخلبيثة ؛فهم ي�ستخدمون اأقذر االأ�ساليب للو�سول لغاياتهم 
ال�سريرة ؛ حتى و�سل االأمر ببع�ض االإرهابيني اأن جعلوا القراآَن الكرمي و�سيلة 

للّتدمري ، وو�سعوا بني دّفتيه اأدوات الّتفجري 
اأهداف البحث:

اأهم اأهداف البحث ما يلي:
معرفة االأحكام الفقهية املتعلقة باأفعال البغاة يف احلرم املكي ال�سريف؛ وبيان   .1

�سناعتها.
بيان احلكم ال�سرعي لدخول احلربي للحرم املكي ال�سريف.  .2

امل�ساهمة يف تعظيم البلد احلرام ببيان اأحكامه الفقهية.  .3
اأ�سباب اختيارمو�سوع البحث:

من اأهم اأ�سباب اختيار مو�سوع البحث ما يلي:
اأن اململكة العربية ال�سعودية – زادها الله ت�سريفًا – هي مهبط الوحي ،ومهاجر   .1
النبي- �سلى الله عليه و�سلم-؛فاأهلها هم �سكان احلرم؛ فكان من اأوىل مايهتم 

به؛ هو بيان اأحكام احلرم املكي الفقهية؛ون�سرها ، واالعتناء بها.
ارتباط البحث باأعظم واأطهر البقاع يف االأر�ض ؛ امل�سجد احلراما ملبارك مبكة   .2

املكرمة.
عظم الفائدة املرجوة من الكتابة يف مثل هذه املو�سوعات املهمة؛ والرغبة اجلادة   .3

يف اإي�ساح االأحكام الفقهية لدخول احلربيني والبغاة للحرم املكي ال�سريف.
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جهل بع�ض النا�ض باالأحكام الفقهية املتعلقة باحلرم املكي ال�سريف ؛ وبع�سهم   .4
ممن اأكرمه ربا لربيةب ال�سكنى يف هذه البقاع الطاهرة ؛والتي تت�سرف �سنويًا 

بحجاج بيت الله العتيق.
قال   ، واخلري  الرب،  على  معونة  فيه  والعنايةبه  املو�سوع  هذا  مثل  طرق  اإن   .5

تعاىل..
منهجية البحث:

ا�ستخدم الباحث املنهج العلمي والو�سفي .  
خطة البحث:

ا�ستمل البحث على مقدمة، ومتهيد، و�سبعة مباحث، وخامتة.  
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التمهيد
التعريف مبفردات العنوان

املطلب االأول
تعريف الباغي

اأوًل: تعريف الباغي لغة)1(:
ابن  قال  ؛  واالعتداء  احلد،  ، وجتاوز  الف�ساد  على  لغة  البغي  معاين  تدور   
ال�سيء،  طلب  اأحدهما  اأ�سالن:  والياء  والغني،  "الباء،  الله-:  فار�ض)2(-رحمه 

والثاين: جن�سم نالف�ساد")3(.
والباغي هو: الذي يطلب ال�سيء ال�سال)4(؛وجمعه بغاة، وُبْغيان،يقال: بغى   
الْمُؤْمِنِنيَ  مِنَ  َطائَِفَتاِن  }وَإِن  تعاىل:  قوله  واعتدى)5(،ومنه  احلد،  جتاوز  َبْغيًا:  فالنًا 
َّتِي َتبْغِي حَتَّى َتفِيءَ إِلَى َأمِْر  خْرَى َفَقاتُِلوا ال اْقَتَتُلوا َفَأصْلِحُوا بَيْنَهُمَا َفِإن بََغتْ إِحْدَاهُمَا عََلى اْلُ

اللَّهِ َفِإن َفاءتْ َفَأصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدِْل وََأْقسُِطوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُْقسِطِينَ{ ]احلجرات: 9[.
والبغي ماأخوذ من قولهم: بغى اجلرح اإذ اترامى اإىلف�ساد)6(.  

والبغي: التعدي؛ويقال بغىا لرجل علينا بغيًا: عدل عن احلق، وا�ستطال)7(.  
والبغي: الظلم)8(،والبغي: الرتقي يف الف�ساد)9(.  

ينظر مادة )بغى( يف الكتب التالية:اأ�سا�ص البالغة: حممود بن عمر الزخم�سري، �ص)46(، تاج اللغة و�سحاح العربية: اإ�سماعيل بن حماد    )1( 
اجلوهـري، �ص)100(، تهذيب اللغة: حممد بن اأحمد الأزهري )367/1-369(، العني: اخلليل بن اأحمد الفراهيدي، �ص)82(، القامو�ص 
املحيط: حممد بن يعقوب الفريوزاآبادي، �ص)1631(، ل�سان العرب: حممد بن مكرم بن علي بن اأحمد الأن�ساري، ال�سهـري بابن َمْنُظور 

)455/1-458(، امل�سباح املنري: اأحمد بن حممد الفيومي، �ص)22-23(، املعجم الو�سيط: اإبراهيم م�سطفى واأخرون )65-64/1(.
هو: اأحمد بن فار�ص بن زكريا بن حممد الَقْزويني، ال�سهري بابن فار�ص، كنيته: اأبو احل�سني، ولد �سنة )329هـ(، من اأئمة اللغة، كان نحويًا    )2( 
على طريقة الكوفيني، ا�ستهر بالكرم، من كتبه: جممل اللغة، ال�ساحبي، حلية الفقهاء، تويف-رحمه الله-�سنة )395هـ(، بالري. ينظر: بغية 
الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة: عبدالرحمن بن اأبي بكر ال�سيوطي )352/1-353(، رقم: )680(، البلغة يف تاريخ اأئمة اللغة: حممد 
بن يعقوب الفريوزاآبادي، �ص)44(، رقم: )50(، نزهة الألباء يف طبقات الأدباء: عبد الرحمن بن حممد الأنباري، �ص)278-279(، رقم: 

.)126(
املقايي�ص يف اللغة: ابن فار�ص )271/1(، مادة )بغى(.   )3( 

ينظر: تهذيب اللغة: الأزهري )368/1(، ل�سان العرب:ابن َمْنُظور )456/1(.   )4( 
ينظر: املعجم الو�سيط: )64/1(.   )5( 

ينظر: تهذيب اللغة: الأزهري )367/1(.   )6( 
ينظر: ل�سان العرب: ابن منظور )457/1(.   )7( 

ينظر: اأ�سا�ص البالغة: الزخم�سري، �ص)46(، العني: الفراهيدي، �ص)82(، ل�سان العرب: ابن منظور )457/1(.   )8( 
ينظر: اأ�سا�ص البالغة: الزخم�سري، �ص)46(، الكليات: اأيوب بن مو�سى الكفوي، �ص )247(، امل�سباح املنري: الفيومي، �ص)23-22(.   )9( 
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والفئة الباغية: هي الظاملة اخلارجة عن طاعة االإمام العادل)1(.  
ثانيًا: تعريف الباغي اأ�سطالحًا:

الباغي ن�سبة اإىل الفئة الباغية؛ وله عدةتعريفات منها:  
الباغي:"الذي يخرج على االإمام يبغ يخلعه، اأو ميتنع من الدخول يف طاعته، اأو   -1

مينع حقًا وجب عليه بتاأويل")2(.
الباغي: "املخالف لالإمام العدل ؛ اخلارج عن طاعته باإمتناعه من اأداء ما وجب   -2

عليه، اأوغريه")3(.
املطلب الثاين

تعريف احلربي
اأوًل: تعريف احلربي لغة)4(:

قال ابن فار�ض- رحمه الله - : "احلاء ، والراء ، الباء ؛اأ�سول ثالثة: اأحدهما   
ال�سلب ، واالآخر: دويبة ، والثالث: بع�ض املجال�ض")5(.

على  ُحَرْيٌب)7(،وجتمع  وت�سغريها   ، توؤنث  ال�سلم)6(؛  نقي�ض  فاحلرب:   
ُحُروب)8(.

واحلرب: القتال بني فئتني)9(، واحلرب: املقاتلة ، واملنازلة)10(.  
واحَلَرُبب التحريك: نهب مال االإن�سان ، وتركه ال�سيء له)11(، يقال: حاربه   

حماربة ، وِحَرابًا: قاتله)12(. 
ينظر: تهذيب اللغة: الأزهري )368/1(، القامو�ص املحيط: الفريوزاآبادي، �ص)1631(، ل�سان العرب: ابن منظور )457/1(.   )1( 

الذخرية: اأحمد بن اإدري�ص القرايف )306/9(.   )2( 
كفاية الأخيار يف حل غاية الخت�سار: اأبو بكر بن حممد احل�سيني احل�سني )374/2(.   )3( 

ينظر مادة )حرب( يف الكتب التالية:اأ�سا�ص البالغة: الزخم�سري، �ص)119(، تاج اللغة و�سحاح العربية: اجلوهـري، �ص)220(، تهذيب    )4( 
اللغة: الأزهري )771/1-773(، العني: الفراهيدي، �ص)180(، القامو�ص املحيط: الفريوزاآبادي، �ص)93-94(، ل�سان العرب: ابن َمْنُظور 

)99/3-104(، امل�سباح املنري: الفيومي، �ص)49(، املعجم الو�سيط: )164-163/1(.
املقايي�ص يف اللغة: ابن فار�ص )48/2(.   )5( 

ينظر: تهذيب اللغة: الأزهري )771/1(، العني: الفراهيدي، �ص)180(، ل�سان العرب: ابن منظور )98/3(.   )6( 
ينظر: تهذيب اللغة )771/1(، تاج اللغة و�سحاح العربية: اجلوهـري، �ص)220(، ل�سان العرب: ابن منظور )99/3(.   )7( 

ينظر: ل�سان العرب: ابن منظور )99/3(.   )8( 
ينظر: املعجم الو�سيط: )164-163/1(.   )9( 

 )10(  ينظر: امل�سباح املنري: الفيومي، �ص )49(، املعجم الو�سيط: )163/1(.
 )11(  ينظر: تاج اللغة و�سحاح العربية: اجلوهـري، �ص)220(، ل�سان العرب: ابن منظور )101/3(.

 )12(  ينظر: املعجم الو�سيط: )163/1(.
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امل�سلمني)1(،  مع  وبني  بينهم  �سلح  ال  الذين  امل�سركني  بالد  وداراحلرب:   
والن�سبة اإىل دار احلرب: حربي)2(. 

ثانيًا: تعريف احلربي اإ�سطالحًا:
يعرف احلربي باأنه :"من دخل بالدنا حماربًا")3(.  

املحاربة  الكافرة  الدولة  جن�سية  يحمل  الذي  "الكافر  ويعرف-اأي�سًا-باأنه:   
للم�سلمني")4(.

املطلب الثالث
تعريف احلرم

اأوًل: تعريف احلرم لغة)5(:
يحرمون  التي  املواقيت  من  قريب  اإىل  بها  اأحاط  وما   ، مكة  حرم  احلرم:   

منها)6(، واحلرمان هما: مكة ، واملدينة)7(.
قال االأزهري)8(-رحمه الله-:"احلرم قد �سرب على حدوده باملنارا لقدمية   
التي بني خليل الله اإبراهيم عليها ل�سالم م�ساعرها ،وكانت قري�ست عرفها يف اجلاهلية 
،واالإ�سالم ؛ الأنه م�سكان احلرم، ويعلمون اأمنا دون املنار اإىل مكة من احلرم ،وما 
وراءها لي�ض من احلرم ، وملا بعث الله – عز وجل-حممد �سلى الله عليه و�سلم نبيًا 

اأقر قري�ض على ماعرفوه من ذلك")9(.
ابن  العرب:  ل�سان  الفريوزاآبادي، �ص)92(،  املحيط:  القامو�ص  الفراهيدي، �ص)180(،  العني:  الأزهري )771/1(،  اللغة:  تهذيب  ينظر:    )1( 

منظور )100/3(، امل�سباح املنري: الفيومي، �ص )49(.
ينظر: اأو�سح امل�سالك اإىل األفية ابن مالك: ابن ه�سام الأن�ساري )331/4(.   )2( 

معجم م�سطلحات األفاظ الفقه الإ�سالمي: �سائر ب�سمة جي، �ص)197(.   )3( 
معجم لغة الفقهاء: و�سعه: اأ.د: حممد روا�ص قلعة جي، د. حامد �سادق قنيبي، اأ.قطب م�سطفى �سانو، �ص )178(.   )4( 

�ص)185-184(،  الفراهيدي،  العني:  �ص)228-227(،  اجلوهـري،  العربية:  و�سحاح  اللغة  تاج  التالية:  الكتب  يف  )حرم(  مادة  ينظر    )5( 
�ص)51(،  الفيومي،  املنري:  امل�سباح   ،)144-136/3( َمْنُظور  العرب:ابن  ل�سان  �ص)1412-1411(،  الفريوزاآبادي،  املحيط:  القامو�ص 

املعجم الو�سيط: )169-168/1(.
ينظر: العني: الفراهيدي، �ص)184(.   )6( 

َمْنُظور  العرب:ابن  ل�سان  �ص)1411(،  الفريوزاآبادي،  املحيط:  القامو�ص  �ص)227(،  اجلوهـري،  العربية:  و�سحاح  اللغة  تاج  ينظر:    )7( 
.)144-136/3(

هو: من�سور بن حممد بن اأحمد الأزهري، ولد �سنة)282هـ(، اللغوي النحوي، من كتبه: تهذيب اللغة، التقريب يف التف�سري، علل القراءات،    )8( 
تويف-رحمه الله-�سنة)370هـ(. ينظر: �سذرات الذهب يف اأخبار من ذهب: عبداحلي بن اأحمد بن حممد العكري احلنبلي، ال�سهـري بابن 

العماد )4/ 379-380(، نزهة الألباء يف طبقات الأدباء: الأنباري، �ص)323(.
تهذيب اللغة: الأزهري )794/1(.   )9( 
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اأحرم  يقال:  ة)1(،  واالأنثى:ِحْرِميَّ  ، احلرم  اإىل  املن�سوب  الرجل  واحِلْرِمُي:   
القوم: دخلوا يف احلرم)2(.

ثانيًا: تعريف احلرم ا�سطالحًا:
التعريف اال�سطالحي للحرم ال يخرج عن معناه اللغوي ؛ واحلرم اإذا اأطلق   
يراد به حرم مكة ؛وهو موا�سع معروفة حمددة بنوع من العالمة ، وخارجها احلل)3(؛ 

قال املاوردي-رحمهالله-:"احلرم مكة، وماطاف بها من ن�سب حرمها")4(.
ومت جتديد اأعال حمدود احلرم يف الدولة ال�سعودية املباركة؛ حتيطب احلرم   

املكي من اجلهات االأربع)5(.
اأبعاد امل�سجد احلرام عن حدود احلرم)6(:

اأبي قبي�ض)7(،  امل�سجد احلرام يقع يف جمرى واٍد مبكة املكرمة بني: جبل   
وجبل اأجياد)8(، وجبل هندي)9(.

قال النووي)10( – رحمه الله - :"حد احلرم من جهة املدينة دون التنعيم   
عند بيوت بني نفار، على ثالثة اأميال من مكة، ومن طريق اليمن طرف اأ�ساة لنب على 
�سبعة اأميال من مكة، ومن طريق الطائف على عرفات من بطن منرة على �سبعة اأميال، 
اأميال، ومن طريق اجلعرانة  �سبعة  على  باملقطع  ثنية جبل  على  العراق  ومن طريق 

ينظر: تاج اللغة و�سحاح العربية: اجلوهـري، �ص)227(، العني: الفراهيدي، �ص)184(.   )1( 
ينظر: ل�سان العرب:ابن َمْنُظور )144-136/3(.   )2( 

ينظر: التعريفات الفقهية: حممد عميم الإح�سان املجددي، �ص)78(.   )3( 
الأحكام ال�سلطانية: علي بن حممد املاوردي، �ص)178(. وينظر: املجموع �سرح املهذب: يحيى بن �سرف النووي )283/7(.   )4( 

ينظر: جريدة عكاظ، العدد)17206(، بتاريخ )1434/11/29هـ(، �ص)11(، من ت�سريح للدكتور/فواز بن علي الدها�ص امل�سرف العام على    )5( 
اإدارة املتاحف يف جامعة اأم القرى.

بن  د.الهادي  باجودة،  عبدالله  بن  اإعداد/ د.حممد  عبدالعزيز:  بن  فهد  امللك  ال�سريفني  ال�سريفان يف عهد خادم احلرمني  ينظر: احلرمان    )6( 
احل�سني �سبيلي، �ص)38(، احلرم املكي ال�سريف والأعالم املحيطة به: عبدامللك بن دهي�ص، �ص)85-84(.

جبل اأبي قبي�ص: من اأ�سهر جبال مكة املكرمة، ي�سرف على امل�سجد احلرام من اجلهة ال�سرقية، ويت�سل بجبل ال�سفا، يبلغ ارتفاعه عما حوله    )7( 
)120م(. ينظر: مكة املكرمة)تاريخ ومعامل(:حممود حممد حمو، �ص)110(.

جبل اأَْجياد: بفتح اأوله و�سكون ثانية؛ جبل مبكة املكرمة؛ يلي ال�سفا، وهما اأجيادان: اأجياد الكبري، واأجياد ال�سغري. ينظر: معجم معامل    )8( 
احلجاز: عاتق بن غيث البالدي )56-53/1(.

َقعان من اجلهة اجلنوبية. ينظر: معجم معامل احلجاز: عاتق بن غيث  ُقَعييِ الأكرب من جبل  املكرمة يعترب اجلزء  جبل هندي: جبل مبكة    )9( 
البالدي )147-146/7(.

َرى النووي، كنيته: اأبو زكريا، ولد �سنة )631هـ(، بقرية نوى، واإليها ينت�سب، فقيه �سافعي، من اأعالم ال�سافعية،   )10(  هو: يحيى بن �سرف بن ميِ
ال�سافعية  الله-�سنة )676هـ(. ينظر: طبقات  من كتبه: املهذب، املنهاج �سرح �سحيح م�سلم بن احلجاج، ريا�ص ال�ساحلني، تويف-رحمه 

الكربى: ابن ال�سبكي )395/8-400(، رقم )1288(،العقد املذهب يف طبقات حملة املذهب: ابن املَُلقِّن، �ص )171(، رقم )418(.
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من�سع باآل عبدالله بن خالد على ت�سعة اأميال ، ومن طريق جدة من قطع االأع�سا�ض 
على ع�سرة اأميال من مكة")1(.

وتف�سيل ذلك على النحو التايل:  
يبعد عن التنعيم)2(بـ)150،6( كلم.  .1

يبعد عن اجِلْعَرانة)3(بـ)18( كلم.  .2
يبعد عن طريق )الطائف-الهدا( بـ)500،15( كلم.  .3

يبعد عن طريق الليثبـ)17( كلم.  .4

يبعد عن طريق جدةبـ)22( كلم.  .5

املجموع �سرح املهذب: النووي )283/7(.   )1( 
التنعيم: تقع يف اجلهة ال�سمالية من حدود احلرم املكي على طريق املدينة املنورة، وهو اأقرب موا�سع احلل للم�سجد احلرام. ينظر: مكة    )2( 

املكرمة )تاريخ ومعامل(: حممود حممد حمو، �ص)96(.
ْعَرانة: تقع يف اجلزء ال�سمايل ال�سرقي من مكة املكرمة؛ من جهة طريق الطائف )ال�سيل(. ينظر: معجم معامل احلجاز: عاتق بن غيث  اجليِ   )3( 

البالدي )148/2-151(، مكة املكرمة )تاريخ ومعامل(: حممود حممد حمو، �ص)98(.
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املبحث االأول
حكم الت�سدي ملن اأراد دخول احلرم املكي ال�سريف للقتال

واأهدافها  ال�سامية،  غاياتها  لها  يحقق  بحيث  االأمم،  لكل  مهٌم  مطلٌب  االأَْمن   
االأمم،  لنمو  احلقيقي  املدخل  وهو  والغاية؛  واملنهج،  الفكر،  وحدة  من  النبيلة؛ 
وتطورها، وتقدمها، فاالأَْمن من اأعظم النعم، قال تعاىل: }َأفِي ُقُلوبِِهم مَّرَضٌ َأِم ارَْتابُوا 

الِمُونَ{ ]النور: 55[. َأمْ يََخاُفونَ َأن يَحِيفَ اللَّهُ عََليِْهمْ وَرَسُوُلهُ بَْل ُأوْلَئِكَ هُمُ الظَّ
ولذا جاءت ال�سريعة االإ�سالمية بحفظ االأَْمن، وردع املعتدين، و�سد الظاملني،   
مطلٌب  االأمة  حياة  يف  االأر�ض؛فاالأَْمن  يف  يف�سدون  الذين  على  والق�ساء  وقهرهم، 
العبث،  من  عليه،و�سيانته  واملحافظة  اإليه،  للو�سول  اأمٍة  كل  َكِثريًا  جتتهد  �سامي، 

واالنحراف.
واإن من اأعظم خ�سائ�ض احلرم املكي ال�سريف؛ اأن خ�سه الله تعاىل باالأمن؛   
النَّاِس حِجُّ  آمِنًا وَلِلّهِ عََلى  إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخََلهُ َكانَ  مََّقامُ  بَيِّـنَاتٌ  آيَاتٌ  }فِيهِ  فقال تعاىل: 
الْبَيْتِ مَِن اسَْتَطاعَ إِلَيْهِ سَِبيلً وَمَن َكَفرَ َفِإنَّ اهلل َغنِيٌّ عَِن الْعَالَمِنيَ{ ]اآل عمران: 97[، وقال-
فُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِِهمْ َأَفِبالْبَاطِِل يُؤْمِنُونَ  َّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَُتَخطَّ جل وعال-: }َأوَلَمْ يَرَوْا َأن

وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَْكُفرُونَ{ ]العنكبوت: 67[.
اإذا تعر�سوا للقتال يف احلرم املكي  اأن امل�سلمني  وقد اتفق الفقهاء)1( على   
ال�سريف؛ فيجب اأن يدفعوا عن اأنف�سهم ، ويقاتلوا عدوهم؛ قال ابن عثيمني)2(-رحمه 

ا لله-"جواز القتال عند امل�سجد احلرام اإذا بداأنا بذلك اأهله")3(.

ينظر: بدائع ال�سنائع: اأبو بكر بن م�سعود بن اأحمد الَكا�َساين )85/6(، حا�سية ابن عابدين: حممد اأمني بن عمر بن عبد العزيز الدم�سقي،    )1( 
ال�سهـري بابن عابدين )46/4(، مواهب اجلليل: حممد بن حممد بن عبد الرحمن املغربي، ال�سهـري باحلطاب الرعيني )304/4(.

هو: حممد بن �سالح بن حممد العثيمني الوهيبي، كنيته: اأبو عبدالله، ولد �سنة )1347هـ(، فقيه، م�سارك يف عدة علوم، من كتبه: الأ�سول    )2( 
من علم الأ�سول، ت�سهيل الفرائ�ص، تقريب التدمرية، ال�سرح املمتع على زاد امل�ستقنع، تويف-رحمه الله-�سنة )1421هـ(. ينظر: ابن عثيمني 
�سالح  بن  حممد  ال�سيخ/  العالمة  �سماحة  مع  عامًا  ع�سر  اأربعة   ،)35-27( �ص  الزهراين،  م�سفر  بن  نا�سر  واإعداد:  جمع  الزاهد:  الإمام 
العثيمني: عبدالكرمي بن �سالح املقرن، �ص )9-20(، اجلامع حلياة العالمة حممد بن �سالح العثيمني-رحمه الله- العلمية والعملية وما قيل 

فيه من املراثي: وليد بن اأحمد احل�سني، �ص)26-10، 164-147(.
تف�سري القران العظيم )�سورة البقرة(: حممد بن �سالح العثيمني )379/2(.   )3( 
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فهو قول احلنفية)1(، قال الكا�ساين)2(-رحمه الله-:"اأما اإذا دخل مكابرًا، اأو مقاتاًل؛ 
يقتل")3(.

واملالكية)4(،قال ابن العربي)5(-رحمه الله : "اإال اأن يبتدئ الكافر بالقتال فيها ؛فيقتل 
بن�ض القران...هذا يبني اأن الكافر اإذا قاتل ُقتل بكل حال")6(.

ذكر  ما  على  احلرم  ماعدا  الله-:"واملكان  وَياين)8(-رحمه  الرُّ قال  وال�سافعية)7(، 
ناثم اأباح فيها قتال من قاتل")9(.

؛  احلرم  يف  قوتلوا  الله-:"ولو  اِوي)11(-رحمه  احَلجَّ واحلنابلة)10(؛قال   
دفعوا عن اأنف�سهم")12(.

ال�ستدلل:
اأوًل: قوله تعاىل: }وَاْقُتُلوهُمْ حَيْثُ َثقِْفُتمُوهُمْ وََأخِْرجُوهُم مِّنْ حَيْثُ َأخْرَجُوُكمْ وَالْفِْتنَُة 
َأشَدُّ مِنَ الَْقْتِل وَاَل ُتَقاتُِلوهُمْ عِندَ الْمَسِْجدِ الْحَرَاِم حَتَّى يَُقاتُِلوُكمْ فِيهِ َفِإن َقاَتُلوُكمْ َفاْقُتُلوهُمْ 

ينظر: بدائع ال�سنائع: الكا�ساين )85/6(، حا�سية ابن عابدين )46/4(.   )1( 
من  وكرم،  و�سجاعة،  وجاهة،  �ساحب  كان  حنفي،  فقيه  العلماء،  ملك  امللقب:  الَكا�َساين،  اأحمد  بن  م�سعود  بن  بكر  اأبو  الدين،  عالء  هو:    )2( 
كتبه: بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع، ال�سلطان املبني يف اأ�سول الدين، تويف-رحمه الله-�سنة )587هـ(، بحلب. ينظر: تاج الرتاجم: 
قا�سم بن ُقْطلُوُبَغا ال�سودوين، �ص )327-329(، رقم )327(، اجلواهر امل�سية يف طبقات احلنفية: عبــد القادر بن حممــد القر�سي احلنفي 

)25/4-28(، رقم )1900(.
ينظر: بدائع ال�سنائع: الكا�ساين )85/6(.   )3( 

احلطاب  اجلليل:  مواهب   ،)77/16( اجلد  ر�سد  بابن  ال�سهـري  القرطبي،  ر�سد  بن  اأحمد  بن  اأحمد  بن  حممد  والتح�سيل:  البيان  ينظر:    )4( 
.)304/4(

اأبو بكر، ولد �سنة )468هـ(، فقيه مالكي، حمدث،  هو: حممد بن عبدالله بن حممد بن عبدالله الإ�سبيلي، املعروف بابن العربي، كنيته:    )5( 
مف�سر، من كتبه: اأحكام القراآن، القوا�سم والعوا�سم، املح�سول يف اأ�سول الفقه، تويف-رحمه الله-�سنة )543هـ(.ينظر: الديباج املَُذهـب 
يف معرفة اأعيان علماء املذهـب: اإبراهـيم بن علي بن حممد املالكي، ال�سهـري بابن فرحون )233/2-236(، رقم )507(، �سجرة النور الزكية 

يف طبقات املالكية:حممد بن حممد خملوف، �ص )136-138(، رقم )408(.
اأحكام القراآن: ابن العربي )122/1(.   )6( 

ينظر: املجموع �سرح املهذب:النووي )286/7(.   )7( 
هو: عبدالواحد بن اإ�سماعيل الروياين، ولد �سنة )415هـ(، فقيه �سافعي، �سيخ ال�سافعية يف ع�سره، من كتبه: بحر املذهب، حلية املوؤمن يف    )8( 
الفروع، الكايف يف الفروع، تويف-رحمه الله-�سنة )501هـ(. ينظر: طبقات ال�سافعية الكربى: ابن ال�سبكي )193/7(، �سري اأعالم النبالء: 

الذهبي )260/19-262(، رقم )162(.
ينظر: بحر املذهب: الروياين )205/13(.   )9( 

ال�ساحلي،  القد�سي  مفلح  بن  اإبراهـيم بن حممد بن حممد  املقنع:  �سرح  املبدع  املرداوي )128/10(،  �سليمان  بن  الإن�ساف: علي   )10(  ينظر: 
ال�سهـري بابن مفلح )53/9(، معونة اأويل النهـى �سرح املنتهـى: حممد بن اأحمد الفتوحي احلنبلي، ال�سهـري بابن النجار)436/10(، املغني: 

عبدالله بن اأحمد بن حممد بن قدامة املقد�سي، ال�سهـري بابن قدامة )413/12(.
ي املقد�سي، كنيته: اأبو النَّجا، ولد �سنة )895هـ(، فقيه حنبلي، اأ�سويل، من  اويِ  )11(  هو: �سرف الدين، مو�سى بن اأحمد بن مو�سى بن �سامل احَلجَّ
كتبه: زاد امل�ستقنع يف اخت�سار املقنع، حا�سية التنقيح، حا�سية على الفروع، منظومة الآداب ال�سرعية، تويف-رحمه الله-�سنة )968هـ(.
ينظر: ت�سهـيل ال�سابلة ملريد معرفة احلنابلة: �سالح بن عبد العزيز بن علي العثيمني )1524/4-1526(، رقم )2590(، ال�سـحب الوابلة 
على �سرائح احلنابلة: حممد بن عبدالله بن حميد النجدي املكي، ال�سهـري بابن حميد )1134/3-1136(، رقم )767(، �سذرات الذهب: ابن 

العماد )472/10( .
الإقناع لطالب النتفاع: احلجاوي )214/4(.   )12( 
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َكَذلِكَ جَزَاء الَْكافِِرينَ{ ]البقرة: 191[.
وجه الدللة: اأن الله – جل وعال – اأباح قتلهم عند قتالهم يف احلرم؛ قال ابن 
عثيمني-رحمه الله-:"اإن حرمة امل�سلم اأعظم من حرمة البيت؛ فالذين ينتهكون دماء 
الأن  الله؛  عند  البيت  حرمة  ينتهكون  الذين  من  اأ�سد  امل�سلمني؛  واأموال  امل�سلمني، 
حرمة امل�سلم اأعظم عند الله تعاىل؛ ودليل ذلك اأن القتال يف مكة حمرم، ولكن الله 
اأرادوا �سفك دماء  فلما  يَُقاتُِلوُكمْ{،  الْحَرَاِم حَتَّى  الْمَسِْجدِ  ُتَقاتُِلوهُمْ عِندَ  }وَاَل  قال: 

امل�سلمني، وقاتلوا امل�سلمني، اأمر بقتلهم معاأن يف قتلهم انتهاك االأمن البيت")1(.
ثانيًا: اأن حرمة احلرم ال تلزم حتمالأ ذى املقاتل ينفيه؛كال�سيد اإذا �سال على اإن�سان 

يف احلرم،جاز قتله؛دفع ًاالآذاه)2(. 
ثالثًا: اأنه من دخل احلرم املكي ال�سريف للقتال ؛ قد هتك حرمة احلرم؛ فيقتل تالفيًا 

للهتك؛ وزجرًا لغريه من الهتك)3(.
دمه،  لتحرمي  فالينته�ض  حلرمته،  هاتك  فهو  اعتداًء؛  باحلرم  قاتل  من  رابعًا:اأن 

و�سيانته؛ مبنزلة اجلاين يف دار امللك اليع�سم حلرمة امللك)4(.
على  االعتداء  اأن  ال�سعودية  العربية  باململكة  العلماء  كبار  هيئة  واأو�سحت   
احلرم ال�سريف جرم عظيم؛ وجرمية ب�سعة؛ يجب الت�سدي لها؛ واإن اقت�سى االأمر 
الهيئة  من  ال�سادرة  البيانات  ومن  للفتنة؛  واإخمادًا  لالعتداء؛  منعًا  باحلرم؛  القتال 
ما  )1400هـ(؛  عام  ال�سريف  باحلرم  القتال  على  الباغية  الفئة  اإقدام  بخ�سو�ض 
ن�سه)5(: "احلمدلله وحده، و�سلى الله و�سلم على من ال نبي بعده حممد، وعلى اآله، 
اخلام�سة  دورته  العلماء يف  كبار  هيئة  انعقاد جمل�ض  فبمنا�سبة  وبعد:  و�سحبه... 
ع�سرة يف مدينة الريا�ض يف الن�سف االأول من �سهر �سفر عام )1400هـ(؛ للنظر 

تف�سري القران الكرمي )�سورة اآل عمران(: حممد بن �سالح العثيمني )558/1(.   )1( 
ينظر:حا�سية ابن عابدين )215/6(.   )2( 

ينظر: بدائع ال�سنائع: الكا�ساين )85/4(.   )3( 
ينظر: معونة اأويل النهى: ابن النجار )436/10(، املغني: ابن قدامة )414-413/12(.   )4( 

ينظر: جملة البحوث الإ�سالمية، العدد:)5(، بتاريخ:)حمرم-�سفر-ربيع الأول-ربيع الثاين(، �سنة)1400هـ(، �ص)324-321(.   )5( 
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يف االأعمال املدرجة يف جدول اأعمال هذه الدورة، راأت الهيئة اأن من واجبها اإ�سدار 
بيان ب�ساأن االعتداء على امل�سجد احلرام من قبل الفئة املعتدية ال�سالة التي كفى الله 
املوؤمنني �سر عدوانها، فتم الق�ساء عليها بف�سل الله، وكرمه، فاإن هيئة كبار العلماء 
بهذه املنا�سبة ت�ستنكر من هذه الفئة الظاملة فعلها االآثم، وعدوانها الغادر، وتعتربها 

بذلك قد ارتكبت عدة جرائم اأهمها مايلي:
انتهاك حرم الله، وجعله ميدانًا للقتل، والقتال، وحتويله من حرم اآمن اإىل �ساحة   -1
حرب ت�سودها الفو�سى، والفزع، واال�سطرابات، والقتل، والقتال، متجاهلني 
َّذِينَ  ال }إِنَّ  تعاىل:  الله  قال  البالغ،  ال�سديد، واالإجرام  الوعيد  ما يف ذلك من 
َّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاِس سَوَاء الْعَاكِفُ  َكَفرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَِبيِل اللَّهِ وَالْمَسِْجدِ الْحَرَاِم ال
فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُِردْ فِيهِ بِِإلْحَادٍ بُِظلٍْم ُنذِْقهُ مِنْ عََذاٍب َألِيٍم{ ]احلج: 25[، ويف �سحيح 
البخاري اأن ر�سول الله -�سلى الله عليه و�سلم- قال:"اإن مكة حرمها الله، ومل 
يحرمها النا�ض، فال يحل المرئ يوؤمن بالله، واليوم االآخر، اأن ي�سفك بها دمًا، 
عليه  الله  -�سلى  الله  ر�سول  بقتال  ترخ�ض  اأحد  فاإن  �سجرًا،  بها  يع�سد  وال 
و�سلم- فيها،فقولوا اإنا لله اأذن لر�سوله، ومل ياأذن لكم، واإمنا اأذن يل �ساعة من 

نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها باالأم�ض، فليبلغ ال�ساهد الغائب".
�سفك دماء امل�سلمني يف بلد الله احلرام مكة املكرمة، ويف حرمه االآمن حيث قتل   -2
فيه على اأيديهم، وب�سبب فتنتهم الع�سرات من امل�سلمني مع�سومي الدم واملال. 

االإقدام على القتال يف البلد احلرام ، ويف ال�سهر احلرام،قال تعاىل: }يَسَْأُلونَكَ   -3
عَِن الشَّهِْر الْحَرَاِم قَِتاٍل فِيهِ ُقْل قَِتاٌل فِيهِ َكِبريٌ وَصَدٌّ عَن سَِبيِل اللّهِ وَُكْفرٌ بِهِ وَالْمَسِْجدِ 
الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ َأهْلِهِ مِنْهُ َأْكبَرُ عِندَ اللّهِ وَالْفِْتنَُة َأْكبَرُ مِنَ الَْقْتِل وَاَل يَزَاُلونَ يَُقاتُِلونَُكمْ حَتَّىَ 
يَرُدُّوُكمْ عَن دِينُِكمْ إِِن اسَْتَطاعُواْ وَمَن يَرَْتدِدْ مِنُكمْ عَن دِينِهِ َفيَمُتْ وَهُوَ َكافِرٌ َفُأوْلَـئِكَ 
خَالِدُونَ{  فِيهَا  هُمْ  النَّاِر  َأصْحَابُ  وَُأوْلَـئِكَ  وَاآلخِرَةِ  الدُّنْيَا  فِي  َأعْمَاُلهُمْ  حَِبَطتْ 

]البقرة: 217[،االآية.
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واليته،و�سلطانه  اإمامهم،وحتت  مع  اأمرهم،وهم  وويل  امل�سلمني،  اإمام  على  اخلروج   -4
عليها  لكلمة؛يح�سدهم  واجتماع  والتنا�سح،  حاملناال�ستقرار،والتكاتف،والتاآلف،  يف 
كثري من�سع وبالعامل، ودولها، م�ستهينني بجرميةاخلروج على ولياأمر امل�سلمني، وخلع 
مافياأ عناقهم لهم نبيعة نافذة،جاهلني اأومتجاهلني مايف ذلكم الن�سو�ض ال�سرعية من 
َّذِينَ آمَنُواْ َأطِيعُواْ اللّهَ وََأطِيعُواْ الرَّسُوَل وَُأوْلِي اَلمِْر  الكتاب، وال�سنة،قال تعاىل: }يَا َأيُّهَا ال
مِنُكمْ َفِإن َتنَاَزعُْتمْ فِي شَيْءٍ َفرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُوِل إِن ُكنُتمْ ُتؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوِْم اآلخِِر َذلِكَ 
الله  ]الن�ساء: 59[، ويف ال�سحيحني عن عبادةبن ال�سامت-ر�سي  َتْأِويلً{  خَيْرٌ وََأحْسَنُ 
اأن  اأخذ علينا،  الله عليه و�سلم-فبايعناه،فكان فيما  الله-�سلى  عنه- قال:دعانار�سول 
بايعنا على ال�سمع،والطاعة يف من�سطنا،ومكرهنا، وع�سرنا، وي�سرنا، واأثرة علينا، واأن 
الننازع االأمر اأهله، قال:" اإال اأن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان"، واللفظ 

مل�سلم.
ويف �سحيح م�سلم عن ابن عمر- ر�سي الله عنه- اأنه �سمع ر�سول الله- �سلى الله عليه   
و�سلم-يقول:"من خل عيدًامن طاعة لقي الله يوم القيامة والحجة له، ومن مات ولي�ض 

يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية". 
ويف �سحيح م�سلم عن عبد الله بن عمرو بن العا�ض-ر�سي الله عنه- اأن النبي- �سلى   
اإن  فليطعه  فوؤاده،  وثمرة  يده،  �سفقة  فاأعطاه  اإمامًا  بايع  و�سلم-قال:"من  عليه  الله 

ا�ستطاع، فاإن جاء اآخر ينازعه فا�سربوا عنق االآخر".
ويف �سحيح م�سلم عن عرفجة بن �سريح اأن النبي- �سلى الله عليه و�سلم-قال:"من   
اأتاكم واأمركم جميع يريد اأن ي�سق ع�ساكم، اأويفرق جماعتكم فا�سربوا عنقه كائنًا من 

كان".
الت�سبب يف تعطيل حرم الله مدة اعتدائهم على همنا  ل�سعائرنا الدينية من �سالة، وذكر،   
وطواف، وتالوة لكتاب الله، وغري ذلك من اأنواع العبادات حتى اإنهم �سيع عليه جمع 
مت�سل فيه، وملرتفع من ماآذنه نداءات ال�سالة جمعة وجماعة، قال تعاىل: }وَمَنْ َأْظَلمُ 
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مِمَّن مَّنَعَ مَسَاِجدَ اللّهِ َأن يُْذَكرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا ُأوْلَـئِكَ مَا َكانَ لَهُمْ َأن يَدْخُُلوهَا إاِلَّ 
خَآئِفِنيَ هُلمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي اآلخِرَةِ عََذابٌ عَظِيمٌ{ ]الربة: 114[،االآية.

هذا  حظرية  يف  بزجهم  وغريهم،  وال�سذج،  والن�ساء،  االأغرار،  من  مبجموعة  التغرير   -6
قتل  يف  امل�سقة،والت�سبب  و�سنوف  املاآ�سي،  من  لكثري  وتعري�سهم  االآثم،  الطغيان 

بع�سهم.
7-االنقياد لداعي الهوى، وال�سالل؛ حيث قام من توىل كرب هذه الفتنة باالإ�سار ةاإىل اأحدهم 
ووجود  ذلك،  على  مايدل  انتفاء  مع  مببايعته  املطالبة  واأعلن  املنتظر،  املهدي  هو  باأنه 

مايكذبه. 
وبناء على ماتقدم فاإن هيئة كبار العلماء تعترب هذه الفئة فئة �سالة؛ العتدائها على   
حرم الله، وعلى م�سجده احلرام، و�سفكه االدم احلرام، وقيامها مباي�سبب فرقة امل�سلمني، 
َّذِينَ َكَفرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَِبيِل اللَّهِ  }إِنَّ ال و�سق ع�ساهم، وبذلك دخلت حتت قوله �سبحانه: 
َّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاِس سَوَاء الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُِردْ فِيهِ بِِإلْحَادٍ بُِظلٍْم ُنذِْقهُ مِنْ  وَالْمَسِْجدِ الْحَرَاِم ال
يُْذَكرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى  َألِيٍم{ ]احلج: 25[، وقوله: }وَمَنْ َأْظَلمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاِجدَ اللّهِ َأن  عََذاٍب 
يَدْخُُلوهَا إاِلَّ خَآئِفِنيَ هُلمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي اآلخِرَةِ عََذابٌ  لَهُمْ َأن  ُأوْلَـئِكَ مَا َكانَ  فِي خَرَابِهَا 

عَظِيمٌ{ ]الربة: 114[،االآية.
والهيئة اإذ ترى يف هذه الفئة الظاملة هذا الراأي ترى اأن يف من�سوراتها من ال�سبه   
االآثمة،والتاأويالت الباطلة، واالجتاهات ال�سالة مايعترب بذور �سر، وفتنة، و�سالل، وطريق 
بع�ض  يغرت  قد  بدعاوى  والعباد  البالد،  والتالعب مب�سالح  واال�سطرابات،  الفو�سى،  اإىل 
ال�سذج بظاهرها، ويف بواطنها ال�سر امل�ستطري، واإذ تبني الهيئة ذلك، وت�ستنكره؛ فاإنها حتذر 
امل�سلمني جميعًا مما يف تلك املن�سورات من ال�سبه االآثمة، والتاأويالت الباطلة، واالجتاهات 
ال�سيئة، كما اأن الهيئة بهذه املنا�سبة، ومبنا�سبة الق�ساء على فتنتهم من حكومة جاللة امللك 
خالد بن عبدالعزيز- حفظه الله ووفقه واأعانه على كل خري- ت�سكر الله �سبحانه وتعاىل اأن 

ي�سر اأ�سباب الق�ساء عليها.
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املبحث الثاين
حكم قتال البغاة باحلرم املكي ال�سريف

اأوىل الفقهاء-رحمهم الله-عنايتهم باأحكام البغاة اخلارجني عن طاعة ويل   
االأمر؛ ملا لها من اأهمية خا�سة يف حياة االأمة، ومدى ا�ستقرارها، و�سعورها باالأمن، 
واالأ�سل يف ذلك قوله تعاىل: }وَإِن َطائَِفَتاِن مِنَ الْمُؤْمِنِنيَ اْقَتَتُلوا َفَأصْلِحُوا بَيْنَهُمَا َفِإن 
َّتِي َتبْغِي حَتَّى َتفِيءَ إِلَى َأمِْر اللَّهِ َفِإن َفاءتْ َفَأصْلِحُوا  خْرَى َفَقاتُِلوا ال بََغتْ إِحْدَاهُمَا عََلى اْلُ
بَيْنَهُمَا بِالْعَدِْل وََأْقسُِطوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُْقسِطِنيَ{ ]احلجرات: 9[؛ قال ابن العربي-رحمه 
الله-: "هذه االآية هي االأ�سل يف قتال امل�سلمني، والعمدة يف حرب املتاأولني، وعليها 

عول ال�سحابة، واإليها جلاأ االأعيان من اأهل امللة")1(.
الأنه  االأمر؛  لويل  خا�سة  االأهمية  بالغ  اأمر  للبغاة  الفقهية  باالأحكام  فاالإملام   

امل�سوؤول االأول عن تدبري �سوؤون االأمة.
حترير حمل النزاع: اإذا التجاأت الفئة الباغية باحلرم املكي ال�سريف؛ ومكثوا   
به؛ ومل يبدوؤا فيها قتااًل؛ فيكون القتال ابتداًء من اأهل العدل بحق؛ قال احلطاب)2( 

-رحمه الله-:"حمل اخلالف ما مل يبداأ؛ واحلا�سر بالقتال؛ فاإذا بداأ به جاز")3(.
واتفق الفقهاء على اأنه اإذا اأمكن ردع البغاة، ودفع �سرهم بغري القتال مل يجز   

القتال)4(.
الأقوال يف امل�ساألة:  

اختلف الفقهاء-رحمهم الله-يف امل�ساألة على قولني:  
القول الأول: جواز قتال البغاة باحلرم على بغيهم؛ اإذا مل ميكن ردعهم عن البغياإ 

ال بالقتال. وهو قول اأكرث الفقهاء)5(.
اأحكام القراآن: ابن العربي )135/4(. وينظر: اجلامع لأحكام القراآن: حممد بن اأحمد الأن�ساري القرطبي )317/6(.   )1( 

هو: حممد بن حممد بن عبدالرحمن الرعيني املغربي، املعروف باحلطاب، كنيته: اأبو عبدالله، ولد �سنة )902هـ(، فقيه مالكي، من كتبه:    )2( 
�سرح قرة العني يف الأ�سول، مواهب اجلليل ل�سرح خمت�سر خليل، حترير الكالم يف م�سائل اللتزام، تويف-رحمه الله-�سنة )954هـ(. 
ينظر: �سجرة النور الزكية: خملوف، �ص)270(، رقم )998(، كفاية املحتاج ملعرفة من لي�ص يف الديباج: اأحمد بابا التنبكتي، �ص )468-

470(، رقم )633(.
: مواهب اجلليل: احلطاب )304/4(.   )3( 

ينظر: فتح الباري �سرح �سحيح البخاري: ابن حجر )48/4(.   )4( 
ينظر: املجموع �سرح املهذب: النووي )286/7(.   )5( 
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الله- احلطاب-رحمه  اختاره  املالكية)2(،  عند  وقول  احلنفية)1(،  قول  فهو   
لغري  بها  ال�سالح  حمل  يحل  ال  واأنه  مبكة،  كانوا  اإذا  البغاة  قتال  فقال:"االأرجح 

�سرورة، واأن حمله ل�سرورة جائز")3(.
وقول ال�سافعية)4(، قال النووي-رحمه الله-:"هو ال�سواب")5(.  

وقول احلنابلة)6(.  
ال�ستدلل:

قوله تعاىل: }الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهِْر الْحَرَاِم وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ َفمَِن اعَْتدَى عََليُْكمْ   .1
َفاعَْتدُواْ عََليْهِ بِمِْثِل مَا اعَْتدَى عََليُْكمْ وَاتَُّقواْ اللّهَ وَاعَْلمُواْ َأنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِنيَ{ ]البقرة: 
باالعتداء؛  انتهكها  فمن  حرمة؛  ال�سريف  املكي  للحرم  اأن  وجهالداللة:    ،]194

وجب اأن ينتهك منه مثل ذلك باحلرم؛ والباغي معتدي؛ ومنتهك حلرمة احلرم؛ 
فجاز قتاله)7(.

عن اأن�ض بن مالك-ر�سي الله عنه-اأن النبي-�سلى الله عليه و�سلم-دخل مكة   .2
متعلق  خطل  ابن  فقال:  رجل  جاء  نزعه  فلما  املغفر،  راأ�سه  وعلى  الفتح،  يوم 

باأ�ستار الكعبة، فقال:"اقتله")8(.
وجه الدللة: دل احلديث على جواز القتال يف احلرم املكي ال�سريف ؛ لقوله-�سلى 

الله عليه و�سلم-"اقتله".
ونوق�ص: باأن قتل ابن خطل؛ اإمنا كان يف ال�ساعة التي اأبيح فيها القتال.

ينظر: حا�سية ابن عابدين )46/4(.   )1( 
ينظر: حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري: حممد بن اأحمد بن عرفة الد�سوقي )97/2(، منح اجلليل �سرح على خمت�سر العالمة خليل:    )2( 

حممد بن اأحمد بن حممد علي�ص )260/2(، مواهب اجلليل: احلطاب )304/4(.
ينظر: مواهب اجلليل: احلطاب )305/4(.   )3( 

احلاوي   ،)289/1( الوكيل  بابن  ال�سهري  مكي،  بن  عمر  بن  حممد  والنظائر:  الأ�سباه  �ص)187(،  ال�سلطانية:املاوردي،  الأحكام  ينظر:    )4( 
الكبري: املاوردي )110/14(، املجموع �سرح املهذب: النووي )286/7(.

ينظر: املجموع �سرح املهذب: النووي )286/7(.   )5( 
ينظر: الأحكام ال�سلطانية: حممد احل�سني الفراء احلنبلي، ال�سهـري باأبي َيْعلى، �ص)193(، املغني: ابن قدامة )413/12(.   )6( 

ينظر: فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التف�سري: حممد بن علي ال�سوكاين )287-286/1(.   )7( 
رقم)4286(،  الفتح،  يوم  الراية  و�سلم-  عليه  الله  النبي-�سلى  ركز  )48(باب:اأين  )64(كتاب:املغازي،  البخاري،  عليه.اأخرجه:  متفق    )8( 

�ص)810(، واللفظ له، وم�سلم، )15(كتاب: احلج، )84(باب:جواز دخول مكة بغري اإحرام، رقم)1357(، �ص)536(.
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وميكن االإجابة على ذلك: باأنها اإمنا اأبيحت �ساعة الدخول حتى ا�ستوىل عليها،   
واأذعن له اأهلها، واإمنا قتل ابن خطل بعد ذلك)1(.

اأن قتال البغاة من حقوق الله تعاىل التي ال جتوز اإ�ساعتها؛ فحفظها يف احلرم   .3
املكي ال�سريف اأوىل من اإ�ساعتها)2(.

عن  يرجعوا  حتى  عليهم  ي�سيق  بل  باحلرم  البغاة  قتال  حترمي  الثاين:  القول 
البغي،ويدخلوا يف اأحكام اأهل العدل.

وابن  العيد)5()6(،  دقيق  وابن  ابن حزم)4(،  واختيار  املالكية)3(؛  قول  وهو   
القيم)7(.

ال�ستدلل:
مَا بَيْنَ 

ِّ
َّهُ نَزَّلَهُ عََلى َقلِْبكَ بِِإْذِن اللّهِ مُصَدِّقًا ل ِجبِْريَل َفِإن

ِّ
قوله تعاىل: }ُقْل مَن َكانَ عَدُوًّا ل  .1

لِلْمُؤْمِنِنيَ{ ]البقرة: 97[)8(، واالآية عامة؛ وهي خرب، ومعناها  يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى 
اأمر، تقديرها: ومن دخله فاأمنوه)9(.

ونوق�ص: باأن الله-جل وعال-مل ي�سع حدًا من حدوده عن اأحد من خلقه من اأجل 

ينظر: املنهاج �سرح �سحيح م�سلم بن احلجاج: النووي )136/9(.   )1( 
ينظر: املجموع �سرح املهذب: النووي )286/7(.   )2( 

ينظر: حا�سية الد�سوقي )97/2(، عقد اجلواهـر الثمينة: عبدالله بن جنم بن �سا�ص )444/1(، منح اجلليل: علي�ص )260/2(، مواهب    )3( 
اجلليل: احلطاب )304/4(.

ينظر: املحلى بالآثار: ابن حزم )151/11(.   )4( 
هو: حممد بن علي بن وهب الق�سريي امل�سري، ولد �سنة)625هـ(، كنيته: اأبو الفتح، و�سهرته: ابن دقيق العيد، فقيه، حمدث، من كتبه:    )5( 
ابن  املذهب:  الديباج  ينظر:  الله-�سنة)702هـ(.  تويف-رحمه  احلفاظ،  طبقات  ال�سطالح،  بيان  يف  القرتاح  الأحكام،  باأحاديث  الإملام 

فرحون )318/2-319(،  �سذرات الذهب: ابن العماد )6-5/6(.
ينظر: اإحكام الأحكام �سرح عمدة الأحكام: ابن دقيق العيد، �ص)617-616(.   )6( 

ينظر: زاد املعاد من هدي خري العباد: ابن القيم )442/3(.   )7( 
واختلف العلماء يف هذه الآية هل هي حمكمة اأم من�سوخة على قولني:   )8( 

"فاإن قاتلوكم" يف احلرم،  القول الأول:  اأن الآية حمكمة؛ ولي�ست من�سوخة؛ واأنه ليجوز القتال فيا حلرم اإلبعد اأن يعتدى، قاملجاهد:   
ابنا جلوزي، والقرطبي،  قاتله كما يقاتلك"،وقد رجح كاًل من:   اأبدًا، فمن عداعليك فقاتل كف  الكافرين، لتقاتل فيه  فاقتلوهم ذلك جزاء 

وال�سوكاين اأنا لآيةم حكمة.
" كانوا ليقاتلون فيه حت  ""قوله"ولتقاتلوهم عند امل�سجد احلرام حتىي يقاتلوكم فيه  اأن الآية من�سوخة، قال قتادة:  الثاين:   القول   
ىيبدوؤوا بالقتال، ثم ن�سخ بعد ذلك فقال "وقاتلوهم حتىل اتكون فتنة"حتى ليكون �سرك"؛ويكون الدين لله"اأن يقال لاأله اإلالله، عليها 

قاتل نبي الله واإليها دعا". 
ينظر: تف�سري القراآن العظيم: اإ�سماعيل بن عمر الدم�سقي،ال�سهري بابن كثري، �ص )177(، التف�سريالكبري: الرازي )289/5(،جامع البيان:   
حممد بن جريرالطربي )231/2(، اجلامع لأحكام القراآن: القرطبي )351/2(، زادامل�سري: ابناجلوزي، �ص )112(،فتح القدير: ال�سوكاين 

.)283/1(
ينظر: اجلامع لأحكام القران: القرطبي )140/4(.   )9( 
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بقعة، ومو�سع �سار اإليها من لزمه ذلك)1(.
قوله تعاىل: }وَاْقُتُلوهُمْ حَيْثُ َثقِْفُتمُوهُمْ وََأخِْرجُوهُم مِّنْ حَيْثُ َأخْرَجُوُكمْ وَالْفِْتنَُة   .2
َقاَتُلوُكمْ  َفِإن  فِيهِ  يَُقاتُِلوُكمْ  حَتَّى  الْحَرَاِم  الْمَسِْجدِ  عِندَ  ُتَقاتُِلوهُمْ  وَاَل  الَْقْتِل  مِنَ  َأشَدُّ 
]البقرة: 191[؛ وهي عامة يف حترمي القتال يف  َفاْقُتُلوهُمْ َكَذلِكَ جَزَاء الَْكافِِرينَ{ 

احلرم املكي ال�سريف.
حديث اأبي �سريح اخلزاعي)2(؛ وفيه: "اإن مكة حرمها الله، ومل يحرمها النا�ض،   .3
بها  يع�سد  دمًا، وال  بها  ي�سفك  اأن  االآخر  واليوم  بالله،  يوؤمن  يحل المرئ  فال 
�سجرة، فاإن يرخ�ض بقتال ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم فقولوا له: اإن الله 
اأذن لر�سوله، ومل ياأذن لكم، واإمنا اأذن يل �ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها 

اليوم كحرمتها باالأم�ض، وليبلغ ال�ساهد الغائب")3(.
وجه الدللة: اأن احلديث عام يف لفظه بتحرمي القتال باحلرم املكي ال�سريف؛   
فيها،  القتال  مطلق  بتحرمي  البقعة  الإظهار حرمة  التحرمي؛  هذا  اأن  على  ويدل 

و�سفك الدم)4(.
ونوق�ص: قال النووي-رحمه الله-:"اأن معنى احلديث حترمي ن�سب القتال عليهم، 

وقتالهم مبا يعم كاملنجنيق، وغريه، اإذا اأمكن اإ�سالح احلال بدون ذلك")5(.
وميكن االإجابة عليه: باأنه تخ�سي�ض ال دليل عليه.  

حديث ابن عبا�ض-ر�سي الله عنه-؛ وفيه:"اإن هذا البلد حرمه الله يوم خلق ال�سموات،   .4
واالأر�ض، فهو حرام بحرمة الله اإىل يوم القيامة، واإنه مل يحل القتال فيه الأحد قبلي، 

ومل يحل يل اإال �ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله اإىل يوم القيامة")6(.
ينظر: جامع البيان: الطربي )23/4(.   )1( 

هو: ال�سحابي اجلليل/ خويلد بن عمرو اخلزاعي، الكعبي، كنيته: اأبو �سريح، اأ�سلم قبل الفتح، وكان معه لواء خزاعة يوم الفتح، تويف-   )2( 
ر�سي الله عنه-�سنة)68هـ(، باملدينة. ينظر: ال�ستيعاب: يو�سف بن عبدالله بن حممد بن عبد الرب النمري القرطبي، ال�سهـري بابن عبد الرب، 

�ص)821(، رقم )3008(، الإ�سابة: اأحمد بن علي بن حممد الع�سقالين، ال�سهـري بابن حجر، �ص)1495(، رقم)10425(.
اأخرجه: البخاري، )28(كتاب: جزاء ال�سيد، )8(باب: ل يع�سد �سجر احلرم ، رقم )1832(، �ص)349(.   )3( 

ينظر: اإحكام الأحكام �سرح عمدة الأحكام: ابن دقيق العيد، �ص)617(.   )4( 
املجموع �سرح املهذب: النووي )287/7(. وينظر: مواهب اجلليل: احلطاب )304/4(.   )5( 

متفق عليه.اأخرجه: البخاري، )58( كتاب:اجلزية، )22(باب: اإثم الغادر للرب والفاجر، رقم)3189(، �ص)612(، وم�سلم، )15(كتاب:احلج،    )6( 
)82( باب: حترمي مكة و�سيدها، رقم)1353(.
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وجه الدللة: اأن �سيغة التحرمي تتناول حترمي القتال)1(.  
عن جابر-ر�سي الله عنه-قال �سمعت النبي-�سلى الله عليه و�سلم-يقول:"ال   .5

يحل الأحدكم اأن يحمل مبكة ال�سالح")2(.
وجه الدللة: اأن االأمر باملنع من حمل ال�سالح؛ يدل على حترمي القتال؛ كما   

اأن حمل ال�سالح ينايف االأمن. 
القا�سي  قال  هناك حاجة؛  تكن  اإذا مل  ال�سالح  النهي عن حمل  باأن  ونوق�ض:   
العلم على حمل ال�سالح لغري  اأهل  الله-:"هذا حممول عند  عيا�ض)3( -رحمه 

�سرورة، وال حاجة؛ فاإن كانت جاز")4(.
الرتجيح: الذي يرتجح-والله اأعلم-جواز قتال البغاة باحلرم على بغيهم؛ اإذا   
اإال بالقتال؛ ل�سرورة دفع �سرر البغاة عن جماعة  مل ميكن ردعهم عن البغي 
لتجمع  موطنًا  ال�سريف  املكي  احلرم  يكون  ال  وحتى  للفتنة؛  ومنعًا  امل�سلمني؛ 
البغاة، واخلارجني عن ويل االأمر؛ واإال مل يعد احلرم املكي ال�سريف اآمنًا اإذا 

كان موطنًا لكل باغي معتٍد.
كيفية قتال البغاة:

ويل االأمر اإذا خرج البغاة عن طاعته فيبداأ اأواًل مبرا�سلتهم؛ ملعرفة �سبب خروجهم    -1
عن الطاعة، وما ينقمون منه، ويناظرهم يف ذلك، فقد تكون لهم مظلمة، فيقوم 
على اإزالتها، اأو �سبهة فيك�سفها لهم)5(؛ فعلى ويل االأمر ا�ستخدام الكلمة على 

ينظر: اإحكام الأحكام �سرح عمدة الأحكام: ابن دقيق العيد، �ص)621(.   )1( 
اأخرجه: م�سلم، )15(كتاب: احلج، )83(باب:النهي عن حمل ال�سالح مبكة بال حاجة، رقم)1356(، �ص)536(.   )2( 

هو: عيا�ص بن مو�سى بن عيا�ص اليح�سبي الأندل�سي، ال�سهري بالقا�سي عيا�ص، كنيته: اأبو الف�سل، ولد �سنة )476هـ(، فقيه مالكي، حمدث،    )3( 
اأ�سويل، موؤرخ، ويل ق�ساء �َسْبَتة مدة، ثم ق�ساء غرناطة، من كتبه: اإكمال املعلم يف �سرح م�سلم، ال�سفا يف التعريف بحقوق امل�سطفى، ترتيب 
املدارك وتقريب امل�سالك ملعرفة اأعالم مذهب مالك، تويف-رحمه الله-�سنة )544هـ(، مبراك�ص. ينظر: �سري اأعالم النبالء: الذهبي )212/20-

218(، رقم )136(، �سجرة النور الزكية: خملوف، �ص )140-141(، رقم )411(، �سذرات الذهب: ابن العماد )227-226/6(.
املنهاج �سرح �سحيح م�سلم بن احلجاج: النووي )134/9(.   )4( 

ينظر: للحنفية: الختيار لتعليل املختار: عبدالله بن حممود بن مودود املو�سلي احلنفي )185/4(، فتح باب العناية ب�سرح النقاية: علي    )5( 
بن �ســـــلطان بن حممد الهـروي القاري )309/3-310(، اللباب يف �سرح الكتاب: عبد الغني بن طالب بن حمادة الدم�سقي احلنفي الغنيمي، 
ال�سهـري بامليداين )210/3(، للمالكية: تبيني امل�سالك �سرح تدريب ال�سالك اإىل اأقرب امل�سالك: حممد ال�سيباين بن حممد بن اأحمد ال�سنقيطي 
)471/4/4(، الذخرية: القرايف )7/12(، عقد اجلواهر الثمينة: ابن �سا�ص )1138/3(، قوانني الأحكام ال�سرعية: حممد بن اأحمد بن جزَي 
الكلبي، ال�سهـري بابن جزي، �ص )381(، لل�سافعية: اأ�سنى املطالب �سرح رو�ص الطالب: زكريا بن حممد الأن�ساري )282/8(، البيان يف 
مذهـب الإمام ال�ســافعي: يحيى بن اأبي اخلري �سامل العمراين )19/12(، رو�سة الطالبني وعمدة املفتني: النووي )57/10-58(، النجم 
الوهاج يف �سرح املنهاج: حممد بن مو�سى الدمريي )51/9(، للحنابلة: �سرح منتهى الإرادات:من�سور بن يون�ص البهوتي )390-389/3(، 
العدة �سرح العمدة: عبد الرحمن بن اإبراهـيم املقد�سي )846/2(، املمتع يف �سرح املقنع: زين الدين املنجى بن عثمان بن اأ�سعد التنوخي 

احلنبلي، ال�سهـري بابن املنجى )761/5(.
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الفتنة قدر  لدفع �سر هذه  واإدالء احلجة؛  اأح�سن وجه يف احلوار، واملناظرة، 
امل�ستطاع.

اأن ويل اأمر امل�سلمني اإذا قلد من يحارب البغاة؛ عليه اأن ُيَقِدم قبل القتال اإنذارهم،   -2
واإعذارهم، ثم يقاتلهم اإذا اأ�سروا على البغي، والعدوان كفاحًا، وال يهجم عليهم 

غرة، وبياتًا)1(.
اأن االإمام ال يبداأ البغاة بالقتال حتى يبدءوه؛ اإبالًء للعذر، واإقامة للحجة عليهم،   -3
فاإن بدءوه بالقتال قاتلهم حتى يفرق �سملهم)2(، ويجوز لالإمام اأن يبداأ بالقتال 
اإذا تع�سكر البغاة، واجتمعوا؛ الأن االإمام لو انتظرهم رمبا ال ميكنه دفعهم)3(؛ 

والأن يف تركهم تقوية، ومتكينًا لهم من اأذى امل�سلمني)4(.
اأو�سح النووي-رحمه الله-طريقة قتال البغاة باأن طريقها طريق دفع ال�سائل؛   -4
فقال: "طريقها طريق دفع ال�سائل، واملق�سود ردهم اإىل الطاعة، ودفع �سرهم 
ال النفي، والقتل، فاإذا اأمكن االأ�سر ال يقتل، واإذا اأمكن االإثخان)5( ال يذفف)6(، 

فاإذا التحم القتال، وا�ستدت احلرب؛ خرج االأمر عن ال�سبط")7(.
ال يقتل من معهم من الن�ساء، وال�سبيان، وال�سيوخ اإذا مل يقاتلوا؛ الأنهم ال ُيقتلون اإذا كانوا   -5

مع الكفار فهذا اأوىل؛ والأن قتل البغاة لدفع �سر قتالهم، فيخت�ض باأهل القتال)8(.
اأما اجلريح من البغاة، واملنهزم منهم يف القتال؛ فقد اختلف الفقهاء يف امل�ساألة   -6

على قولني:
رو�سة   ،)471/4( ال�سنقيطي  امل�سالك:  تبيني   ،)127/6( الكا�ساين  ال�سنائع:  بدائع   ،)75( �ص  املاوردي،  ال�سلطانية:  الأحكام  ينظر:    )1( 

الطالبني: النووي)58-57/1(.
ينظر: الختيار لتعليل املختار: املو�سلي )186/4(، بدائع ال�سنائع: الكا�ساين )126/6(، اللباب يف �سرح الكتاب: امليداين )211-210/3(.   )2( 

ينظر: الختيار لتعليل املختار:املو�سلي )186/4(، فتح باب العناية ب�سرح النقاية: القاري )311/3(، اللباب يف �سرح الكتاب: امليداين    )3( 
.)211/3(

ينظر: الختيار لتعليل املختار: املو�سلي )186/4(.   )4( 
راَحة: اأَْوَهَنْته. ينظر: ل�سان العرب: ابن منظور )87/2(، مادة: )ثخن(. يقال: اأَْثَخَن يف العدو: بالغ، واأَْثَخَنْته اجليِ   )5( 

: الإيِْجهاز على اجَلريح. ينظر: ل�سان العرب: ابن منظور )46/5(، مادة: )ذفف(. الذَّفُّ   )6( 
رو�سة الطالبني: النووي )57/10(.   )7( 

ينظر: للحنفية: الختيار لتعليل املختار:املو�سلي )188/4(، بدائع ال�سنائع: الكا�ساين )128/6(، للمالكية: الذخرية: القرايف )9/12(،    )8( 
للحنابلة:  العمراين)24/12(،  البيان:   ،)283/8( املطالب:الأن�ساري  اأ�سنى  لل�سافعية:   ،)1139/3( �سا�ص  ابن  الثمينة:  اجلواهر  عقد 

الإقناع لطالب النتفاع:احلجاوي )281/4(، التنقيح امل�سبع يف حترير اأحكام املقنع: علي بن �سليمان املرداوي، �ص )453(.



{157}العـدد الث�لث  والع�صـرون - رجـب  1443هـ / فرباير  2022م

القول الأول:  اإذا حتقق  هزمية البغاة فال يتبع من هزمهم،واليق�سىع ىلجريهم.
واحلنابلة)3(.  وال�سافعية)2(،  املالكية)1(،  قول  فهو  الفقهاء؛  جمهور  ذهب  واإليه 

ا�ستدلوا بعدة اأدلة منها:
عن اأبي اأمامة)4(-ر�سي الله عنه- قال: �سهدت �سفني فكانوا ال يجهزون على   -1

جريح، وال يطلبون موليًا، وال ي�سلبون قتياًل)5(.
كان  االأمر  هذا  اإن  ثم  املق�سود  على  الداللة  وا�سح  االأثر  اأن  الدللة:   وجه   

مبح�سر من ال�سحابة.
اأن الق�سد من قتال اأهل البغي كف اأذاهم، وقد ح�سل فال يتعدى اإىل غريه)6(.  -2

اأو  بها،  يلتحقون  فئة  للبغاة  اإذا كان  يقتل  البغاة    اأن اجلريح من  الثاين:  القول 
َيُهْم. ح�سني لتجئون اإليه،واإذا مل يكن لهم فئة مل يجهز على جريحهم، ومل يتبع ُمِولِّ

وهو قول احلنفية)7(، ووجه عند ال�سافعية)8(. ا�ستدلوا على ذلك مبايلي:
اأن ذلك دفعًا ل�سرهم حتى ال يلحقوا بفئتهم؛ فتقوى �سوكتهم، فاملق�سود تفريق   -1

جمعهم، وتبديد �سملهم)9(.
ال  بغيهم  فاإن  فئة،  لهم  كان  فاإذا  احلق  اإىل  يعودوا  حتى  قتالهم  الواجب  اأن   -2

يزول)10(.
الثمينة: ابن �سا�ص )1138/3(، قوانني الأحكام  القرايف )7/12(، عقد اجلواهر  ال�سنقيطي )473/4(، الذخرية:  ينظر: تبيني امل�سالك:    )1( 

ال�سرعية: ابن جزي، �ص )381(.
ينظر: اأ�سنى املطالب: الأن�ساري )282/8(، رو�سة الطالبني: النووي )58/10(، النجم الوهاج: الدمريي )54-53/9(.   )2( 

ينظر: �سرح منتهى الإرادات: البهوتي )390/3(، العدة �سرح العمدة: املقد�سي )846/2(، املمتع يف �سرح املقنع: ابن املنجى )764-763/5(.   )3( 
َديُّ بن َعْجالن الباهلي، كنيته: اأبو اأمامة، وبها ا�ستهر، كان عمره يوم حجة الوداع ثالثني �سنة، �سكن م�سر، ثم  هو: ال�سحابي اجلليل/ �سُ   )4( 
حم�ص، كان من املكرثين يف الرواية، واأكرث حديثه عند ال�ساميني، تويف-ر�سي الله عنه-�سنة )86هـ(، بحم�ص. ينظر: اأ�سد الغابة: علي بن 

حممد اجلزري، ال�سهـري بابن الأثري )375/4(، رقم )5696(، �سذرات الذهب: ابن العماد )351/1(.
ر، رقم )33829(، )410/11(،  اأخرجه: ابن اأبي �سيبة يف م�سنفه، )30( كتاب: ال�سري، )119( باب: يف الإجازة على اجلرحى واتباع املُْدبيِ   )5( 
�ساهد  وله  الباب،  الإ�سناد يف هذا  "هذا حديث �سحيح  رقم )2660(، )167/2(، وقال:  البغي،  اأهل  قتال  كتاب:  م�ستدركه،  واحلاكم يف 
�سحيح"، والبيهقي يف �سننه، جماع اأبواب الرعاة، باب: اأهل البغي اإذا فاءوا مل يتبع مدبرهم، رقم )16530(، )182/8(، والأثر �سححه 

الألباين-رحمه الله-. ينظر: اإرواء الغليل: الألباين، رقم )2463(، )114/8(.
ينظر: اأ�سنى املطالب: الأن�ساري )282/8(، العدة �سرح العمدة: املقد�سي )847/2(.   )6( 

ينظر: الختيار لتعليل املختار: املو�سلي )186/4(، بدائع ال�سنائع: الكا�ساين )127/6-128(، فتح باب العناية ب�سرح النقاية: القاري    )7( 
)312/3(، اللباب يف �سرح الكتاب: امليداين )211/3(.

ينظر: البيان: العمراين)23/12(.   )8( 
ينظر: اللباب يف �سرح الكتاب: امليداين )211/3(.   )9( 

 )10(  ينظر: الختيار لتعليل املختار: املو�سلي )186/4(.
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حتققت  اإذا  البغاة  اأن  االأول:  اأعلم-القول  يرتجح-والله  الذي  الرتجيـــح:   
هزميتهم؛ فاإنه ال يتبع مدبرهم، وال يجهز على جريحهم؛ لقوة اأدلة من ذهب اإىل 

هذا القول.
اأن البغاة ال ت�سبى ذراريهم، وال ن�ساوؤهم، وال توؤخذ اأموالهم.  -7

االأئمة االأربعة، فهو قول احلنفية)1(، واملالكية)2(، وال�سافعية)3(،  باتفاق  وهذا   
واحلنابلة)4(. ومي كنت علي لذلك: 

اأن البغاة م�سلمون فهم مع�سومون)5(. اأ- 
اأن البغاة ال يكفرون، وع�سمة االأموال تابعة لدينهم)6(. ب- 

ينظر: الختيار لتعليل املختار: املو�سلي )187/4(، الدر املختار: حممد عالء الدين احل�سكفي )321/6(؛ ومعه حا�سية ابن عابدين، الفقه    )1( 
النافع : حممد بن يو�سف احل�سني ال�سمرقندي )883/2(، املختار للفتوى: عبدالله بن حممود احلنفي، �ص )244(.

ينظر: تبيني امل�سالك: ال�سنقيطي )473/4(، الذخرية: القرايف )11/12(، عقد اجلواهر الثمينة: ابن �سا�ص )1139/3(، قوانني الأحكام    )2( 
ال�سرعية: ابن جزي، �ص )381(.

الأخيار:  كفاية  العمراين)28/12(،  البيان:   ،)761/2( اخلطيب  ال�سربيني  اأحمد  بن  حممد  �سجاع:  اأبي  األفاظ  حل  يف  الإقناع  ينظر:    )3( 
احل�سني، �ص )492(.

ينظر: �سرح منتهى الإرادات: البهوتي )390/3(، العدة �سرح العمدة: املقد�سي )847/2(، املمتع يف �سرح املقنع: ابن املنجى )764/5(.   )4( 
ينظر: �سرح ال�سري الكبري: حممد بن اأحمد بن اأبي �سهـل ال�سرخ�سي )370/1(.   )5( 

ينظر: املبدع �سرح املقنع: ابن مفلح )143/9(.   )6( 
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املبحث الثالث
حكم اإعطاء الأمان)1( للحربي اإذا دخل احلرم املكي

ي�سعى االإ�سالم اإىل حقن دماء االأبرياء، و�سون اأعرا�سهم، وحفظ اأموالهم، فهو   
يحث على بث خلق الت�سامح والعفو، وينهى عن انتهاك حقوق االآخرين، والنيل منهم، 
فاالإ�سالم دين عاملي يف ر�سالته، وِقَيمه، وتعاليمه، جاء لينقذ الب�سرية من اال�سطراب، 
والتنازع، واخل�سومات؛ يقودهم اإىل حياة االأمن، والطماأنينة، واال�ستقرار؛ فاالإ�سالم 
دين ين�سر العدل، واخلري، وينهى عن الظلم، والعدوان، والبغي حتى لو كان االأمر هو 
الغدر، واخليانة؛  بال�سدق، واالأمانة، وينهى عن  ياأمر  فاالإ�سالم  قتال، وحرب،  حالة 
}إِنَّ اللّهَ يَْأمُرُُكمْ َأن ُتؤدُّواْ اَلمَانَاتِ إِلَى َأهْلِهَا وَإَِذا حََكمُْتم بَيْنَ النَّاِس َأن َتحُْكمُواْ بِالْعَدِْل إِنَّ 
اللّهَ نِعِمَّا يَعُِظُكم بِهِ إِنَّ اللّهَ َكانَ سَمِيعًا بَصِريًا{ ]الن�ساء: 58[؛ ويتمثل ذلك جليًا لكل من�سف 
بالنظر يف اأحكام االأمان من اأبواب اجلهاد، فاإن "االأمان مبني على التو�سع، والتحرز 
عما ي�سبه الغدر واجب")2(، والفقهاء-رحمهم الله-اأو�سحوا اأن االأمان ي�سح بكل لفٍظ 
يدل على مق�سوده، فلي�ض له �سيغة حمددة، قال ابن �سا�ض)3(-رحمه الله-: "وينعقد 

االأمان ب�سريح اللفظ، وبالكناية، وباالإ�سارة املفهمة")4(.
املكي  احلرم  دخل  اإذا  االأمان  احلربي  اإعطاء  حكم  يف  الفقهاء  واختلف   

ال�سريف على قولني: 
ال�سبيل  فاإنهاآمن  احلرم؛  دخل  اإذا  له  الاأمان  الذي  احلربي  اأن  الأول:  القول 
اإليه،واليتعر�ض له. وهوقول احلنفية)5(، قال حممدبن احل�سن ال�سيباين)6(-رحمه 

الأمان هو: "عقد يفيد ترك القتال مع الكفار فردًا، اأو جماعة، موؤقتًا، اأو موؤبدًا". املطلع على اأبواب املقنع: حممد بن اأبي الفتح البعلي، �ص)220(.   )1( 
�سرح ال�سري الكبري: ال�سرخ�سي )290/1(.   )2( 

ي، ال�سهري بابن �سا�ص، كنيته: اأبو حممد، فقيه مالكي، من بيت اأمارة،  عديِ هو: جنم الدين، عبدالله بن جنم بن �سا�ص بن نزار اجُلذامي ال�سَّ   )3( 
قد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة، حترير القت�ساءات والف�سول يف  �ص، واأفتى، وتخرج به الأ�سحاب، من كتبه: عيِ وجاللة، َدرَّ
الله. ينظر: �سري  الله-�سنة )616هـ(، بدمياط جماهدًا يف �سبيل  جتريد علم الأ�سول، النت�سار لأئمة الأم�سار والأع�سار، تويف-رحمه 

اأعالم النبالء: الذهبي )98/22-99(، رقم )71(، �سجرة النور الزكية: خملوف، �ص )165(، رقم )517(.
عقد اجلواهر الثمينة: ابن �سا�ص )324/1(. وينظر: الذخرية: القرايف )445/3-446(، منح اجلليل: علي�ص )112/3(.   )4( 

ينظر: بدائع ال�سنائع:الكا�ساين )85/6(، حا�سية ابن عابدين: )168/4(، �سرح ال�سري الكبري: ال�سرخ�سي )366/1(.   )5( 
ْيَباين، كنيته: اأبو عبدالله، ولد �سنة )131هـ( �سحب اأبا حنيفة، وعنه اأخذ الفقه، ثم عن اأبي يو�سف،  هو: حممد بن احل�سن بن َفْرَقد ال�سَّ   )6( 
من اأئمة احلنفية، وهو الذي ن�سر علم اأبي حنيفة، ويل ق�ساء الرقة ثم الري للر�سيد، من كتبه: الأ�سل، اجلامع الكبري، اجلامع ال�سغري، 
ال�سري الكبري، تويف-رحمه الله- �سنة )189هـ(. ينظر: تاج الرتاجم: قلطوبغا، �ص )237-240(، رقم )203(، اجلواهر امل�سية يف طبقات 

احلنفية: القر�سي )122/3-127(، رقم )1270(.
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الله-: "واإذا دخل احلربي الذي ال اأمان له احلرم؛ فاإنه اليها جله بقتل، وال اأ�سر")1(.
وقول احلنابلة)2(.

وجبت  االإ�سكال،  ارتفع  قد  "فاإذا  الله-حيثقال:  حزم-رحمه  ابن  واختيار   
اأمني من دخل مكة جملة من كل قتل، وق�سا�ض، وحد")3(.

واختيار ابن العربي-رحمهالله- حيث قال: "فقد ثبت النهي عن القتال فيها   
قراآنًا، و�سنة؛ فاإن جلاأ اإليها كافر فال �سبيل اإليه")4(.

يكون  اأنه  على  قال:"واأكرثال�سلف  الله-حيث  ة)5(-رحمه  َتْيِميَّ واختيارابن   
اآمنًا")6(.

ال�ستدلل:
فُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِِهمْ  َّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَُتَخطَّ الدليل الأول: قوله تعاىل: }َأوَلَمْ يَرَوْا َأن
َأَفِبالْبَاطِِل يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَْكُفرُونَ{ ]العنكبوت: 67[، وقوله -جل وعال-: }فِيهِ آيَاتٌ 
بَيِّـنَاتٌ مََّقامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخََلهُ َكانَ آمِنًا وَلِلّهِ عََلى النَّاِس حِجُّ الْبَيْتِ مَِن اسَْتَطاعَ إِلَيْهِ سَِبيلً 
وَمَن َكَفرَ َفِإنَّ اهلل َغنِيٌّ عَِن الْعَالَمِنيَ{ ]اآل عمران: 97[، وقوله -عز �ساأنه-: }وَإِْذ جَعَلْنَا 
لنَّاِس وََأمْنًا وَاتَّخُِذواْ مِن مََّقاِم إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَِهدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيَل 

ِّ
الْبَيْتَ مََثابًَة ل

ِع السُّجُودِ{ ]البقرة: 125[. ائِفِنيَ وَالْعَاكِفِنيَ وَالرُّكَّ َأن َطهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّ
وجه الدللة من الآيات: اأن اخلرب اأريد به االأمر،الأنه لواأريد به اخلرب؛ الأف�سى اإىل 
وقوع اخلرب خالف املُْخرِب، وحيث اإن احلرم املكي قد ح�سل عليه اعتداء اتفي اأزمنة 
خمتلفة؛ فاإن هذا دليل على اأنه حكم من الله تعاىل، فيجب اأمتثاله، واملخالف له عا�ض 

لله تعاىل)7(. 
�سرح ال�سري الكبري: ال�سرخ�سي )366/1(.   )1( 

ينظر: الإقناع لطالب النتفاع: احلجاوي )214/4(.   )2( 
املحلى بالآثار: ابن حزم )151/11(.   )3( 
اأحكام القراآن: ابن العربي )122/1(.   )4( 

يَّة، كنيته: اأبو العبا�ص، ولد �سنة )661هـ(، فقيه  هو: �سيخ الإ�سالم، اأحمد بن عبداحلليم بن عبدال�سالم احلراين الدم�سقي، ال�سهري بابن َتْيميِ   )5( 
حنبلي، من اأعالم احلنابلة، برع يف علوم �ستى، من كتبه: درء تعار�ص العقل والنقل، منهاج ال�سنة النبوية، رفع املالم عن الأئمة الأعالم، 
تويف-رحمه الله-�سنة )728هـ(، بدم�سق. ينظر: الذيل على طبقات احلنابلة: ابن رجب )491/4-529(، رقم )531(، �سذرات الذهب: ابن 

العماد )150-142/8(.
جمموع الفتاوى: ابن تيمية )201/14(.   )6( 

ينظر: اجلامع لأحكام القراآن: القرطبي )140/4(.   )7( 
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ونوق�ص: اأن االآيات الدالة على االأمن يف احلرم املكي اإمنا هي اإخبار عما كان يف 
اجلاهلية، فاأما يف االإ�سالم فاإن احلرم المينع من حد،فمن َقَتل  ُقِتل،ومن اأ�ساب حدًا 

اأقيم عليه)1(. 
وميكن االإجابة عليه: اأن تخ�سي�سه باأنه خرب عن املا�سي قول الدليل عليه،  ثم   

اإن وقوع القتال َبْعُدهو بعينه دليل على اأن االأمن حكم من الله تعاىل يجب تنفيذه.
"اإن مكة حرمها  عليه و�سلم؛ وفيه:  الله  الله �سلى  الثاين: حديث ر�سول  الدليل 
بها  ي�سفك  اأن  االآخر؛  واليوم  بالله،  يوؤمن  الأمرئ  النا�ض، فاليحل  يحرمها  الله،ومل 
و�سلم،  عليه  الله  �سلى  الله  ر�سول  بقتال  يرخ�ض  فاإن  �سجرة،  بها  واليع�سد  دمًا، 
فقولوا له: اإن الله اأذن لر�سوله، ومل ياأذن لكم، واإمنا اأذن لي�ساعة من  نهار، وقد عاد 

حتر متها اليوم كحرمتها باالأم�ض، وليبلغ ال�ساهد الغائب")2()3(. 
وجه الدللة من احلديثني)4(: 

الله تعاىل حرم �سفك الدم باحلرم املكي على االطالق، وتخ�سي�ض مكة- اأن   .1
�سرفها الله-بهذا يدل على اأنهاأ دار العموم. 

قوله-�سلى الله عليه و�سلم-:"واإمنا احلت ل�ساعة من نهار، ثم عادت حلرمتها"؛   .2
يدل على حرمة �سفك الدم باحلرم املكي ل�سريف.

عمر  قاتل  فيه  وجدت  عنه-:"لو  الله  -ر�سي  عمر  ابن  قول  الثالث:  الدليل 
ماندهته)5(")6(.

القول الثاين: اأن احلربي الذي الاأمان له اإذادخل احلرم فاإنه اليوؤمن. 

ينظر:البيان والتح�سيل: ابن ر�سد )77/16(.   )1( 
اأخرجه: البخاري، )28(كتاب:جزاء ال�سيد، )8(باب: ل يع�سد �سجر احلرم، رقم )1832(، �ص)349(.   )2( 

الغائب، رقم)104(، �ص)46(، وم�سلم، )15(كتاب: احلج، )82( ال�ساهد  العلم، )37(باب:ليبلغ  البخاري، )3(كتاب:  متفق عليه.اأخرجه:    )3( 
باب:حترمي مكة و�سيدها وخالها و�سجرها ولقطتها اإل ملن�سد على الدوام، رقم)1354(، �ص)535(.

ينظر: املغني: ابن قدامة )411/12(.   )4( 
النده: الزجز ب�سه، ومه. ينظر: النهاية يف غريب احلديث والأثر: املبارك بن حممد اجلزري، ال�سهـري بابن الأثري، �ص )908(.   )5( 

اأخرجه: عبدالرزاق يف م�سنفه، باب: ما يبلغ الإحلاد، رقم )9229(، )153/5(.   )6( 
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وهو قول املالكية)1(؛ قال ابن عبدالرب)2(- رحمه الله-:"ومن قتل يف احلرم،   
اأو يف احلل،ثم جلاأاإىل احلرم قتل، ومل يوؤخذ اإىل احلل")3(.

وهوقول ال�سافعية)4(، ورواية عن االإمام اأحمديف مادون القتل)5(.   
ال�ستدلل:

حَيْثُ  الْمُشِْركِنيَ  َفاْقُتُلواْ  الْحُرُمُ  اَلشْهُرُ  انسََلخَ  }َفِإَذا  تعاىل:  قوله  الأول:  الدليل 
وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُُذوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاْقعُدُواْ لَهُمْ ُكلَّ مَرْصَدٍ َفِإن َتابُواْ وََأَقامُواْ الصَّلَةَ وَآَتوُاْ 
الزََّكاةَ َفَخلُّواْ سَِبيَلهُمْ إِنَّ اللّهَ َغُفورٌ رَّحِيمٌ{ ]التوبة: 5[، وقوله تعاىل: }إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوِر 
عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كَِتاِب اللّهِ يَوْمَ خََلقَ السَّمَاوَات وَاَلرْضَ مِنْهَا َأرْبَعٌَة حُرُمٌ َذلِكَ 
الدِّينُ الَْقيِّمُ َفلَ َتْظلِمُواْ فِيِهنَّ َأنُفسَُكمْ وََقاتُِلواْ الْمُشِْركِنيَ َكآفًَّة َكمَا يَُقاتُِلونَُكمْ َكآفًَّة وَاعَْلمُواْ َأنَّ 

اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِنيَ{ ]التوبة: 36[.
وجه الدللة: اأن االآيات عامة يف وجوب قتال امل�سركني يف كل وقت، ويف كل مكان 

ماداموا م�ستحقني للقتال)6(. 
ونوق�ص: اأن عموم اآيات القتال خم�سو�سة باالآيات واالأحاديث ال�سابقة الدالة على 

حترمي مكة -زادها الله ت�سريفًا-. 
الدليل الثاين: قتال النبي- �سلى الله عليه و�سلم-للم�سركني مبكة، وقد اأمر النبي-

�سلى الله عليه و�سلم-بقتل ابن خطل، وهو متعلق باأ�ستار الكعبة)7(.
وجه الدللة: اأن النبي-�سلى الله عليه و�سلم- قاتل امل�سركني، فدل ذلك على اأن اآية 

االأمن من�سوخة، واأن القتال  مبكة جائز. 
رَقاين )554/2(. ينظر: �سرح الزرقاين على موطاأ الإمام مالك: حممد بن عبد الباقي بن يو�سف الزًُّ   )1( 

هو: يو�سف بن عبدالله بن حممد بن عبدالرب النََّمري القرطبي، ال�سهري بابن عبدالرب، كنيته: اأبو عمر، ولد �سنة )368هـ(، من كبار فقهاء    )2( 
الكايف،  ال�ستذكار،  والأ�سانيد،  املعاين  من  املوطاأ  يف  ملا  التمهيد  كتبه:  من  ع�سره،  يف  حمدثيها  وكبري  الأندل�ص،  علماء  و�سيخ  املالكية، 
جامع بيان العلم وف�سله، تويف-رحمه الله-�سنة )463هـ(. ينظر: الديباج املذهب: ابن فرحون )349/2-353(، رقم )624(، �سجرة النور 

الزكية: خملوف، �ص )119(، رقم )337(.
الكايف: ابن عبدالرب، �ص)592(.   )3( 

ينظر: املهذب: ال�سريازي )68-67/5(.   )4( 
ينظر:املبدع �سرح املقنع: ابن مفلح )52/9(.   )5( 
ينظر: احلاوي الكبري: املاوردي )221/12(.   )6( 

اأخرجه: البخاري، )28(كتاب جزاء ال�سيد، )18(باب: دخول احلرم ومكة بغري اإحرام، رقم )1845(، �ص )352(.   )7( 
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يجب  عدو  ماعمل؛والأنه  بجن�ض  له  جمازاة  اإمناهو  مبكة  العدو  قتال  اأن  ونوق�ص: 
امل�سلمني  لتخلي�ض  لقتاله  تدعو  ال�سرورة  امل�سلمون؛والأن  ليتواله  مكة  اإخراجه عن 

من اعتدائه. 
الكلب  ع�سيانه،فاأ�سبه  مهل  حد  اأبي  حيوان  اأنه  القيا�ض:  من  الثالث:  الدليل 

العقور)1(.
فلم  االأذى،  فاإن ذلك طبعه  العقور غري �سحيح؛  الكلب  القيا�ض على  اأن  ونوق�ص: 
يحرمه احلرم ليدفع اأذاه عن اأهله، واأما االآدمي فاالأ�سل فيه احلرمة، وحرمته اأعظم، 
واإمنا اأبيح لعار�ض، فاأ�سه ال�سائل من احليوانات املباحة من املاأكوالت، فاإن احلرم 

يع�سمها)2(.
الرتجيح: الذي يرتجح- والله اأعلم-القوال الأول؛باأن احلربي اإذا دخل احلرم املكي 

ال�سريف فهو اآمن؛ لقوة اأدلة منذهب لهذا  القول؛ و�سالمتها من املعار�ض الراجح.

ينظر: املغني: ابن قدامة )410/12(.   )1( 

ينظر: املغني: ابن قدامة )410/12(.   )2( 
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املبحث الرابع
حكم اإعطاءالأمان للحربي اإذا اأ�سلم قبل اأن يخرج من احلرم املكي ال�سريف

حممدبن  قال  احلربي،  دم  يع�سم  االإ�سالم  اأن  على  االأربعة  املذاهب  اتفقت   
احل�سن ال�سيباين-رحمهالله-:"فاإن اأ�سلم قبل اأن يخرج؛ فهوحٌر ال�سبيل عليه")1(؛ 

وهو قول ا حلنفية)2(، واملالكية)3(، وال�سافعية)4(، واحلنابلة)5(.
ال�ستدلل:

قوله تعاىل: }ُقل لِلَّذِينَ َكَفرُواْ إِن يَنَتهُواْ يَُغَفرْ لَهُم مَّا َقدْ سََلفَ وَإِنْ يَعُودُواْ َفَقدْ مََضتْ   -1
سُنَُّة اَلوَّلِنيِ{ ]الأنفال: 38[.

وجه الدللة: دلت االآية الكرمية اأن االإ�سالم يع�سم دم الكافر من القتل، والهدر،وياأخذ 
باالإ�سالم اأحكام امل�سلمني)6(. 

عن اأن�ض-ر�سي الله عنه- قال: قال ر�سواللله- �سلى الله عليه و�سلم:" اأمرت   -2
�سالتنا،  و�سلوا  قالوها،  االله،فاإذا  اإل  الاله  يقولوا  النا�ض،حتى  اأقاتل  اأن 
واأموالهم،  دماوؤهم،  علينا  فقدحرمت  ذبيحتنا،  وذبحوا   قبلتنا،  وا�ستقبلوا 

اإالبحقها، وح�سابهم عل ىالله")7(.
وجه الدللة: اأن االإ�سالم يع�سم الدم؛ لقوله-�سلى الله عليه و�سلم-:"فقدحرمت 

علينا دماوؤهم، واأموالهم".
اأن الكافر كان اآمنًا، حرًا؛ مادام يف احلرم)8(،وقد تاأكدت حريته باالإ�سالم)9(.  -3

ال�سريالكبري: حممد بن احل�سن ال�سيباين )367/1(، ومعه �سرحه: ال�سرخ�سي.   )1( 
ينظر:البحر الرائق �سرح كنز الدقائق: لزين الدين بن اإبراهـيم بن حممد، ال�سهـري بابن جنيم )170/5(، جمل الأحكام: اأحمد بن حممد بن    )2( 

عمر الناطفي، �ص)301(، حا�سية ابن عابدين )208/6(، املب�سوط: ال�سرخ�سي )103/10(.
ينظر:البيان والتح�سيل: ابن ر�سد )378/16(، التلقني: عبد الوهـاب بن علي بن ن�سر البغدادي )239/1(، ال�سرح الكبري: اأحمد بن حممد    )3( 

ير )237/4(؛ ومعه: حا�سية الد�سوقي. ْرديِ بن اأحمد العدوي، ال�سهـري بالدَّ
ينظر: مغني املحتاج اإىل معرفة معاين األفاظ املنهـاج: حممد بن اأحمد ال�سربيني اخلطيب )303/4(، نهـاية املحتاج اإىل �سرح املنهـاج:حممد    )4( 

ابن اأبي العبا�ص اأحمد بن حمزة الرملي، ال�سهـري بال�سافعي ال�سغري )70/8(.
ينظر: الكايف: ابن قدامة )490/5(، ك�ساف القناع عن منت الإقناع: من�سور بن يون�ص البهـوتي )153/6(، املمتع يف �سرح املقنع: ابن    )5( 

املنجى )557/2(.
ينظر: البيان والتح�سيل: ابن ر�سد )378/6(.   )6( 

اأخرجه: البخاري، )8(كتاب: ال�سالة،  )28(باب: ف�سل ا�ستقبال القبلة، رقم )392(، �ص)98(.   )7( 
على قول من قال بذلك؛ وهم:  احلنفية، واحلنابلة.   )8( 

ينظر:�سرح ال�سري الكبري: ال�سرخ�سي )367/1(.   )9( 



{165}العـدد الث�لث  والع�صـرون - رجـب  1443هـ / فرباير  2022م

املبحث ال�ساد�ض
حكم اأ�سر احلربي اإذا دخل احلرم املكي ال�سريف

قريبًا  �سبق  قد  الأنه  تاأتي على مذهب احلنفية، واحلنابلة؛  اإمنا  امل�ساألة  هذه   
اأناملالكية، وال�سافعية يرون اأن احلرم اليعيذ اأحدًا؛ فاحلربي اليعطى االآمان بدخوله 

احلرم.
بع�ض  وهذه  اليوؤ�سر؛  ولكن  اآامن؛  اأنه  فريون  واحلنابلة؛  احلنفية،  واأما   

ن�سو�سهم:
اأوًل: احلنفية:

قال حممد بن احل�سن -رحمه الله-:"واإن اأبىاأن ي�سلم، وجعل يرتدد يف احلرم؛   .1
فاإنه ال يجال�ض، وال يطعم، وال يبايع حتى ي�سطر، ويخرج")1(؛ وقال-رحمه الله-: 
"واإذا دخل احلربي الذي ال اأمان له احلرم؛ فاإنه ال يهاجله بقتل ، وال اأ�سر")2(.
قال الكا�ساين-رحمه الله-:"احلربي اإذا األتجاأ اإىل احلرم ال يباح قتله يف احلرم،   .2

ولكن ال يطعم، والي�سقى، وال يوؤوى، وال يبايع حتى يخرج من احلرم")3(.
"فال يتعر�ض له يف احلرم، ولكن ال يطعم،  قال ال�سرخ�سي)4( -رحمه الله-:   .3

وال ي�سقى، وال يوؤوى حتى يخرج")5(.
ثانيًا: احلنابلة:

والي�سارى،  اليبايع،  فاإنه  هذا،  ثبت  "اإذا  الله-:  -رحمه  قدامة)6(  ابن  قال   .1
واليطعم، واليوؤوى")7(.

ال�سري الكبري: حممد بن احل�سن ال�سيباين )367/1(، ومعه: �سرحه لل�سرخ�سي.   )1( 
املرجع ال�سابق: )366/1(.   )2( 

بدائع ال�سنائع: الكا�ساين )85/6(.   )3( 
هو: �سم�ص الأئمة، حممد بن اأحمد بن اأبي �سهل ال�سرخ�سي، كنيته: اأبو بكر، فقيه حنفي، من كتبه: املب�سوط، �سرح ال�سري الكبري، �سرح    )4( 
وُدوين،  خمت�سر الطحاوي، تويف-رحمه الله-�سنة )500هـ(، وقيل: )490هـ(، وقيل: )483هـ(.ينظر: تاج الرتاجم: قا�سم بن ُقْطلُوُبَغا ال�سَّ

�ص )234-235(، رقم )201(، اجلواهر امل�سية يف طبقات احلنفية: القر�سي )78/3-82(، رقم )1219(.
املب�سوط: ال�سرخ�سي )95/10(.   )5( 

املغني،  فقيه حنبلي، من كتبه:  اأبو حممد، ولد �سنة )541هـ(،  املقد�سي، كنيته:  ُقداَمة  اأحمد بن حممد بن  الدين، عبدالله بن  هو: موفق    )6( 
املقنع، الكايف، ذم الو�سوا�ص، تويف-رحمه الله-�سنة )620هـ(، بدم�سق. ينظر: الذيل على طبقات احلنابلة: ابن رجب )298-281/3(، 

رقم )300(، �سري اأعالم النبالء: الذهبي )165/22-173(، رقم )112(، �سذرات الذهب: ابن العماد )163-155/7(.
املغني: ابن قدامة )412/12(.   )7( 
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الله-:"اأنه اليكلم، واليوؤكل، والي�سارب، وهو ظاهر  املرداوي)1( -رحمه  قال   .2
كالم جماعة")2(.

ال�ستدلل:
النَّاِس  وَلِلّهِ عََلى  آمِنًا  َكانَ  وَمَن دَخََلهُ  إِبْرَاهِيمَ  مََّقامُ  بَيِّـنَاتٌ  آيَاتٌ  }فِيهِ  تعاىل:  قوله   .1
حِجُّ الْبَيْتِ مَِن اسَْتَطاعَ إِلَيْهِ سَِبيلً وَمَن َكَفرَ َفِإنَّ اهلل َغنِيٌّ عَِن الْعَالَمِنيَ{ ]اآل عمران: 97[؛ 
فاالآية عامة تفيد االأمن ملن دخل احلرم، فال يقتل فيه، حتى يخرج منه؛ قال ابن 
عبا�ض -ر�سي الله عنه-: "من اأحدث حدثًا ثم ا�ستجار بالبيت فهو اآمن، ولي�ض 
للم�سلمني اأن يعاقبوه على �سيء اإىل اأن يخرج، فاإذا خرج اأقاموا عليه احلد")3(؛ 
وقال عطاء بن اأبي رباح)4( -رحمه الله- حني �سئل عن الرجل يقتل ثم يدخل 
احلرم فقال: "ال يبيعه اأهل مكة، والي�سرتون منه، وال ي�سقونه، وال يطعمونه، 

واليوؤوونه حتى يخرج من احلرم؛ فيوؤخذ بذنبه")5(. 
اأنه لو اأطعم، اأواأووي؛ لتمكن من االإقامة دائمًا في�سيع احلق)6(.  .2

الأنه ب�سبب االأمن الثابت باحلرم يتعذر علينا التعر�ض له باالإ�ساءة، وال يلزمنا   .3
االإح�سان اإليه؛ فاإن منع االإح�سان ال يكون اإ�ساءة)7(.

بقوله:  للحربي؛  واالإيواء  االإطعام،  عدم  العربي-رحمهالله-على  ابن  وعلق   
"وقد ناق�ض اأبوحنيفة فقال: اأنه اليطعم، والي�سقى، واليعامل، واليكلم حتىيخرج، 

فاأ�سطروا اإىل اخلروج، لي�ض ي�سح معه اأمن")8(.
ي، كنيته: اأبو احل�سن، ولد �سنة )820هـ(، �سيخ احلنابلة يف ع�سره، اأ�سويل،  هو: عالء الدين، علي بن �سليمان بن اأحمد الدم�سقي املَْرَداويِ   )1( 
الله-�سنة  تويف-رحمه  الفروع،  ت�سحيح  الأ�سول،  علم  متهيد  يف  املنقول  حترير  اخلالف،  من  الراجح  معرفة  يف  الإن�ساف  كتبه:  من 

)885هـ(.ينظر: ت�سهيل ال�سابلة: العثيمني )1413/3-1415(، رقم )2357(، ال�سحب الوابلة: ابن حميد )739/2-743(، رقم )449(.
الإن�ساف: املرداوي )127/10(. وينظر: املبدع �سرح املقنع: ابن مفلح )52/9(.   )2( 

املحرر الوجيز يف تف�سري الكتاب العزيز: عبداحلق بن عطية الأندل�سي، �ص )332(.   )3( 
هو: َعَطاُء بن اأبي َرَباح املكي، كنيته: اأبو حممد، ولد يف خالفة عثمان-ر�سي الله عنه-، ون�ساأ مبكة، فقيه احلجاز، مفتي احلرم، من اأئمة    )4( 
التابعني، ا�ستهر بفتاواه يف املنا�سك، تويف-رحمه الله-�سنة )114هـ(. ينظر: �سري اأعالم النبالء: الذهبي )78/5-88(، رقم )29(، �سذرات 

الذهب: ابن العماد )71-69/2(.
املحرر الوجيز: ابن عطية، �ص )332(.   )5( 

ينظر: املبدع �سرح املقنع: ابن مفلح )52/9(.   )6( 
ينظر:�سرح ال�سري الكبري: ال�سرخ�سي )367/1(.   )7( 

اأحكام القراآن: ابن العربي )306/1(.   )8( 
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املبحث ال�سابع
حكم التجاء احلربي للحرم املكي بعد اأن قاتل خارجه

هذه امل�ساألة حتتاج اإىل تاأمل دقيق، وفيما يلي اأقوال الفقهاء فيها:  
القول الأول: اإن املنهزمني من هم �سواء اإىل فئة اأو ال فئة لهم، اليتعر�ض لهم.

وهو قول ال�سافعية)1(، واحلنابلة)2(.
ال�ستدلل:

عموم قوله تعاىل: }{ ][.  -1
اأن دفعهم وكفهم قد ح�سل، وما يخاف من رجوعهم ال يوجب قتالهم، كما لو   -2

تفرقوا)3(.
القول الثاين: اأن احلرم ال يجري من وجب عليه القتل. 

وهو قول املالكية، قال ابن عبدالرب -رحمه الله-:"ومن قتل يف احلرم، اأو   
احلل، ثم جلاأ اإىل احلرم؛ ُقتل ومل يوؤخذ اإىل احلل")4(.

اال�ستدالل:
النَّاِس  وَلِلّهِ عََلى  آمِنًا  َكانَ  وَمَن دَخََلهُ  إِبْرَاهِيمَ  مََّقامُ  بَيِّـنَاتٌ  آيَاتٌ  }فِيهِ  تعاىل:  قوله   .1
حِجُّ الْبَيْتِ مَِن اسَْتَطاعَ إِلَيْهِ سَِبيلً وَمَن َكَفرَ َفِإنَّ اهلل َغنِيٌّ عَِن الْعَالَمِنيَ{ ]اآل عمران: 97[؛ 

واالأية عامة يف قتال كل م�سرك.
عللوا ذلك باأن احلرم ال يجري اأحدًا)5(.  .2

القول الثالث: اأن هذه الفئة اإن كانت لي�ض لها فئة تعت�سم بها يف احلرم، فال يتعر�ض 
لها، واإن كانت لها فئة تعت�سم بها وي�سبح لهم �سوكة فال باأ�ض بقتلهم واأ�سرهم.

ينظر:البيان: العمراين )23-22/12(.   )1( 
ينظر: املغني: ابن قدامة )252/12(.   )2( 
ينظر:املغني: ابن قدامة )253/12(.   )3( 

الكايف: ابن عبد الرب )592/1(.   )4( 
املرجع ال�سابق.   )5( 
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وهو قول احلنفية)1(؛ قال ابن عابدين)2(-رحمه الله-: "ولو قاتلوا يف غريه،   
ثم اأنهزموا، ودخلوا فيه، النتعر�ض لهم اإال اإذا كانت لهم فئة يف احلرم، و�سارت لهم 

منعة؛ الأن امللتجئ اإىل فئة حمارب")3(.
ال�ستدلل:

قالوا: اإذا كانت لهم فئة، يرجع اجلريح، واملويل اإىل فئتهم، وي�سري ان حربًا   
علينا، ولي�ض االأمر كذلك حال عدم الفئة)4(.

الرتجيح:
الذي يرتجح -والله اأعلم- القول االأول اأن املنهزمني من احلربيني �سواء اإىل   
فئة اأو ال فئة لهم، ال يتعر�ض لهم؛ لقوة اأدلة من ذهب اإىل هذا القول؛ ولكن اليقرون 

على �سكنى احلرم واالإقامة به؛ ل�سيانة احلرم ال�سريف من اإيواء املحاربني.

احلنفي،  حممود  بن  الله  عبد  للفتوى:  املختار   ،)370-369/1( ال�سرخ�سي  الكبري:  ال�سري  �سرح   ،)215/6( عابدين  ابن  حا�سية  ينظر:    )1( 
�ص)244(.

هو: حممد اأمني بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الدم�سقي، ال�سهري بابن عابدين، ولد �سنة )1198هـ(، بدم�سق، فقيه الديار ال�سامية، واإمام    )2( 
احلنفية يف ع�سره، من كتبه: رد املحتار على الدر املختار؛ ال�سهري بحا�سية ابن عابدين، منحة اخلالق على البحر الرائق، العقود الدرية يف 
تنقيح الفتاوى احلامدية، تويف-رحمه الله-�سنة )1252هـ(، بدم�سق.ينظر: الأعالم: خري الدين حممود الزركلي )42/6(، معجم املوؤلفني: 

عمر ر�سا كحاله )145/3(، رقم )12274(.
حا�سية ابن عابدين )215/6(.   )3( 

ينظر: فتح باب العناية ب�سرح النقاية: القاري )312/3(.   )4( 
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خامتــــــــة
َتجِْري   

ٍّ
غِل مِّنْ  صُدُوِرهِم  فِي  مَا  }وَنَزَعْنَا  لالإ�سالم،  هدانا  الذي  احلمدلله   

َّذِي هَدَانَا لِهَـَذا وَمَا ُكنَّا لِنَهَْتدِيَ لَوْال َأنْ هَدَانَا اللّهُ لََقدْ  مِن َتحْتِِهمُ اَلنْهَارُ وََقاُلواْ الْحَمْدُ لِلّهِ ال
جَاءتْ رُسُُل رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَُنودُواْ َأن تِلُْكمُ الْجَنَُّة ُأوِرثُْتمُوهَا بِمَا ُكنُتمْ َتعْمَُلونَ{ ]الأعراف: 43[، 
واأ�سهد اأن ال اإله اإال الله وحده ال �سريك له، واأ�سهد اأن نبينا حممًدا عبده، ور�سوله، 
ت�سليًما  و�سلم  تبعهم،  اآله، و�سحبه، ومن  وعلى  عليه  الله  وخريته من خلقه؛ �سلى 

كثرًيا. اأما بعد:
فاإن احلرم ال�سريف مهوى اأفئدة امل�سلمني؛ قال تعاىل: }وَإِْذ جَعَلْنَا الْبَيْتَ   
َأن  وَإِسْمَاعِيَل  إِبْرَاهِيمَ  إِلَى  وَعَِهدْنَا  مُصَلًّى  إِبْرَاهِيمَ  مََّقاِم  مِن  وَاتَّخُِذواْ  وََأمْنًا  لنَّاِس 

ِّ
ل مََثابًَة 

ِع السُّجُودِ{ ]البقرة: 125[، فكان لزامًا على كل م�سلم  ائِفِنيَ وَالْعَاكِفِنيَ وَالرُّكَّ َطهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّ
االعتناء به؛ وتعظيم �ساأنه واملحافظة على حرمته؛ ومعرفة االأحكام الفقهية اخلا�سة 

به.
املو�سوم  البحث  هذا  من  امل�ستخل�سة  واملقرتحات  النتائج  اأهم  يلي  وفيما   

بــ)قتال الباغي واحلربي باحلرم املكي ال�سريف - درا�سة فقهية(.
النتائج:

اإذا اأطلق احلرم يف ق�سد به احلرم املكي؛ ويراد به:  مكة؛ وما طاف بها من   .1
ن�سب حرمها.

اتفق الفقهاء على اأن امل�سلمني اإذا تعر�سوا للقتال يف احلرم؛ فيجب عليهم اأن   .2
يدفعوا عن اأنف�سهم، ويقاتلوا عدوهم.

جواز قتال البغاة باحلرم على بغيهم؛ اإذا مل ميكن ردعهم عن البغي اإال بالقتال؛   .3
ل�سرورة دفع �سرر البغاة عن جماعة امل�سلمني؛ ومنعًا للفتنة؛ وحتى ال يكون 
احلرم املكي ال�سريف موطنًا لتجمع البغاة، واخلارجني عن ويل االأمر؛ واإال مل 

يعد احلرم املكي ال�سريف اآمنًا اإذا كان موطنًا لكل باغي معتٍد.
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�سبب  ملعرفة  مبرا�سلتهم  اأواًل  فيبداأ  طاعته  عن  البغاة  خرج  اإذا  االأمر  ويل  اأن   .4
خروجهم عن الطاعة، وما ينقمون منه، ويناظرهم يف ذلك، فقد تكون لهم مظلمة 
اأو �سبهة فيك�سفها لهم؛ فعلى ويل االأمر ا�ستخدام الكلمة  اإزالتها،  فيقوم على 
الفتنة  اأح�سن وجه يف احلوار، واملناظرة، واإدالء احلجة؛ لدفع �سر هذه  على 

قدر امل�ستطاع.
اأن ويل اأمر امل�سلمني اإذا قلد من يحارب البغاة؛ عليه اأن ُيَقِدم قبل القتال اإنذارهم،   .5
واإعذارهم، ثم يقاتلهم اإذا اأ�سروا على البغي، والعدوان كفاحًا، وال يهجم عليهم 

غرة، وبياتًا.
6.  اأن االإمام ال يبداأ البغاة بالقتال حتى يبدءوه؛ اإبالًء للعذر، واإقامة للحجة عليهم، 

فاإن بدءوه بالقتال قاتلهم حتى يفرق �سملهم.
يجوز لالإمام اأن يبداأ بالقتال اإذا تع�سكر البغاة، واجتمعوا؛ الأن االإمام لو انتظرهم   .7

رمبا ال ميكنه دفعهم؛ والأن يف تركهم تقوية، ومتكينًا لهم من اأذى امل�سلمني.
احلربي اإذا دخل احلرم املكي ال�سريف فهو اآمن؛ لقوة اأدلة من ذهب لهذا القول؛   .8

و�سالمته امن املعار�ض الراجح.
اتفقت املذاهب االأربعة على اأن االإ�سالم يع�سم دم احلربي.  .9

من  اإال  الذمة الي�سح  فعقد  االمر؛  لويل  يرجع  طلبها  اإذا  الذمة  اإعطاء احلربي   .10
االإمام، اأو من ينوب عنه؛ ليقرر ما يراه منا�سبًا مل�سالح امل�سلمني؛ وحمققًا ما 
يعود عليهم بالنفع؛ مع �سرورة رعاية حرمة احلرم املكي ال�سريف، و�سيانته، 

واحلفاظ على اأمنه؛ واأن ال ي�سمح للكافر اأن يقيم باحلرم ال�سريف.
لقوة  لهم؛  يتعر�ض  ال  لهم،  فئة  ال  اأو  فئة،  اإىل  �سواء  احلربيني  من  املنهزمون   .11
اأدلة من ذهب اإىل هذا القول؛ ولكن ال يقرون على �سكنى احلرم، واالإقامة به؛ 

ل�سيانة احلرم ال�سريف من اإيواء املحاربني.
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التو�سيات:
ون�سرها  ؛  ال�سريفني  احلرمني  باأحكام  للتعريف  متنوعة  توعوية  اإعدادبرامج   .1

على نطاق وا�سع يف العامل االإ�سالمي.
االهتمام العميق باإحداث برامج خا�سة بتعظيم البلد احلرام.  .2

اإعداد خرائط رقمية عالية الدقة حلدود احلرم املكي، واملدين؛ وتوزيعها جمانًا   .3
لكافة امل�سلمني؛ وخا�سة قاطني احلرمني ال�سريفني.

االعتناء باإعداد وتنفيذ برامج خا�سة باملدار�ض، واملعاهد، واجلامعات عن مكانة   .4
احلرمني ال�سريفني؛ و�سرورة ا�ست�سعار اأهميتها؛ وعظم �ساأنها.

طباعة الر�سائل العلمية اخلا�سة باأحكام احلرمني ال�سريفني، ون�سرها على نطاق   .5
وا�سع.

توجيه طلبة الدرا�سات العليا لتناول االأحكام اخلا�سة باحلرمني ال�سريفني يف   .6
اأبحاثهم.
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عقوبة التغريب يف القانون السوداني  »دراسة مقارنة« 
د. خليفة على ح�صني مبيوع•

ملخــــ�ص 
جاء هذا البحث بعنوان التغريب كونه عقوبة �سرعية توقع على الزاين غري   
املح�سن مع اجللد مائة ، ومدته عام ، ويناق�ض ق�سية التغريب يف – خرب النبي �سلى 
الله عليه و�سلم – وما اورده اهل العلم حول هذا املو�سوع وتاأتي اهمية البحث يف 
انه ميثل جزءًا من عقوبة على حد من احلدود التي �سرعها الله عز وجل – و كذلك 
معرفة العالقة بني التغريب و النفي و الوقوف على اجلانب ال�سكلي يف تنفيذ عقوبة 
التغريب )املراقبة( . كما يهدف اإىل بيان معنى التغريب واالأ�سل يف م�سروعيته و 
الرئي�سي هل يجوز  ال�سوؤال  البحث يف  العله و احلكمة منه- وتاأتي م�سكلة  معرفة 
توقيع عقوبة التغريب جلرائم اأخرى غري التي �سرعت من اأجلها ،اتبع الباحث املنهج 
الدرا�سة  .تو�سلت  الدرا�سة  وطبيعة  يتنا�سب  الذي  اال�ستقرائي  الو�سفي  التحليلي 
الهم نتيجة وهي ان هناك ت�سابه بني التغريب و النفي يف ابعاد اجلاين عن منطقة 
بلغ  الذي  لل�سيخ  النفي  عبارة  اعتماد  التو�سيات  اهم  وكانت   ، اجلرمية  ارتكاب 

ال�سبعني كعقوبة بديلة لل�سجن ولي�ض التغريب .

اأ.م�ضاعد - كلية ال�ضريعة – جامعة القراآن الكرمي وتاأ�ضيل العلوم- ال�ضودان. 	•



جملة ت�أ�صيل العلوم {186}

Abstract
 The researcher talks aboutalienation as being a legal 
punishment for the unmarried adulterer with one hundred floggings, 
and its duration is one year, and discusses the issue of alienation 
in the  prophetic tradition of the Prophet, may Allah’s prayers 
and peace be upon him - and what was reported by (the people of 
knowledge); the scholars about this topic . The importance of the 
research comes in that it represents part of a punishment on one of 
the (hudud); particular punishments legislated by Allah Almighty  
as well as knowing the relationship betweenalienation and  exile   
and standing on the formal side in the implementation of the 
punishment ofalienation (monitoring). It also aims to clarify the 
meaning ofalienation and the origin in the legality and knowledge 
of the reason and wisdom of it . The research problem comes 
in the main question is it permissible to impose the punishment 
ofalienation for crimes other than the ones for which it was initiated. 
The researcher adopted the analytical, descriptive, inductive 
method that fits with the nature of the study. The study found the 
most important As a result, there is a similarity betweenalienation 
and ,exile  and the most important recommendations were to adopt 
the phrase ,exile  of the sheikh who has reached the age of seventy 
as an alternative punishment to imprisonment and not alienation.
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مقدمــــــــة
احلمد لله رب العاملني وال�سالة وال�سالم على املبعوث رحمة للعاملني – اأما   

بعد:
وردت عقوبة التقريب يف الت�سريع اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م كعقوبة   
جوازية توقع على الزاين غري املح�سن للرجل دون املراأة تعزيرًا ، كما اأ�ساف ن�سًا 
اأوجب فيه عقوبة التقريب لل�سيخ الذي بلغ ال�سبعني من عمره بداًل عن عقوبة ال�سجن 
ال�سبعني  عمر  لبلوغ  ا�سقط  اأو  ال�سجن  بدل عن حكم  فاإذا   ، عدا حد احلرابة  فيما 

ت�سري على اجلاين عقوبة التقريب مدة ال�سجن املقررة .
اأهمية البحث:

تربز اأهمية البحث الأمور منها:
اأنه ميثل جزءَا من عقوبة على حد من احلدود التي �سرعها الله تعاىل.  .1

لل�سيخ  لل�سجن  بديلة  كعقوبة  ال�سوداين  اجلنائي  الت�سريع  يف  التغريب   ورد   .2
الذي بلغ ال�سبعني من عمره .

الوقوف على الفرق بني التغريب وال�سجن الذي ارتاآه امل�سرع ال�سوداين بدياًل   .3
لل�سجن.

اأهداف البحث:
بيان معنى التقريب.  .1

االأ�سل يف م�سروعيته.  .2
معرفة العلة واحلكمة من التقريب .  .3

م�سكلة البحث:
تدور حول ال�سوؤال الرئي�ض التايل:  

هل يجوز توقيع عقوبة التغريب جلرائم اأخرى غريجرمية الزاين غري املح�سن   -
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التي �ٌسرعت من اأجلها  ؟ ومن اأبرز اأ�سئلة البحث ما ياأتي:
ما املراد بالتغريب؟  .1

ما االأ�سل يف م�سروعيته؟  .2
ما حكمة م�سروعيته ؟  .3

منهج البحث:
ينا�سب طبيعة  الذي  اال�ستقرائي والتحليلي والو�سفي  املنهج  الباحث  اتبع   

الدرا�سة.
هيكل البحث:

�ساأتناول مو�سوع خطة البحث يف اأربع مباحث على النحو التايل:  
املبحث االأول: مفهوم   التغريب. 

املبحث الثاين: التغريب فيالفقه الإ�سالمي والقانون ال�سوداين.
املبحث الثالث: التغريب يف غري جرائم الزنا.

املبحث الرابع : التعزير بالتغريب يف القانون ال�سوداين.
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املبحث االأول 
مفهوم التغريب

املطلب االأول
تعريف التغريب لغة 

واأغرب  غربًا،  يغرب  عَنا  غرب  وقد   - النا�ض  عن  والتنحي  الذهاب  الغرب   
وغربه ، واأغربه: نحاه ويف احلديث ال�سريف : اأن النبي �سلى الله عليه و�سلم –اأمر 

بتغريب الزاين �سنة اإذا مل يح�سن ، وهو نفيه عن بلده.
الغربة والغرب: النوى والبعد وقد تغرب ، ويقال: غرب يف االأر�ض واأغرب   

اإذا اأمعن فيها)1(.
يف  والتغريب  فتاأكله،  وال�سقيع  الثلج  وهو  الغراب  جتمع  اأن  والتغريب   
االأر�ض االمعان وغربه ، اإذا نحاه، والتقريب النفي عن البلد الذي وقعت اجلناية فيه، 
ويف احلديث اأن رجاًل قال له: )اأن امراأة ال ترد يد الم�ض فقال غربها()2(،  اأي اأبعدها 

يريد الطالق وغرب الدهر وغرب عليه : تركه بعيدًا)3(.
البلد  النوى والبعد، والنفي عن  الباحث، هو  املعنى املق�سود الذي يرجحه   

الذي وقعت فيه اجلناية.
املطلب الثاين

تعريف التغريب يف ال�سطالح
اأوًل: ال�سطالح الفقهي:

هو البكر: واأما االأبكار: فاإن امل�سلمني اأجمعوا على اأن حد البكر الزاين مائة   
جلدة لقوله تعاىل: }الزَّانِيَُة وَالزَّانِي َفاجْلِدُوا ُكلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مَِئَة جَلْدَةٍ وَاَل َتْأخُْذُكم بِِهمَا 
رَأَْفٌة فِي دِيِن اللَّهِ إِن ُكنُتمْ ُتؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوِْم اآْلخِِر وَلْيَشْهَدْ عََذابَهُمَا َطائَِفٌة مِّنَ الْمُؤْمِنِنيَ{ 
]النور: 2[: فعمدة من اأوجب التغريب على االإطالق حديث عبادة بن ال�سامت وفيه اأن 

ل�سان العرب ، اأبي الف�سل جمال الدين حممد بن مكرم بن منظور، بريوت:دار �سادر ،ج1،�ص: 638.   )1( 
�سنن الن�سائي، ط1، 1982م ،بريوت: دار الفكر، رقم احلديث )3229(.   )2( 

جواهر القامو�ص ، حمب الدين اأبي في�ص ال�سيد حممد مرت�سى احل�سني، ط1،1425هـ-2005م، بريوت: دارالفكر العربي،ج2،�ص:28-284.   )3( 
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النبي �سلى الله عليه و�سلم قال: )خذوا عنيقد  جعل الله لهن �سبيال، البكر بالبكر 
جلد مائة وتغريب عام ،الثيب  بالثيب جلد مائة والرجم باحلجارة()1(.  

وكذلك ما خرجه اأهل ال�سحاح  يف امراأة الع�سيف، عن اأبي هريرة وزيد بن   
خالد اجلهني ر�سي الله عنهما  اأنهما قاال: )اأن رجاًل من االأعراب اأتي النبي �سلى الله 
عليه و�سلم قال : يار�سول الله ان�سدك الله اإال ق�سيت يل بكتاب الله ، فقال اخل�سم 
وهو اأفقه منه : نعم اأق�سي بيننا بكتاب الله واآذن يل اأن اأتكلم فقال له النبي �سلى 
الله عليه و�سلم قل : قال: اإن ابني كان ع�سيفًا على هذا فزنى بامراأته ، واأين اأخربت 
اأن  فاأخربوين  العلم  اأهل  ف�ساألت  ووليده  �ساه  فافتديته مبائة  الرجم  اأبني  على  اأن  
على ابني جلد مائة وتغريب عام واأن على امراأة هذا الرجم فقال الر�سول �سلى الله 
عليه و�سلم )والذي نف�سي بيده الأق�سنَي بينكما بكتاب الله : اأما الوليدة والغنم فرد 
عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. واأغد يا اأني�ض على امراأة هذا فاإن اعرتفت 
فاأرجمها( ، فغدا عليها اأني�ض ر�سي الله عنه  فاعرتفت ، فاأمر النبي �سلى الله عليه 

و�سلم برجمها)2(.
ثانيًا: تعريف التغريب يف ال�سطالح القانوين:

التغريب هو اقامة اجلاين بعيدًا عن منطقة ارتكاب اجلرمية)3(. ويرى الباحث   
اأن معنى التغريب يف القانون ال يختلف عنه يف اللغة والفقه االإ�سالمي ، وهو النوى 

والبعد اأو البعد عن االأهل والوطن بعيدًا عن منطقة ارتكاب اجلرمية.

�سبق تخريجه .   )1( 
فتح البارئ �سرح �سحيح البخاري، كتاب احلدود ، باب اذا رمى امراته او امراة غريه بالزنا عند احلاكم والنا�ص ، رقم احلديث )6451(    )2( 

ط1،1985م،ج12،�ص: 179.
القانون ال�سوداين ، الق�سم اخلا�ص، ي�ص عمر يو�سف ،  الفقر)2( من املادة )33( من القانون ال�سوداين ل�سنة 1991م  .   )3( 



{191}العـدد الث�لث  والع�صـرون - رجـب  1443هـ / فرباير  2022م

املبحث الثاين
عقوبة التغريب يف الفقه الإ�سالمي والقانون

املطلب االأول
التغريب يف الفقه ال�سالمي

ما هية التغريب:
اختلف الفقهاء يف ماهية التغريب ، فقال مالك واأبو حنيفة اأن التغريب مبعناه   

احلب�ض يف بلد غري البلد الذي وقعت فيه اجلرمية)1(.
فيه  الذي حدث  البلد  من  النفي  معناه  التغريب  اأن  واأحمد  ال�سافعي  ويرى   
الزنا اإىل بلد اآخر على اأن يراقب )تغريب بحيث يحفظ املراقبة يف البلد الذي غرب 
اإليه وال يحب�ض فيه ، فالتقريب عند ال�سافعية واحلنابلة هو الو�سع حتت املراقبة يف 

بلد اآخر()2(.
واإذا زنا الغريب غرب اإىل غري بلده ، واإذا زنا يف البلد الذي غرب اإليه غرب   
اإىل بلد اآخر غري الذي غرب منه ، ويرى بع�ض املالكية اإن �سجن الغريب يف البلد التي 

زنا بها يعترب تغريبا له ولكن ال�سافعية واحلنابلة ي�سرتطون اأن يغرب عنها)3(.
فاإن عقوبته اجللد  البكر وهو من مل يتزوج  للزاين  التغريب  �سرعت عقوبة   

والتغريب، اأما العقوبة باجللد فهي لي�ست حمل خالف بني العلماء)4(.
اجلمع بني اجللد والتغريب:
اختلف الفقهاء يف ذلك:  

املالكية: قالوا: يجب تغريب البكر احلر الزاين غري املح�سن ، بعد اقامة احلد عليه، 
بعيدًا عن موطنه الذي يقيم فيه م�سافة ق�سر، وملدة عام، لتقبيح  الزنا يف عني الزاين، 
ورحمة به لبعده عن املكان الذي ح�سل فيه الزنا، الأنه يح�سل اأذى وخزي كلما راآه 

 )1(   �سرح الزرقاين، عبد الباقي بن يو�سف بن احمد الزرقاين ، بريوت: دار الكتب ،ط1،1412هـ-1992م ،ج4،�ص: 14.
املغني، موفق الدين عبد الله بن حممد بن قدامة، بريوت: مكتبة القاهرة، دون طبع،ج9،�ص: 44.   )2( 

ا�سنى املطالب يف �سرح رو�سة الطالب، زكريا بن حممد بن زكريا، بريوت: دار الكتب، ج3،�ص:130.   )3( 
املغني، بن قدامة، مرجع �سابق ،�ص: 45.   )4( 
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، من  االإثم  لهم  ، ويح�سل  امل�ساجد واملجتمعات  بلده وجريانه ويحتقرونه يف  اأهل 
تعبريه فتغريبه اأف�سل له ولهم.

وانت�سار  الفتنة  �سيوع  بعد جلدها خوفًا من  تغريب  فال  الزانية  املراأة  واأما   
الف�ساد والأنها عورة ويف تغريبها ت�سييع لها وقد نهى ال�سارع اأن ت�سافر املراأة بغري 
ذي رحم حمرم معها ، والواجب عليها اجللو�ض يف عقر بيتها والبعد عن املجمع ، 

وهو.. يف البيوت.
احلنفية: قالوا : ال يجوز اجلمع بني اجللد والتغريب، الأن التغريب مل يذكر يف اآية 
النور فهو  زيادة على الن�ض، التغريب ثابت بخرب الواحد فال ُيعمل به، وال يكون من 
متام احلد، وامنا يرتك الراأي لالمام ، ويكون من باب التعزير فاإن راأى االمام فيه 
فائدة غربة واإن مل يرى فيه فائدة فال يبعده عن وطنه وقال االإمام اأبو حنيفة : يف هذا  

حكمته امل�سهورة )كفى بالنفي فتنة( وما فعله بع�ض ال�سحابة كان باجتهاد.
ال�سافعية واحلنابلة: قالوا: اإنه ُيجمع يف حق الزانيني البكرين احلرين العاقلني، 
بني اجللد والتغريب اإىل حد تق�سر فيه ال�سالة من حتى يح�سل لهما الوح�سة بالبعد 
عن االأهل والوطن ، فيح�سل فيه زجر عن الوقوع يف اخلطيئة ، وبه حكم �سيدنا  اأبو 
بكر و�سيدنا عمر بن اخلطاب ، و�سيدنا عثمان ، واالمام علي ر�سي الله عنهم حتى 
هم : واأرى فيه االجماع ملا ثبت اأن عمر غرب اإىل ال�سام وعثمان غرب اإىل  قال بع�سُ
م�سر وعلي غرب اإىل الب�سره ، وما روي اأن النبي �سلى الله عليه و�سلم يف حديث 
الع�سيف )على ابنك جلد مائة وتغريب عام()1(، ويغرب الذكر واالأنثى على ال�سواء 
مع مالحظة اأن يكون مع الزانية ذو رحم حمرم على نفقتها يف حال غربتها ، يرافقها 

ويقيم معاها)2(.

م�سلم بن احلجاج / �سحيح م�سلم ، رقم احلديث 1697الراوي اأبوهريرة ، درجة احلديث �سحيح.   )1( 
الفقه على املذاهب الربعة، عبد الرحمن اجلزيري، مكتبة ال�سفاء،ج5، احلدو،�ص: 50.   )2( 
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مدة التغريب:
مدة تغريب الزاين اأن كان حرًا ف�سنة كاملة عند القائلني به قاطبة من املالكية)1(    
الواردة يف  ال�سريحة  ال�سحيحة  لالأحاديث  كله  وذلك  واحلنابلة)3(.  وال�سافعية)2( 

حتديد مدة التغريب فاأجراها العلماء  على ظاهرها ، فقالوا اأن مدته �سنة واحدة.
حتديد م�سافة مو�سع التغريب:

وهو بيان مقدار امل�سافة للمو�سع الذي يغرب الزاين اإليه لتحقيق امل�سلحة   
من  يت�سور  الق�سية  هذه  يف  النظر  واأن  اأجلها،  من  التغريب  �سرع  التي  واحلكمة 

خالل م�ساألتني)4(.
امل�ساألة الأوىل: اأن يتخذ االمام مكانًا معينًا للنفي والتغريب فيه وهو قول ال�سافعية، 
وحيث عني االمام املو�سع مل يجز للمغرب الرجوع عن املنفي بغري اذنه واأن انق�ست 
مدة التغريب، ومل يكن للمغرب طلب غريه الأن ذلك األيق بالزجر  ومعاملة له، بنقي�ض 
اىل وح�سة  والوطن  باالأهل  ان�سه  عن  تغريبه خروجه  من  املق�سود  والأن  ق�سده)5( 

الغربة واالنفراد فكان  االأوىل تفوي�ض ذلك لويل االأمر.
امل�ساألة الثانية: اإذا مل يتخذ االمام مكانًا معينًا للنفي والتغريب فيه اختلف الفقهاء 

رحمهم الله تعايل يف حتديد هذه امل�سافة ايل ثالثة اأقوال.
القول الأول: ان النفي والتغريب يكونان اإىل م�سافة م�سرية يومني اأو ثالثة اأيام 

وهو  مذهب املالكية)6(.
القول الثاين: اأن التغريب يكون ايل م�سافة الق�سر فما فوقها وال تقل امل�سافة عن 

حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري ، حممد بن احمد بن عرفه الد�سوقي املالكي النا�سر دار الفكر بدون طبعة اجلزء 4 �ص 3221.   )1( 
القول املختار يف �سرح غاية القت�سار ، حممد بن قا�سم بن حممد بن حممد ، النا�سر دار بن حزم للطباعة والن�سر ببريوت لبنان الطبعة    )2( 

الوىل �ص 280 ، كفاية الخبار يف حل غاية الخت�سار ابوبكر بن حممد بن عبدالواحد – دار اخلرب دم�سق الطبعة الوىل �ص 474.
منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه ، ابو زكريا حمى الدين يحي بن �سرف النووي ، دار الفكر ، الطبعة الويل �ص 295.   )3( 

بحث بعنوان الحكام املتعلقة بالتقريب اعداد عقيل بن عبدالرحمن العقيل – ال�ستاذ بق�سم الفقه املقارن بامل�سحح العايل للق�ساء بجامعة    )4( 
المام حممود بن �سعود ال�سالمية .

احلاوى الكبري ، ابو احل�سن على بن حممد بن حبيب الب�سرى البغدادي ، دار الكتب العلمية بريوت ج 13 �ص 205.   )5( 
كفاية الطالب الرباين ، ابو احل�سن على بن احمد بن مكرم القي�سري ، دار الفكر بريوت ، بدون طبعة ج2 �ص 419.   )6( 
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م�سافة الق�سر وهو مذهب ال�سافعية)1( واحلنابلة)2(.
القول الثالث: انه يغرب ايل حيث يطلق عليه ا�سم الغربة، وتلحقه يف املقام به م�سقة 

ووح�سة، �سواء ق�سر يف مثله ال�سالة اومل تق�سر، وهو  قول عند ال�سافعية)3(.
التغريب  الثاين، وان م�سافة مو�سع  القول  الراجح هو  اأن  الباحث:  ويرى   
ال تقل عن م�سافة الق�سر الن التحديد مب�سافة الق�سر م�سبوط ووا�سح اإذ هي من 
املراأة  و�سفر  والفطر،  كالق�سر،  العبادات،  لبع�ض  للرتخي�ض  ال�سرعية  التحديدات 
بدون حمرم ،والن اخلروج الأقل من م�سافة الق�سر  مل يعتربه ال�سارع �سفرا فلذلك 

جعلها احلد املانع من �سفر املراأة بدون  حمرم .
كما يرى الباحث ان امل�سافة يجب ان تقا�ض وحتدد بالو�سائل املعروفة يف   
ع�سرنا احلا�سر كالفر�سخ والكيلومرت  وامليل، لالختالف الكبري  يف و�سائل احلركة 

عن املا�سي.
حب�ص املغرب  يف البلد الذى غرب اإليه:

اختلف الفقهاء يف حب�سه يف البلد الذى غرب اليه اىل قولني:   
القول الأول: انه يحب�ض يف البلد الذى غرب اليه ، فالبد من �سجنه بها وهو مذهب 

املالكية)4(.
القول الثاين: ال يجوز حب�سه زيادة على التغريب، وامنا يكتفي فقط بالتغريب وهو 

مذهب ال�سافعية)5( واحلنابلة)6(.
ي�ستدل ال�سحاب القول االأول: باأن التغريب الواجب ال ميكن حتققه اال باحلب�ض   
النه بدون احلب�ض يكون عر�سه للرجوع ايل بلده والرتكاب مثل اجلرمية التي نفي 

من اأجلها فيكون حب�سه واأجبًا  من باب مامل يتم الواجب اال به ، فهو واجبًا.
مغني املحتاج ، �سحتي احلربي حممد بن احمد ال�سربيني ال�سافعي ، دار الكتب العلمية ، الطبعة الوىل ج5 �ص 448.   )1( 

حا�سية الرو�ص املرجع �سرح ذاد امل�ستنقع ، عبدالعزيز حممد بن قا�سم ، الطبعة الويل ج 7 �ص 316.   )2( 
احلاوي الكبري مرجع �سابق �ص 204.   )3( 

حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري ، مرجع �سابق �ص 497.   )4( 
مغني املحتاج ، مرجع �سابق �ص 192.   )5( 

احلاوي الكبري ،مرجع �سابق 168.   )6( 
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وا�ستدل ا�سحاب القول الثاين: باأن احلب�ض زيادة يف العقوبة مل يرد بها   
ال�سرع ، فلم يكن م�سروعًا ف�ساًل عن وجوبه كما ال ت�سرع الزيادة على العام يف مدة 

التغريب)1(.
ويرى الباحث باأن ال�سخ�ض املغرب يجب اأن يو�سع حتت مراقبة ال�سرطة ،   
فال يحب�ض فتكون خمالفة للن�ض الأن احلب�ض مل يرد مع التغريب وال يرتك حرًا بحيث 

ميكنه الرجوع اإىل بلده .
املطلب الثاين

التغريب يف القانون ال�سوداين 
القانون  ال�سالبة حلرية االن�سان وفق   العقوبات  التغريب واحدة من  عقوبة   
اجلنائي النافذ ومبقت�ساه يتم حتديد اإقامة ال�سخ�ض ال�سادر يف حقه العقوبة بعيدًا 
عن  املنطقة التي ارتكب فيها جرميته وهى عقوبة توقع على الذكور فقط دون االإناث 
ب�سراحة ن�ض القانون يف جرمية الزنا من الذكر غري املح�سن ، جاء ن�ض املادة 146 

من القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م على انه : 
من يرتكب جرمية الزنا يعاقب :   /1

اأ/ باالإعدام رجمًا اذا كان حم�سنًا.  
ب/ باجللد مائة جلدة اإذا كان غري حم�سن .  

يجوز ان يعاقب غري املح�سن الذكر باال�سافة ايل اجللد بالتغريب ملدة �سنة.  /2
يق�سد باالإح�سان قيام الزوجية ال�سحيحة وقت ارتكاب الزنا على ان يكون قد   /3

مت فيها الدخول.
ل�سنة 1991م يف  ال�سوداين  القانون اجلنائي  التغريب اي�سًا يف  كما ورد   
املادة  ن�ض  جاء  والتغريب  ال�سجن  عنوان  االأول وحتت  الف�سل  اجلزاءات يف  باب 

)33( على النحو التايل:
املغني ، ابن قدامة ، مرجع �سابق �ص 325.   )1( 



جملة ت�أ�صيل العلوم {196}

على ان ي�سمل ال�سجن:  /1
اأ- ال�سجن املوؤبد ومدته ع�سرون �سنة .  

ب- النفي وال�سجن بعيدًا عن منطقة ارتكاب اجلرمية وعن مكان اإقامة اجلاين.  
التقريب وهو اقامة اجلاين بعيدا عن منطقة ارتكاب اجلرمية.  /2

فيما عدا حد احلرابة ال يجوز احلكم بال�سجن على من مل يبلغ الثامنة ع�سر من   /3
عمره.

فيما عدا احلرابة ال يجوز احلكم بال�سجن على من بلغ ال�سبعني من عمره فاإذا   /4
عدل عن حكم ال�سجن او �سقط لبلوغ عمر ال�سبعني ت�سري على اجلاين عقوبة 

التغريب ملدة ال�سجن املقررة.
يت�سح من خالل الن�ض اأن احلاالت التي توقع  فيها عقوبة التغريب هي :   

وهي  الذكر  املح�سن  غري  للزاين  املحكمة  اختارتها  اإذا  اأ�سلية  كعقوبة  توقع    /1
عقوبة جوازيه ويجب اال تتعدى العام الواحد)1(.

اطلق  التي  ال�سن  ،وهى  االدانة  عند  ال�سبعني  �سن  بلغ  الذى  اجلاين  حالة  يف   /2
عليها امل�سرع اجلنائي لقب ال�سيخ)2(.

التغريب  يكون  هنا  عامًا  ال�سبعني  �سن  بال�سجن  عليه  املحكوم  بلوغ  حالة  يف   /3
عقوبة بديله للمده  املتبقيه من  عقوبة ال�سجن املحكوم بها)3(.

احلال  هو  كما  ا�سلية  عقوبة  يكون  ان  اما  املذكورة  احلاالت  يف  التقريب   
بالن�سبة للمدان غري املح�سن الذكر اأو بديله لعقوبة ال�سجن يف اجلرائم التعزيرية، 
وعلى مدير ال�سجن اإبالغ املحاكم بحاالت املحكوم عليهم بال�سجن الذين بلغوا �سن 
ال�سرطة وتنفذ عقوبة  لها حتديد و�سعهم حتت مراقبة  يت�سني  ال�سبعني عامًا حتى 
التغريب يف املكان الذى تاأمر به املحكمة ب�سوابط املراقبة املن�سو�ض عليها يف قانون 

املادة 2/146 من القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م .   )1( 
املادة 48 من القانون اجلنائي 1991 ب�ساأن ال�سيخ الذى بلغ ال�سبعني من عمره التقريب ورد �سمن التدابري املقررة لل�سيوخ .   )2( 

املادة 4/33 القانون اجلنائي ال�سوداين 1991م.   )3( 
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التغريب يف كل االأحوال  االجراءات اجلنائية)1( ويتم ار�سال املحكوم عليه بعقوبة 
اأن  عوده  عبدالقادر  ال�سيخ  ويرى  لذلك)2(  املعد  الق�سائي  االأمنوذج  وفق  لل�سرطة 

التغريب يعترب عقوبة تكميلية بالن�سبة لعقوبة اجللد وله يف نظره علتان: 
الأوىل: ميهد التغريب لن�سيان اجلرمية باأ�سرع ما ميكن وهذا يقت�سي ابعاد املجرم 
عن م�سرح اجلرمية ، اما بقاوؤه بني ظهراين اجلماعة فاأنه يحي ذكر اجلرمية ويحول 

دون ن�سيانها ب�سهولة.
الثانية: اإن ابعاد املجرم عن م�سرح اجلرمية يجنبه م�سايقات كثرية البد ان يلقاها 
اإذا مل يبعد ، وقد ت�سل هذه امل�سايقات اإىل حد قطع الرزق . واالبعاد يهئى  للجاين 
انه �سرع مل�سلحة  اال  التغريب وان كان عقوبة  ، و  ان يحي من جديد حياة كرمية 
اجلاين اواًل ول�سالح اجلماعة ثانيًا ، وامل�ساهد يف ع�سرنا احلايل الذى انعدم فيه 
احلياء اأن كثريين ممن ت�سيبهم معرة الزنا يهجرون موطن اجلرمية خمتارين ليناأوا 

باأنف�سهم عن املذلة واملهانة التي ت�سيبهم يف املكان)3(.

 

املادة 196 من قانون الإجراءات اجلنائية ل�سنة 1991م.   )1( 
القانون اجلنائي ال�سوداين معلقا عليه ، احمد على ابراهيم حمد ،دار جامعة ال�سودان املفتوحة للطباعة ، اجلزء الول �ص 578.   )2( 

النظرية العامة للقانون اجلنائي ال�سوداين ، ي�ص عمر يو�سف ، اخلرطوم : مطبعة جامعة النيلني ، 1996م :ط2 ،�ص 228.   )3( 
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املبحث الثالث
التغريب يف غري الزنا يف الفقه ال�سالمي

ورد  فقد  )النفي(  لفظ  فهو  للتغريب  اال�سطالحي  باملعنى  ال�سلة  ذو  اللفظ   
الذي  الع�سيف  امراأة  حديث  ففي   ، البكر  الزاين  عقوبة  يف  اللفظني  لكال  احلديث 
اأ�سرنا اإليه �سابقًا ورد لفظ التغريب ، ويف حديث عبادة بن ال�سامت ر�سي الله عنه 
امل�سار اإليه اأي�سًا ورد لفظ النفي )البكر بالبكر جلد مائة ونفي �سنة(، كما ورد لفظ 
النحو  على  تف�سياًل  �سنتناولها  والذي  املحاربني  حد  يف  العزيز  الكتاب  يف  النفي 

التايل: 
املطلب االأول

النفي يف احلرابة
النفى  اأي�سًا على ان  اإذا قتل نف�سًا واتفقوا  الفقهاء على قتل املحارب  اتفق   

يكون يف غري القتل ولكن اختلفوا على قولني يف اى االأحوال يكون النفي .
القول الأول: اإن املحاربني ينفون فقط اإذا اأخافوا الطريق ومل ي�سيبوا نف�سا وال 

مااًل 
اأما اإن قتلوا ومل ياأخذوا مااًل فاإنهم يقتلون، واأن قتلوا واأخذوا املال ، قتلوا   
و�سلبوا، واإن اأخذوا املال ومل يقتلوا قطعت اأيديهم واأرجلهم من خالف وهذا مذهب 
َّذِينَ يُحَاِربُونَ اللّهَ  َّمَا جَزَاء ال احلنفية)1( وال�سافعية)2( واحلنابلة)3(، لقوله تعاىل: }إِن
عَ َأيْدِيِهمْ وََأرْجُُلهُم مِّنْ خِلفٍ  وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي اَلرِْض َفسَادًا َأن يَُقتَُّلواْ َأوْ يُصَلَّبُواْ َأوْ ُتَقطَّ

َأوْ يُنَفوْاْ مِنَ اَلرِْض َذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي اآلخِرَةِ عََذابٌ عَظِيمٌ{ ]املائدة: 33[.
فيه  االمام وهو خمري  اإىل  فاأمره موكول  يقتل  اإن مل  املحارب  اأن  الثاين:  القول 
جَزَاء  َّمَا  }إِن تعاىل:  لقوله  املالكية)4(،  مذهب  وهو  النفي  اأو  القطع  اأو  القتل  بني 

اجلوهرة النرية على خمت�سر الفدوري،  ابو بكر بن علي بن حممد احلالوي،ط1، املطبعة اخلريية، �ص: 202 .   )1( 
كفاية الخيار يف حل غاية الخت�سار، مرجع �سابق ،ج1،�ص: 488.   )2( 

الرو�ص املربع، مرجع �سابق ،ج7، �ص: 383.   )3( 
القوانني الفقهية ، ابو القا�سم حممد بن احمد بن حممد بن عبد الله ، دون نا�سر ،دون طبعه ،ج1،�ص:238.   )4( 
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عَ َأيْدِيِهمْ  َّذِينَ يُحَاِربُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي اَلرِْض َفسَادًا َأن يَُقتَُّلواْ َأوْ يُصَلَّبُواْ َأوْ ُتَقطَّ ال
لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي اآلخِرَةِ عََذابٌ  يُنَفوْاْ مِنَ اَلرِْض َذلِكَ  وََأرْجُُلهُم مِّنْ خِلفٍ َأوْ 

عَظِيمٌ{ ]املائدة: 33[. 
لالمام  واأن  الرتتيب  �سقوط  على  فدل  احلدود  بني  تعاىل  �سبحانه   فخري   
قد  يكونوا  اأن  ي�سرتط  مل  تعاىل  الله  الأن  دونه  فما  القتل  من  ما�ساء  فيهم  يفعل  اأن 

قتلوا)1(.
اإن عقوبة النفي من العقوبات املقررة للمحاربني وقَطاع الطرق باتفاق الفقهاء،   

ولكنهم اختلفوا يف �سفة النفي .و�ساأورد ذلك يف فرعني: 
الفرع االأول: ال�سجن مع النفي:

اختلف الفقهاء يف عقوبة ال�سجن مع النفي اإىل مذاهب :  
فقد ذهب احلنفية)2( اأن املراد بالنفي احلب�ض يف مكان معني ، اأما املالكية)3(:   
فقولهم اأن ينفى املحارب اإىل بلد اآخر وي�سجن فيه ، وقال ال�سافعية)4( اأن املراد بالنفي 
ت�سريدهم  بالنفي  املراد  اأن  للحنابلة)5(  االخري  والقول  وغريه،  باحلب�ض  تعزيرهم 
احلنفية  ا�ستدل  وقد  بلد،  اإىل  ياأوون  يرتكون  فال  متفرقني  والبلدان  االأم�سار  من 
فِي  وَيَسْعَوْنَ  وَرَسُولَهُ  اللّهَ  يُحَاِربُونَ  َّذِينَ  ال جَزَاء  َّمَا  }إِن  : الكرمية  االآية  من  وال�سافعية 
عَ َأيْدِيِهمْ وََأرْجُُلهُم مِّنْ خِلفٍ َأوْ يُنَفوْاْ مِنَ اَلرِْض  اَلرِْض َفسَادًا َأن يَُقتَُّلواْ َأوْ يُصَلَّبُواْ َأوْ ُتَقطَّ

َذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي اآلخِرَةِ عََذابٌ عَظِيمٌ{ ]املائدة: 33[.
وقال املالكية : اأن النفي الواجب ال ميكن حتققه اإال باحلب�ض واإال كان عر�سة   
للرجوع اإىل بلده فيكون حب�سه من باب )ما ال يتم الواجب اإال به فهو واجب( وا�ستدل 
الطرد  النفي حقيقة هو  معنى  اَلرِْض{ والأن  مِنَ  يُنَفوْاْ  }َأوْ  تعاىل:  بقوله  احلنابلة 

املعونة على مذهب عامل املدينة ، ابو حممد عبد الوهاب بن علي بن ن�سر الثعلبي، القاهرة: املكتبة التجارية، بدون طبعة،ج1، �ص: 1366.   )1( 
البحر الرائق  �سرح كنز الدقائق، زين الدين بن ابراهيم بن حممد املعروف بابن جنيم ، ط2، بريوت: دار الكتاب ال�سالمي، ج5،�ص: 73 ،    )2( 

القوانني الفقهية ، بن جزي، مرجع �سابق، �ص: 597.
مغني املحتاج، حممد ال�سربيني اخلطيب ، مرجع �سابق، �ص: 237.   )3( 

الرو�ص املربع، من�سور بن �سالح املعروف بالبهوتي، مرجع �سابق، �ص: 516.   )4( 
املغني،  ابن قدامة مرجع �سابق، �ص: 483.   )5( 
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واالبعاد اأما احلب�ض  فا م�ساك وهما يتنافيان وال يف�سر ال�سيء ب�سده)1(.
ويرى الباحث اأن القول الراجح هو اأن ُينفى املحارب اإىل بلد اآخر وي�سجن   
فيه الأن االبعاد فقط ال ُيعد نفيًا من االأر�ض بل هو يف االأر�ض ميار�ض حياته كيف 

ي�ساء كما ميكنه الرجوع اإىل بلده متخفيًا.
الفرع الثاين: مدة النفي يف احلرابة:

اأجمع الفقهاء على اأن مدة النفي يف احلرابة ت�ستمر وت�ستدام اإىل  اأن تظهر   
توبتهم  وهو مذهب احلنفية)2( واملالكية)3(، وال�سافعية)4(، واحلنابلة)5( وقد ا�ستدل 
َّذِينَ َتابُواْ مِن َقبِْل َأن َتْقدِرُواْ عََليِْهمْ َفاعَْلمُواْ َأنَّ اللّهَ  جمهور  الفقهاء بقوله تعاىل: }إاِلَّ ال

َغُفورٌ رَّحِيمٌ{ ]املائدة: 34[.
فاإذا كانت التوبة ت�سقط عنهم احلد قبل القدرة عليهم فتكون بعد اإقامة احلد   

اأوىل ففي احلديث)من تاب تاب الله عليه(.
املطلب الثانى

التعزير بالتغريب يف اجلرائم الخرى 
التعزير هو العقوبه غري املقدرهوالتى  يرجع تقديرها اىل احلاكم .   

َّذِينَ  ال َّمَا جَزَاء  }إِن  : املحاربة يف قوله تعاىل  اية  النفىكعقوبه يف  لقد ورد   
َأيْدِيِهمْ  عَ  ُتَقطَّ َأوْ  يُصَلَّبُواْ  َأوْ  يَُقتَُّلواْ  َأن  َفسَادًا  اَلرِْض  فِي  وَيَسْعَوْنَ  وَرَسُولَهُ  اللّهَ  يُحَاِربُونَ 
لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي اآلخِرَةِ عََذابٌ  يُنَفوْاْ مِنَ اَلرِْض َذلِكَ  وََأرْجُُلهُم مِّنْ خِلفٍ َأوْ 

عَظِيمٌ{ ]املائدة: 33[.
فلي�ض هناك خالف يف  ان النفى عقوبه من العقوبات التى اقرتها ال�سريعة   
�سان  يف  تعزيرا  بالنفي  ق�سى  و�سلم  عليه  الله  �سلى  النبى  ان  كما  اال�سالمية، 

املغني، ابن قدامة ، مرجع �سابق، �ص: 483.   )1( 
خمت�سر الندوي، احمد بن حممد بن احمد بن جعفر بن حمدان اأبو احل�سني الندوي،ط1، بريوت:دار الكتب العلمية، �ص:202 .   )2( 

حا�سية الد�سوقي،حممد بن احمد بن عرفة الد�سوقي،  مرجع �سابق، �ص: 541.   )3( 
كفاية الأخيار،ابوبكر بن حممد احل�سيني،  مرجع �سابق، �ص: 119.   )4( 

الرو�ص املربع،البهوتي ، مرجع �سابق ،�ص: 5161.   )5( 
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املخنثني)1( اإذ نفاهم من املدينة. ونفى �سيدنا عمر بن اخلطاب ر�سى الله عنه ن�سر 
بن حجاج الفتتان الن�ساء به)2(. كما عاقب به �سبيغًا ل�سوؤاله عن الذاريات واملر�سالت 

و�سبههن)3(.
والكالم  التخنث  تعزيرية،  كعقوبة  فيها  التغريب  ورد  التي  اجلرائم  ومن   
يف املت�سابهات من القران الكرمي والتزوير وا�ستعمال املحررات املزورة، فقد نفى 
�سيدنا عمر بن اخلطاب معن بن زايده ملا عمل خامت بيت املال واخذ بهذه الو�سيلة منه 

مااًل)4(.
التي  ان تكون يف اجلرائم  يغلب  تعزيرا  التغريب  ان عقوبة  الباحث  ويرى   
�سر  ودفع  منها  احلماية  يتطلب  الذى  االمر  الغري،  اىل  اثرها  يتعدى  ان  يخ�سى 
باأبعادهم عن املحيط الذى ارتكبت فيه اجلرمية وان تفر�ض يف اجلرائم  املجرمني 
اجلرائم  يف  اجلدوى  عظيمة  وتكون  فيها  فر�سها  امل�سلحة  من  امل�سرع  يرى  التي 

املخلة باالأمن والدين.

ال�سابه يف متييز ال�سحابه /ابو الف�سل احمد بن على ان حممد بن احمد بن حجر الع�سقالنى ، دار الكتب العلميه ، بريوت ،ط1 ، ج 6 ،    )1( 
�ص 441.

من الهوا ، جمال الدين ابو الفرج عبد الرحمن بن على بن حممد اجلوزى ،ج1 ،�ص 125-123.   )2( 
كنز العمال يف �سنن القوال والفعال ، عال الدين بن على بن ح�سام الدين بن قا�سى ، موؤ�س�سة الر�ساله ،ط5 ، ج2 ، �ص331.   )3( 

املغنى  لبن قدامه ابو حممد موفق الدين عبد  الله بن احمد بن حممد بن قدامه ، مكتبة القاهرة ، دط ،ج9 ،�ص177.   )4( 
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املبحث الرابع
التعزير بالتغريب يف القانون ال�سوداين

عقوبة  عن  حديثه  يف  والنفي  التغريب  لفظي  ال�سوداين  امل�سرع  ا�ستعمل   
ال�سجن والتي تاأخذ �سكل ال�سجن والتغريب تارة والنفي والتغريب تارة اأخرى لذلك 

�ساأتناول كل منهما يف مطلب :
املطلب االأول

النفي
وردت عقوبة النفي  يف القانون ال�سوداين ل�سنة 1991م موؤخرًا ابنداءًا من   
عدة  تاأخذ  باأنها  اأو�سح  ال�سجن  عقوبة  عن  حديثه  وعند  الرابع)1(  العقوبات  قانون 

اأ�سكال، منها ال�سجن اأوال�سجن مع النفي اأو ال�سجن والتغريب .
على  ون�ض  �سلفه  منوال  على  �سار  النافذ  1991م  ل�سنة  اجلنائي  فالقانون   
عقوبة ال�سجن يف �سكل النفي وهي باالإ�سافة اإىل كونها عقوبة �سالبة للحرية تعترب 

عقوبة اأ�سد اإيالمًا من جمرد ال�سجن الأنها ت�سرتط �سرطان:
اأولهما: اأن يتم تنفيذها بعيدًا عن منطقة ارتكاب اجلرمية.

ثانيهما: اأن تنفذ بعيدًا عن منطقة  اقامة اجلاين)2(.
والنفي يف القانون النافذ هو عقوبة جلرمية حد احلرابة وهي احلالة الثالثة   
التي ميكن توقيعها على مقرتف هذا احلد اإذا  مل تنطبق  احلالتان االأوىل والثانية 
وهي  حاالت القتل واالغت�ساب اأو ت�سبيب االأذى اجل�سيم اأو �سلب املال الذي يبلغ 
االإعدام مع  اأو  االإعدام  العقوبة يف احلالة االأوىل  ال�سرقة احلدية)3( وتكون  ن�ساب 
العقوبة  فتكون  الثانية  اأما احلالة  االغت�ساب،  اأو  القتل  فعله  ترتب على  اإذا  ال�سلب 
القطع من خالف اإذا ترتب على فعله االأذى اجل�سيم اأو �سلب املال الذي يبلغ ن�ساب 

القانون اجلنائي ال�سوداين معلقًا عليه ، مرجع �سابق،�ص:575.   )1( 
املرجع نف�سهة ونف�ص ال�سفحة .   )2( 

املادة )168( )1( )اأ*ب( القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م.   )3( 
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ال�سرقة احلدية.
اأما العقوبة يف احلالة الثالثة فهي ال�سجن مدة ال تتجاوز �سبع �سنوات نفيًا   
اأن فعل اجلاين مل يتعدى  الواردة يف االأوىل والثانية، مما يعني  يف غري احلاالت 
ارهاب الطريق اأو �سلب مال مل يبلغ ن�ساب ال�سرقة احلدية ، وتعليل هذه العقوبة اأن 
قاطع الطريق اإذا اأخاف النا�ض ومل ياأخذ منهم مااًل ومل يقتل منهم اأحد ، فيه خطورة 

على االأمن اأياأً كانت دوافعه فهي اإذًا تكون عقوبة تقي املجتمع �سره.
ويرى الباحث اأن امل�سرع اأخذ براأي اجلمهور بو�سع اجلاين يف ال�سجن يف   

البلد الذي ينفى اإليه حتقيقًا لهذه الغاية -اتقاء املجتمع �سره -
املطلب الثاين

التغريب
ن�ض امل�سرع ال�سوداين على عقوبة التغريب يف الفقرة الثانية من املادة )33(   

من القانون اجلنائي ل�سنة 1991م حتت عنوان ال�سجن والتغريب كاالآتي:
تن�ض املادة )33( على اأن ي�سمل ال�سجن.  .1

التغريب وهو  اقامة اجلاين بعيدًا عن منطقة ارتكاب اجلرمية.  .2
فيما عدا حد احلرابة ال يجوز ال�سجن على من مل يبلغ الثامنة ع�سرة من عمره.  .3

فاإذا  عمره  من  ال�سبعني  بلغ  من  على  ال�سجن  يجوز  ال  احلرابة  حد  عدا  فيما   .4
عدل عن حكم ال�سجن اأو �سقط لبلوغ عمر ال�سبعني ت�سري على اجلاين عقوبة 

التغريب مدة ال�سجن املقررة .
التغريب عقوبة تكميلية لعقوبة الزانى غري املح�سن وم�سدرها احلديث الذي   
اأ�سرنا اإليه يف املبحث الثاين وهو حديث الر�سول �سلى الله عليه و�سلم )البكر بالبكر 

جلد مائة وتغريب عام()1(.

�سبق تخريجه.   )1( 
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ون�ست الفقره الرابعة من املادة 33 من القانون اجلنائي ل�سنة 1991 بان   
ت�سرى عقوبة التغريب على من بلغ ال�سبعني يف حني ال ت�سرى علية عقوبة ال�سجن 
النفي  عن  بدال  التغريب  ا�ستعمل  هنا  امل�سرع  ان  ويالحظ   ، احلرابة  حد  عدا  فيما 
خا�سة وهو يتحدث عن اال�ستثناء يف جرمية احلرابة وهو ا�ستعمال غري موفق خلط 
بني عقوبتني التغريب التى قررت للزانى غري املح�سن يف حني ان عقوبة النفى قررت 
لقاطع الطريق الذى يرتتب على فعله تخويف النا�ض دون ارتكاب جرمية من اجلرائم 

الواردة يف املادة 168 من القانون)1(.
ويرى الباحث ان امل�سرع ق�سد من  ذلك ان عقوبة التغريب هى االبعاد دون   
ان يو�سع اجلاين يف ال�سجن اما عقوبة النفي فهي ال�سجن بعيدا عن مكان ارتكاب 

اجلرمية وبعيدا عن منطقة اقامة اجلاين.
من  املادة 48  لل�سيوخ يف  املقررة  التدابري  اأي�سًا �سمن  التغريب  ورد  كما   
العقوبات احلديه  بتطبيق  امل�سا�ض  : دون  القانون اجلنائي .حيث تن�ض على االتي 
ال�سيخ  ب�ساأن  االأتية  التدابري  اتخاذ  االإدانة  بعد  للمحكمة  يجوز  الق�سا�ض  واحكام 

الذى بلغ ال�سبعني من عمره متى راأت ذلك منا�سبًا: 
ت�سليم ال�سيخ لوليه او اأي �سخ�ض موؤمتن بعد التعهد بح�سن رعايته. اأ/ 

تغريبه مده ال جتاوز مدة ال�سجن املقررة عقوبة جلرميته. ب/ 
ايداعه اإحدى موؤ�س�سات االإ�سالح والرعاية االجتماعية ملدة ال جتاوز �سنتني.   ج/ 

ان  اأى  الق�سا�ض  واحكام  احلديه  العقوبات  ا�ستثنى  امل�سرع  ان  نالحظ   
هذه التدابري ال تطبق يف حال ارتكاب ال�سيخ جرميه حديه او جرميه معاقب عليها 
بالق�سا�ض مما يعنى ان ال�سيخ الذى بلغ ال�سبعني من عمره ميكن ان يعدم او ي�سجن 

يف حال ارتكابه جرمية الزنا اذا كان حم�سنا او اإرتكب جرمية احلرابة.
وج(  )اأ  الفقرتني  يف  عليها  املن�سو�ض  التدابري  يف  امل�سرع  اح�سن  ولذلك   

النظرية العامة للقانون اجلنائي ال�سوداين، ي�ص عمر يو�سف، مرجع �سابق ، �ص:229.   )1( 
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ومل يوفق يف التدبري املن�سو�ض عليه يف الفقرة )ب( وهى عقوبة التغريب كما ذكر 
الدكتور ي�ض عمر يو�سف يف كتابه النظرية العامة للقانون اجلنائي، ذلك ان ال�سيخ 
كلما تقدمت به ال�سن كان اوىل ان يكون اقرب اىل ا�سرته واقاربه وعقوبة التغريب 
ال تتنا�سب مع حالته ويرى اال تلجاأ اليها املحاكم اال اذا كانت يف م�سلحته مبعنى اأن 
يكون قد ارتكب اجلرمية يف بلد غري بلده ففى هذه احلالة تكون عقوبة التغريب اإىل 

بلده اأدعى لتحقيق اأهداف التدبري)1(.
الفقرة  املن�سو�ض عليه يف  التدبري  امل�سرع مل يوفق يف  اأن  الباحث  ويرى   
)ب( من وجهة نظر اأخرى اإذ اأن ال�سيخ  الذى يغرب يو�سع حتت املراقبة )مراقبة 
ال�سرطة( واأن مدة ال�سجن املقررة لعقوبته قد تتجاوز مدة املراقبة وهى �سنتني يف 

اق�سى حاالتها: 
ال  بانه   1991 ل�سنة  اجلنائية  االجراءات  قانون  من   119 املادة  ن�ست  فقد   
يجوز ان تزيد مدة التعهد اأو مراقبة ال�سرطة  املقررة على اأي �سخ�ض مبوجب اأحكام 
املادة 118عن �سنة واحده فاإذا كان ال�سخ�ض قد �سبقت ادانته يف اأكرث من جرمية 
واحدة فال يجوز اأن جتاوز املدة �سنتني على ان يبداأ �سريان املدة من تاريخ �سدور 

االمر اأو يف وقت الحق حتدده وكالة النيابة اأو املحكمة الأ�سباب كافية)2(.

النظريه العامة للقانون اجلنائى، ي�ص عمر يو�سف  ، مرجع �سابق �ص 253-252.   )1( 
املادة 119 من قانون الجراءات اجلنائيه ل�سنة 1991.   )2( 
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خامتـــــة
احلمد لله الذى هدانا واأعاننا على البحث يف مو�سوع عقوبة التغريب يف   
�سرعية  عقوبة  التغريب  عقوبة  اأن  اإذ  كثريا  �سغلنى  الذى  االأمر  ال�سودانى  القانون 
�سرعت للزانى غري املح�سن وهى ملدة عام بعيدا عن منطقه ارتكاب اجلرميه اال ان 
امل�سرع اوقعها جلرائم اخرى وكبديل لعقوبة ال�سجن ،يف خلط كما يبدو بينها وبني 
عقوبة النفى ، ال اقول انى قد انهيت هذا البحث لكنها بداية اأرجو اأن حترك �ساكنًا. 

وقد تو�سلت اإىل نتائج وتو�سيات اأهمها: 
اأوًل: النتائج :

اإن اال�سالم  اأوجب على البكر اذا زنى جلد مائه وتغريب عام بنفيه عن البلد   /1
الذى وقعت فيه اجلرمية من باب احلد ال التعزير ومدته �سنةه كاملة. 

النفى  ومدة  عام  مبدة  حدد  التغريب  اأن  والنفىاإال  التغريب  بني  ت�سابه  هناك   /2
ت�ستمر اىل ان تظهر التوبة.

النفى يعنى احلب�ض كما ورد يف ن�ض املادة 33 من القانون اجلنائى التى تن�ض   /3
بان ال�سجن يعنى النفى واحلب�ض يف البلد الذى ينفى اليه.

اأنه ال يجب حب�ض املغرب يف البلد الذي غرب اإليه .  /4
ثانيًا: التو�سيات:

نو�سي امل�سرع باأن  توقع  العقوبات احلديه فقط ملا �سرعت له وعدم جتاوز ذلك   /1
اذ انها عقوبات توقيفيه ال يجوز القيا�ض عليها.

بيان اأن املراد من التغريب هو ن�سيان اجلرمية والبعد عن ما يذكر بها ولذلك   /2
يجب اأن ال يعود املغرب قبل نهاية ال�سنة.

بلغ  الذى  لل�سيخ  التغريب  عن  بدال  النفى  عقوبة  على  بالن�ض  امل�سرع  نو�سى   /3
حتت  و�سعه  ليت�سنى  ال�سنتني  تتجاوز  مل  اذا  لل�سجن  بديلة  كعقوبة  ال�سبعني 

مراقبة ال�سرطة والتي حددت بعام او عامني يف حالة العود.
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اجلرائم  اما  الب�سيطة  اجلرائم  يف  لل�سيخ  النفي  عقوبة  توقع  باأن  اأو�سى  كما   /4
الدولة  �سد  واجلرائم  الفتنة  واإثارة  الد�ستوري  النظام  كتفوي�ض  اخلطرية 

وجرائم املخدرات فالبديل عن احلب�ض .
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امل�سادر واملراجع
الكرمي. القراآن  	•

اأوًل: كتب ال�سنة  النبوية:
�سحيح م�سلم ، االمام م�سلم بن احلجاج ، ط1،1983م  كتاب احلدود- باب حد   -

الزنى، رقم احلديث ) 3199(.
او  امراته  رمى  اذا  باب   ، احلدود  كتاب  البخاري،  �سرح �سحيح  البارئ  فتح   -

امراة غريه بالزنا عند احلاكم والنا�ض ، رقم احلديث )6451(.
اال�سابة يف متييز ال�سحابه /ابو الف�سل احمد بن على ان حممد بن احمد بن   -

حجر الع�سقالنى ، دار الكتب العلميه ، بريوت ،ط1.
�سنن الن�سائي، ط1، 1982م ، رقم احلديث )3229( مقتب�ض من كتاب اال�سالم   -

�سوؤال وجواب ، ال�سيخ حممد �سالح املنجد.
�سرح الزرقاين، عبد الباقي بن يو�سف بن احمد الزرقاين ، بريوت: دار الكتب،   -

ط1،1412هـ-1992م.
�سحيح م�سلم ، االمام م�سلم بن احلجاج ، ط1،1983م  كتاب احلدود- باب حد   -

الزنى، رقم احلديث ) 3199(.
فتح الباري �سرح �سحيح البخاري، ،بريوت،دار الكتاب العربي، ط1، 1985م،    -

رقم احلديث.
كنز العمال يف �سنن االقوال واالفعال ، عال الدين بن على بن ح�سام الدين بن   -

قا�سى  موؤ�س�سة الر�سالة.
ثانيًا: الفقه الإ�سالمي:

-  ا�سنى املطالب يف �سرح رو�سة الطالب، زكريا بن حممد بن زكريا، بريوت: دار 
الكتب.
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احلاوى الكبري ، ابو احل�سن على بن حممد بن حبيب الب�سرى البغدادي ، دار   -
الكتب العلمية بريوت. 

القول املختار يف �سرح غاية االقت�سار ، حممد بن قا�سم بن حممد بن حممد ،   -
النا�سر دار بن حزم للطباعة والن�سر ببريوت لبنان الطبعة االوىل.

 ، قا�سم  بن  حممد  عبدالعزيز   ، امل�ستنقع  ذاد  �سرح  املرجع  الرو�ض  حا�سية   -
الطبعةاالوىل.

الفقه على املذاهب االربعة، عبد الرحمن اجلزيري، مكتبة ال�سفاء ،ط1، 1424هـ-  -
2002م.

،دار جامعة  ابراهيم حمد  على  احمد   ، عليه  معلقا  ال�سوداين  اجلنائي  القانون   -
ال�سودان املفتوحة للطباعة ، اجلزء االول. 

حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري ، حممد بن احمد بن عرفه الد�سوقي املالكي   -
النا�سر دار الفكر بدون طبعة اجلزء 4. 

ذ م الهوا ، جمال الدين ابو الفرج عبد الرحمن بن على بن حممد اجلوزى.  -
كفاية الطالب الرباين ، ابو احل�سن على بن احمد بن مكرم القي�سري ، دار الفكر   -

بريوت ، بدون طبعة. 
مغني املحتاج ، �سحتي احلربي حممد بن احمد ال�سربيني ال�سافعي ، دار الكتب   -

العلمية ، الطبعة االوىل. 
منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه ، ابو زكريا حمى الدين يحي بن �سرف   -

النووي ، دار الفكر ، الطبعة االوىل. 
البحر الرائق  �سرح كنز الدقائق، زين الدين بن ابراهيم بن حممد املعروف بابن   -

جنيم ، ط2، بريوت: دار الكتاب اال�سالمي.
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-اجلوهرة النرية على خمت�سر الفدوي ، ابو بكر بن علي بن حممد احلالوي،ط1، 
املطبعة اخلريية.

القوانني الفقهية ، ابو القا�سم حممد بن احمد بن حممد بن عبد الله ، دون نا�سر،   -
دون طبعه.

اأبو  بن حمدان  بن جعفر  احمد  بن  بن حممد  احمد  الندوي،  القوانني خمت�سر   -
احل�سني الندوي،ط1، بريوت:دار الكتب العلمية.

املعونة على مذهب عامل املدينة ، ابو حممد عبد الوهاب بن علي بن ن�سر الثعلبي،   -
القاهرة: املكتبة التجارية، بدون طبعة.

املغني، موفق الدين عبد الله بن حممد بن قدامة، بريوت: مكتبة القاهرة، دون   -
طبع. 

– دار  كفاية االخبار يف حل غاية االخت�سار ابوبكر بن حممد بن عبدالواحد   -
اخلرب دم�سق الطبعة االوىل. 

ثالثًا: القانون:
النه�سة  دار   ، يو�سف  عمر  ي�ض   ، ال�سوداين  اجلنائي  للقانون  العامة  النظرية   -

العربية ، الطبعة اخلام�سة. 
القانون ال�سوداين ، الق�سم اخلا�ض، ي�ض عمر يو�سف،  الفقر)2( من املادة )33(   - 
من القانون ال�سوداين ل�سنة 1991ماخلرطوم : مطبعة جامعة النيلني ، 1996م.

العقيل  عبدالرحمن  بن  عقيل  اعداد  بالتغريب  املتعلقة  االحكام  بعنوان  بحث   -
اال�ستاذ بق�سم الفقه املقارن بامل�سحح العايل للق�ساء بجامعة االمام حممود بن 

�سعود اال�سالمية .
دار  القاهرة:   ، يو�سف  عمر  ي�ض  ال�سوداين،  اجلنائي  للقانون  العامة  النظرية   -

النه�سة العربية،ط5، 2003م.
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رابعًا: املواد القانونية:
املادة 196 من قانون االإجراءات اجلنائية ل�سنة 1991م.   -

املادة 4/33 القانون اجلنائي ال�سوداين 1991م.   -
املادة 2/146 من القانون اجلنائي ال�سوداين ل�سنة 1991م.    -

املادة 48 من القانون اجلنائي 1991م.  -
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جهود علماء اليمن يف علم اخلالف واملناظرة
اإلمام اجَلالل )ت:1084هـ(والَكْوَكَباِنّي)ت:1207هـ( أمنوذجًا

د. اأريج بنت فهد اجل�بري• 

ملخـــــ�ص 
يهدف البحث اإىل اإبراز جهود علماء اليمن يف علم اخلالف واملناظرة ومن   
األيف يف علم اآداب البحث واملناظرة،  اأهم النتائج: تبنيَّ اأَنَّ علماء اليمن برزوا يف التَّ
وهو من اأهمِّ العلوم املرتبطة بعلم اأ�سول الفقه . ا�ستخدمت الباحثة املنهج ال،و�سفي 
تدري�ض  و�سيات:  التَّ هذه  اأهم  من  تو�سيات  البحث  تو�سل  وقد  التحليلي.  واملنهج 
منت و�سرح االإمام اجلالل، ومنظومة و�سرح االإمام الَكْوَكَبايِنّ يف علم اآداب البحث 
واملناظرة؛ ال�ستمالها على غالب مو�سوعات هذا الفن. وكذلك العمل على اإجراء مزيد 
من الدرا�سات والبحوث الكا�سفة عن اهتمام علماء اليمن بعلم اآداب البحث واملناظرة، 
را�سة، ون�سرها بني  حقيق والدِّ بالتَّ العلم، وخدمتها  نقيب عن موؤلَّفاتهم يف هذا  والتَّ

ب العلم. طالَّ

اأ�ضتاذ اأ�ضول الفقه امل�ضارك بكلية ال�ضريعة والدرا�ضات الإ�ضالمية بجامعة اأم القرى، ال�ضعودية. 	•
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Abstract
 The research aims to highlight the efforts of Yemeni scholars 
in the science of dispute and debate, and the most important 
results: It was found that Yemeni scholars emerged in authorship 
in the science of research and debate ethics, which is one of the 
most important sciences related to the science of jurisprudence. 
The researcher used the descriptive and analytical method. The 
research reached recommendations from the most important of 
these recommendations: the teaching of the text and explanation 
of Imam Al-Jalal, and the system and explanation of Imam Al-
Kawbani in the science of research and debate etiquette; To include 
most of the topics of this art. As well as working on conducting 
more studies and research revealing the interest of Yemeni scholars 
in the science of ethics of research and debate, and excavation for 
their writings in this science, and serving them with investigation 
and study, and dissemination among students of science.
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مقدمـــــــة
حيم، احلمد لله الذي خلق االإن�سان، عَلّمه البيان، وبعث  حمن الرَّ ب�سم الله الَرّ  
ٍد وعلى اآله و�سحبه اأويل العلم واملعرفة  نا حممَّ له خرية خلقه باأف�سح نطق وتبيان، نبيِّ

واالإميان.
ة الفقهية  رعيَّ اأن مو�سوع اخلالف واملناظرة له ارتباٌط وثيق باالختالفات ال�سَّ  
ة، وقد مار�ض علماء اأهل اليمن هذا الفنَّ من خالل كتبهم، �سواء ممار�سة در�ض  بخا�سَّ

و�سرح، اأو من خالل تاأليف خمت�ضٍّ بتقرير علم اخلالف واملناظرة وتقعيدها.
و�ساأبرز هنا جهود علماء اليمن يف علم اخلالف واملناظرة ب�سورة موجزة،   
من خالل َعَلَمنْي من كبار علمائها، هما: االإمام احَل�سن بن اأحمد اجَلالل )ت:1084هـ( 

واالإمام عبدالقادر بن اأحمد الَكْوَكَبايِنّ )ت:1207هـ(، رحمهما الله رحمًة وا�سعة.
ريعة  ة، ويخدم ال�سَّ ث علم النبوَّ �سائلًة الله تعاىل اأن يجعلني وقارءها امتدادًا ملن يورِّ
وامللَّة، على مبلِّغها اأف�سل �سالة واأمتُّ �سالم، ومن تبعه باإح�سان ليكون من اأهل دار 

الم. ال�سَّ
اأهداف البحث:

التعرف على اآداب البحث واملناظرة عند علماء اليمن .  /1
التعرف على جهود علماء اليمن يف البحث واملناظرة .  /2

اأهمية البحث:
درا�سة جهود علماء اليمن يف اآداب البحث واملناظرة .  /1

التعريف باالإمام اجَلالل ومذهبه الفقهي ومكانته العلمية وثناء العلماء عليه.  /2
منهجية البحث:

ا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�سفي واملنهج التحليلي.  
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خطة البحث:
ينق�سم البحُث اإىل متهيٍد، ومبحثني، وخامتة.  

التمهيد:
وي�ستمل على ثالثة مطالب:

عريف بعلم اخلالف واملناظرة. ل: التَّ املطلب االأوَّ  
عريف باالإمام اجَلالل )ت:1084هـ(. اين: التَّ املطلب الثَّ  

عريف باالإمام الَكْوَكَبايِنّ )ت:1207هـ(. الث: التَّ املطلب الثَّ  
و�ص النَّاظر. ل: الَتّعريف بكتاب الرَّ املبحث االأوَّ

وفيه مطلبان:
عريف باملنت. ل: التَّ املطلب االأوَّ  

رح. عريف بال�سَّ اين: التَّ املطلب الثَّ  
اين: الَتّعريف بكتاب حتفة النَّواظر.  املبحث الَثّ

وفيه مطلبان:
ظم. عريف بالنَّ ل: التَّ املطلب االأوَّ  

رح. عريف بال�سَّ اين: التَّ املطلب الثَّ  
تائج والتَّو�سيات. اخلامتة: وت�ستمل على اأهمِّ الَنّ

امل�سادر واملراجع.
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املبحث االأول
التعريف بالإمام اجلالل

ل املطلب االأوَّ
الَتّعريف بعلم اخلالف واملناظرة

اإليه االآخر)1(. وعليه:  اأن يذهب كلُّ واحٍد اإىل خالف ما ذهب  اخلالف هو   
، اأو الإبطال باطل)2(. فاخلالف منازعٌة جتري بني املتعار�سني، لتحقيق حقٍّ

ة،  رعيَّ ة اإيراد احِلجج ال�سَّ واملراد بعلم اخلالف، هو العلم الذي يعرف به كيفيَّ  
الئل القطعية)3(. ة، وذلك باإيراد الرباهني والدَّ بهة، وقوادح االأدلَّة اخلالفيَّ ودفع ال�سُّ

ظر بالب�سرية. ظري، اأو من النَّ ا املناظرة لغة: فهي من النَّ واأَمَّ  
يئني  ال�َسّ بني  �سبة  النِّ يف  اجلانبني  من  بالب�سرية  ظر  الَنّ هي  وا�سطالًحا،   

واب)4(. اإظهارًا لل�سَّ
اين املطلب الثَّ

الَتّعريف بالإمام اجَلالل )ت:1084هـ(
بن �سالح  علي  بن  د  بن حممَّ اأحمد  بن  احل�سن  ومولده:هو:  ون�سبه  ا�سمه   
بن اأحمد بن الهادي بن اجلالل، من ن�سل الهادي يحيى بن احل�سني بن القا�سم)5(. 

وينتهي ن�سبه اإىل احل�سن بن علي بن اأبى طالب ر�سي الله عنهم)6(.
ب�سم  ُرغافة  بهجرة  )1014هـ(،  �سنة  رجب  �سهر  يف  اجلالل  احل�سن  ولد   
احلجاز  بني  ما  اليمن  بالد  من  قرية  فاء،  االألف  وبعد  معجمة  بعدها  املهملة  الراء 

و�سعده)7(.
ينظر: الفيومي، اأحمد بن حممد، امل�سباح املنري، �ص179.   )1( 

ينظر: اجلرجاين، علي بن حممد، التعريفات، �ص135.   )2( 
ينظر: الكفوي، اأيوب بن مو�سى، الكليات، �ص711-710.   )3( 

ينظر: اجلرجاين، علي بن حممد، التعريفات، �ص231-232، الكفوي، اأيوب بن مو�سى، الكليات، �ص849.   )4( 
ينظر: ال�سوكاين، حممد بن علي، البدر الطالع، ج1، �ص191. الزركلي، خري الدين بن حممود، الأعالم، ج2، �ص182.   )5( 

ينظر: ال�سوكاين، حممد بن علي، البدر الطالع، ج1، �ص191.كحالة، عمر بن ر�سا، معجم املوؤلفني، ج3، �ص202.نويه�ص، عادل، معجم    )6( 
املف�سرين، ج1، �ص136.

ينظر: ال�سوكاين، حممد بن علي، البدر الطالع، ج1، �ص191.   )7( 
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اآثاره العلميَّة:
ومن  االإ�سالمية،  املكتبة  بها  زخرت  ة؛  عدَّ فات  م�سَنّ اجلالل  احل�سن  ترك   

ها: اأهمِّ
با�سم:  الزركلي  ذكره  وقد  املهدي،  لالإمام  لالأزهار  �سرٌح  وهو  هار،  النَّ �سوء   .1

هار امل�سرق على �سفحات االأزهار()1(. )�سوء الَنّ
ين)2(. �سرح الف�سول، يف اأ�سول الدِّ  .2

الزركلي:  ين  الدِّ خري  اها  �سمَّ اف،  الك�سَّ على  عد  ال�سَّ حا�سية  بها  ل  كمَّ حا�سية   .3
)فتح  وغريه:  الة،  كَحّ ر�سا  عمر  اها  و�سَمّ اف()3(،  الك�َسّ على  الك�سف  )تكملة 

اف()4(. االألطاف يف تكملة الك�سف على الك�َسّ
اِظر يِف اآَداِب املَُناِظِر، يف علم اآداب البحث واملناظرة)5(. ْو�ض النَّ منت الرَّ  .4

اِظر يِف اآَداِب املَُناِظِر، وهو �سرح للمنت املنثور)6(. ْو�ض النَّ الرَّ  .5
مذهبه الفقهي:

املهدي،  لالإمام  االأزهار  �سفحات  كتاب  ب�سرح  اجلالل  احل�سن  قام  لقد   
ة االأطهار()7(. هار امل�سرق على �سفحات االأزهار يف فقه االأئمَّ ى:)�سوء النَّ امل�سَمّ

يدي، فيظنُّ من وقف  وهذا الكتاب من الكتب امل�سهورة يف حترير فروع املذهب الَزّ
ا يف الفروع،  ه لي�ض زيديًّ اأََنّ ه زيديُّ املذهب، واحلقُّ  اأَنَّ على �سرحه له ومل ينظر فيه 
"و�سنَّف  وكاين:  ال�سَّ قاله  ما  ذلك  يدلُّ على  ا  له، وممَّ منت�سر  ليل،  للدَّ بع  مَتّ بل هو 
ر  هار جعله �سرًحا لالأزهار لالإمام املهدي، وحرَّ �سانيف اجلليلة؛ فمنها �سوء النَّ التَّ
وهو  خالفه،  اأو  العلماء  من  يوافقه  مبن  يعباأ  ومل  ليل،  الدَّ مقت�سى  على  اجتهاداته 

ينظر: الزركلي، خري الدين بن حممود، الأعالم، ج2، �ص182.   )1( 
ينظر: كحالة، عمر بن ر�سا، معجم املوؤلفني، ج3، �ص203.   )2( 

ينظر: ال�سوكاين، حممد بن علي، البدر الطالع، ج1، �ص193. الزركلي، خري الدين بن حممود، الأعالم، ج2، �ص182.   )3( 
ينظر: كحالة، عمر بن ر�سا، معجم املوؤلفني، ج3، �ص203. نويه�ص، عادل، معجم املف�سرين، ج1، �ص136.   )4( 

وقد قمت بتحقيق املنت ودرا�سته، وهو بحث من�سور يف جملة العا�سمة، بق�سم اللغة العربية، كلية اجلامعة، تروننتربام، كريل، الهند، العدد    )5( 
12، ربيع الثاين 1442هـ، دي�سمرب 2020م، ويقع البحث يف 9 �سفحات، من 376-368.

�سالة ودرا�ستها، وهي بحث من�سور يف جملة تاأ�سيل العلوم، بجامعة القراآن الكرمي وتاأ�سيل العلوم بال�سودان، العدد  وقد قمت بتحقيق الرِّ   )6( 
18، ال�سنة 11، رجب 1441هـ، مار�ص 2020م، ويقع البحث يف 80 �سفحة، من 220-141.

ينظر: الزركلي، خري الدين بن حممود، الأعالم، ج2، �ص182.   )7( 
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الفقه، وفيه ما  نة يف  الكتب املدوَّ �سرح مل ت�سرح االأزهار مبثله، بل ال نظري له يف 
هو مقبول وما هو غري مقبول، وهذا �ساأن الب�سر، وكل اأحد يوؤخذ من قوله ويرتك 
باملذهب  ياأخذ  كان  ه  اأَنَّ اإىل  احل�سني  بن  يحيى  املوؤرخ  ذهب  وقد  املع�سوم")1(.  اإال 
-اأمثال  عنه  الفقه  ة  اأئمَّ وكالم  ة  الفقهيَّ موؤلَّفاته  من خالل  اهر  الظَّ لكن  اهري)2(.  الظَّ
ليل، يدور معه  بًعا للدَّ ا كان متَّ بًعا مذهًبا بعينه، اإِمَنّ ه مل يكن متَّ وكاين وغريه- اأََنّ ال�سَّ

قليد. ه للتَّ حيث دار، وله نظم يف ذمُّ
مكانته العلمَيّة وثناء العلماء عليه:

ًل: مكانته العلمَيّة: اأَوّ
ة، خرج  يديَّ ه �سرح بع�ض كتب فقه الزَّ ة فاإَِنّ ا مكانة احل�سن اجلالل العلميَّ اأََمّ  
د فيها باآراء اأبان فيها  يف بع�سها عن مذهبهم خمتاًرا لنف�سه طريق االجتهاد، وتفرَّ
ة للخ�سوم، واختيار ما راآه �سواًبا باجتهاده، ولكن مل يوافقه  ة، وحماجَّ ة علميَّ عن قوَّ
وكاين دافع  عليها بع�ض اأهل العلم، فاأنكر عليه بع�ض علماء ع�سره، لكنَّ الإمام ال�سَّ

عنه، فقال: "بل اأقول هو بحر عجاج متالطم االأمواج")3(.
د االجتهاد، وكرثة  ناق�ض فيها اإىل جتدُّ فرد، واأرجع التَّ كما و�سف كتبه بالتَّ  
�سوء  -يعني:  الكتاب  ذلك  يف  الوهم  كرثة  �سبب  اأظنُّ  "وما  قال:  حيث  االطالع؛ 
ار، وذهنه ك�سعلة نار؛ فيبادر اإىل حترمي ما  خَّ يد كالبحر الزَّ هار- اإِالَّ اأَنَّ هذا ال�َسّ النَّ

ة ذهنه")4(. يظهر له؛ واثقًا بكرثة علمه، و�سعة دائرته، وقوَّ
ثانًيا: ثناء العلماء عليه:

ة")5(.وقال  قليَّ ة والنَّ وكاين: "برع يف جميع العلوم العقليَّ قال عنه االإمام ال�سَّ  
ل على الله اإ�سماعيل بن القا�سم يجلُّه غاية االإجالل،  ا: "وقد كان االإمام املتوكِّ اأي�سً

ينظر: ال�سوكاين، حممد بن علي، البدر الطالع، ج1، �ص191.   )1( 
ينظر: احلب�سي، عبدالله حممد، م�سادر الفكر الإ�سالمي يف اليمن، �ص149.   )2( 

ينظر: ال�سوكاين، حممد بن علي، البدر الطالع، ج1، �ص192.   )3( 
امل�سدر نف�سه، ج1، �ص191.   )4( 

ينظر: ال�سوكاين، حممد بن علي، البدر الطالع، ج1، �ص192.   )5( 
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ة  ف�سري والعربَيّ ركلي: "فقيه عارف بالَتّ وال يعرف اأهل الف�سل اإال اأهله")1(. وقال الزِّ
الة: "عامل م�سارك يف اأنواع من العلوم")3(. وقال  واملنطق")2(. وقال عمر ر�سا كحَّ

ة واملنطق")4(. ف�سري والعربيَّ عادل نويه�ض: "عارف بالَتّ
ثالثًا: وفاته:

األيف  بالتَّ ها  وحالَّ واملناظرة،  البحث  زانها  كبرية،  ة  وعمليَّ ة  علميَّ رحلة  بعد   
اأعمال �سنعاء،  باجِلَراف من  االإمام احل�سن اجلالل، فتويفِّ  ة  املنيَّ والفتوى، وافت 

بعني عامًا. لثمان بقني من ربيع االآخر �سنة )1084هـ()5(، عن عمر ناهز ال�سَّ
الث املطلب الثَّ

ّ )ت:1207هـ( التعريف بالإمام الَكْوَكَباينيِ
بن  اأحمد  بن  عبدالقادر  االإمام  يُد  ال�سَّ هو  ون�ساأته:  ومولده  ون�سبه  ا�سمه   
فهو  طالب)6(،  اأبى  بن  علي  بن  احل�سن  اإىل:  ن�سبه  وينتهي   ، الَكْوَكَبايِنّ عبدالقادر 

بيِّ )�سلى الله عليه و�سلم(. َح�سني من اآل بيت النَّ
ابن  انتقل وهو  ثم  )1135هـ(،  �سنة  القعدة  )28( من ذي  ب�سنعاء يف  ولد   
�سبع �سنني مع والده اإىل َكْوَكَبان)7(، فن�ساأ بها فرتة �سباه، ثم ارحتل اإىل �سنعاء 

ًة اأخرى �سنة )1156هـ(، وا�ستقرَّ بها)8(. َمرَّ
�سيوخه وتالميذه:

و�سيكون احلديث مقت�سًرا على اأبرز �سيوخه وتالميذه.  

امل�سدر نف�سه، ج1، �ص192.   )1( 
ينظر: الزركلي، خري الدين بن حممود، الأعالم، ج2، �ص182.   )2( 

ينظر: كحالة، عمر بن ر�سا، معجم املوؤلفني، ج3، �ص202.   )3( 
ينظر: نويه�ص، عادل، معجم املف�سرين، ج1، �ص136.   )4( 

ينظر: كحالة، عمر بن ر�سا، معجم املوؤلفني، ج3، �ص203.   )5( 
ُينظر: ال�سوكاين، حممد بن علي، البدر الطالع مبحا�سن من بعد القرن ال�سابع، ج1، �ص360.   )6( 

ا مو�سعها احلايل فتقع  َبام َكْوَكَبان، وتقع غربي �سنعاء، وهي مدينة يف اجلبل املذكور اآنًفا، واأَمَّ َكْوَكَبان: جبل قرب �سنعاء، واإليه ين�سب �سيِ   )7( 
ة اليمنيَّة، وتبعد عن العا�سمة �سنعاء حوايل )45( كيلو مرتًا، وهي على  ْيت يف اجلمهوريَّ َبام َكْوَكَبان التَّابعة ملحافظة املَْحويِ يف مديرية �سيِ
ة جبل َكْوَكَبان. ُينظر: احلموي، �سهاب الدين، معجم البلدان، ج3، �ص318، ج4، �ص494، القزويني، زكريا، اآثار البالد واأخبار العباد،  قمَّ

�ص68، الثور، عبدالله، هذه هي اليمن: الأر�ص والإن�سان والتاريخ، �ص10.
ُينظر: زبارة، حممد بن حممد، نيل الوطر من تراجم رجال اليمن يف القرن الثالث ع�سر، ج2، �ص45.   )8( 
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اأوًل: �سيوخه: ومن اأ�سهرهم:
نعايّن)1(. د بن اإ�سماعيل االأمري ال�سَّ مة حممَّ 1- العالَّ

يخ عبداخلالق بن اأبي بكر املزجاجّي)2(. 2- ال�سَّ
ثانيًا: تالميذه:

لبِة يف اليمِن، و�ساروا بعد ذلك من كبار علماء  تتلمذ على يديه الكثري من الطَّ  
ِة، ومن اأ�سهر تالميذه: االأمَّ

وكايّن)3(. د بن عبدالله ال�سَّ د بن علي بن حممَّ 1- حممَّ
اغي)4(. يَّ 2- احل�سني بن اأحمد ال�سَّ

اآثاره العلميَّة:
على  يزيد  ما  فله  َمَطاٍر-  كلَّ  طارْت  -والتي  نافعٍة  موؤلفاٍت  اللُه  رحمه  األََّف   

االأربعني موؤلًفا)5(، اأقت�سر على ذكر بع�ضٍ منها، كما يلي:
من  منها  لكلٍّ  وما  روف  والظُّ واملجرور  اجلارِّ  يف  الو�سيم  العقد  �سرح   .1

ق�سيم)6(. التَّ
هار، ومل تكمْل)7(. حا�سية على �سوء النَّ  .2

ال�سغري  اجلامع  و»�سرح  املرام«،  بلوغ  �سرح  ال�سالم  »�سبل  م�سنَّفاته:  من  نعايّن،  ال�سَّ د،  حممَّ بن  �سالح  بن  اإ�سماعيل  بن  د  حممَّ هو:    )1( 
لل�سيوطي«. تويف رحمه الله �سنة )1182هـ(. ُينظر ترجمته يف: ال�سوكاين، حممد بن علي، البدر الطالع مبحا�سن من بعد القرن ال�سابع، 

نَّوجي، حممد �سديق، التاج املكلل من جواهر ماآثر الطراز الآخر والأول، �ص375. ج2، �ص139، القيِ
بيدي عنه. تويف مبكَة  يد مرت�سى الزَّ بيدّي احلنفّي. من م�سنَّفاته: له َثَبت يروى من طريق ال�سَّ هو: عبداخلالق بن اأبي بكر املزجاجّي الزَّ   )2( 
ّمد َعْبداحَلّي، فهر�ص الفهار�ص، ج2، �ص731، الطالبي، عبداحلي، نزهة اخلواطر وبهجة امل�سامع  �سنة )1181هـ(. ُينظر: الإدري�سي، حُمَ

والنواظر، ج7، �ص1109.
يخ احل�سن بن اإ�سماعيل املغربي.  نعاين. من �سيوخه: اأبوه، والإمام عبدالقادر الكَوْكَباين، وال�سَّ وكاين ال�سَّ د ال�سَّ د بن علي بن حممَّ هو: حممَّ   )3( 
فاته: »نيل الأوطار �سرح منتقى الأخبار«، و»فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التف�سري«، و»كتاب البدر الطالع  من م�سنَّ
نَّوجي، حممد  نَّوجي، حممد �سديق، التاج املكلل �ص436، القيِ مبحا�سن من بعد القرن ال�سابع«. تويف �سنة )1250هـ(. ُينظر ترجمته يف: القيِ

نَّوجي، حممد �سديق، احلطة يف ذكر ال�سحاح ال�ستة، �ص268. �سديق، اأبجد العلوم، ج3، �ص202، القيِ
نعاين، من م�سنَّفاته: »�سرح جمموع الإمام زيد بن علي«، و»املزن املاطر على  ي ثم ال�سَّ يَّاغياحَلْيميِ هو: احل�سني بن اأحمد بن احل�سني ال�سَّ   )4( 
و�ص النَّا�سر يف اآداب املناظر«. تويفِّ �سنة )1221هـ( ُينظر ترجمته يف: ال�سوكاين، حممد بن علي، البدر الطالع مبحا�سن من بعد القرن  الرَّ

ال�سابع، ج1، �ص214، الزركلي، خري الدين بن حممود، الأعالم، ج2، �ص232، كحالة، عمر، معجم املوؤلفني، ج3، �ص308.
نَّوجي، حممد �سديق، التاج املكلل من جواهر ماآثر الطراز الآخر والأول، �ص373، زبارة، حممد بن حممد، نيل الوطر من تراجم  ينظر: القيِ   )5( 

رجال اليمن يف القرن الثالث ع�سر، ج2، �ص48، الزركلي، خري الدين بن حممود، الأعالم، ج4، �ص37.
التَّق�سيم، حتقيق:  لكلِّ منهما من  رف واجلارِّ واملجرور وما  الظَّ اأحكام  الو�سيم يف  العقد  اإحكام  الر�سالة، وهي بعنوان:  وقد ُطبعت هذه    )6( 

عبدالرحمن بن عبد القادر املعلمي، مكتبة الإر�ساد - �سنعاء، دار ابن حزم - بريوت، الطبعة الأوىل �سنة )1427هـ-2006م(.
ل زالت يف عداد املخطوط، وهي با�سم: منحة الغفَّار حا�سية على �سوء النهار.   )7( 
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تكمل  ومل  هار،  النَّ و�سوء  املنحة  بني  فيما  االأنظار  حجب  رفع  اها  �سمَّ حا�سية   .3
اأي�سًا)1(.

فلك القامو�ض، جعله مدخاًل اإىل القامو�ض)2(.  .4
اِظر يِف اآَداِب املَُناِظِر، يف علم اآداب البحث واملناظرة)3(. ْو�ض النَّ نظم منت الرَّ  .5

لنظمه  �سرح  وهي  املَُناِظِر،  اأََدِب  يِف  اِظِر،  النَّ ْو�ضِ  الرَّ َنْظُم  واِظِر،  النَّ َفُة  حُتْ  .6
ابق)4(. ال�سَّ

مذهبه الفقهي، ومنهجه العقدي:
: اأوًل: مذهبه الفقهيُّ

�ساع اأفقه مبطالعة  ل ن�ساأته زيدّي املذهب، ثم مع اتِّ كان -رحمه اللُه- يف اأوَّ  
مذهبه  باأ�سل  د  يتقيَّ مل  ٍب،  تع�سُّ غري  من  عليها  وانفتاحه  ة،  نيَّ ال�سُّ ة  الفقهيَّ املذاهب 
ج يف �ُسلَّم العلوم ومراتب  ون�ساأته؛ فكان جمتهًدا م�ستفيًدا من جميع املذاهِب، وتدرَّ

قليد)5(. ليل، تارًكا للتَّ بًعا للدَّ حقيق، وكان ُمتَّ االجتهاد حتى بلغ رتبة عالية يف التَّ
ثانًيا: منهجه العقدي:

لف ال�سالح، ولي�ست على طريقة  كانت عقيدته -رحمه الله- على عقيدة ال�سَّ  
املتكلِّمني واالأ�ساعرة وال على طريقة املعتزلة؛ يوؤكد ذلك قوله يف اآخر ر�سالته حُتفة 
رين اأعلم.  مني من االإميان اجُلملّي اأَ�ْسَلم، وطريقة املتاأخِّ واظر: »قولهم: طريقة املتقدِّ النَّ
فممنوع؛ اإذ لي�ض بحديث وال اإجماع، فقد كان اأ�سحاب ر�سول الله �سلَّى الله عليه 
وعلى اآله و�سلَّم يف كلِّ طريق لهم اأعلم واأ�سلم«)6(، وهذا تاأكيد منه على اأَنَّ عقيدته على 

ا. وهي خمطوطة اأي�سً   )1( 
امرائي، ن�سرته دار اجليل - بريوت، الطبعة الأوىل �سنة )1414هـ-1994م(. وهو مطبوع بتحقيق: اإبراهيم ال�سَّ   )2( 

ا�سخون، بجامعة املدينة العاملية مباليزيا، العدد 1، املجلد 6، بتاريخ  وقد قمت بتحقيق املنظومة ودرا�ستها، وهي بحث من�سور يف جملة الرَّ   )3( 
1441/11/9هـ، املوافق 2020/06/30م، ويقع البحث يف 23 �سفحة، من 145-123.

�سالة ودرا�ستها، وهي بحث من�سور يف جملة اجلامعة الإ�سالمية للعلوم ال�سرعية باملدينة املنورة، العدد 195، ال�سنة  وقد قمت بتحقيق الرِّ   )4( 
54، ربيع الثَّاين 1442هـ، ويقع البحث يف 85 �سفحة، من 524-439.

الدين بن حممود، ترتيب  الزركلي، خري  ال�سابع، ج1، �ص360،  القرن  الطالع مبحا�سن من بعد  البدر  ال�سوكاين، حممد بن علي،  ينظر:    )5( 
الأعالم على الأعوام، ج1، �ص662.

ينظر: الكوكباين، عبدالقادر، حتفة النواظر نظم الرو�ص الناظر يف اأدب املناظر، �ص500، بتحقيقي يف جملة اجلامعة الإ�سالمية للعلوم    )6( 
ال�سرعية باملدينة املنورة، العدد 195، ال�سنة 54، ربيع الثَّاين 1442هـ.
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ة وعلماء الكالم)1(. الح، ولي�ست على طريقة االأ�سعريَّ لف ال�سَّ حابة وال�سَّ طريقة ال�سَّ
مكانته العلميَّة وثناء العلماء عليه:

لقد كانت لالإمام الكَوْكَباينِّ املنزلة ال�سامقة، واملرتبة املرموقة عند اأهل بلده،   
وتلميذ  ال�سنعاين؛  االأمري  اإ�سماعيل  بن  د  كمحمَّ �سيخ  له  كان  فمن  زمانه،  وعلماء 
اأن يكون يف منزلة علمية عظيمة ال يدانيها منزلة،  د بن علي ال�سوكاين البدَّ  كمحمَّ
ث احلافظ امل�سند املجتهد  : »هو �سيخنا االإمام املُحدِّ وكاينُّ قال عنه تلميذه االإمام ال�سَّ
وكاين باأعلى مراتب العلم: وهو االجتهاد املطلق، وهذا  املطلق«)2(. فقد و�سفه ال�سَّ

ريعة)3(. نه من جميع علوم ال�سَّ ة الرفيعة، ومتكُّ يبنيِّ منزلته العلميَّ
وفاته:

ما زال ال�سيخ -رحمه الله- نا�سًرا للعلوم، قائًما بتفهيم منثورها واملنظوم؛   
ل �سنة )1207هـ(، �سبع  اه الله -تعاىل- يف يوم االإثنني، خام�ض ربيع االأوَّ حتى توفَّ
ومائتني واألف، عن )71( اإحدى و�سبعني �سنة، وكانت ال�سالة عليه باجلامع الكبري 

ب�سنعاء، ودفن مبقربة خزمية.
وكايّن بق�سيدة مطلعها: رثاه تلميذه االإمام ال�سَّ  

م من ربع املعارف جانبه      واأ�صبح يف �صغل عن العلم طالبه  تهدَّ

ينظر: البيطار، عبدالرزاق، حلية الب�سر يف تاريخ القرن الثالث ع�سر، �ص919، و�سواهد كالمه عن عقيدته وا�سحة باآخر الر�سالة التي بني    )1( 
اأيدينا.

ال�سوكاين، حممد بن علي، البدر الطالع مبحا�سن من بعد القرن ال�سابع، ج1، �ص360.   )2( 
امل�سدر نف�سه، ج1، �ص363.   )3( 
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ل املبحث االأوَّ
و�ص النَّاظر الَتّعريف بكتاب الرَّ

ل املطلب االأَوّ
التَّعريف باملنت

ا�سمه:
ل  اِظر يِف اآَداِب املَُناِظِر)1(، وقد ُخدم املنت نظمًا و�سرحًا. فاأوَّ ْو�ض النَّ منت الرَّ  

اِظر يِف اآَداِب املَُناِظِر(. ْو�ض النَّ من �سرحه موؤلِّفه بذات اال�سم: )الرَّ
يف  )ت:1207هـ(  الَكْوَكَبايِن  اأحمد  بن  عبدالقادر  مة  العاَلّ املنت  هذا  ونظم   
ْو�ضِ  الرَّ َنْظُم  واِظِر،  النَّ َفُة  »حُتْ اأ�سماها:  نظمه يف ر�سالة  ثم �سرح  منظومة ر�سيقة، 

اِظِر، يِف اأََدِب املَُناِظِر«. النَّ
اغي)ت:1221هـ(يف ر�سالة  يَّ مة ح�سني بن اأحمد ال�سَّ وقد �سرحها اأي�سًاالعالَّ  

اِظر يِف اآَداِب املَُناِظِر(. ْو�ض النَّ اأ�سماها: »املُْزُن املَاِطُر«. َعَلى )الرَّ
اأحمد اجلالل  بن  مة احل�سن  للعالَّ املنت  ن�سبة  ا  للموؤلِّف:اأَمَّ املنت  ن�سبة  توثيق   

ظم)2(. رح والَنّ فثابتٌة عند اأهل الرتاجم؛ وال�سيما اأَنَّ بع�ض العلماء تناولوها بال�سَّ
اأهمية املنت:

اجلدل  اأ�سول  يف  وهو  اظر،  النَّ و�ض  الَرّ منت  مو�سوع  اإىل  اأهميته  ترجع   
علم  اإذ  املنطق؛  وعلم  الفقه،  اأ�سول  بعلمي:  وثيقًا  ارتباطًا  يرتبط  الذي  واملناظرة 
ة على احِلجاج  ، واكت�سب قوَّ �ض يف هذا الفنِّ اجلدل واملناظرة ال يقوى عليه اإِالَّ من مترَّ

واملناظرة.
بني  االأدلَّة  على  بالوقوف  العلم،  هذا  يف  �سنيف  التَّ ة  اأهميَّ يخفى  ال  كما   
ظر يف حال امل�ستدلِّ واملجيب،  واب فيها، والنَّ املتناظرين، والتمييز بني اخلطاأ وال�سَّ

كوت والكالم واال�ستدالل. ببيان موا�سع ال�سُّ
اجلالل، احل�سن بن اأحمد، الرو�ص الناظر يف اآداب املناظر ]لوحة1/ب[..   )1( 

اآداب  يف  النا�سر  الرو�ص  على  املاطر  املزن  اأحمد،  بن  ح�سني  يَّاغي،  ال�سَّ �ص214،  ج1،  الطالع،  البدر  علي،  بن  حممد  ال�سوكاين،  ينظر:    )2( 
املناظر، �ص17.
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مزايا املنت:
من  اأمور،  ة  بعدَّ واملناظرة  اجلدل  اأ�سول  يف  اظر  النَّ و�ض  الرَّ منت  امتاز   

ها: اأهمِّ
�سغر حجمه ووجازته، مع ا�ستيعابه لغالب اأ�سول مو�سوع البحث واملناظرة.  .1

ط عبارة املوؤلف يف املنت؛ خالفًا للمعهود من بع�ض كتب االأ�سول واملنطق  تو�سُّ  .2
من االإغالق.

ق�سيم  اعتناء املوؤلف بو�سوح العبارة، واإملامه باأحوال املناظرة، مع االهتمام بالتَّ  .3
تيب، وح�سن اال�ستفتاح. والرتَّ

العه  ا يدلُّ على �سعة اطِّ اهتمام املوؤلِّف باإيراد مذاهب املتكلمني يف العقائد؛ ممَّ  .4
بها، مع توظيفه الأنواع البديع والبالغة.

ب العلم، للوقوف  واأخريًا فاإِنَّ هذا املنت �سالٌح الأن يكون اأ�ساًل يرجع اإليه طالَّ  
على هذا العلم يف �سورة موجزة غري خملَّة.

اين املطلب الثَّ
رح التَّعريف بال�سَّ

رح: ا�سم ال�سَّ
و�ض  رح، وعنوانه: »الرَّ بال�سَّ اأحمد اجلالل متنه  مة احل�سن بن  العالَّ تناول   
و�ض  اظر يف اآداب املناظر«، وُكتب يف ثبت �سماعها اأ�سفل العنوان: »اأروي هذا الرَّ النَّ

مة ...«)1(. دي العالَّ اظر عن �سيِّ النَّ
رح للموؤلف: توثيق ن�سبة ال�سَّ

اظر يف اآداب املناظر« للح�سن اجلالل فاأمٌر  و�ض النَّ رح: »الرَّ اأما ن�سبة ال�سَّ  
عبدالقادر  مة  العاَلّ و�سارحيه:  وكاين،  ال�سَّ كاالإمام  له؛  ترجم  من  خالل  من  ثابت؛ 

اغي )ت:1221هـ()2(. يَّ مة ح�سني ال�سَّ الَكْوَكَبايِن )ت:1207هـ(، والعالَّ
و�ص النَّاظر يف اآداب املناظر ]لوحة 1/ب[. الرَّ   )1( 

اآداب  يف  النا�سر  الرو�ص  على  املاطر  املزن  اأحمد،  بن  ح�سني  يَّاغي،  ال�سَّ �ص214،  ج1،  الطالع،  البدر  علي،  بن  حممد  ال�سوكاين،  ينظر:    )2( 
املناظر، �ص17.
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رح: اأهمية ال�سَّ
اظر يف اآداب املناظر« يف اأ�سول اجلدل  و�ض النَّ رح: »الرَّ ترجع اأهمية ال�سَّ  

�سلبعلمي اأ�سول الفقه وعلم املنطق كما �سبق. واملناظرة اإىل اأهمية متنه، املتَّ
رح: منهج املوؤلف يف ال�سَّ

ميكن اإجمال منهج االإمام احل�سن اجلالل يف �سرحه مبا يلي:  
رح  طبني ال�سَّ مزج �سرحه مع املنت، ب�سياق م�ستمر مل يقطع العبارة؛ بحيث تو�سَّ  .1
وبني  �سرح،  وبع�سها  منت  بع�سها  الواحدة  الكلمة  فيه  تكون  الذي  املمزوج؛ 
اأو  رح بخط  ال�سَّ باملنت منف�ساًل عن  ارح  ال�سَّ فيه  الذي يجيء  املنف�سل  رح  ال�سَّ

بلون.
ٍز ملذهٍب اأو راأي. ة من غري حتيُّ مقارنته بني االآراء االأ�سوليَّ  .2

والردِّ  واملناق�سات،  واالأدلَّة،  االآراء،  وذكر  امل�ساألة  اأ�سل  باإيراد  املوؤلِّف  عناية   .3
جيح فيما بينها. عليها، والرتَّ

توثيقه لالأقوال وعزوها اإىل قائليها، مع ذكره مل�سطلحات اأهل املنطق، واإيراده   .4
لعباراتهم.
رح: مزايا ال�سَّ

اظر يف اآداب املناظر« يف اأ�سول اجلدل واملناظرة  و�ض النَّ رح: »الرَّ ميتاز ال�سَّ  
قاط االآتية: ة اأمور، ميكن اإجمالها يف النِّ بعَدّ

�سغر حجمه ووجازته؛تبعًا الأ�سله.  .1
�سرحه ملا ا�ستغلق من عبارات املنت.  .2

�سهولة عبارة ال�سرح اإجمااًل بعيدًا عن االإلغاز.  .3
تيب، وو�سوح العبارة، مع ذكر االأقوال وحججها. ق�سيم والرتَّ اعتنائه بالتَّ  .4

عنايته بتوثيق االأقوال، وعزو املذاهب اإىل اأ�سحابها.  .5
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املبحث الَثّاين
الَتّعريف بكتاب حتفة النَّواظر

ل املطلب االأوَّ
التَّعريف بالنَّظم

توثيق ا�سم املنظومة:
التي نظم فيها  الَكْوَكَباين )ت:1207هـ( هي منظومته  املنظومة لالإمام  هذه   
اِظر، يف اآَداِب  ْو�ضِ النَّ ر�سالة االإمام احل�سن اجلالل )ت:1084هـ( املو�سومة بـ »الرَّ

اِظِر«(. ْو�ضِ النَّ اِظِر َنْظُم الرَّ َفُة النَّ يتها: »حُتْ املَُناِظر«؛ حيث قال: )و�سمَّ
اأهميَّة املنظومة:

ة فيما يلي: ة هذه املنظومة العلميَّ تتجلَّى اأهميَّ
�سالة  اأ�سل الرِّ ة  اأهميَّ ية مو�سوع املنظومة يف علم اخلالف واملناظرة، مع  اأهمِّ  .1
اِظر«، اأو اأ�سل االأ�سل الذي هو: »اآداب البحث واملناظرة«  ْو�ُض النَّ الذي هو: »الرَّ

ين االإيجي. لع�سد الدِّ
ة يف املنظومة، وا�ستمالها على اآداب البحث واملناظرة. ة العلميَّ ثروة املادَّ  .2

حقيق. زين امل�ستهرين بالعلم والتَّ اأََنّ موؤلِّفها من العلماء املربِّ  .3
منهج املوؤلِّف يف منظومته:

مة احل�سن بن اأحمد اجلالل  �سالة التي األَّفها العالَّ اأ�سل هذه املنظومة هي الرِّ  
مة  اِظر يِف اأََدِب املَُناِظِر«، فقام بنظمها العالَّ ْو�ُض النَّ اها: »الرَّ يف اآداب املناظرة، و�سمَّ

عبدالقادر الَكْوَكَباين، وكانت طريقته يف نظمه على ما يلي:
جز. تتاألف املنظومة من ت�سع وع�سرين بيتًا، من بحر الرَّ  .1

ه اأخرج املنت املنثور يف �سورة منظومة، �سل�سة يف مبناها، مليئة يف حمتواها  اأَنَّ  .2
ومعناها.
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دِّ على املعتزلة باإيجاز لالأدلَّة  اأ�سار املوؤلِّف يف منظومته اإىل موقف االأ�ساعرة يف الرَّ  .3
هم على االأ�ساعرة. ة، كما اأ�سار ملذهب املعتزلة وردِّ ة واملنطقيَّ ة ثمَّ االأدلَّة العقلَيّ ال�سمعيَّ

حابة -ر�سي الله عنهم- هي  لف وال�سَّ اإثباته يف نهاية املنظومة اأَنَّ طريقة ال�سَّ  .4
اين. واب، واأَنَّ علم الكالم حادث يف القرن الثَّ ال�سَّ

حابة -ر�سوان الله عليهم-  باع ال�سَّ اأبان املوؤلِّف اال�ستغناء باملنهج القومي يف اتِّ  .5
عن كلِّ حادث.

اين املطلب الثَّ
رح التَّعريف بال�سَّ

ا�سمه:
نظم  التي  ملنظومته  �سرٌح  هو  )ت:1207هـ(  الَكْوَكَباين  لالإمام  رح  ال�سَّ هذا   
اِظِر، يف  ْو�ضِ النَّ فيها ر�سالة االإمام احل�سن اجلالل )ت:1084هـ( املو�سومة بـ »الرَّ
واِظِر  َفُة النَّ ه: »حُتْ رح؛ باأَنَّ اآَداِب املَُناِظر«؛ وجميع املخطوطات اأثبتت اال�سم الكامل لل�سَّ

اِظِر«. ْو�ضِ النَّ َنْظُم الرَّ
رح اإىل املُوؤَلِّف: حتقيق ن�سبة ال�سَّ

الئل على ذلك وا�سحة، من ذلك: �سالة للموؤلِّف ثابتة، والدَّ اإِنَّ ن�سبة هذه الرِّ
اجم الزركلي)1(. ن ن�سبها له من اأهل الرَتّ �سالة له، وممَّ ثبوت ن�سبة هذه الرِّ  -1

نعاين  ال�سَّ احل�سيني  اإ�سماعيل  بن  عبدالله  بن  اإبراهيم  مة  العالَّ يخ  ال�سَّ اأثبت   -2
اإىل  باإ�سناده  �سالة  الرِّ هذه  �سماعه  االأ�سل  �سخة  النُّ نا�سخ  )ت:1223هـ( 

املوؤلِّف)2(.
اأبرز تالميذ  نعاين من  اإبراهيم بن عبدالله ال�سَّ اإنَّ نا�سخ ن�سخة االأ�سل؛ وهو   -3
ن�سخته، وذكر  �سالة، ونقلها من  الرِّ لهذه  تاأليف �سيخه  اأثبت  الَكْوَكَباين، وقد 

تاريخ انتهائه من تاأليفها.
ينظر: الزركلي، خري الدين بن حممود، الأعالم، ج4، �ص37.   )1( 

ينظر: ال�سوكاين، حممد بن علي، البدر الطالع مبحا�سن من بعد القرن ال�سابع، ج1، �ص19، كحالة، عمر، معجم املوؤلفني، ج1، �ص52.   )2( 
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اأي: يف حياة  ن�سخها كانت يف �سنة )1204هـ(،  التي  �سخة  النُّ تاريخ  اأَنَّ  كما   -4
ا، ولو كان منحواًل عليه ملا اأثبت ذلك. املوؤلِّف اأي�سً

رح: اأهميَّة ال�سَّ
ة فيما يلي: رح العلميَّ ة ال�سَّ تتجلَّى اأهميَّ  

ْو�ُض  ى: »الرَّ �سالة امل�سمَّ اأهمية مو�سوع علم البحث واجلدل، الذي هو اأ�سل الرِّ  .1
ين  الدِّ لع�سد  واملناظرة«  البحث  »اآداب  هو:  الذي  االأ�سل  اأ�سل  اأو  اِظُر«،  النَّ

االإيجي.
يت، ي�سار اإليه بالبنان يف هذا العلم. ة، فهو ذائع ال�سِّ جاللة املوؤلِّف العلميَّ  .2

ة فنون. ة فيها، وا�ستمالها على عدَّ ة العلميَّ غزارة املادَّ  .3
رح: منهج املوؤلِّف يف ال�سَّ

حو االآتي: كانت طريقته يف �سرحها على النَّ  
لالإمام  املنثور  الكالم  ل  فحوَّ لبة،  الطَّ على  لت�سهيلها  نظم  �سورة  يف  جعلها  اأوًل: 
فقط  ظم  النَّ جاء  ا  واإِمنَّ املنثور،  م�سمون  عن  ظم  النَّ يخرج  ومل  نظم،  اإىل  اجلالل 

نظيم. �سهيل والتَّ للتَّ
ر  ظم الذي ا�ستوحاه من كالم االإمام اجلالل املنثور �سرًحا يف�سِّ ثانًيا: �سرح هذا النَّ

رح تبًعا للخطوات االآتية: غوام�سه، بعبارة تقرب اإىل االأفهام، وقد �سهل ال�سَّ
ح كلمة كلمة يف هذا  ل عن نرث اجلالل، ثم يو�سِّ ظم املحوَّ يكتب بيًتا واحًدا من النَّ  -1

ظم اأواًل. ظم وي�سرح مفردات الكلمات لهذا النَّ النَّ
ع يف �سرح البيت �سرًحا موجًزا يف ب�سعة اأ�سطر. بعد �سرح املفردات، يتو�سَّ  -2

رح املوجز للبيت يبداأ مبناق�سات واأ�سئلة حتوي االعرتا�ض على  اأحياًنا بعد ال�سَّ  -3
د املعنى  ريقة توؤكِّ ره، ثم يردُّ على االأ�سئلة مثبًتا ما يراه �سواًبا، وهذه الطَّ ما قرَّ
رح  هن من طريقة ال�سَّ وؤال واجلواب اأثبت يف الذِّ يف ذهن القارئ؛ اَلأَّن طريقة ال�سُّ
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املبا�سر.
رح، ويربط  ال�سَّ ع نوًعا ما يف  للبيت يتو�سَّ يل  رح االأوَّ ال�سَّ اأخرى بعد  واأحياًنا   -4
رح وبني االأبيات،  بك بني ال�سَّ �سرح البيت بالبيت الذي يليه بطريقة بديعة من ال�سَّ
ريقة  اإذا ياأخذك اإىل البيت التايل ثم يبداأ ب�سرحه بنف�ض الطَّ فبينما هو ي�سرح 

ابق ذكرها. بعة ال�سَّ املتَّ
بك  يهتمُّ بربط �سرح البيت بالبيت الذي يليه بطريقة بديعة، يظهر فيها ح�سن ال�سَّ  -5
زة، فقد ربط اأجزاء  رح وبني االأبيات؛ وهو اأ�سلوب فريد، وطريقة مميَّ بني ال�سَّ

قه. العلم، وجمع متفرِّ
االأ�ساعرة  بيت  كانت  التي  واملجادالت  املناظرات  بع�ض  رح  ال�سَّ هذا  يذكر يف   -6
ًنا االأدلَّة التي ا�ستدلَّ بها االأ�ساعرة يف الردِّ على املعتزلة؛ في�سري  واملعتزلة، مبيِّ
واب يف ذلك  اأََنّ ال�سَّ ة، ثم يثبت  ة واملنطقيَّ ة، ثم االأدلَّة العقليَّ اإىل االأدلَّة ال�سمعيَّ

حابة ر�سوان الله عليهم اأجمعني. لف وال�سَّ طريقة ال�سَّ
وتتجلَّى مو�سوعات �سرح املنظومة يف العنا�سر االآتية:  

ُطرق املناظرة وترتيبها.  .1
ة. كيفية االعرتا�ض يف املناظرة العقليَّ  .2

ائل واملعلِّل. وظيفة ال�سَّ  .3
ق�ض االإجمايل. الكالم عن النَّ  .4

الكالم عن املناق�سة واملعار�سة.  .5
. ت�سمية طريف املناظرة وذكر اأمثلة يف املناظرات بني االأ�سعريِّ واملعتزيلِّ  .6
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خامتـــــة
لت فيه بني علمني بارزين من اأعالم اليمن؛  ومع نهاية هذا البحث الذي جتوَّ  
اأحمد  بن  واالإمامعبدالقادر  )ت:1084هـ(  اجَلالل  اأحمد  بن  احل�سن  االإمام  هما: 
الَكْوَكَبايِنّ )ت:1207هـ(، وع�ست بني موؤلفني لكلِّ منهما متنًاو�سرحًا لالإمام اجلالل، 
و�سيات؛  تائج والتَّ ؛ فاإِينِّ اأخرج بخال�سة من النَّ ومنظومًة و�سرحًا لالإمام الَكْوَكَبايِنّ

حو االآتي: اأذكرها على النَّ
تائج: ًل: الَنّ اأوَّ

األيف يف علم اآداب البحث واملناظرة، وهو  تبنيَّ اأَنَّ علماء اليمن برزوا يف التَّ  .1
من اأهمِّ العلوم املرتبطة بعلم اأ�سول الفقه؛ بل كاَد يعدُّ جزءًا منه.

االأقوال  بتحقيق  واملناظرة؛  البحث  الآداب  مبمار�ستهم  اليمن  علماء  ز  متيَّ  .2
اجح منها من املرجوح. ومتحي�سها، ومتييز الرَّ

ا�ستفاد علماء اليمن من درايتهم بعلم اآداب البحث واملناظرة يف ربطه بعلم   .3
املنطق وم�سطلحاته.

ظهرت عناية علماء اليمن باإتقانهم الآداب البحث واملناظرة، وا�ستثمارهم له   .4
ريعة. يف خدمة علوم ال�سَّ

ثانيًا: التَّو�سيات: 
تدري�ض منت و�سرح االإمام اجلالل، ومنظومة و�سرح االإمام الَكْوَكَبايِنّ يف   .1

علم اآداب البحث واملناظرة؛ ال�ستمالها على غالب مو�سوعات هذا الفن.
العمل على اإجراء مزيد من الدرا�سات والبحوث الكا�سفة عن اهتمام علماء   .2
نقيب عن موؤلَّفاتهم يف هذا العلم، وخدمتها  اليمن بعلم اآداب البحث واملناظرة، والتَّ

ب العلم. را�سة، ون�سرها بني طالَّ حقيق والدِّ بالتَّ
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املسجـــــد فــــــي كتابـــــات املستشرقــــــني »دراسـة حتليليـة«
اأ.د. حممــد بن �صعيــد ال�صرحــ�ين•

ملخــــــ�ص
يهدف البحث اإىل االإجابة عن الت�ساوؤالت ال�سابقة وبيان منزلة ومكانة ال�سالة   
امل�ست�سرقني  �سبهات  على  الرد  مع  االإ�سالمية،  ال�سريعة  يف  وف�سائلها  وامل�سجد 
امل�سككني يف حما�سن ومكانة ال�سالة وامل�سجد يف االإ�سالم. اتبعت الدرا�سة املنهج 
التحليلي ومن اأهم النتائج ظهر كيف كان اجتماع امل�سلمني يف امل�ساجد وقيامهم يف 
�سفوف منتظمة منظرًا بهيجًا كان �سببًا العتناق عدد من غري امل�سلمني االإ�سالم . كما 
تبني باأن امل�ساجد يف االإ�سالم واإن تعددت يف زمن الر�سول -�سلى الله عليه و�سلم- 
االأقرب  امل�ساجد  يف  ال�سالة  بتاأدية  امل�سلمني  على  وللتي�سري  االأماكن  لتباعد  فذلك 
اإليهم. ولي�ست �سببًا لفرقة امل�سلمني ، كذلك اإن للم�ساجد يف االإ�سالم اأثرًا بالغًا يف 
التاأليف بني امل�سلمني، ونبذ الع�سبية اجلاهلية، واإن ح�سور �سالة اجلماعة ووقوف 
، يولد املحبة  اأ�سود  اأبي�ض وال  امل�سلمني �سفًا واحدًا ال فرق بني غني وفقري ، وال 
بينهم . ومن التو�سيات:اإجراء درا�سات مقارنة بني مكانة امل�سجد يف االإ�سالم ودور 
العبادة يف الديانات االأخرى، كذلك التو�سع يف درا�سة مناق�سة مواقف امل�ست�سرقني 

من الت�سريع االإ�سالمي وبيان حما�سن االإ�سالم.

اأ�ضتاذ الدعوة والثقافة الإ�ضالمية - ق�ضم الدعوة والثقافة الإ�ضالمية- كلية الدعوة واأ�ضول الدين - جامعة اأم القرى- ال�ضعودية.  	•
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Abstract
 The research aims to answer the previous questions and 
clarify the status, position of prayer, the mosque, and its virtues in 
Islamic law, while responding to the suspicions of orient lists who 
are skeptical about the merits and status of prayer and the mosque 
in Islam. The study followed the analytical approach, and one of 
the most important results was how Muslims gathered in mosques 
and stood in regular rows was a joyful sight that was a reason for 
a number of non-Muslims to embrace Islam. It also became clear 
that mosques in Islam, even if there were many in The time of the 
Prophet Mohammad, may God bless him and grant him peace, 
because the places are far apart and to make it easier for Muslims 
to perform prayer in the mosques closest to them. It is not a reason 
for the division of Muslims. In addition, mosques in Islam have 
a profound effect in bringing together Muslims, rejecting pre-
Islamic fanaticism, and that the attendance of group prayers and 
Muslims standing in one row makes no difference between them if 
they are rich or poor, white or black, also it generates love between 
them. The research recommends, conducting comparative studies 
between the status of the mosque in Islam and the places of worship 
in other religions, as well as expanding the study of discussing 
orientalist positions on Islamic legislation and explaining the 
advantages of Islam.
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مقدمــــــــة
لقد كان م�سهد جموع امل�سلني يف امل�ساجد ووقوفهم �سفوفًا منتظمة خا�سعني   
متذللني م�سهد لفت اأنظار الكثري من غري امل�سلمني بل وكان �سببًا يف اعتناق طائفة 
منهم االإ�سالم، ولقد اأبدى عدد من امل�ست�سرقني اإعجابهم مبكانة امل�سجد يف االإ�سالم 
ومنزلته يف قلوب امل�سلمني  ومايظهر فيه من مظاهر الوحدة واالإخاء بني امل�سلني 
وانتفاء الطبقية والفروقات بني امل�سلني  تلك الطبقية التي �ساهدها  امل�ست�سرقون يف 
اإال  كنائ�ض الن�سارى، ومع ذلك االإعجاب مبكانة ال�سالة يف امل�ساجد يف االإ�سالم 
اأن بع�سًا منهم طعنوا يف مكانة امل�سجد يف االإ�سالم وقد جاء هذا البحث ردًا على 
مزاعمهم وبيانًا ملكانة امل�سجد يف االإ�سالم ووظيفته ودور امل�سجد العظيم يف جمع 
النبوي منارة  العهد  امل�سجد منذ  قلوبهم  وكيف كان  امل�سلمني والتاأليف بني  �سمل 
هدى وهداية يوؤدى فيه وظائف  عديدة؛ وقد جاء البحث يف عدة حماور حيث ابتداأ 
مبوقف امل�ست�سرقني املعتدل من مكانة امل�سجد يف االإ�سالم. ثم مناق�سة ملوقفهم من 
هيئة امل�سجد ووظيفته يف االإ�سالم. مع بيان احلكمة من تعدد امل�ساجد يف االإ�سالم.

م�سكلة الدرا�سة واأ�سئلة البحث:
ما موقف امل�ست�سرقني من مكانة امل�سجد يف االإ�سالم؟  -

ما وظائف امل�سجد يف االإ�سالم؟  -
ما احلكمة من تعدد امل�ساجد يف االإ�سالم؟  -

من  فيها  يظهر  وما  امل�ساجد  يف  امل�سلمني  وقوف  لهيئة  امل�ست�سرقني  ت�سور  ما   -
مظاهر الوحدة واالإخاء.

اأهداف البحث:
يهدف البحث اإىل االإجابة عن الت�ساوؤالت ال�سابقة وبيان منزلة ومكانة ال�سالة   
امل�ست�سرقني  �سبهات  على  الرد  مع  االإ�سالمية،  ال�سريعة  يف  وف�سائلها  وامل�سجد 

امل�سككني يف حما�سن ومكانة ال�سالة وامل�سجد يف االإ�سالم. 
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منهج البحث:
لنقد  النقدي  واملنهج  امل�ست�سرقني  مواقف  لتحليل  التحليلي  املنهج  اعتمدت   

�سبهاتهم.
الدرا�سات ال�سابقة: 

مل اأقف على درا�سة م�سابهة لهذه الدرا�سة.  
هيكل البحث:

املبحث االأول: موقف امل�ست�سرقني املعتدل من مكانة امل�سجد يف الإ�سالم. 
املبحث الثاين: موقف امل�ست�سرقني من هيئة امل�سجد ووظيفته يف الإ�سالم.

املطلب االأول : مكانة امل�سجد يف االإ�سالم:   
املطلب الثاين : دور امل�سجد ووظيفته يف االإ�سالم:  

املطلب الثالث : االأ�س�ض التي يقوم عليها املعبد يف اجلاهلية:  
املبحث الثالث: موقف امل�ست�سرقني من تعدد امل�ساجد يف الإ�سالم.

املطلب االأول : موقف االإ�سالم من تعدد امل�ساجد:  
املطلب الثاين :دور امل�سجد يف التاأليف بني قلوب امل�سلمني:  

املطلب الثالث :الر�سول -�سلى الله عليه و�سلم- يوؤلف القلوب ويطفيء   
العن�سرية بني ال�سحابة.  
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املبحث االأول
موقف امل�ست�سرقني املعتدل من مكانة امل�سجد يف الإ�سالم

واإقامة  االإ�سالم،   التعبدية يف  ال�سعائر  امل�ست�سرقني من  ملواقف  املتتبع  اإن   
ال�سلوات يف امل�ساجد ، ليظهر له وبجالء مدى حر�ض عدد منهم على ك�سف مكنون 
هذه العبادة، والتعرف على حما�سن هذه ال�سالة يف امل�ساجد التي جتمع بني امل�سلمني 
ويظهر فيها قوة �سوكتهم وعزتهم، لقد حر�سوا على معرفة ذلك املخزون الروحي 
الذي متثله ال�سالة بالن�سبة للم�سلمني، واأرادوا معرفة �سّر هذه ال�سالة التي كانت 
غذاًء روحيًا، ودافعًا معنويًا كبريًا للم�سلمني يف غزواتهم، وفتوحاتهم، اأرادوا اأن 

يعرفوا �سّر اإقبال النا�ض على االإ�سالم، ودخولهم فيه اأفواجًا وزرافات .
يعر�ض لنا �ساكر البدري موقف الغربيني من �سور امل�ساواة بني امل�سلمني   
يف امل�ساجد ؛ فيقول: ))وقال االأ�ستاذ الدكتور "ليتز": ويف امل�ساجد ترى امل�ساواة 
اأبهج وال  التامة بني امل�سلمني، فال يوجد فيها مقاعد خا�سة الأحد، وال يوجد منظر 

اأرهج من منظر جماعة من امل�سلمني وهم خا�سعون �سامتون(()1(.
تاأدية  امل�سلمني يف م�ساجدهم عند  امل�ست�سرقني حال خ�سوع  اأحد  وي�سف   
�سالتهم  مقارنة بحال الن�سارى يف كنائ�سهم ؛ فيقول: ))ولقد تاأثرت عميق التاأثر 
باخل�سوع الذي يبدو على هوؤالء امل�سلني، وهو خ�سوع اأجّل مما اأتيح اأن اأحلظه فيما 
بعد يف �سياحة ا�ستغرقت اأ�سبوعًا يف جبل "اآتو�ض" Mount Athos معقل الديرية 
للكني�سة ال�سرقية، واحلق اأنني مل اأ�سهد مثل هذا التبتل يف العبادة يف اأّية كني�سة 

م�سيحية قط(()2(.
وت�ستعر�ض الكاتبة الغربية "لورا في�سيا فاغلريي")3(. حما�سن ال�سالة يف   
املوؤذن  يدعو  اأن  ))فما  فتقول:  ال�سالة،  لنداء  امل�سلمني  ا�ستجابة  االإ�سالم؛ و�سرعة 

دليل العابد اإىل نظام املعابد، مطبعة الإر�ساد، بغداد، �ص92.   )1( 
�ستانورد كب" ، امل�سلمون يف تاريخ احل�سارة، ترجمة: حممد فتحي عثمان، الدار ال�سعودية للن�سر والتوزيع، ط2، 1405هـ-1985م ، �ص18.   )2( 

جلدتها  اأبناء  على  لهاف�سل  باإيطاليا،  نابويل  جامعة  يف  الإ�سالمية  احل�سارة  وتاريخ  العربية،  اللغة  اأ�ستاذة  كانت  فاغلريي  في�سيا  لورا    )3( 
امل�ستغلني بالدرا�سات الإ�سالمية، لتاأليفها درا�سة مو�سوعية عن الإ�سالم، التي �سدرت بالإيطالية حتت عنوان )دفاع عن الإ�سالم( ترجمه 
اإىل العربية منريالبعلبكي/ الطبعةالأوىل، 1960م، وقد اعتمدت فيه امل�ست�سرقة على علمها الغزير، كانت لورا في�سيا فاغلريي الإيطالية 
الع�سرين. القرن  يف  وامل�سلمني  الإ�سالم  عن  رائعًا  �سفرًا  قدمت  املقيت،  التع�سب  روح  عن  بعيدًا  معينه،  من  الإ�سالم  تفهمت  من�سفة، 

امل�ست�سرقون: 1 / 451.
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جماعة املوؤمنني اإىل اأداء اأول واجباتهم الدينية، ال�سالة، حتى يذّكروا، مهما كانوا 
منغم�سني يف �سوؤونهم الدنيوية، بخالقهم. اإنهم ي�ستهلون هذه ال�سعرية بتمجيد الله 

ويختمونها برفع حتياتهم اإليه. اإنهم ي�سعرون بالطماأنينة دائمًا يف ح�سرته(()1(.
وتذكر �سماحة االإ�سالم يف تاأدية ال�سالة يف اأي مكان طاهر اإذا تعذر اداوؤها   
يف امل�سجد ، قالت: ))فلي�ض من �سروط �سالة امل�سلم اأن توؤدى يف معبد، الأن اأميا 
مكان يف االأر�ض، �سرط اأن يكون نظيفًا، هو قريب اإىل الله، وبالتايل مالئم لل�سالة. 
ولي�ض امل�سلم يف حاجة ال اإىل الكهان وال اإىل القرابني وال اإىل الطقو�ض لكي ي�سمو 

بقلبه اإىل خالقه(()2(.
وعن وظيفة امل�ساجد يف االإ�سالم تقول زيغردهونكة:) مل تكن امل�ساجد جمرد   
اأماكن توؤدى فيها ال�سلوات فح�سب، بل كانت منربًا للعلوم واملعارف، كما ارتفعت 

فيها كلمات الر�سول �سلى الله عليه و�سلم فوق جمد التدين االأعمى()3(.
وتنفي مزاعم امل�ست�سرقني امل�سبهني امل�سجد بالكني�سة فتقول )مل يكن امل�سجد   
حتمل  ما،  يوما  كانت  عمد،  فوق  �سقوفه  ارتفعت  ولو  حتى  باملرة،  للكني�سة  تقليدًا 
�سقف كني�سة فمفهوم امل�سجد يختلف عند امل�سلمني متام االختالف منذ البداية عن 

مفهوم امل�سيحيني للكني�سة()4(.  
يف  ال�سالة  حما�سن  من  جانب  اإىل  فن�سنك")5(  "اأ.ج.  امل�ست�سرق  وي�سري   
االإ�سالم فيقول : ))ال �سك يف اأن عقلية العربي اجلاهلي قد حتولت عن طريق ال�سالة 
وال  اخلالفة،  اأقاليم  يف  بعد  فيما  نف�سها  الظاهرة  هذه  وتكررت  امل�سلم،  عقلية  اإىل 

دفاع عن الإ�سالم، ترجمة: منري البعلبكي، دار العلم للماليني، بريوت، ط5، 1981م، �ص65.   )1( 
املرجع نف�سه �ص67.   )2( 

�سم�ص العرب ت�سطع على الغرب، �ص 396.   )3( 
املرجع نف�سه �ص252 .   )4( 

اأديان ال�سرق، وهو  اأتقن اللغات ال�سامية، وتخ�س�ص يف  A.J. WENSINCK  م�ست�سرق هولندي،  اأ. ج". )1882-1939م(  "فن�سنك ،    )5( 
من اأكرث امل�ست�سرقني طعنًا وعداوة لالإ�سالم، ولقد اأ�سرف على حترير الثالثة الأجزاء الأوىل من دائرة املعارف )الإ�سالمية( ، و�ساهم يف 
كتابة عدد كبري من مقالتها عن الإ�سالم، وعني بدرا�سة احلديث، واأ�سرف على و�سع املعجم املفهر�ص لألفاظ احلديث النبوي، ومفتاح كنوز 
ال�سنة، كان اأول اإنتاجه: ر�سالته التي ح�سل بها على الدكتوراه يف عام 1908م وعنوانها: )حممد واليهود يف املدينة( ، ومن موؤلفاته كذلك: 
موقف الر�سول من يهود املدينة، والإ�سرائيليات يف الإ�سالم، وقيمة احلديث يف الدرا�سات الإ�سالمية، والعقيدة الإ�سالمية ، وعدد كبري من 

البحوث واملقالت املنت�سرة يف عدد من املجالت والدوريات العلمية، والتي كانت يف معظمها طعنًا يف الإ�سالم.
ينظر: العقيقي، امل�ست�سرقون ، دار املعارف ، القاهرة ، ط4 ، 319/2-320، وعبدالرحمن بدوي، مو�سوعة امل�ست�سرقني، دار العلم للماليني،   

بريوت، ط2 ، 290-289.
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جدال يف اأن ال�سالة ظّلت من اأعظم العنا�سر تاأثريًا يف تكوين اجلماعات .. وَمن 
ال�سوؤال:  اأن ي�ساأل هذا  ُيكون فكرة وا�سحة عن مكانة ال�سالة يجب عليه  اأن  يريد 
ماذا تعني ال�سالة للم�سلم؟ وميكن االإجابة عن بع�ض هذا ال�سوؤال مبالحظة حما�سة 

امل�سلمني على تاأدية ال�سالة يف خمتلف االأقطار(()1(.
وحول اأثر �سالة امل�سلمني يف امل�ساجد يف اعتناق الكثري من غري امل�سلمني   
اإن ب�ساطة االإ�سالم والتاأثري  اإ�سالمه:)  "بول" عن �سبب  االإ�سالم يقول الدمناركي 
القوي للم�ساجد وجدية املوؤمنني املتم�سكني به، هذه العوامل هي التي جذبت انتباهي 

منذ البداية()2(.
لقد كانت ال�سالة يف امل�سجد احلرام وم�سهد جموع امل�سلني فيه تلفت اأنظار   
كثري من الرحالة امل�ست�سرقني، الذين �سهدوا على اأن ذلك اجلمع من اأزكى التجمعات 
االإن�سانية واملوؤثرة يف تاآلفه وتنظيمه، وخري املظاهر الدالة على حب امل�سلمني لدينهم، 
"بريتون")3( م�ساهدات الرحالة  وحر�سهم على القيام بواجباته، ويف ذلك ي�سف 
امل�ست�سرقني جموع امل�سلني يف امل�سجد احلرام قائاًل: )وقفت غاية الده�سة من املنظر 
املاثل اأمامي .. لقد راأيت �سعائر دينية يف بقاع كثرية لكني مل اأر اأبدًا ما هو اأكرث 

وقارًا وتاأثريًا مما راأيته هنا()4(.
اآالف  اإن ركوع �ستة  "بوركهارت")5( يف و�سف حال امل�سلني: )  ويقول:   
اأو ثمانية اآالف �سخ�ض و�سجودهم، باالإ�سافة اإىل جتمعهم من اأ�سقاع خمتلفة تائية 
وقريبة البد اأن يوؤثر يف اأكرث النا�ض حتجرًا  وبرودًا، والبد اأن يبعث يف القلب �سيئًا 

من اخل�سية()6(.

 )1(  Encyclopaedia of Islam، First Edition، vol، vii، p. 103.
عماد الدين خليل، قالوا عن الإ�سالم، الندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي، ط1 1412 �ص259.   )2( 

ريت�سارد بريتون )1821 - 1890(، الذي در�ص العربية يف جامعة اأك�سفورد، وقد زار مناطق عديدة يف الوطن العربي، وخا�سة اجلزيرة    )3( 
ا يف الهند، ثم عمل يف خدمة بالده يف م�سر، وقام برحالت يف اجلزيرة، ون�سر و�سًفا لها يف كتابه:   العربية، وقد عمل �سابًطا ع�سكريًّ

)احلج اإىل املدينة ومكة(.
رحلة بريتون،3/ 87-86.   )4( 

جون لوي�ص بوركهارت" )1784-1817م( �سوي�سري الأ�سل، ح�سل على اجلن�سية الربيطانية، ق�سى حياته �سائحًا بني �سوريا ولبنان    )5( 
وفل�سطني؛ من اآثاره: كتاب الرحلة اإىل بالد ال�سام، وكتاب رحلة اإىل اجلزيرة العربية، والرحالت النوبية، تويف يف م�سر عام 1232هـ.

ينظر: العقيقي، امل�ست�سرقون ، 2 مرجع �سابق،/52.  
رحلة يف �سبه جزيرة العرب، �ص 165 نقاًل عن القرين �ص 274.   )6( 
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املبحث الثاين
موقف امل�ست�سرقني من هيئة امل�سجد ووظيفته يف الإ�سالم

حماولة   ، االإ�سالم  يف  امل�سجد  جتاه  مطاعنهم  امل�ست�سرقني  بع�ض  وجه   
منهم للتقليل من دوره، ولت�سكيك امل�سلمني يف مكانته؛ ففي حديث امل�ست�سرق "ر. 
هيلينرباند")1(. عن امل�سجد، يقول: ))لقد اأو�سح كل من "كايتاين")2( و"المان�ض")3( 
باأن امل�ساجد االأوىل مل تكن لها من ال�سفات ما مييزها كمبنى اأو �سرح مقد�ض(()4(.

وي�سيف قائاًل : ))تعطي كثري من االأحداث التي كانت تقام يف امل�سجد زمن   
اأكرث من كونه  لرئي�ض اجلي�ض  ، كمقر  امل�سجد  انطباعًا عن طبيعة  ال�سخ�ض  حممد 

مكانًا مقد�سًا(()5(.
ويقول : ))وو�سع امل�سجد يف االإ�سالم ال يختلف كثريًا عن مقد�سات العرب   
فيما قبل االإ�سالم ، حيث ال حدود ملا يحل للمرء فعله فيها اأبدًا ... وال�سيء الوحيد 
�سيء  فيه  لي�ض  اأنه  هو  مكة  اأهل  ومعابد  الن�سارى  كني�سة  عن  امل�سجد  يفرق  الذي 

خم�س�ض ب�سكل طقو�ض اأو �سعائر معينة(()6(.
ويف حديث امل�ست�سرق "اأ. ج. فن�سنك" عن امل�سلى يقول : ))لقد كان قبل   
االإ�سالم ثمة م�سليات تقام فيها �سعائر خمتلفة توؤدى يف اأماكن مفتوحة من م�سلى 

اأو نحوه ، كما كان يف االإ�سالم(()7(.
.Encyclopaedia of Islam. vol. vi )Authors of Articles( p. vi ر. هيلينرباند" م�ست�سرق اإجنليزي عمل اأ�ستاذًا يف جامعة ادنربه   )1( 

ليوين كايتاين" Caetani، Leone )1869-1926م(، م�ست�سرق اإيطايل ، ُولد يف "روما"، وتخرج يف جامعتها، وتعلم �سبع لغات منها:    )2( 
زاخرة  �سرقية  مكتبة  وجمع  ولبنان،  و�سوريا  وم�سر  واإيران  الهند  اإىل  رحل  وا�سنطن،  يف  اإيطاليا  �سفارة  وتقلد  والعربية،  الفار�سية 
باملخطوطات النفي�سة؛ من اآثاره: منو ال�سخ�سية الإ�سالمية، وانت�سار الإ�سالم، وتطور احل�سارة، وتاريخ الإ�سالم، وتاريخ البحر الأبي�ص 

املتو�سط وال�سرق الإ�سالمي، و�سارك يف اإ�سدار حوليات الإ�سالم من املجلد اخلام�ص اإىل العا�سر.
ينظر: العقيقي، مرجع �سابق، 430-429/1.  

هرني لمان�ص " Henri Lammens )1862-1937م( م�ست�سرق بلجيكي املولد فرن�سي اجلن�سية، من علماء الرهبان الي�سوعيني، تعلم يف    )3( 
"لوفان" ويف "فينا" ، وجاء اإىل بريوت يف �سغره، وتعلم يف الكلية الي�سوعية ببريوت، ويف عام 1886م �سار معلمًا يف الكلية نف�سها، 
�سديد التع�سب �سد الإ�سالم، اهتم بالكتابة يف ال�سرية النبوية، ويف تاريخ اخلالفة الأموية؛ ومن كتبه: مهد الإ�سالم، مكة ع�سية الهجرة، 
مدينة الطائف العربية ع�سية الهجرة، غربي اجلزيرة قبل الهجرة، املعابد قبل الإ�سالم يف غربي اجلزيرة العربية، الإ�سالم عقائد ونظم، 

وعدد من املوؤلفات عن اخلالفة الأموية.
ينظر: الزركلي، الأعالم ، دار العلم للماليني، بريوت، ط14، 1999م  ، 99/8-100؛ عبدالرحمن بدوي، مرجع �سابق، 349-347.  

 )4(  The Encyclopaedia of Islam )New Edition( vol. Vi، p.646. See also )First Edition(،  vol. v، p. 317.
 )5(  Ibid. vol. vi، p.646. See also )First Edition(، vol. v، p. 317.
 )6(  Ibid.

امل�سدر نف�سه 659/6.   )7( 
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املناق�سة :
وجه العديد من امل�ست�سرقني مطاعنهم حول مكانة امل�سجد يف االإ�سالم للحد   
الدعاة  وتهيئة  االأر�ض،  بقاع  لالإ�سالم يف  ن�سر  من  امل�سجد  يوؤديه  الذي  الدور  من 
اإىل الله تعاىل، ويف ن�سر العلم؛ ويف ال�سبهات ال�سابقة اأمثلة من العداء لهذا الدين، 
ويف موقفهم من امل�سجد خا�سة، ومن االإ�سالم ب�سفة عامة، ومن االأخطاء املنهجية 
امل�سجد  مكانة  تبنّي  التي  االإ�سالمية  للم�سادر  جتاهله  امل�ست�سرق  فيها  وقع  التي 
"والمان�ض" واللذين ا�ستفا�ست  "كايتاين" ،  يف االإ�سالم، واعتماده على دعاوى 
اأخبار عداوتهما لالإ�سالم، من خالل ما �سطراه من �سبهات فيما كتباه عن االإ�سالم ، 
"فكايتاين" �ساحب كتـاب : احلوليات االإ�سالمية يف ع�سرة جملدات، والذي اأ�سبح 
مرجعًا اأ�سا�سًا للم�ست�سرقني فيما يكتبونه عن االإ�سالم، يحدد هدفه من تاأليف هذا 
الكتاب، ويذكر يف مقدمته اأن الذي دعاه لتاأليفه هو حماولة التعرف على ما اأ�سماه 
ماذا  الو�سف  بهذا  االإ�سالم  ي�سف  وَمن  زعمه،  ح�سب  االإ�سالمية(()1(  ))امل�سيبة 
عليه يف  يعتمد  كتاباته مرجعًا  تكون  اأن  االإ�سالم؟ وهل ي�سح  يكتب عن  اأن  ُيتوقع 

معرفة مكانة امل�سجد يف االإ�سالم؟!
من  موقفه  "بلياييف")2(  الرو�سي  امل�ست�سرق  فيخت�سر  "المان�ض"  اأما   

االإ�سالم بقوله: ))ُيظهر التع�سب الديني االأعمى �سد االإ�سالم(()3(. 
اأعر�ض مناق�سة موقفه ال�سابق  وبعد هذه االإطاللة على م�سادر امل�ست�سرق   

يف النقاط التالية:

�سا�سي �سامل احلاج، احلاج،الظاهرة ال�ست�سراقية ، مركز درا�سات العامل الإ�سالمي، ط1991م. ، 133/1.   )1( 
"بلياييف" Belyaev ، م�ست�سرق �سوفيتي، ُولد عام 1895م، تخرج يف جامعة برتوجراد، وعني بدرا�سة تاريخ الإ�سالم واأ�سول الدين؛ من    )2( 
موؤلفاته: مباحث يف تاريخ �سدر الإ�سالم، الإ�سالم واخلالفة العربية يف القرون ال�سابع، والثامن، والتا�سع، وف�سول من تاريخ العرب يف 

الع�سور الو�سطى، واحل�سارة العربية.
ينظر: العقيقي، امل�ست�سرقون، مرجع �سابق، 100-99/3.  

بليايف، العرب والإ�سالم واخلالفة العربية، ترجمة: اأني�ص قريحة، الدار املتحدة للن�سر، بريوت، �ص49.   )3( 
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املطلب االأول
مكانة امل�سجد يف الإ�سالم

اأعر�ض للمحة عن مكانة امل�سجد يف االإ�سالم ون�ساأة امل�ساجد وهيئة بنائها   
للرد على امل�سككني من امل�ست�سرقني يف قدا�سة امل�سجد ، والطاعنني يف املكانة العالية 

للم�سجد يف حياة امل�سلمني.
كان اأول عمل قام به النبي -�سلى الله عليه و�سلم- بعد و�سوله اإىل قباء من   
هجرته اإىل املدينة اأن اأ�س�ض فيها اأول م�سجد ُبني يف االإ�سالم ، ويف طريقه من قباء 
اإىل املدينة اأدركته �سالة اجلمعة يف بني �سامل بن عوف ؛ فبنى م�سجدًا هناك ، واأول 
مهمة نفذها يف املدينة هو اختيار مكان مل�سجده -�سلى الله عليه و�سلم- ، وال�سروع 
جت العلماء والدعاة واملجاهدين  يف بنائه، واإقامة اأعظم جامعة عرفها التاريخ ، َخرَّ

ين�سرون االإ�سالم يف اأقطار املعمورة.
اإن املبادرة من النبي -�سلى الله عليه و�سلم- لبناء امل�سجد ملن الدالئل على   
مكانة امل�سجد املرموقة يف االإ�سالم ، ولقد كان من هديه -�سلى الله عليه و�سلم- اأن 
يقيم م�سجدًا يف كل موطن يحل فيه ، وهذا يظهر من خالل اهتمامه -عليه ال�سالة 
وال�سالم- باإقامة امل�ساجد يف غزواته التي خرج فيها، وقد رغب النبي -�سلى الله 
عليه و�سلم- يف بناء امل�ساجد ، وَبنّي الف�سل العظيم املرتتب على ذلك، ففي البخاري 
عن عبيد الله اخلوالين ، اأنه �سمع عثمان بن عفان-ر�سي الله عنه-، يقول -عند قول 
النا�ض فيه- حني بنى م�سجد الر�سول -�سلى الله عليه و�سلم- : اإنكم اأكرثمت، واإين 
�سمعت النبي -�سلى الله عليه و�سلم- يقول : )من بنى م�سجدًا( - قال بكري: ح�سبت 

اأنه قال : - )يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله يف اجلنة()1(.
قال  نف�سه،  اإىل  تعاىل  الله  اأ�سافها  اأن  ف�سلها  وبيان  امل�ساجد  مكانة  ومن   

تعاىل: }وََأنَّ الْمَسَاِجدَ لِلَّهِ َفلَ َتدْعُوا مَعَ اللَّهِ َأحَدًا{ ]اجلـن: 18[.
البخاري، مع الفتح ، )8( كتاب ال�سالة ، )65( باب من بنى م�سجدًا ، حديث رقم 450 ، 115/2.   )1( 
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، واأن يكون يف  للم�سجد  الذهاب  اأراد  الزينة ملن  باأخذ  الله تعاىل  اأمر  وقد   
 مَسِْجدٍ وُكُلواْ 

ِّ
ِزينََتُكمْ عِندَ ُكل بَنِي آدَمَ خُُذواْ  }يَا  اأح�سن هيئة واأجملها، قال تعاىل: 

َّهُ اَل يُحِبُّ الْمُسِْرفِنيَ{ ]الأعراف: 31[. وَاشْرَبُواْ وَاَل ُتسِْرُفواْ إِن
ومما يدل على رفعة مكانة امل�سجد يف االإ�سالم ، والرد على من زعم عدم   
قدا�ستها واأن ال حدود ملا يفعله املرء فيها ، اأمر النبي -�سلى الله عليه و�سلم- ب�سيانة 
امل�ساجد ، وتنزيهها عن الروائح الكريهة .  واالأقوال ال�سيئة، فعن ابن عمر -ر�سي 
الله عنهما- اأن ر�سول الله -�سلى الله عليه و�سلم- قال يف غزوة خيرب: )من اأكل من 

هذه ال�سجرة )يعني الثوم( فال ياأتني امل�ساجد()1(.
القاذورات  عن  امل�ساجد  بتنزيه  و�سلم-  عليه  الله  -�سلى  الله  ر�سول  واأمر   
ونحوها، فعن اأن�ض بن مالك قال : ))بينما نحن يف امل�سجد مع ر�سول الله -�سلى 
الله عليه و�سلم- اإذ جاء اأعرابي . فقام يبول يف امل�سجد. فقال اأ�سحاب ر�سول الله 
-�سلى الله عليه و�سلم- مْه مْه، قال: قال ر�سول الله -�سلى الله عليه و�سلم- )ال ُتْزِر 
ُموه َدُعوُه(، فرتكوه حتى بال . ثم اإن ر�سول الله -�سلى الله عليه و�سلم- دعاه فقال 
له : )اإن هذه امل�ساجد ال ت�سلح ل�سيء من هذا البول اأو القذر. اإمنا هي لذكر الله عز 
وجل، وال�سالة، وقراءة القراآن(. اأو كما قال ر�سول الله -�سلى الله عليه و�سلم- . 

قال : فاأمر رجاًل من القوم، فجاء بدلو من ماء، ف�سنه عليه(()2(.
وعن اأن�ض بن مالك قال : قال ر�سول الله-�سلى الله عليه و�سلم- )الُبزاُق يف   

امل�سجد َخطيئٌة وَكفارُتها َدفُنها()3(.
وقد نهى النبي -�سلى الله عليه و�سلم- عن ن�سد ال�سالة يف امل�سجد ، فعن   
اأبي عبد الله موىل �سداد بن الهاد ، اأنه �سمع اأبا هريرة يقول : قال ر�سول الله -�سلى 

�سحيح م�سلم ، )5( كتاب امل�ساجد ، )17( باب من اأكل ثومًا اأو ب�ساًل اأو كراثًا اأو نحوها ، حديث رقم 561 ، 393/1.   )1( 
�سحيح م�سلم، )2( كتاب الطهارة ، )30( باب وجوب غ�سل البول وغريه من النجا�سات اإذا ح�سلت يف امل�سجد ، واأن الأر�ص تطهر باملاء من    )2( 

غري حاجة اإىل حفرها ، حديث رقم 285 ، 236/1 - 237.
 ، ، حديث رقم 552  ال�سالة وغريها  امل�سجد يف  الب�ساق يف  النهي عن  باب  ال�سالة، )13(  امل�ساجد وموا�سع  ، )5( كتاب  نف�سه  امل�سدر    )3( 

.390/1
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الًة يف امل�سجد، فليقل: ال ردها الله عليك.  الله عليه و�سلم-: )من �سمع رجاًل َيْن�ُسُد �سَ
فاإن امل�ساجد مل ُتنب لهذا()1(.

ففي   ، حبها  ف�سل  و�سلم-  عليه  الله  -�سلى  النبي  َبنّي  اأن  مكانتها  ومن   
البخاري ب�سنده عن اأبي هريرة -ر�سي الله عنه- عن النبي -�سلى الله عليه و�سلم- 
قال :  )�سبعة يظلهم الله يف ظله يوم ال ظل اإال ظله:  االإمام العادل ، و�ساب ن�ساأ يف 

عبادة ربه ، ورجل معلق قلبه يف امل�ساجد...()2(.
فعن  ؛  امل�ساجد  اإىل  ال�سعي  بيان ف�سل  اإىل  وال�سالم  ال�سالة  عليه  واأر�سد   
اأبي هريرة -ر�سي الله عنه- عن النبي -�سلى الله عليه و�سلم- قال:  )من غدا اإىل 

امل�سجد اأو راح اأعد الله له نزله من اجلنة كلما غدا اأو راح()3(.
ففي هذه االأحاديث وغريها بياٌن ملكانة امل�سجد يف االإ�سالم  وحرمة امل�ساجد؛   
فما قيمة زعم من زعم من امل�ست�سرقني باأن ال حدود ملا يفعله املرء يف امل�ساجد ، واأن 

ال قدا�سة للم�ساجد يف االإ�سالم؟! ومن اأين اأتى بهذا الزعم؟!.
وبعد اأن وقفنا على جانٍب من مكانة امل�ساجد يف االإ�سالم؛ فهل �ُسرع بناء   
امل�ساجد يف االإ�سالم فقط الإقامة ال�سالة فيها، اأم اأن لها اإىل جانب ذلك اأدوار اأخرى 

؟ هذا ما نتعر�ض له يف النقطة التالية:
املطلب الثاين

دور امل�سجد ووظيفته يف الإ�سالم
الدعوة  تنبثق  امل�سجد  ؛ فمن  االإ�سالم وظائف جليلة �ستى  للم�سجد يف  اإن   
اإىل االإميان والعمل ال�سالح ، ويف رحبات امل�سجد تقام حلقات التعليم ، ومنه تنطلق 
جحافل املجاهدين يف �سبيل الله ، وتدل كثري من اأحداث ال�سرية على اأن امل�سجد 
كان مقرًا للفتوى والق�ساء يف االأحكام يف زمن النبي -�سلى الله عليه و�سلم- ويف 
�سحيح م�سلم ، )5( كتاب امل�ساجد وموا�سع ال�سالة، )18( باب النهي عن ن�سد ال�سالة يف امل�سجد وما يقوله من �سمع النا�سد ، حديث رقم    )1( 

.397/1 ، 568
البخاري ، مع الفتح، )10( كتاب الأذان، )36( باب من جل�ص يف امل�سجد ينتظر ال�سالة ، وف�سل امل�ساجد، حديث رقم 660 ، 361/2.   )2( 

البخاري، مع الفتح ، م�سدر �سابق ، )8( كتاب ال�سالة ، )37( باب ف�سل من غدا اإىل امل�سجد ومن راح ، حديث رقم 662 ، 367/2.   )3( 
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ع�سر اخللفاء الرا�سدين - ر�سوان الله عليهم اأجمعني- ؛ وقد كان م�سجد ر�سول 
الله -�سلى الله عليه و�سلم- ماأوى الأهل ال�سفة من �سحابة النبي-�سلى الله عليه 
و�سلم- املالزمني ر�سول الله-عليه ال�سالة وال�سالم- طلبًا للعلم، وا�ستعدادًا للنفري 
يف �سبيل الله؛ وكان كذلك ماأوى ل�سيوف ر�سول الله -�سلى الله عليه و�سلم- وملن 

ال ماأوى له.
ففي البخاري عن نافع، قال : ))اأخربين عبد الله بن عمر اأنه كان ينام وهو   

�ساب اأعزب ال اأهل له يف م�سجد النبي -�سلى الله عليه و�سلم-(()1(.
ومن وظائف امل�سجد يف االإ�سالم اأنه كان مقرًا ي�ست�سري فيه النبي -�سلى الله   
عليه و�سلم- اأ�سحابه يف ما يخ�ض امل�سلمني ، ويف التخطيط للغزوات وملجابهة االأعداء 
، وقد كان -عليه ال�سالة وال�سالم- ي�ستقبل الوفود الذين اأتوا ملبايعته -عليه ال�سالة 
وال�سالم- يف امل�سجد. ودور امل�سجد ووظائفه يف االإ�سالم كثرية، ويف هذه االأمثلة 

ال�سابقة دح�ض للم�سككني من امل�ست�سرقني يف دور امل�سجد ووظيفته يف االإ�سالم.
املطلب الثالث

الأ�س�ص التي يقوم عليها املعبد يف اجلاهلية
مدى  على  للوقوف  اجلاهلية  يف  املعابد  عليها  تقوم  التي  لالأ�س�ض  اأعر�ض   
يدعي  كما   ، اجلاهلية  يف  واملعبد  االإ�سالم  يف  امل�سجد  بني  الت�سابه  م�سداقية 

امل�ست�سرق.
امل�سجد  اأن   ، معابد اجلاهلية  االإ�سالم عن  امل�سجد يف  ما مييز  اأهم  من  اإن   
الله تعاىل ، وعدم االإ�سراك به، والإعالء كلمة  اأ�سا�ض توحيد  ُبني على  يف االإ�سالم 
قال  كلمته.  واإعالء   ، تعاىل  الله  تقوى  ُبنيت على  االإ�سالم  وامل�ساجد يف   . التوحيد 
فِيهِ  فِيهِ  َتُقومَ  َأن  َأحَقُّ  يَوْمٍ  َأوَِّل  مِنْ  التَّْقوَى  عََلى  ُأسِّسَ  َّمَسِْجدٌ  ل َأبَدًا  فِيهِ  َتُقمْ  }اَل  تعاىل: 
هِِّرينَ{ ]التوبة: 108[، وقد اأذن الله تعاىل واأمر  ِرجَاٌل يُحِبُّونَ َأن يََتَطهَّرُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُطَّ

البخاري، مع الفتح ، )8( كتاب ال�سالة ، )58( باب نوم الرجال يف امل�سجد ، حديث رقم 440 ، 103/2.   )1( 
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وق�سى-جل وعال- باأن ترفع هذه امل�ساجد ويرفع �ساأنها، واأن تعظم لتكون مكانًا 
تعاىل  الله  وتوحيد  والتحميد  الت�سبيح  من  فيها  ويكرث  تعاىل،  الله  ا�سم  فيه  يذكر 
.اأما املعابد يف اجلاهلية فهي تقوم على االإ�سراك بالله تعاىل ، وهي بيوت بنيت على 
تـعـاىل، وتـرجـع قد�سية هذه  الله  اآلهة مـن دون  اإليها ، ويتخذونها  اأ�سنام يتقربون 
املعابد -كما يذكر جواد علي- اإىل االعتقاد ))بنزول االآلهة يف هذه املوا�سع ، واإىل 
وجود قوة خارقة فيها، اأو اإىل وجود مقد�سني فيها قربوا يف باطنها ، فقد�ست تلك 
بهم،  تقد�ست  من  باأ�سماء  املقد�سة  املوا�سع  وتعرف هذه   . االأ�سباب  لهذه  املوا�سع 

وباأ�سماء املوا�سع التي تقع فيها(()1(.
وقد و�سف الله حالهم ونعى عليهم فعلهم ، قال تعاىل:}وَيَعْبُدُونَ مِن دُوِن اللّهِ مَا اَل 
يَُضرُّهُمْ وَاَل يَنَفعُهُمْ وَيَُقوُلونَ هَـؤُالء شَُفعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ ُقْل َأُتنَبُِّئونَ اللّهَ بِمَا اَل يَعَْلمُ فِي السَّمَاوَاتِ 

وَاَل فِي اَلرِْض سُبْحَانَهُ وََتعَالَى عَمَّا يُشِْرُكونَ{ ]يون�ص: 18[.
ومن �سدة تعلق اأهل اجلاهلية باأ�سنامهم اأن اتخذوا لهم معابد متنقلة يف حالة   
�سفرهم؛ فعند نزول القبيلة يف مو�سع ما، تو�سع االأ�سنام داخل خيمة تقوم مقام 
املعبد الثابت عند اأهل املدر ، وتكون للخيمة ب�سبب ذلك قد�سية خا�سة)2(. ولقد كانت 
بيوت العبادة عندهم على تنوع اأ�سكالها من بيوت عبادة ب�سيطة وكبرية، بيوت ثابتة، 

وبيوت متنقلة، كانت جميعها تقوم على تقدي�ض اأ�سنامهم واأربابهم من دون الله.
الأ�سنامهم؛  البيوت  هذه  يف  العبادة  اأنواع  جميع  اجلاهليون  �سرف  وقد   
اأنواع القربات والنذور.  اإليها بجميع  الله تعاىل ، ويتقربون  فيذبحون عندها لغري 
ويقدمون القربات والنذور يف املعابد لك�سب ر�سا اآلهتهم، كما يزعمون ، ويف املعابد 
موا�سع يرمي فيها الزوار اأغلى ما ميلكون يف مو�سع يكون اأمام االأ�سنام، وي�ستغل 
ر�سا  على  احل�سول  مقابل  املادية  املكا�سب  لتحقيق  اأتباعهم  �سذاجة  املعابد  �سدنة 
االأ�سنام عنهم ؛ وتلحق باملعابد يف الغالب مذابح تذبح فيها القرابني التى يتقرب بها 

جواد، علي، املف�سل يف تاريخ العرب قبل الإ�سالم، دار العلم للماليني، بريوت، مكتبة النه�سة بغداد، ط3، 1980م، 406/6.   )1( 
ينظر:  املرجع نف�سه ، 398/6.   )2( 
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اأتباع املعابد الأ�سنامهم.
وي�سف جواد علي االأعمال ال�سركية التي تق�سد من اأجلها املعابد؛ فيقول:   
))ومل تكن املعابد موا�سع عبادة وتقرب اإىل االأ�سنام فح�سب ، بل كانت موا�سع ا�ستف�سار 
عن املغيبات كذلك ، يق�سدها اأهل احلاجات ل�سوؤال االآلهة عما عندهم من م�سكالت ، اأو 

عما �سيخبئه لهم امل�ستقبل من اأمور ، اأو عن اأعمال يريدون القيام بها(()1(.
وبهذا نرى الفرق الكبري والبون ال�سا�سع بني ما اأُ�س�ست عليه امل�ساجد يف   
تعاىل.  بالله  االإ�سراك  املعابد يف اجلاهلية من مظاهر  عليه  تقوم  ما  االإ�سالم، وبني 
اإىل  للدعوة  وجاءت   ، ومعبوداتها  اجلاهلية  على  ثورة  االإ�سالم  ر�سالة  جاءت  ولقد 
 ُأمَّةٍ رَّسُواًل َأِن 

ِّ
بَعَْثنَا فِي ُكل توحيد الله تعاىل، وعدم االإ�سراك به؛قال تعاىل: }وَلََقدْ 

للَُة َفسِريُواْ  اُغوتَ َفمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عََليْهِ الضَّ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجَْتنِبُواْ الطَّ
بنِيَ{ ]النحل: 36[.

ِّ
فِي اَلرِْض َفانُظرُواْ َكيْفَ َكانَ عَاقِبَُة الْمَُكذ

واالآيات الداعية اإىل عبادة الله تعاىل وتوحيده وعدم االإ�سراك به، ونبذ عبادة االأ�سنام 
كثرية ؛ واأما من ال�سنة فعن معاذ بن جبل-ر�سي الله عنه- قال : ))كنت ِرْدَف ر�سول 
الله -�سى الله عليه و�سلم- على حمار ُيقاُل له ُعفرٌي. قال: فقال : )يا معاذ! تدري ما 
حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟(.قال : قلت : الله ور�سوله اأعلم . قال : 
)فاإن حق الله على العباد اأن يعبدوه وال ي�سركوا به �سيئا . وحق العباد على الله عز 
ُر النا�ض؟،  وجل اأن ال يعذب من ال ي�سرك به �سيئًا(. قال قلت : يا ر�سول الله! اأفال اأَُب�سِّ

قال: )ال تب�سرهم فيتكلوا()2(.
بالله  وبينما ما تقوم عليه املعابد يف اجلاهلية من عبادة االأ�سنام واالإ�سراك   
تعاىل ، وعلى نقي�ض ذلك ما اأُ�س�ست عليه امل�ساجد يف االإ�سالم من توحيد الله تعاىل 
ونبذ عبادة االأ�سنام ؛ وباالإ�سارة اإىل موقف االإ�سالم من عبادة االأ�سنام يتبنّي لنا تهافت 

مزاعم امل�ست�سرقني يف االدعاء بت�سابه امل�ساجد يف االإ�سالم مع معابد اجلاهلية.
جواد علي ، مرجع �سابق ، 409/6.   )1( 

�سحيح م�سلم )1( كتاب الإميان ، )10( باب الدليل على اأن من مات على التوحيد دخل اجلنة قطعًا، حديث رقم 30 ، 58/1.   )2( 
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املبحث الثالث
موقف امل�ست�سرقني من تعدد امل�ساجد يف الإ�سالم

اتخذ امل�ست�سرقون من تعدد امل�ساجد يف االإ�سالم وا�ستهار بع�سها باأ�سماء   
بع�ض القبائل، اتخذوا من ذلك و�سيلة للطعن يف االإ�سالم ؛ فيقول امل�ست�سرق  "ر. 
هيلينرباند": )) كان )وجود( امل�سجد الَقَبِلّي عالمة على اأن االإ�سالم قد حافظ على 

ا�ستقالل القبيلة، ويف احلقيقة ن�سمع عن م�ساجد قبلية يف كل مكان...(()1(.
القبلية  امل�ساجد  �سكلت  حتى  ذلك  بعد  االأمر  ))تطور   : قائاًل  وي�سيف،   
)اأهل  االأوقات كانت عبارة  بع�ض  امل�سلمني ويف  للقتال وال�سراع بني  هذه جبهات 

م�سجدكم( تعادل )اأهل حزبكم((()2(.
املناق�سة:

له،  اأ�سا�ض  االإ�سالم- ال  امل�ساجد يف  التفرق املزعوم -نتيجة تعدد  اإن هذا   
ومل يح�سل بني امل�سلمني، واإمنا الذي ح�سل خالف ذلك ، ومل يكن امل�سجد يومًا ذا 
اأثر �سلبي يف حياة امل�سلمني، وال �سببًا يف تفرقهم؛ واإمنا العك�ض هو الواقع، واإليك 

االأدلة على ذلك يف النقاط التالية:
املطلب االأول

موقف الإ�سالم من تعدد امل�ساجد
ظهر يف العهد النبوي يف املدينة املنورة عدة م�ساجد، وذلك لتباعد الدور   
عن امل�سجد النبوي ، فكانت كل قبيلة تبني لها م�سجدًا ت�سلي فيه الفرو�ض اخلم�ض، 
وُن�سبت بع�ض هذه امل�ساجد اإىل القبيلة التي اأن�ساأت امل�سجد، وذلك متييزا له عن بقية 
ملكًا  لله  كانت  واإن  ))امل�ساجد  بقوله:  القرطبـي،  ما ذكره  ، وهذا  االأخرى  امل�ساجد 

وت�سريفًا فاإنها قد تن�سب اإىل غريه تعريفًا؛ فيقال: م�سجد فالن(()3(. 
 )1(  The Encyclopaedia of Islam )New Edition( vol. vi، p.649. See also )First Edition(،  vol. v، p.320.
 )2(  Ibid. vol. vi، p.649. See also )First Edition(، vol. v، p.320.

ينظر: القرطبي، اأبو عبد الله حممد بن اأحمد، اجلامع لأحكام القراآن، دار الفكر، بريوت، الطبعة الثانية.  ، 21/19.   )3( 
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وقد اأفرد البخاري لهذا املو�سوع بابًا بعنوان : هل يقال م�سجد بني فالن؟   
في�ساف   ، جائز  ذلك  اأن  وعلى   ، للقبيلة  امل�سجد  ن�سبة  على  يدل  حديثًا  فيه  واأورد 
امل�سجد للقبيلة –مع اأن امل�ساجد لله كما قال تعاىل : }وََأنَّ الْمَسَاِجدَ لِلَّهِ َفلَ َتدْعُوا 

مَعَ اللَّهِ َأحَدًا{ ]اجلن: 18[، وذلك للتمييز والتعريف بامل�ساجد، والتفريق بينها.
ويف البخاري قال: ))حدثنا عبد الله بن يو�سف، قال : اأخربنا مالك ، عن   
نافع، عن عبد الله بن عمر: ))اأن ر�سول الله -�سلى الله عليه و�سلم- �سابق بني اخليل 
ر من  التي اأُ�سمرت من احلفياء، واأََمُدها ثنيُة الوداع. و�سابق بني اخليل التي مل ُت�سمَّ

الثنية اإىل م�سجد بني ُزريق، واأن عبد الله بن عمر كان فيمن �سابق بها(()1(.
اإ�سافة  منه جواز  ))وي�ستفاد   : بقوله  احلديث؛  هذا  على  ابن حجر  علق  وقد   
امل�ساجد اإىل بانيها اأو امل�سلي فيها ، ويلتحق به جواز اإ�سافة اأعمال الرب اإىل اأربابها(()2(.

وبهذا نرى كيف قلب امل�ست�سرق املفاهيم ، وادعى باأن االإ�سالم اأقر ا�ستقالل   
القبائل ، وهذا ما مل يحدث ، واأن حمل هذه امل�ساجد الأ�سماء القبائل اإمنا هو لتمييزها 

عن غريها من امل�ساجد .
وعلى خالف ما زعمه امل�ست�سرق من اأن امل�ساجد كانت مواطن توؤجج فيها   
قلوب  فيها  تتاآلف  بيوتًا  كانت  االإ�سالم  يف  امل�ساجد  فاإن  القبائل،  بني  اخل�سومات 

امل�سلمني، وتتوحد فيها �سفوفهم؛ وهذا ما نتعرف عليه يف الفقرة القادمة.
املطلب الثاين

دور امل�سجد يف التاأليف بني قلوب امل�سلمني
اإن للم�ساجد يف االإ�سالم اأثرًا بالغًا يف التاأليف بني امل�سلمني، ونبذ الع�سبية   
اجلاهلية، فمن اأعظم ما األف به امل�سجد بني قلوب النا�ض اجتماعهم ل�سالة اجلماعة 
يف اليوم والليلة خم�ض مرات، وقد تزيد على ذلك اإذا كان هناك منا�سبة اأخرى ، فاأي 
تاآلف واجتماع اأجّل من هذا املكان الذي يجمع النا�ض، وعلى مر الزمان ، اإن ح�سور 

البخاري، مع الفتح ، )8( كتاب ال�سالة ، )41( باب هل يقال م�سجد بني فالن ، حديث رقــم 420 ، 77/2.   )1( 
فتح الباري ،م�سدر �سابق، 77/2.   )2( 
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�سالة اجلماعة يوؤلف بني القلوب، ووقوفهم �سفا واحدا ال فرق بني غني وفقري ، وال 
اأبي�ض وال اأ�سود ، يولد املحبة بينهم ؛ فال وجود للتفرقة داخل امل�سجد ، ال كما تفعل 
الكني�سة الن�سرانية والكني�ض اليهودي من وجود كرا�سي حمددة للرهبان، ثم من 
يليهم من طبقات املجتمع،ثم عامة النا�ض، وبع�ض الطبقات ال ي�سمح لهم باجللو�ض يف 
مقدمة الكني�سة اأو و�سطها، بل يخ�س�ض لهم مكاٌن يف الق�سم االأخري من الكني�سة، 

وهو ما ُي�سمى "بالنارتك�ض" اأو الرواق)1(.
واالجتماع يف امل�سجد خم�ض مرات يف اليوم والليلة يعزر من التعارف بني   
اأوا�سر االأخوة االإميانية ، وما ينتج عن  الذي يعمل على تقوية  التعارف  امل�سلمني، 
هذه االأخوة من تعاون فيما بينهم ، و�سد حاجة الفقري ، وعيادة املري�ض ، والتكاتف 
واالأخوة وغريها من اخل�سال احلميدة، التي ظهرت بني امل�سلمني يف امل�سجد النبوي 

ال�سريف.
اأوا�سر  من  ليعزز  تعاىل  الله  كتاب  لتدار�ض  الله  بيوت  يف  االجتماع  واإن   
املحبة بني امل�سلمني ، واالأجر الذي اأعده الله ملن ح�سر درو�ض العلم يف بيوت الله 
دافٌع عظيٌم لتعلق قلوب امل�سلمني بامل�ساجد ؛ فعن اأبي هريرة -ر�سي الله عنه- عن 
: )ما من قوم يجتمعون يف بيت من بيوت  اأنه قال  الله عليه و�سلم-  النبي -�سلى 
الله عز وجل ، يقروؤون ويتعلمون كتاب الله عز وجل يتدار�سونه بينهم اإال حفت بهم 

املالئكة وغ�سيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده..()2(.
فاأي حافز اأعظم من هذا احلافز ، يجعل امل�سلم دومًا معلقًا قلبه بامل�ساجد؛ اإن   
مما يقوي اأوا�سر املحبة بني امل�سلمني هو توحد الهدف ، فوحدة الهدف توحد القلوب، 
وتوؤلف بينها ، ونرى ذلك فيمن جتمعهم االأهداف وامل�سالح الدنيوية ، كيف يكونون 
�سفا واحدًا، متعاونني يدًا واحدة �سد من يحول بينهم وبني حتقيق اأهدافهم؛ فكيف 

ينظر: "الأر�سمندت اإليا�ص"، العبادة امل�سيحية،  �ص29.   )1( 
م�سند الإمام اأحمد، حديث رقم 9296، 406/2، واإ�سناده �سحيح على �سرط ال�سيخني، انظر: م�سند الإمام اأحمد، حتقيق: �سعيب الأرناوؤوط،    )2( 

. 158/15
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النعيم  الغالية، جنة  الله  اإنها �سلعة  اأغلى واأ�سمى االأهداف واأنبلها،  الهدف  اإذا كان 
التي اأعدها الله ملن عمل على اإعالء كلمة التوحيد ، فامل�سلمون يجتمعون يف امل�سجد 
الله،  اأمر �سرعه  االإ�سالم  امل�ساجد يف  لتوحد مق�سدهم.اإن تعدد  ، وتتوحد قلوبهم 
واأذن فيه، واأقره نبينا حممد -�سلى الله عليه و�سلم- يف حياته، وهو الذي ال يقر 

�سيئًا من اأمور الدين اإال عن وحٍي.
واإْن تعددت م�ساجد امل�سلمني يف زمن الر�سول -�سلى الله عليه و�سلم- فذلك   
لتباعد االأماكن وللتي�سري على امل�سلمني بتاأدية ال�سالة يف امل�ساجد االأقرب اإليهم ، 
ولكن �سالة اجلمعة جتمع امل�سلمني يف املدينة لي�سلوا يف م�سجد ر�سول الله -�سلى 
ال�سالة  عليه   - الب�سرية  معلم  والتوجيه من  العلم  لينالوا  وذلك   ، و�سلم-  عليه  الله 
 ، ال�سالة وال�سالم-  يثبت تعدد م�ساجد اجلمعة يف زمنه - عليه  فلم  ؛  وال�سالم- 

وهكذا يجتمع يف �سالة اجلمعة ما ال يجتمع يف �سائر االأيام.
وتوحيد  امل�سلمني  تاآلف  اإىل  االإ�سالم  يف  امل�سجد  اأدى  كيف  نرى  وبهذا   
�سفوفهم ، ونزع  البغ�ساء فيما بينهم ، ال كما يدعيه امل�ست�سرق من زرع البغ�ساء 
والعداوة فيما بينهم، ولقد كان للمعلم االأول -عليه ال�سالة وال�سالم- الدور الكبري 
يف التاأليف بني قلوب امل�سلمني، واإطفاء نار الع�سبية فيما بينهم، ونلقي ال�سوء يف 

النقطة التالية على جانب من هذا الدور الرائد.
املطلب الثالث

الر�سول -�سلى الله عليه و�سلم- يوؤلف القلوب
ويطفيء العن�سرية بني ال�سحابة

ا�ستمرت  االإ�سالم عداوة وحروب  االأو�ض واخلزرج قبل دخولهم  كان بني   
اإ�سحاق: كانت احلرب بني االأو�ض  ابن  ، يقول الطربي: ))قال  الزمن  فرتة طويلة من 
واخلزرج ع�سرين ومئة �سنة ، حتى قام االإ�سالم وهم على ذلك ، فكانت حربهم بينهم وهم 
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اإخوان الأب واأم ، فلم ي�سمع بقوم كان بينهم من العداوة واحلرب ما كان بينهم . ثم اإن الله 
عز وجل اأطفاأ ذلك باالإ�سالم ، واألف بينهم بر�سوله حممد -�سلى الله عليه و�سلم-(()1(.

قال تعاىل : }وَاعَْتصِمُواْ بِحَبِْل اللّهِ جَمِيعًا وَاَل َتَفرَُّقواْ وَاْذُكرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عََليُْكمْ   
َّفَ بَيْنَ ُقُلوبُِكمْ َفَأصْبَحُْتم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَُكنُتمْ عََلىَ شََفا حُْفرَةٍ مِّنَ النَّاِر  إِْذ ُكنُتمْ َأعْدَاء َفَأل

َفَأنَقَذُكم مِّنْهَا َكَذلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَُكمْ آيَاتِهِ لَعَلَُّكمْ َتهَْتدُونَ{ ]اآل عمران: 103[.
ياأمر الله تعاىل امل�سلمني باالألفة واالجتماع على االإ�سالم ، ومينت  الله عليهم   
باأن األف بني قلوبهم بعد اأن كانوا اأعداًء يقتل بع�سهم بع�سا ، فاأ�سبحوا بتاأليف الله 
عز وجل  بينهم باالإ�سالم اإخوانًا متحابني ومتاآزرين على من خالفهم من اأهل الكفر.

األف الله بنبيه حممد -�سلى الله عليه و�سلم- بني قلوب  وهكذا نرى كيف   
امل�سلمني ، وكيف كان يعالج - عليه ال�سالة وال�سالم- ما قد يطراأ بينهم من �سقاق، 
ويوحد بني �سفوفهم، وينزع عنهم دعوى اجلاهلية  متخذًا من امل�سجد مكانًا لذلك 
توحيد  من دور يف  وماله  امل�سلمني  بني  املوؤاخاة  نظام  من  ما�سرع  مع  ؛  االإ�سالح 
�سفوف امل�سلمني وكل ذلك يوؤكد تهافت مزاعم امل�ست�سرق يف دعواه وجود نزاع بني 

القبائل يف العهد النبوي الزاهر، واأن امل�ساجد كانت منطلق ذلك النزاع .
لقد كانت امل�ساجد هي امللتقيات العلمية التي توؤلف بني امل�سلمني، وُتلقى فيها   
اخلطب واملواعظ التي حتث على التاآلف ، وتنهى عن ال�سحناء، وحتذر من كل و�سيلة 

توؤدي اإىل العداوة .  
اإنه من خالل ما مت عر�سه من دور  امل�سجد العظيم يف تاأليف قلوب امل�سلمني،   
وما نهجه الر�سول -�سلى الله عليه و�سلم- من �سبل الإطفاء البغ�ساء والت�ساحن بني 
امل�سلمني، وما �سرعه االإ�سالم من نظام املوؤاخاة بني املهاجرين واالأن�سار ، وما �سرعه من 
�سبل توطيد املحبة واالألفة والتكاتف والتعاون واالإيثار بني امل�سلمني ملن االأدلة الدامغة 

على اأن امل�سجد يف االإ�سالم يوؤلف بني القلوب وال يفرق بينها، كما يزعم امل�ست�سرق.
الطربي، اأبو جعفر حممد بن جرير، تف�سري الطربي )امل�سمى: جامع البيان يف تاأويل القراآن( ، دار الكتب العلمية، بريوت، ط2، 1418هـ-   )1( 

1997م.، 381/3.
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خامتــــــة
�سطر عدد من امل�ست�سرقني اإعجابهم بدور امل�سجد يف حياة امل�سلمني واأثره   
الغني وال  فيها بني  فرق  متزامنة ال  اجتماعهم ووحدة �سفوفهم   يف �سفوف  يف 
تفعل  كما  ال   ، امل�سجد  داخل  للتفرقة  وجود  فال  االأ�سود.  وال  االأبي�ض  وال  الفقري 
الكني�سة الن�سرانية والكني�ض اليهودي من متميز يف مقاعد اجللو�ض بني الرهبان 

و�سائر النا�ض ومن اأهم النتائج :. 
النتائج :  

منتظمة  �سفوف  يف  وقيامهم  امل�ساجد  يف  امل�سلمني  اجتماع  كان  كيف  ظهر   /1
منظرًا بهيجًا كان �سببًا العتناق عدد من غري امل�سلمني االإ�سالم .

تبني باأن امل�ساجد يف االإ�سالم واإن تعددت يف زمن الر�سول -r- فذلك لتباعد   /2
اإليهم.  االأقرب  امل�ساجد  يف  ال�سالة  بتاأدية  امل�سلمني  على  وللتي�سري  االأماكن 

ولي�ست �سببًا لفرقة امل�سلمني.
للم�سادر  امل�ست�سرقني جتاهلهم  من  فيها عدد  وقع  التي  املنهجية  االأخطاء  من   /3
دعاوى  على  واعتمادهم  االإ�سالم،  يف  امل�سجد  مكانة  تبنّي  التي  االإ�سالمية 

امل�ست�سرقني اللذين ا�ستفا�ست اأخبار عداوتهم لالإ�سالم.
الع�سبية  امل�سلمني، ونبذ  التاأليف بني  بالغًا يف  اأثرًا  االإ�سالم  للم�ساجد يف  اإن   /4
اجلاهلية، واإن ح�سور �سالة اجلماعة ووقوف امل�سلمني �سفا واحدًا ال فرق بني 

غني وفقري ، وال اأبي�ض وال اأ�سود ، يولد املحبة بينهم .
التو�سيات:

اإجراء درا�سات مقارنة بني مكانة امل�سجد يف االإ�سالم ودور العبادة يف الديانات   /1
االأخرى.

التو�سع يف درا�سة مناق�سة مواقف امل�ست�سرقني من الت�سريع االإ�سالمي وبيان   /2
حما�سن االإ�سالم.
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تاريـــــخ الوقــــف فـــي الســـــودان ومراحــــــل تطــــــوره
د. عبد العزيز حممد مو�صي•

ملخـــــــــ�ص
يتناول هذا البحث تاريخ الوقف يف ال�سودان ومراحل تطوره ،وقد ا�ستمل   
بالرتكيز    ، الفقهاء  العربية ومعناه عند  اللغة  الوقف يف  البحث علي تعريف معاين 
اأ�سار  اأي�سًا   . تعريفه  الفقهاء يف  بني  تباين  وجود  مع   ، ال�سرعي  اال�سطالح  علي 
واأ�سار  وامل�سمون،  املعني  الوقف يف  ت�سابه  التي  الغربية  امل�سطلحات  ايل  البحث 
ا�ستمده من  الذي  ال�سوداين  امل�سرع  الوقف وم�سمونه عند  البحث ايل م�سروعية 
القران وال�سنة النبوية .وتناول البحث اأركان الوقف وهي اأربعة واأنواعه وهي ثالثة 
،ثم تناول خ�سائ�سه التنموية ، وتتبع مراحل تطوره يف ال�سودان ،خا�سة مع قيام 
قيام  مع  نوعية  نقله  و�سهد   ، امليالدي  ع�سر  ال�ساد�ض  القرن  االإ�سالمية يف  املمالك 
احلكم الرتكي امل�سري يف ال�سودان 1821م -1885م ، حيث اهتموا ببناء امل�ساجد 
واملراكز الدينية وال�سرف عليها ب�سخاء ، وبعد قيام الدولة املهدية 1885 – 1896م 
ا�ستمر و�سع الوقف باالعتماد علي امل�ساجد وخالل فرتة االإدارة الربيطانية 1899 
-1955م �سهد الوقف تنوع وتطور ، كما بدا اال�ستثمار يف الوقف بح�سب النظرة 
االأوربية احلديثة ، وبعد اال�ستقالل مت اإن�ساء هيئة االأوقاف ال�سودانية  وبداأت االأوقاف 
التطور  هذا   ، الوطنية  للحكومات  االأويل  ال�سنوات  تطورا كبريا خا�سة يف  ت�سهد 

مقارنة مع كثريا من الدول االإ�سالمية والعربية يف جمال الوقف يعترب �سعيفًا. 

ال�ضودان.  - بحري   جامعة   - الإن�ضانية   العلوم  – كلية  التاريخ  ق�ضم   - م�ضارك  اأ�ضتاذ  	•
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Abstract
 The history of the endowment in Sudan goes back to the 
establishment of the Islamic sultanates in the sixteenth century 
AD, and it developed during the period of Turkish-Egyptian rule 
in Sudan 18401885- AD. The rulers in this period were interested 
in establishing mosques and religious centers and generously 
spending on them. After the established of the Mahdist state in 
18851896-, the endowment continued depending on mosques and 
religious centers, and during the period of the British administration 
in Sudan from 18991956-, the endowment developed in various 
forms by investing  according to the  modern European view. After 
independence in 1956, the Awqaf Authority was established as an 
independent body, and it developed greatly, especially in the early 
years of national governments, but this development is considered 
weak compared to many Islamic and Arab co.
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مقدمــــــــــة
ظهر الوقف يف ال�سودان ب�سكله الر�سمي منذ القرن ال�ساد�ض ع�سر امليالدي   
مع انت�سار االإ�سالم والثقافة العربية اإال اأن ا�ستغالله وتطوره �سار ب�سكل �سلحفائي 
ال يتواكب مع حجم الكمية الكبرية من اال�ستثمارات الوقفية يف جميع ربوع ال�سودان 
وبالرغم من حدود الت�سرفات النافعة التي اأ�سارت اإليها ال�سنة النبوية يف مال الوقف 
اإال اأننا جند كثريًا من االإخفاقات يف هذا اجلانب مما يعني البد من و�سع خطط على 

نهج  علمي �سحيح.
اأهمية البحث:

تنبع اأهمية البحث من املو�سوع نف�سه، اإذ يعمل على اإبراز م�ساكل الوقف   
تطويره  اإىل  توؤدي  التي  واالقرتاحات  والتحليل  العر�ض  خالل  من  ال�سودان  يف 

والنهو�ض به. 
اأ�سباب اختيار املو�سوع:

اإبراز الوقف وتطوره يف ال�سودان.  -
قلة البحوث التي تناولت مو�سوع االأوقاف يف ال�سودان.  -

امل�ساهمة يف تقدمي درا�سة من اأجل االإعانة يف تطوير االأوقاف  ومن ثم مد املكتبة   -
العربية بدرا�سة عن الوقف يف ال�سودان.

حدود البحث:
اأما احلدود الزمنية  ميتد البحث من الناحية اجلغرافية حدود ال�سودان ،.   

للبحث فتعود اإىل القرن ال�ساد�ض ع�سر امليالدي اإىل وقتنا املعا�سر.
اأ�سئلة البحث: 

ما هو الوقف وما هي اخل�سائ�ض التنموية للوقف؟  -
ما هي مراحل تطور الوقف يف ال�سودان ؟وما القوانني واللوائح  التي تنظمه ؟   -
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م�سكلة البحث:
قلة وندرة البحوث التي تناولت االأوقاف يف ال�سودان .  

منهج البحث:
منهج البحث التاريخي التحليلي باالإ�سافة اإىل املنهج النقدي.   

تقييم امل�سادر واملراجع:
الوثائق املوجودة  االأولية على  اأ�سا�سي يف م�سادره  الباحث ب�سكل  اعتمد   
الوثائق حمفوظة يف جمموعة  الوقف وهذه  تتناول  ال�سودانية والتي  الوثائق  بدار 
وزارة ال�سئون الدينية واالأوقاف يف �سناديق وكل �سندوق يحتوي على عدد من 
امللفات ال تتجاوز اخلم�سة ملفات يف ال�سندوق الواحد، كما يحتوي امللف الواحد على 
كمية كبرية من الوثائق قد تتجاوز يف بع�ض االأحيان ثالثمائة وثيقة، مو�سوعاتها 
مرتابطة ، معظم هذه الوثائق ر�سمية ومعتمدة من اجلهات التي �ساغتها، وهي تعترب 

م�سادر ذات قيمة تاريخية.
االأوقاف  "ديوان  وثائق  الباحث  منها  ا�ستفاد  التي  االأولية  امل�سادر  ومن   
وتتكون  ال�سودانية.  االأوقاف  جميع  عن  امل�سئولة  اجلهة  ال�سوداين" وهي  القومي 
وثائق هذه املجموعة من خطابات ر�سمية وتقارير جلان والقوانني واللوائح وبع�ض 
الر�سمية  املطبوعات  بع�ض  توجد  كما   واال�ستثمار،  بالوقف  اخلا�سة  الدرا�سات 

اخلا�سة باالأوقاف.
اأما بالن�سبة للكتب والبحوث العلمية وهي اأي�سًا ذات قيمة كبرية خا�سة اأن   
"اجلامعات" ومراكز  اأكادميية  جهات  من  �سادر  منها  والبع�ض  اأكادميي  معظمها 

البحوث.
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التمهيد
– معجم عربي:  املعاين اجلامع  الوقف يف معجم  جاء يف تعريف ومعنى   
"وقف – فعل" : وقف فالنًا عن ال�سيء اأي منعه عنه وقفه عن العمل. ووقف الدار 

ونحو ما على الوراثة: حب�سه ملنفعتهم اأو يف �سبيل الله وقف االأموال.
الوقف عند الفقهاء: حب�ض العني على ملك الواقف اأو على ملك الله تعاىل)1(.  

اأي  وقوفًا  الكلمة  عن  القارئ  وقف  يقال  ال�سكون  الوقف  على  يطلق  اأي�سًا   
مبعنى �سكت ويقال وقف وقوفًا اأي قام من جلو�سه و�سكت بعد امل�سي، كما يطلق 
على الفهم والتبيني، وقد اتفق معظم اأهل اللغة العربية اأن الوقف م�سدر للفعل اإذا 

كان متعديًا)2(. 
اأما اال�سطالح ال�سرعي للوقف هناك تباين بني العلماء يف تعريفه، فقد عرفه   
احلنفية باأنه عبارة عن حب�ض اململوك عن التمليك من الغري وعرفه املالكية هو اإعطاء 
منفعة �سيٍء ما وجوده الزمًا بقاوؤه يف ملك معطيها ولو تقديرًا وعرفه ال�سافعية باأنه: 
الت�سرف يف رقبته على م�سرف  حب�ض مال ميكن االنتفاع به مع بقاء عينة بقطع 

مباح بينما عرفه احلنابلة باأنه حتبي�ض االأ�سل وت�سبيل املنفعة)3(.
وقد �سعى املعا�سرون من رجال الفقه والقانون الإيجاد تعريف موحد للوقف،   
فقد اأ�سار االإمام اأبو زهرة، باأن الوقف هو منع الت�سرف يف رقبة العني التي ميكن 
االنتفاع بها مع بقاء عينها وجعل املنفعة جلهة من جهات اخلري ابتداء اأو انتهاءًا، كما 
و�سف البع�ض باأن الوقف جهود جمتمع متمكن بدواع وروؤى متفاوتة لتثبيت خريًا 
اأو ا�ستحداثه، اأو درء �سر اأو التح�سني منه و�سمان اال�ستمرار مبنع الزوال االإرادي 

واإلزام الت�سغيل امل�ستقبلي بحده االأدنى)4(.
وردت العديد من املعاين يف معاجم اللغة العربية تف�سريًا لكلمة )الوقف( اإل اأننا اأ�سرنا اإىل املعاين التي تتنا�سق مع البحث.   )1( 

جماهد يحي حممد هادي، الوقف يف القراءات واأثره يف التف�سري والأحكام، جامعة القاهرة، دكتوراه، 1431-2010م، �ص2.   )2( 
العربية  باململكة  �سحية  وقفية  مل�ساريع  "مناذج  ال�سحية  اخلدمات  م�ستوى  حت�سني  يف  الوقف  اأثر  املهيدب،  فوان  بن  هدوب  بن  خالد    )3( 

ال�سعودية، �ص7-6.
عمر عبد الله حميدة، تاريخ الأوقاف الإ�سالمية، كتاب �سنار 24، �سركة مطابع العملة ال�سودان، الطبعة الأوىل 1438هـ/2017، �ص22.   )4( 
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اأما العامل الغربي فقد و�سع بع�ض امل�سطلحات التي ت�سابه الوقف يف املعنى   
واملم�سون نذكر منها:

)Endowment(: ويق�سد به اعتماد يحتفظ به اإىل االأبّد وتوجيه الربح الناجت عنه 
ل�سالح اأعمال خريي.

اأيل  املالك  من  ممتلكات  اأو  اأموال  نقل  مبوجبه  يتم  قانوين  ترتيب  وهو   :)Trust(
�سخ�ض اأمني اإداراتها ل�سالح واحد اأو اأكرث من امل�ستفيدين. 

والدينية  اخلريية  لالأعمال  التربعات  جلمع  دائم  �سندوق  وهو   :)Foundation(
باللغة  املتحدثة  االإ�سالمية  الدول  بع�ض  ويف  االأغرا�ض)1(.  من  وغريها  والبحثية 

االإجنليزية ا�ستخدمت كلمة )Mortmain( لت�سري لكلمة الوقف العربية)2(.
اأما تعريف مفهوم الوقف عند امل�سرع ال�سوداين م�ستمد من الدين االإ�سالمي   
اإذ يق�سد بالوقف حب�ض االأ�سل وت�سبيل ريعه اأو ثمره والت�سرف مبنفعته يف احلال 

اأو املال)3(. 
وقد وردت كلمة "وقف" يف القراآن الكرمي يف عدة �سور:  

َّهُم مَّسُْئوُلونَ{ ]ال�سافات: 24[، جاء يف �سرح ابن كثري اأي  قوله تعاىل: }وَقُِفوهُمْ إِن  -
قفوهم حتى ي�ساألوا عن اأعمالهم واأقوالهم التي �سدرت يف الدار الدنيا قال ابن 
عبا�ض يعني اأحب�سوهم اأنهم حما�سبون، وقد قال ر�سول الله )�ض( اإميا دعا اإىل 
�سيء كان موقوفًا معه اإىل يوم القيامة ال يغادره وال يفارقه، واأن دعا رجل رجاًل 

َّهُم مَّسُْئوُلونَ{ ]ال�سافات: 24[)4(. ثم قراأ }وَقُِفوهُمْ إِن
بَ بِآيَاتِ 

ِّ
لَيَْتنَا ُنرَدُّ وَاَل ُنَكذ يَا  ويف قوله تعاىل: }وَلَوْ َترَىَ إِْذ وُقُِفواْ عََلى النَّاِر َفَقاُلواْ   -

رَبِّنَا وَنَُكونَ مِنَ الْمُؤْمِنِنيَ{ ]الأنعام: 27[.

الإ�سالمية 2017م، 27-28 �سبتمرب 2017، �سباح من�سور  الثقافة  �سنار عا�سمة  العامة مل�سروع  الأمانة  بالتعاون مع  جامعة اخلرطوم    )1( 
ع�سكر اجلبوري، الدوري التنموي للوقف مقاربة تاريخية وروؤيا معا�سرة، 47-42.

جامعة امللك عبد العزيز، دور الوقف يف خدمة التنمية الب�سرية، �سل�سلة درا�سات ي�سدرها مركز الإنتاج الإعالمي،ه1429، �ص11.   )2( 
جمهورية ال�سودان، ديوان الأوقاف القومية الإ�سالمية، قانون ديوان الأوقاف القومية الإ�سالمية ل�سنة 2008م.   )3( 

ابن كثري، خمت�سر تف�سري ابن كثري، املجلد الثالث، اخت�سار وحتقيق حممد علي ال�سابوين، دار القراآن الكرمي، بريوت، �ص177-176.   )4( 
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القيامة على  يوم  اإذا وقفوا  الكفار  : حال  االآية  ابن كثري ملعنى هذه  تف�سري  يف   
النار و�ساهدوا ما فيها من ال�سالل واالأغالل وراأوا باأعينهم تلك االأمور والقيام 

واالأحوال)1(. 
ويف قوله تعاىل: }وَلَوْ َترَى إِْذ وُقُِفواْ عََلى رَبِِّهمْ َقاَل َألَيْسَ هََذا بِالْحَقِّ َقاُلواْ بََلى وَرَبِّنَا   -

َقاَل َفُذوُقواْ العََذابَ بِمَا ُكنُتمْ َتْكُفرُونَ{ ]الأنعام: 30[.
يف  تف�سري ابن كثري اأي اأوقفوا بني يديه)2(.  

َّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ َترَى  ُّؤْمِنَ بِهََذا الُْقرْآِن وَاَل بِال َّذِينَ َكَفرُوا لَن ن ويف قوله تعاىل: }وََقاَل ال  -
اسُْتْضعُِفوا  َّذِينَ  ال يَُقوُل  الَْقوَْل  بَعٍْض  إِلَى  بَعُْضهُمْ  يَرِْجعُ  رَبِِّهمْ  عِندَ  مَوُْقوُفونَ  الِمُونَ  الظَّ إِذِ 
لعبارة  كثري  ابن  تف�سري  ويف   ،]31 ]�سباأ:  مُؤْمِنِنيَ{  لَُكنَّا  َأنُتمْ  لَوْاَل  اسَْتْكبَرُوا  لِلَّذِينَ 
موقفون: قال الله عز وجل متهددًا لهم ومتوعدًا وخمربًا عن مواقفهم الذليلة بني 

يديه يف حال تخا�سمهم وجتابهم)3(.
م�سروعية الوقف:

اتفقت كلمة اأهل الفقه من ال�سافعية واحلنفية يف املراجع من مذهبهم واملالكية   
واحلنبلية والظاهرية والزيدية واجلعفرية، على اأن الوقف جائز �سرعًا، وم�سروعية 

اأ�سل الوقف ثابتة بالقراآن وال�سنة و االإجماع)4(.
ويعمل  ودوريًا  منظمًا  م�سدرًا  ميثل  الوقف  كان  ملا   ]...[ الوا�سح  ومن   
اأهمية  ذا  اعترب  اجلها،  من  و�سع  التي  االأهداف  وحتقيق  متويل  على  با�ستمرار 
خا�سة بني اأوجه االإنفاق االأخرى، وال ميكن اال�ستغناء عنه، بل وميكن تفعيل دور 
االأهداف  من  جملة  لتحقيق  املعا�سرة  حياتنا  يف  جديد  من  وبعثها  املوؤ�س�سة  هذه 

االقت�سادية واالجتماعية امللحة التي من اأهمها:
ابن كثري، خمت�سر وتف�سري ابن كثري، املجلد الثالث، اخت�سار وحتقيق حممد علي ال�سابوين، دار القراآن الكرمي، بريوت، �ص573.   )1( 

ابن كثري، خمت�سر وتف�سري ابن كثري، املرجع ال�سابق، �ص320.   )2( 
ابن كثري، املرجع ال�سابق، �ص132.   )3( 

 ، الكويت،  دولة  لالأوقاف،  العامة  الأمانة  الوقفي،  ال�ستثمار  تطوير  يف  املعا�سرة  الجتاهات  العمري،  علي  حممد  ال�سعد،  حممد  اأحمد    )4( 
1421هـ/2000، �ص27.
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حتقيق االأمن الغذائي للمجتمع امل�سلم.  -
تنمية العملية الرتبوية والعلمية والثقافية للمجتمع امل�سلم.  -

حتقيق روح التعاون والتكافل بني اأبناء املجتمع االإ�سالمي.  -
اإعداد االأمة وتقويتها بالعمل علي رفع م�ستواها الع�سكري واجلهادي.  -

تاأمني الرعاية الطبية الأبناء املجتمع امل�سلم)1(.  -
للوقف اأربعة اأركان: 

الواقف: وي�سرتط فيه البلوغ – العقل – غري حمجور عليه – غري مكره.
املوقوف: وي�سرتط اأن يكون معلومًا.. ومباحًا .. وملكًا للواقف.

املوقوف له: وي�سرتط اأن يكون من�سو�ض عليه يف �سرط الواقف.
ال�سيغة: ي�سرتط اأن تكون جازمة... موؤيدة... وا�سحة)2(.

وللوقف ثالثة اأنواع ولكل منها اأحكامه ودالئله كما هو مو�سح يف ال�سكل   
التايل:

الوقف اخلريي  )3(

اأنواع الوقف

الوقف امل�سرتكالوقف الذري
اأوًل: الوقف الذري:

اأي  واالأقارب  واالأهل  ااالبناء  االأهلي ويكون يف  الوقف  اأي�سًا  عليه  ويطلق   
وقف املرء على ن�سله اأو اأقاربه اأو اأوالده اأو بع�سهم. 

ثانيًا: الوقف اخلريي:
وهو ال�سرف على وجوه الرب املختلفة مثل دور العلم ودور العبادة واملرافق   

ال�سحية ...الخ.
املرجع نف�سه، �ص32.   )1( 

جمهورية ال�سودان ديوان الأوقاف القومية الإ�سالمية، مبادرة لأحياء ثقافة الوقف، م�ساركة الأفراد يف اأحياء دور الوقف لدعم احتياجات    )2( 
املجتمع، بدون معلومات ن�سر، �ص4.

ال�سكل اأعاله من ت�سميم الباحث.   )3( 
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ثالثًا: الوقف امل�سرتك:
وهو جتمع بني النوع االأول من الوقف والثاين، اأي يكون يف االأهل والزرية   
العامة  وامل�سلحة  للمنطقة  ماله  من  جزءًا  الواقف  بتخ�سي�ض  العامة  امل�سلحة  ويف 

واجلزء االآخر لالإنفاق على االأهل واخلوا�ض من ذويه)1(.  
وقد اأقّر جمهور علماء امل�سلمني من ال�سافعية واملالكية واحلنابلة واحلنفية،   
واإجماع  وال�سنة  بالكتاب  موجود  م�سروعيته  اأ�سل  واأن  �سرعًا  جائز  الوقف  باأن 

ال�سحابة والقيا�ض)2(. 
واملفاهيم  امل�سطلحات  ببع�ض  التمويلية  طبيعته  بحكم  الوقف  ارتبط  وقد   
االإنتاجية يف املجتمع مما  الرثوة  اإىل زيادة  يوؤدي  الذي  االقت�سادية مثل اال�ستثمار 
يعني البّد على ناظر الوقف اأن يبحث عن و�سائل اال�ستثمار اأموال الوقف وذلك من اأجل 
حتقيق اأق�سى ا�ستفادة من الوقف كو�سيلة متويل مع مراعاة م�سالح املوقوف عليهم، 

فزيادة الربح واملنفعة من االأ�سل الوقفي هو  هدف اأ�سا�سي من اأهداف الوقف. 
اإىل  فتنق�سم  املوقوفة  الرثوة  اإنتاج  اأو  ثمرات  طبيعة  اإىل  النظر  حيث  ومن   

نوعني اآخرين:
ثمرات الوقف

الوقف ا�ستثماريالوقف املبا�سر

اإىل طبيعة  النظر  االأوقاف من حيث  الأنواع  االقت�سادي  للتق�سيم  وبالن�سبة   
اإنتاج الرثوة املوقوفة يعترب الوقف اخلريي هو االأ�سل املوقوف الذي ينتج خدمات 
وال  ي�ستثمر  وال  بذاته،  ي�ستخدم  فهو  عليه،  املوقوف  للغر�ض  مبا�سرة  ا�ستهالكية 
م�سيخة  يف  الأوقاف  دياب،  ح�سن  �سفية  منوذجًا"،  �سنار  "�سلطنة  وم�ستقبلها  وحا�سرها  تاريخها  "الأوقاف  بال�سودان  الأوقاف  موؤمتر    )1( 

العبدلب داخل وخارج ال�سودان، م. �ص، �ص479-478.
العربية  باململكة  �سحية  وق�سية  مل�ساريع  "مناذج  ال�سحية  اخلدمات  م�ستوى  حت�سني  يف   الوقف  اأثر  املهيدب،  فوزان  بن  هدوب  خالد    )2( 

ال�سعودية"، املرجع ال�سابق �ص15.
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ت�ستغل عوائده منوذج "مبباين اجلامعات، مباين امل�ست�سفيات، امل�ساجد، املدار�ض 
...الخ" واالأوقاف املبا�سرة هي اأ�سواًل اإنتاجية مرتاكمة عرب االأجيال ومبثابة راأ�ض 
مال اإنتاجي اقتطعه اجليل احلايل واالأجيال ال�سابقة من دخولهم وثرواتهم من اأجل 

البناء االإمنائي لالأجيال الالحقة)1(.
القراآن  يف  وردت  وقد  العربية،  اللغة  يف  كثرية  معاين  حتتمل  وقف  كلمة   
الكرمي اأربعة مرات ولكن لي�ض باملعنى اال�سطالحي ال�سرعي للوقف الذي فيه تباين 

بني العلماء يف تف�سريه وتعريفه.
الوقف  كلمة  توازي  التي  امل�سطلحات  بع�ض  و�سع  فقد  الغربي  العامل  اأما   
 Endowment – Trust( امل�سطلحات   بع�ض  منها  ذكرنا  وقد  العربية  اللغة  يف 
والقوانني  للوائح  وفقًا  اإىل عمل اخلري  تهدف  العبارات  هذه  Mortmain -( وكل 

وال�سنة  الكتاب  مرجعيته  االإ�سالم  يف  الوقف  جند  بينما  املعنية  للدولة  املو�سوعة 
والفقه ولذلك جند له عدة �سروط املتمثلة يف اأركانه وهي اأربعة "الواقف – املوقوف 
اإىل ثالثة  االأ�سا�ض  الوقف يف  ال�سيغة" ولكاًل �سروطه وينق�سم  – املوقوف عليه، 
اأنواع "الوقف الذري – الوقف اخلريي، الوقف امل�سرتك" وقد ارتبط مفهوم الوقف 
بحكم طبيعته التنموية باال�ستثمار حيث يوؤدي اإىل زيادة راأ�ض املال مع االإبقاء على 

االأ�سل. 
اخل�سائ�ص التنموية للوقف:

الوقف ال يعني حب�ض وجتميد موارد الرثوة بل هو عن�سر حيوي متحرك   
من عنا�سر الرثوة ويعني تنمية ملوارد الرثوة وتفعياًل لقوى هذه املوارد يف املجتمع 

وم�ساهمة يف تطوير اأغرا�ض التنمية املن�سودة)2(.

مي علي حممود ح�سن، الوقف كم�سدر من م�سادر التمويل مع التطبيق على قطاع التعليم العايل والبحث العلمي يف م�سر، جامعة القاهرة،    )1( 
ماج�ستري، 2014، �ص7-6.

يا�سر عبد الكرمي احلوراين، الوقف والعمل الأهلي يف املجتمع الإ�سالمي املعا�سر "حالة الأردن"، �سل�سلة الدرا�سات الفائزة يف م�سابقة    )2( 
الكويت الدولية لأبحاث الوقف 1999، الأمانة العامة لالأوقاف، 1422هـ - 2001م، �ص26.
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اأما حول مدلول التنمية يف اللغة: م�سدر اأمنى ومني بالت�سعيف اإمناء وتنمية،   
وهو من منى ينمي بالياء، وحكي بع�سهم اأنه من: منى ينمو لكنها لغة �سعيفة، والنماء 
الزيادة، يقال: منى ال�سيء اإذا زاد وكرث، واالإمناء والتنمية فعل ما به يزيد ال�سيء 
ويكرث، واالأ�سياء على وجه االأر�ض اأما منا كالنبات وال�سجر و نحوه، واإما �سامت 

كاحلجر واجلبل)1(.
كما  التنمية  مفهوم  ين�سرف  اإذ  والوقف  التنمية  بني  وثيق  ارتباط  هناك   
راأينا، اإىل العمل على حت�سني جودة احلياة بكل نواحيها املادية والنوعية وين�سرف 
مفهوم الوقف االإ�سالمي اإىل ذات املعنى، وقد اأثبتت التجارب الوقفية عرب التاريخ، 
والذي  ال�سامل  مبفهومها  التنمية  يكر�ض  وهو  م�ستدامة  تنموية  طبيعة  للوقف  باأن 
اإال  البعد االجتماعي واالقت�سادي  تلبية احتياجاتهم ذات  الب�سر وال ميكن  اأ�سا�سه 
بنمو م�ستدام الأ�سول الوقف ومواردها لزيادة الناجت من ال�سلع واخلدمات واملنافع 
راأ�سمالية حتويل  اأ�سول  الوقف يف  اأموال  ا�ستثمار  عملية  من خالل  وذلك  العامة 

االأموال من اال�ستهالك اإىل اال�ستثمار)2(. 
ويهدف اال�ستثمار يف الوقف اإىل زيادة الرتاكم الراأ�سمايل من خالل اإ�سافة   
االأرباح �سنويًا، باالإ�سافة اإىل تكوين االحتياطات امل�ستقبلية ودعم احلركة التنموية 

وكل ذلك يتم وقفًا لل�سيغ واالأحكام واملبادئ التي اأقرتها ال�سريعة االإ�سالمية)3(. 
املميزات اال�سا�ساية خل�سائ�ض الوقف:

هناك ثالث  خ�سائ�ض اأ�سا�سية يتميز بها الوقف، وتتمثل هذه اخل�سائ�ض   
اأو املميزات يف:

اإن�سائه، واأنه ال ميكن  اأن الوقف يكون موؤيدًا منذ حلظة  خا�سية التاأييد: مبعنى 
م�سادرة اأموال الوقف �سواء من قبل احلكومة اأو االأفراد.

�سليمان بن عبد الله بن حمود اأبا اخليل، الوقف واأثره يف تنمية موارد اجلامعات، جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية ال�سعودية،    )1( 
1425هـ/ 2004م، �ص277.

موؤمتر الأوقاف بال�سودان "الأوقاف تاريخها وحا�سرها وم�ستقبلها "�سلطنة �سنار منوذجًا"، جامعة اخلرطوم بالتعاون مع المانة العامة    )2( 
�سنار عا�سمة للثقافة ال�سالمية 2017م، فتح العليم اإبراهيم ، ، اأحياء �سنة الوقف يف املجتمع الإ�سالمي ، �ص137-136.

املرجع نف�سه، �ص138.   )3( 
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اتفق  حيث  للوقف،  ميزة  اأهم  هي  لالإلغاء(:  القابلية  )عدم  النهائية  خا�سية 
اإلغاء الوقف اأو الرتاجع عنه حيث يكون الوقف نهائيًا  اأنه ال ميكن للواقف  الفقهاء 

مبجرد ت�سريح الوقف بامللكية على اأنها وقف.
خا�سية عدم القابلية للتحويل: هذه اخلا�سية تعني اأنه مبجرد اإن�ساء الوقف فاأن 
ملكيته تتحول اإىل الله تعاىل، واأنه ال يحق للواقف الت�سرف فيه بالبيع اأو الوهب اأو 

التوريث)1(.
من اأهم خ�سائ�ض الوقف ميكن تلخي�سها يف االآتي:

الوقف قربة من القربات امل�سروعة.  -
حب�ض االأ�سل.  -
ت�سبيل الثمرة.  -

امللكية.  -
اأن يكون الوقف مااًل �ساحلًا لالنتفاع به مع بقاء عينه.  -

للواقف احلرية الكاملة يف الكيفية التي يرغب بها يف الت�سرف فيما يوقفه   
من اأموال وال�سروط التي تلبي رغباته وحتقق اآماله فيما يوقف)2(.

مراحل نطور الوقف يف ال�سودان:
�سهد ال�سودان خالل القرن ال�ساد�ض ع�سر امليالدي ظهور العديد من املمالك         
االإ�سالمية داخل حدوده اجلغرافية احلالية، وهي التي �ساهمت ب�سكل مبا�سر يف 
ن�سر االإ�سالم و�سيادة الثقافة واللغة العربية التي امتزجت مع الثقافة االأفريقية املحلية 
بكل موروثاتها وقد عرفت هذه املمالك "الوقف" وفقًا لل�سريعة االإ�سالمية التي كانت 
مرتكزًا ومرجعية لنظامها ال�سيا�سي. وقد خلفت لنا العديد من الوثائق التي تناولت 
"درا�سة مقارنة بني الكويت وماليزيا، جامعة عرفات عبا�ص �سطيف،  �سمية جعفر، دور ال�سناديق الوقفية يف حتقيق التنمية امل�ستدامة    )1( 

اجلزائر، ماج�ستري، 2013، 2014، �ص1.
املوؤمتر الرابع لالأوقاف، اجلامعة الإ�سالمية بالتعاون مع وزارة ال�سئون الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�ساد، نحو اإ�سرتاتيجية تكاملية    )2( 
للنهو�ص بالوقف الإ�سالمي 1434هـ2013م، ح�سن ال�سيد حامد خطاب، �سوابط ال�ستثمار الوقف يف الفقه الإ�سالمي 1434هـ/2013م، 

�ص9-8.
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ال�سودان  داخل  منت�سرة  التاريخية وهي  ال�سيا�سية  بتلك احلقب  االأوقاف اخلا�سة 
باالإ�سافة ايل وجودها يف مكة املكرمة واملدينة املنورة وهي مازالت تقوم بدورها 

الوقفي. 
وبعد تدهور تلك املمالك االإ�سالمية وانهيارها على يد حممد علي با�سا وايل   
امل�سري  الرتكي  باحلكم  يعرف  ما  وقيام  العثماين  ال�سلطان  قبل  من  املعني  م�سر 
يف ال�سودان خالل الفرتة من 1820م اإىل 1885م، اهتم حكامها باإن�ساء امل�ساجد 
واملراكز الدينية وال�سرف عليها ب�سخاء خا�سة يف اخلرطوم التي اأ�سبحت عا�سمة 
لل�سودان ، وامتد االهتمام ببناء امل�ساجد يف تلك الفرتة اإىل جميع املدن ال�سودانية 
الكربى وبطراز هند�سي مت�سابه، وهي عبارة عن حتف معمارية مازال الكثري منها 

موجود بنف�ض الن�سق بالرغم من مرور اأكرث من مائة عام على اإن�سائها.
وبعد قيام دولة املهدية يف ال�سودان خالل الفرتة من العام 1885 اإىل العام   
1896م ا�ستمر و�سع الوقف باالعتماد على امل�ساجد واملراكز الدينية ولكن ب�سكل 
اأقل اهتمامًا وذلك ن�سبة لالأحداث ال�سيا�سية والظروف االقت�سادية التي �ساحبت تلك 
احلقبة. ويف فرتة االإدارة الربيطانية حلكم ال�سودان 1899-1956م اأو ما يعرف 
بفرتة احلكم االإجنليزي امل�سري لل�سودان �سهدت االأوقاف نقلة نوعية وتطور متعدد 
االأ�سكال، كما بداأ اال�ستثمار يف الوقف بح�سب النظرة االأوروبية احلديثة، اإىل جانب 
الوقف االإ�سالمي الذي ا�ستمر بو�سعه التقليدي مع اإدخال نظم جديدة عليه. واأي�سًا 
بداأت تظهر الكنائ�ض التي بنيت على طراز هند�سي اإجنليزي جميل ب�سكل وا�سح 
وكبري يف عدد من املدن ال�سودانية، خا�سة اإذا و�سعنا يف االعتبار وجود طائفة من 
ال�سودانيني الذي يعتنقون امل�سيحية، خا�سة يف جنوب ال�سودان الذي انف�سل يف 
العام 2011م عن ال�سودان باالإ�سافة اإىل وجود طائفة كبرية من االأقباط، عطفًا علي 
وجود الإداريني االأوربيني ب�سكل عام والربيطانيني ب�سكل خا�ض. وقد ظهرت خالل 
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قبل  االأهلي من  الوقف  اأو�سح  ال�سودان وب�سكل  تاريخ  ال�سيا�سية من  هذه احلقبة 
االأفراد �سواء كانوا من املوظفني يف الدولة اأو من االأهايل املي�سورين، الذين قاموا 
باالآالت  ومدها  الزراعية  االأرا�سي  وا�ست�سالح  واملدار�ض  امل�ساجد  من  عدد  ببناء 

احلديثة وزراعتها ب�ستى اأنواع املحا�سيل لتكون وقفًا يوزع عائده على الفقراء.
وبعد اأن نال ال�سودان ا�ستقالله يف االأول من يناير 1956م، جند اأن االهتمام   
هذا  ولكن  الوطنية  للحكومات  االأوىل  ال�سنوات  وتطور، خا�سة يف  ازداد  بالوقف 

التطور واالزدياد مقارنة مع كثريًا من الدول االإ�سالمية والعربية يعترب �سعيف.
اأبريل  من  والع�سرين  الرابع  1406هـ/  �سعبان  من  ع�سر  اخلام�ض  ويف   
ولها  م�ستقلة  هيئة  وهي  االإ�سالمية   لالأوقاف  االأوقاف  هيئة  اإن�ساء  مت  1986م 
ال�سخ�سية االعتبارية والتي اإلت اليها جميع االأوقاف اخلريية بحقوقها والتزاماتها 
االأموال  ب�سيانة  املخت�سة  وهي  باالأقاليم  اإدارات  ولها  اخلرطوم  مقرها  وجعل 
اأموال  يلزم ال�ستثمار  ما  بكل  والقيام  عليها  واملحافظة  وتنميتها  واإدارتها  املوقوفة 
االأوقاف، باإيجار املباين واأرا�سي االأوقاف وا�ستقاللها على اأ�س�ض جتارية اأو بيعها 
البناء وال�سيانة والتعاقد  الأعمال  الالزمة  امل�سانع والور�ض  واإن�ساء  ا�ستبدالها،  اأو 
مع �سركات االإن�ساءات وبيوت اخلربة واملمولني ال�سترياد مواد اأو ت�سنيعها. والبّد 
بن�سبة  �سلطة االحتفاظ  االأوقاف  اأعطى هيئة  الوقف  اأموال  اأ�سل  املحافظة على  من 
10% من ريع االأوقاف كاحتياطي لتغذية م�ساريع اال�ستثمار ون�سبة اأخرى من الربح 
يحددها جمل�ض االدارة وقد مت ا�ستثناء اأموال االأوقاف ومعامالتها من اأحكام و�سع 
اليد يف قانون املعامالت املدنية وقانون االإجراءات املالية واحل�سابية وقانون املراجع 
العام، كما مت اإعفاء االأوقاف من الر�سوم اجلمركية ور�سوم ت�سجيل االأرا�سي وكل 
اأنواع ال�سرائب واعترب اأموال االأوقاف اأموال عامة الأغرا�ض تطبيق قانون العقوبات 

وذلك اإ�سباغ احلماية القانونية عليها من التعدي)1(.
وزارة ال�سئون الدينية والأوقاف 37/12/11، اأ�سواء على قانون هيئة الأوقاف الإ�سالمية، دوق.   )1( 
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العام  واملدير  االإدارة  جمل�ض  من  ال�سودانية  االأوقاف  هيئة  اإدارة   تتكون   
حممود  يكون  اأن  املجل�ض  ع�سو  يف  القانون  ا�سرتط  وقد  االإقليمية.  واالإدارات 

ال�سرية، عارفًا بال�سريعة عامال بها �ساحب خربة يف جمال اال�ستثمار)1(.
متثلت اأغرا�ض "اأهداف" هيئة االأوقاف ال�سودانية يف النقاط االآتية:  

اإدارة وتطوير وتنمية وا�ستثمار وحت�سني االأموال املوقوفة جلهات الرب االإ�سالمية   -
داخل ال�سودان اأو خارجه ب�سرط االلتزام باأحكام ال�سريعة االإ�سالمية مع مراعاة 

�سرط الوقف اخلا�ض.
�سيانة االأموال املوقوفة وحت�سينها وترميمها وبناوؤها واإعادة بنائها وتعديلها.  -

اإثبات �سفة الوقف وحمايته وتطبيقه على اأي مال موقوف جلهة من جهات الرب   -
واإدارتها  املوقفة  االأموال  باإن�ساء  املتعلقة  امل�ستندات  جميع  وحفظ  االإ�سالمية 
كانوا  �سواءًا  الغري  بيد  تكون  التي  املوقوفة  االأموال  جميع  اأعيان  وا�سرتداد 
على  احل�سول  اأو  خالفه  اأو  حكومية  �سلطات  اأو  �سركات  اأو  هيئات  اأو  اأفرادًا 

تعوي�ض عادل منها.   
اإعداد الدرا�سات االقت�سادية والتجارية والفنية ودرا�سات اجلدوى االقت�سادية   -
ا�ستثمارها  اأو  تطويرها  اأو  املوقوفة  االأموال  تنمية  اإىل  تهدف  م�ساريع  الأي 
ح�سن  ل�سمان  التقنية  والو�سائل  والنظم  واالأ�ساليب  الطرق  باأمثل  م�ستخدمة 

التنفيذ.
املحافظة على االأرا�سي واملباين واالأموال املنقولة واملوقوفة)2(.  -

ويف قانون هيئة االأوقاف االإ�سالمية الذي �سدر �سنة 1996م اأ�سار اإىل حق   
الهيئة يف اإيجار االأموال املوقوفة على اأ�س�ض جتارية اأو تخ�سي�سها لال�ستغالل على 
اأ�س�ض جتارية واقت�سادية حتقيقًا الأن�سب ريع مع مراعاة اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية 
منها  باأف�سل  ال�ستبدالها  املوقوفة  االأموال  بيع  على  ن�ض  كما  ال�سارية،  والقوانني 

املرجع تف�سه.   )1( 
ال�سئون الدينية 10/1/2، م�سروع قانون هيئة الأوقاف الإ�سالمية �سنة 406هـ، دوق.   )2( 
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متى ما توفرت ال�سروط ال�سرعية االإ�سالمية لذلك، باالإ�سافة اإىل تاأ�سي�ض ال�سركات 
وال�سراكات ال�ستثمار اأموالها بامل�ساركة مع اأي جهة اأو �سخ�ض مقتدر ملتزم باأحكام 
ال�سرعية االإ�سالمية، واأ�سار القانون على حق هيئة االأوقاف االإ�سالمية يف االأ�سراف 
على االأموال املوقوفة للجامعات والهيئات واملوؤ�س�سات واملنظمات واجلمعيات)1(.    

ويف العام 2008م �سدر قانون االأوقاف وذلك من اأجل حماية االأ�سول اال�ستثمارية 
و�سيانة م�ستقبل االأجيال القادمة واأهم ما ورد فيه:

�سيانة االأموال املوقوفة وحت�سينها وتقوميها وبنائها واإعادة بنائها.  -
ا�ستثمار اأموال الوقف يف كافة جماالت اال�ستثمار امل�سروعة.  -

تنمية وتطوير العالقات اخلارجية لالأوقاف.   -
تطويرها  ي�سمن   مبا  واخلارج  الداخل  يف  االأوقاف  موؤ�س�سات  بني  التن�سيق   -

واإنفاذ �سروط الواقفني.
ت�سجيع املواطنني على وقف اأموالهم بكافة االأغرا�ض اخلريية)2(.  -

وو�سعت �سوابط الإدارة وا�ستثمار اأموال االأوقاف:  
تدار االأموال يف اإطار االلتزام باأحكام ال�سريعة االإ�سالمية.  -

تخ�سع اإدارة وا�ستثمار اأموال االأوقاف للرقابة ال�سرعية.  -
تكون العالقة بني امل�ستفيد من �سرط الواقف واملوؤمتنني على تنفيذ �سرط الواقف   -

من نظار واإداريني ح�سبما يكون احلال عالقة ائتمانية.
تعترب االأموال املوقوفة اأموااًل عامة الأغرا�ض املعاقبة على التعدي عليها اأو اإهمالها   -

مبوجب اأحكام القانون اجلنائي)3(.
حماية  اأجل  من  �سيغت  التي  ال�سودان  يف  القانونية  املالمح  اأهم  من  تلك   

االأ�سول اال�ستثمارية لالأوقاف ال�سودانية.
جمهورية ال�سودان، وزارة الإر�ساد "ديوان الأوقاف القومية الإ�سالمية" قانون هيئة الأوقاف الإ�سالمية ل�سنة 1996م.   )1( 

جمهورية ال�سودان، ديوان الأوقاف القومية الإ�سالمية، قانون ديوان الأوقاف القومية الإ�سالمية ل�سنة 2008م.   )2( 
م. ن.   )3( 
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ومن املميزات التي �ساحبت قوانني الوقف التي �سدرت يف ال�سنوات 1971   
و 1985م و 1996م و 2008م يف ال�سودان حتديد اجلهات امل�سئولة عن االأوقاف 

وا�ستثماراتها كما هو مو�سح يف ال�سكل اأدناه.

الأمني العام اأع�ساء جمل�ص رئي�ص الديوان
الأمناء )13(

ولكل من هوؤالء اخت�سا�ساته، حمددة بحكم القانون، ومتتد ع�سوية جمل�ض   
االأمناء الأربعة �سنوات.

وبا�ستقراء التطور التاريخي لنظام الوقف اخلريي االإ�سالمي يلحظ اأنه قد   
امل�سلمة، وفقًا  املجتمعات  لتلبي حاجات  منه  اال�ستفادة  واأوجه  ا�ستخداماته  تنوعت 
لطبيعة احلياة، ب�سيطًا يف جملة كان الوقف اخلريي يكاد ينح�سر يف بناء امل�ساجد 
ملجاهدتهم.  والعتاد  امل�سلمني،  لفقراء  املزارع  واإيقاف  احلجاج  وخدمة  وال�سقيا، 
وجند يف اأغرا�سها حتى �سملت جوانب متعددة ،اإن�ساء املدار�ض ورعايتها، اإن�ساء 
امل�ست�سفيات  واإقامة  علومه  وتدري�ض  القراآن  لتحفيظ  املخطوطات  ون�سخ  املكتبات، 
الرقيق ورعاية  اإعتاق  ورعاية املر�سى، واإن�ساء الطرق ور�سفها، حترير االأ�سرى، 
امل�سافرين واإقامة اال�سرتاحات لهم، ورعاية االأيتام واالأرامل واملطلقات، ورعاية ذو 
واملر�سى،  املكفوفني،  ورعاية  ال�سبيل  لعابري  املثمرة  احلدائق  اإن�ساء  امل�سجونني، 
اإن�ساء املقابر، وجتهيز املوتى  واملعاقني، ورعاية احليوانات امل�ستاأن�سة واملتوح�سة، 

ودفنهم، اإن�ساء الربط على الثغور، توفري ال�سفن لعبور االأنهار والبحار)1(. 
وكذا احلال بالن�سبة لل�سودان، اإذ اأن و�سع االأر�ض يف جمتمعات ال�سودان   
ال�سودان   ال�سيا�سية، فلكل نظام �سيا�سي يف  باأو�ساعها  املختلفة واملتباينة مرتبطًا 
منذ قدمي الزمان واإىل االآن، �سواء كان هذا النظام �سلطنة اأم م�سيخة قبلية اأو مملكة 
ن�سر،  معلومات  بدون  اإ�سالمية،  �سل�سلة بحوث  وامل�ستقبل،  املا�سي واحلا�سر  التنمية يف  الوقف ودوره يف  اأحمد،  الأمني احلاج حممد    )1( 

�ص56-55.
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اأو اأي و�سع من اأو�ساع نظم احلكم  له �سيا�سته نحو االأر�ض ونظامها الذي يكيف 
عالقات االأفراد واجلماعات باالأر�ض وحقوق ا�ستقاللها وكانت حقوق ملكية وتوزيع 
االأر�ض لل�سلطان وكانت ملكية ال�سلطان الأرا�سي ال�سلطنة مطلقة وقد تاأيدت ملكيته 
هذه يتوافق االأعراف املحلية وال�سريعة االإ�سالمية يف يد راأ�ض الدولة ، وكان امللك 
يعطي االأر�ض ملن ي�ساء يف الدولة اأي كان العطاء مرتبط ب�سيا�سة الدولة وبالكيان 
االجتماعي  وال�سيا�سي)1(، وكما اأ�سلفنا من قبل فقد اعترب الدكتور عمر حميدة)2(، 
باأن تلك العطايا "ال�سدقات" نوع من اأنواع الوقف. وقد اهتم بع�ض العلماء االأكادمييني 
بوثائق تلك الفرتة منهم الدكتور حممد اإبراهيم اأبو �سليم)3(، وجاي ا�سبولدنق)4(، 
وهذه  الفرتة  "خمطوطات" تلك  وثائق  من  كبرية  على جمموعة  الباحث  اطلع  وقد 
الوثائق تو�سح  الوثائق مو�سوعاتها تدور يف منح االأر�ض وما يرتبط. بها وهذه 
الوقف التقليدي الذي كان �سائدًا يف ال�سودان والذي ا�ستمر طوياًل، وبالرغم من 
اأهميته االجتماعية والدينية اإال اأن اأهميته االقت�سادية نذهب اإىل االأفراد من الزعماء 
القبليني وال�سيا�سيني ورجال الدين، الذين ي�سرفون على طالب اخلالوي واملراكز 

الدينية وهذه النقطة االأخرية تعترب من اأهداف ومقا�سد الوقف.
ويف التقرير الذي اأعدته جلنة اأحياء وتطوير االأوقاف ال�سودانية التابعة ملجل�ض   
الوزراء ال�سوداين يف نوفمرب 2014م، اأ�سارت باأنه عرب احلقب التاريخية، تراكمت 
االأوقاف ال�سودانية اأ�سواًل واأموااًل ذات قيمة عالية �سملت االأرا�سي والعقارات يف 
اأرا�سي  ال�سودانية  االأوقاف  متتلك  بل  الواليات  جميع  يف  ال�سودانية  املدن  معظم 
وعقارات باململكة العربية تقدر القيمة الكلية لهذه االأ�سول واالأموال بحوايل ثالث 
حممد اإبراهيم اأبو �سليم، الفور والأر�ص وثائق متليك، معهد الدرا�سات الأفريقية والآ�سيوية جامعة اخلرطوم، كرا�سة رقم )10(، 1975،،    )1( 

�ص46، 58، 86.
اأ�ستاذ بق�سم التاريخ كلية الآداب جامعة اخلرطوم تناول تاريخ الوقف ي ال�سودان من خالل ر�سالته التي نال بها الدكتوراه.   )2( 

موؤرخ �سوداين تخرج يف جامعة اخلرطوم 1955م، تويل رئا�سة دار الوثائق ال�سودانية )1955-1994م( له العديد من املوؤلفات يف جمال    )3( 
التاريخ والوثائق  نذكر منها)الفور والأر�ص، الفوجن والأر�ص، الأر�ص يف املهدية"( بالإ�سافة اإىل اأكرث من مائة موؤلف خا�سة يف تاريخ 

املهدية، توفى يف العام 2004م.
اأمريكي زار ال�سودان وكتب العديد من البحوث يف مملكة �سنار ال�سودانية اأهمها "ع�سر البطولة يف �سنار وله كتاب م�سرتك مع الدكتور    )4( 

حممد اإبراهيم اأبو �سليم "وثائق من مملكة �سنار .
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مليار دوالر  واأي�سًا متتلك االأوقاف ال�سودانية حوايل 19707 فدانًا اأرا�سي زراعية 
اأرا�سي زراعية خارج م�سروع  فدانًا  وقفية داخل م�سروع اجلزيرة)1(، و 3926 

اجلزيرة و 2376 فدانًا اأرا�سي زراعية بالوالية ال�سمالية والنيل االأبي�ض)2(.
من خالل هذا العر�ض جند اأن االأ�ساليب التقليدية املعتادة �سابقًا يف ا�ستثمار   
العقارات  اأو  زراعية  كانت  �سواء  االأرا�سي  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  اعتمدت  الوقف 
حتافظ  اأن  ا�ستطاعت  اأنها  اإيجابياتها  واأهم  ال�سودان  مدن  جميع  يف  املنت�سرة 
االأ�سول  تلك  جتميد  يف  فتتمثل  ال�سلبيات  اأما  للوقف.  اال�ستثمارية  االأ�سول  على 

اال�ستثمارية وتعطيلها.  
وميكن اأن ن�سيف لل�سلبيات املعوقات لنه�سة وتنمية االأوقاف يف ال�سودان   
والذي و�سعته االأمانة العامة لهيئة امل�ست�سارين ملجل�ض الوزراء ال�سوداين يف عدة 
نقاط من خالل تقريرها ، �سعف فقه الوقف –غياب االإدارة املتخ�س�سة وامل�ستقرة 
جغرافية   – و�سعفها  الت�سريعات  تعدد   – االإر�سادي  الوقف  خطاب  �سعف   –
واملوؤ�س�سات  والهيئات  االأفراد  بني  االأوقاف  على  التنازع   – و�سروطها  االأوقاف 

احلكومية)3(. 
لتو�سيح  االأعالم  واأقامت  الدينية  واملراكز  امل�ساجد  ببناء  االأوقاف  بداأت   
تنتجه  التي  العائد  خالل  من  وامل�ساكني  للفقراء  الغذاء  وتوزيع  للعابرين  الطرقات 
بع�ض الب�ساتني املوقوفة واأقامت املباين والق�سور الإيواء ابن ال�سبيل وامل�سافرين.  
من  كثريًا  حتقيقها  من  وبالرغم  الوقف.  ال�ستثمار  التقليدية  االأ�ساليب  كانت  تلك 
االقت�سادية كانت  واأثارها  اأن جدواها  نرى  اأننا  اإال  اأجلها  اأقيمت من  التي  اأهدافها 
قليلة جدًا خا�سة مع تقادم الزمن حيث تتاأثر االأ�سول وتنجلي ن�سبة ل�سعف املردود 

االقت�سادي الذي يحافظ على االأ�سول. 
وزارة جمل�ص الوزراء، الأمانة العامة لهيئة امل�ست�سارين، م �ص، �ص81.   )1( 

املرجع نف�سه، �ص 93.   )2( 
املرجع نف�سه، انظر ال�سفحات، 86، 78، 88.   )3( 
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وقد اعتمد ال�سودان يف ا�ستثمار الوقف ب�سكل اأ�سا�سي على االأر�ض وكانت   
االأ�ساليب التقليدية يف ا�ستثماره تقوم على اال�ستفادة من االأر�ض باإقامة اخلالوى 
النبوة  ال�سنة  وتعاليم  الكرمي  القراآن  مبكرة  �سن  يف  االأطفال  بتحفيظ  تقوم  التي 
ويكون ملحق بهذه اخلالوى م�سجد، وبحكم معظم اأرا�سي ال�سودان خ�سبة زراعية 
غالبًا ما تكون اأي�سًا ملحقة تلك اخلالوى مبزارع وب�ساتني لال�ستفادة من  عائده يف 

معي�سة هوؤالء التالميذ.
االآبار  ال�سودان جند  التقليدية لال�ستثمار الوقف يف  واأي�سًا من االأ�ساليب   
امل�سارع  بع�ض  لوجود  باالإ�سافة  النهر،  من  البعيدة  املناطق  يف  خا�سة  املنت�سرة 

لعبور النهر اإىل ال�سفة االأخرى.
على  معتمدًا  وا�ستثماراته  الوقف  ا�ستمر  متالحقة  تاريخية  حقب  وخالل   
بناوؤها  التي مت  الزمنية  الفرتة  التي اعتمد �سكلها على  العقارات  االأر�ض ممثلة يف 
فيه ون�سبة لالإهمال �ساع الكثري منها وكما مت االعتداء على البع�ض منها اأو اأ�سبح 
اجلهات  انتبهت  وقد  الواقف  ب�سروط  االلتزام  دون  االأفراد،  لبع�ض  حكرًا  الوقف 
الر�سمية لذلك وبداأت يف ح�سر وتقومي تلك العقارات واأعادت دورها التنموي الذي 

كاد اأن يتال�سى متامًا.
ا�ستعرا�ص عام لالجتاهات العاملية املعا�سرة يف ا�ستثمار الوقف وبيان 

مميزاتها باملقارنة مع ال�سودان:
�سهد العامل اال�سالمي العديد من االجتاهات املعا�سرة يف ا�ستثمار الوقف:  

يف جمال التعليم:
دور  بناء  بعد  الواقفني  باهتمام  حظيت  التي  املجاالت  اأهم  من  املجال  هذا   

العبادة من م�ساجد وملحقاتها ومن االأمثلة على ذلك ما يلي:
ذكر ابن حوقل يف كتابه اجلغرايف اأن عدد الكتاتيب التي مت متويلها باأموال   
الوقف يف مدينة واحدة من مدن �سقلية بلغ ثالثمائة كتاب واأن الكتاب الواحد يت�سع 

للمئات اأو االآالف من الطلبة.



{279}العـدد الث�لث  والع�صـرون - رجـب  1443هـ / فرباير  2022م

اأن مدر�سة واحدة كانت فيما وراء النهر تت�سع  اأبو القا�سم البلخي:  وذكر   
اأموال الوقف، بلغت  اآالف طالب ينفق عليها وعلى الدار�سني واملدر�سني من  لثالثة 
با�سا  علي  م�سح حممد  عندما  م�سر  والتعليم يف  امل�ساجد  على  املحبو�سة  امل�ساحة 

امل�ساحة املزروعة يف م�سر مليوين فدان، �ستمائة األف فدان موقوفة.
الدار�ض يف تاريخ  النعيم املتوفى يف �سنة 927هـ يف كتابه  القادر  ذكر عبد   
املدار�ض اأن هناك اأوقافًا خ�س�ست ل�سراء األواح للطلبة من �سبية مكة واملدر�سة واأن ابن 

زريك قد اأوقف عليهم االأموال لتجهيزهم باالأقالم واملواد وما �سابه من ورق وحمابر.
الهجري  ال�ساد�ض  القرن  نهاية  التي قام بها يف  وذكر بن جبري يف رحلته   
اأنه �ساهد مدار�ض موقوفة على االأيتام واللقطاء، واأوالد الفقراء، يف كل من القاهرة 
املياه  نوافري  عليها  ووقف  امل�ساجد  من  قريبًا  اأن�سئت  املدار�ض  هذه  واأن  ودم�سق 
للطلبة وذكر اأن يف العهد اململوكي ما من مدر�سة ذات م�ستوى عال تن�ساأ اإال وتكون 
اأموال  من  اأعا�ستهم  على  وينفق  واليتامى،  الفقراء  اأبناء  لتعليم  ابتدائية  بجانبها 
االأوقاف املر�سدة لذلك، وذكر اأن هذه املدار�ض كانت تلحق بها حمامات وم�ست�سفيات 

ومطاعم ومطابخ خلدمة الدار�سني)1(.
يف جمال ال�سحة:

مبدار�ض  واأحلقت  وامل�سحات  التعليمية  امل�ست�سفيات  من  العديد  اإن�ساء  مت   
وكليات الطب يف ذلك الوقت ومن اأمثلة ذلك ما ياأتي:

مدر�سة الطب التي اأحلقت باملدر�سة امل�ستن�سرية، وا�سرتطت الوقفية التي   
املدر�سة  االأ�ساتذة مع طلبتهم على مر�سى  االأطباء  اأن يرتدد  املدار�ض  اأن�ساأت هذه 
اأن�ساأت زوجة  الطبية.  الو�سفة  وتقدمي  طلبتها  ملعاجلة  يوم  امل�ستن�سرية �سباح كل 
عليه  واأوقفت  به  ملحقة  للطب  ومدر�سة  م�ست�سفى  القانوين)2(  �سليمان  ال�سلطان 
العديد من املحالت التجارية كان ذلك �سنة 963هـ ، اأن�ساأ ال�سلطان  حممد الفاحت)3( 

الأمني احلاج حممد اأحمد، املرجع ال�سالق، �ص58-57.   )1( 
ال�سلطانة هرم تزوجها �سليمان القانوين عام 1533م كانت امراة حمبوبة ، توفيت عام 1558م .   )2( 

ولد عام 1429م حكم المرباطورية العثمانية حوايل ثالثني عاما ، تو�سعت يف عهده  ولقب بالفاحت .   )3( 
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اأوقفت  تعليمي،  وم�ست�سفى  الطب  كلية  وكانت حتوي  �سنة 875هـ  ال�سفاء يف  دار 
والدة ال�سلطان مراد الثالث)1( وال�سلطانة حفيظة)2( وال�سلطانة نوريانة)3( العديد من 

امل�ست�سفيات  على نفقتهم اخلا�سة)4(.
االأ�سول  االأوقاف لال�ستفادة من  امل�سئولة عن  ال�سودان عملت اجلهات  يف   
عن  عبارة  االأوقاف  تلك  معظم  اأن  خا�سة  تطويرها،  على  فعملت  املوجودة  الوقفية 
عقارات واأرا�سي زراعية وقد ت�ساعفت العقارات الوقفية حيث �سهدت طفرة عمرانية 

خالل الفرتة من 1990م اإىل العام 2002م كما هو مو�سح يف اجلدول اأدناه.
عدد العقارات عام املنطقة

1990م
عدد العقارات عام 

2002
الزيادة يف 

عدد العقارات
248915667اخلرطوم
57607650نهر النيل
317551234اجلزيرة

87319232النيل االأبي�ض
256168-2 فدان زراعي88-120 فدان زراعيالبحر االأحمر 
157262105�سمال كردفان
4214098غرب كردفان

7516388�سنار
7214068ال�سمالية

15463-25 فدان زراعي91+25 فدان زراعيك�سال
607414جنوب كردفان

183113الق�سارف
12 )5(416النيل االأزرق

 
ولد ال�سلطان مراد الثالث يف عام 1574م وتويل اخلالفة العثمانية عام 1574م وتويف يف العام 1595م.   )1( 

زوجة �سليم الول ووالدة خلفه �سليمان القانوين  وهي اول امرية عثمانية يطلق عليها لقب ال�سلطانة الم وذلك يف عهد ابنها.   )2( 
زوجة ال�سلطان �سليم الثاين والدة ال�سلطان مراد الثالث وهي يف ال�سل ابنة عائلة نبيلة من البندقية ولدة يف العام 1525م وتوفيت عام    )3( 

1583م.
الأمني احلاج حممد اأحمد، م �ص، �ص61.   )4( 

حممد الفاحت حممد املغربي، اقت�ساديات الوقف، ال�سركة العربية املتحدة للت�سويق والتوريدات،2014م، �ص153.   )5( 
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العقارية، اقت�ساديًا  ومنذ عام 1972م بداأت عملية تطوير االأوقاف خا�سة   
"كنت  �سركة  م�سروع  هو  م�سروع  اأول  وكان  املجتمع  خلدمة  عائدها  ال�ستغالل  
االإيطالية" لتطوير بع�ض عقارات االأوقاف يف و�سط اخلرطوم ولكن نتيجة للت�سخم 

االقت�سادي وارتفاع تكاليف املواد ان�سحبت ال�سركة االإيطالية من امل�سروع.
وبعد حت�سن االأو�ساع االقت�سادية بال�سودان  خالل الفرتة من 2005م –   
2011م مت تنفيذ هذه امل�ساريع العقارية راأ�سيًا ، هذا ادي ايل امل�ساهمة يف زيادة 

االرباح ب�سكل كبري.
اإقامة  الوقفية،  العقارات  ال�ستثمار  ال�سودان  املعا�سرة يف  االجتاهات  ومن   
العديد من املراكز ال�سحية وامل�ست�سفيات ومثال لذلك م�ست�سفى الزيتونة يف اخلرطوم 
وتقع يف �سارع ال�سيد عبد الرحمن وبالرغم من اأنها م�ست�سفى خا�سة اإال اأنها اأقيمت 
على اأرا�سي وقفية واأي�سًا مت بناء م�ست�سفى بنظام هند�سي جميل على اأر�ض وقف 
يف اخلرطوم 3مطلة على ال�سارع الرئي�سي "بيويوكوان" وبالرغم من اكتمال املبنى 

. منذ اأكرث من  ع�سر �سنوات اإال اأن امل�ست�سفى مل تبا�سر عملها حتى االآن.
ومن االجتاهات املعا�سرة يف ا�ستثمار الوقف يف ال�سودان، منح املوؤ�س�سات   
التعليمية احلديثة م�ساحات من االأفدنة الإقامة اجلامعات ومثال لذلك املركز االإ�سالمي 
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االأفريقي الذي بداأ بقطع اأر�ض وقفية م�ساحتها 180.000 مرت م ربع "مائة وثمانني 
األف مرت مربع" لقيام مباين املركز)1( الذي تطور واأ�سبح جامعة اأفريقيا العاملية و 

يعترب من اأجنح امل�ساريع الوقفية املعا�سرة يف ال�سودان يف  تقدير الباحث.
جامعة  يف  الكليات  بع�ض  عليها  اأقيمت  الوقفية  االأرا�سي  بع�ض  وتوجد   
االأخرى  التعليمية  املوؤ�س�سات  من  وغريها  االإ�سالمية  درمان  اأم  وجامعة  اخلرطوم 

التابعة لوزارة التعليم العايل.
ال�سودان  يف  املعا�سرة  االجتاهات  من  الوقفية  ال�سناديق  فكرة  تعترب   
ال�ستثمار الوقف وتقوم الفكرة على حتديد م�سروع وقف خلدمة املجتمع وحتديد 
حجم التمويل الالزم له، وبناء على ذلك يتم اإ�سدار �سكوك بقيمة منا�سبة يف حدود 
مقدور عليها وطرحها الأفراد املجتمع لتجديد املال الالزم مل�سروع الوقف، وتتمثل 

خطوات تطبيق ال�سكوك الوقفية على النقاط االآتية: 
درا�سة امل�سروع الوقفي وفقًا الحتياجات املجتمع.  -

تق�سيم التكلفة اإىل اأجزاء �سغرية.  -
حتديد عدد ال�سكوك الوقفية املطلوبة ويتم تنفيذ �سروط الواقفني الذين يحملون   -
ال�سكوك الوقفية حتت االإ�سراف املبا�سر والكامل للجهة التي تقوم مبقام ناظر 
اأن  اأ�سا�ض  على  حما�سبية  دفاتر  وم�سك  حما�سبي  نظام  اإعداد  ويتم  الوقف. 

االأموال ذات طبيعة خا�سة الأغرا�ض خا�سة)2(. 
ومن االجتاهات املعا�سرة للوقف يف ال�سودان اأي�سًا ما يعرف وقف امللكية   
واملخرتعني  وال�سعراء  واالأدباء  الدعاة  من  الكتاب  يوقف  اأن  يف  ويتمثل  الفكرية 

واملبتكرين وغريهم ع�سارة اأفكارهم ملا يوؤدي من اأعمال اخلري)3(. 
1977م.  1397هـ/  ووثائقه"،  "تاأ�سي�سه  باخلرطوم  الأفريقي  الإ�سالمي  املركز  والأوقاف،  الدينية  ال�سئون  وزارة  ال�سودان،  جمهورية    )1( 

�ص32.
جمهورية ال�سودان، وزارة الإر�ساد والأوقاف، ديوان الأوقاف القومية الإ�سالمية، مبادرة لأحياء ثقافة الوقف، م�ساركة الأفراد يف اإحياء    )2( 

الوقف لدعم احتياجات املجتمع، دون معلومات نا�سر، �ص18-13.
جمهورية ال�سودان، جامعة القراآن الكرمي والعلوم الإ�سالمية املوؤمتر العملي اخلام�ص، الوقف الإ�سالمي، التحديات وا�ست�سراق امل�ستقبل    )3( 

17-18 �سوال 1438هـ/11-12 يوليو 2017م، الطيب خمتار الطيب، التجارب الوقفية يف ال�سودان، �ص32.



{283}العـدد الث�لث  والع�صـرون - رجـب  1443هـ / فرباير  2022م

ميكن تلخي�ض االجتاهات املعا�سرة لالأوقاف ال�سودانية يف النقاط االآتية:  
املرابحات التجارية العامة.  -

امل�سروعات العقارية.  -
ال�سركات الوقفية.  -

اال�ستثمار الزراعي.  -
ت�سمني املا�سية.  -

املجمعات الطبية وال�سيدليات)1(.  -
�سكلت العقارات العن�سر االأ�سا�سي لالجتاهات املعا�سرة يف اال�ستثمارات   
ت�سميم  من  العقارات  تلك  �سهدته  الذي  التطور  بعد  خا�سة  ال�سودان  يف  الوقفية 
هند�سي يتما�سى مع الع�سر، واأ�سبح البناء راأ�سي بداًل من اأفقي مما زاد من عدد 
املن�ساآت التي تكونت من عدة طوابق بداًل من طابق واحد يف املباين التقليدية القدمية 

التي كانت �سائدة يف ال�سابق.
وقد ا�ستعانت االأوقاف ال�سودانية ببع�ض بيوت اخلربة االأوروبية يف اإجناح   
وا�سحة  قوانني  وو�سع  االإ�سالمية  االأوقاف  هيئة  لقيام  وكان  املختلفة  م�سروعاتها 
املعامل واإ�سناد اإدارتها الأ�سخا�ض اأ�سحاب خربة يف هذا املجال دور كبري يف اإجناح 
تلك امل�ساريع التي و�سعت وفقًا للت�سريعات االإ�سالمية ويف البداية مت ح�سر جميع 
تلك  تنفيذ  ال�سروع يف  قبل  ال�سودان  وخارج  داخل  الوقفية  واالأرا�سي  العقارات 

امل�سروعات ذات االأرباح امل�سمونة وفقًا لالأحكام االإ�سالمية.
وقد تنوعت امل�ساريع الوقفية املعا�سرة يف ال�سودان من جممعات اإ�سالمية   
ودعم للتعليم العايل واإقامة املجمعات التجارية املتنوعة البع�ض منها ملحق بامل�ساجد 
من  تعترب  التي  الزيتونة  م�ست�سفى  مثل  الكبرية  ال�سحية  املوؤ�س�سات  جند  واأي�سًا 
والتي هي يف  الوقفية  ال�سناديق  ال�سودان وكذلك  امل�ست�سفيات اخلا�سة يف  اأكرب 

وزارة ال�سئون الدينية والأوقاف 37/12/11، م�سروعات ال�ستثمار، دوق .   )1( 
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طور التنفيذ تعترب من االجتاهات املعا�سرة ال�ستثمار الوقف وكذا احلال بالن�سبة 
لال�ستثمار الزراعي الذي يرتبط برتبية وحت�سني املا�سية وال�ساأن وهي من الرثوات 

التي ميتلكها ال�سودان وقد دخلت يف امل�ساريع الوقفية املعا�سرة.
االإ�سراف  وتكاليف  خماطر  تقليل  على  امل�ستحدثة  ال�سيغ  هذه  �ساهمت   
واملتابعة وفتحت فر�ض العمل وتنوعه لكثري من االأ�سر الفقرية زيادة االإنتاجية يف 

جميع املجاالت.
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خامتــــــة
العامل  يف  جند  ،بينما  الوقف  تعريف  يف  امل�سلمني  علماء  بني  تباين  هناك   
الغربي غري اال�سالمي بع�ض امل�سطلحات التي ت�سابه الوقف اال�سالمي يف املعتي 
وامل�سمون ، بالن�سبة للم�سرع ال�سوداين ، ا�ستمد الوقف مفهومه من الدين اال�سالمي 
، عرف ال�سودان الوقف اال�سالمي مع قيام ال�سلطنات اال�سالمية وتطور مع تطور 

الزمن .
النتائج :

يرتكز معظم الوقف يف ال�سودان علي االر�ض ، حيث �سيدت عليها املباين   
تاريخ  من  مالحقة  فرتات  ويف   . العبادات  دور  من  وغريها  وامل�ساجد  واملزارع 

ال�سودان احلديث واملعا�سر مت ان�ساء وزارة خمت�سة باالوقاف .
التو�سيات:

البد من العمل يف تطوير الوقف يف ال�سودان ، ذلك من خالل اال�ستفادة   
العمل  ،كما البد من  املجال  الرائدة يف هذا  العربية واال�سالمية  الدول  من جتارب 
بتو�سيات  الواقف وعدم حتويل م�سار الوقف الغرا�ض اخري والعمل علي جلب 

را�ض املال لتنميته .
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امل�سادر واملراجع
ابن كثري، خمت�سر تف�سري ابن كثري، املجلد الثالث، اخت�سار وحتقيق حممد   .1

علي ال�سابوين، دار القراآن الكرمي، بريوت،دون تاريخ.
يف  املعا�سرة  االجتاهات  العمري،  علي  حممد  ال�سعد،  حممد  اأحمد   .2
 ، الكويت،  دولة  لالأوقاف،  العامة  االأمانة  الوقفي،  اال�ستثمار  تطوير 

1421هـ/2000.. 
االأمني احلاج حممد اأحمد، الوقف ودوره يف التنمية يف املا�سي واحلا�سر   .3

وامل�ستقبل، �سل�سلة بحوث اإ�سالمية، بدون معلومات ن�سر. 
الثقافة  عا�سمة  �سنار  مل�سروع  العامة  االأمانة  مع  بالتعاون  اخلرطوم  جامعة   .4
ع�سكر  من�سور  �سباح   ،2017 �سبتمرب   28-27 2017م،  االإ�سالمية 

اجلبوري، الدوري التنموي للوقف مقاربة تاريخية وروؤيا معا�سرة.
�سل�سلة  الب�سرية،  التنمية  خدمة  يف  الوقف  دور  العزيز،  عبد  امللك  جامعة   .5

درا�سات ي�سدرها مركز االنتاج االعالمي،ه1429، 
جمهورية ال�سودان، ديوان االأوقاف القومية االإ�سالمية، قانون ديوان االأوقاف   .6

القومية االإ�سالمية ل�سنة 2008م.
جمهورية ال�سودان ديوان االأوقاف القومية االإ�سالمية، مبادرة الأحياء ثقافة   .7
الوقف، م�ساركة االأفراد يف اأحياء دور الوقف لدعم احتياجات املجتمع، بدون 

معلومات ن�سر.
جمهورية ال�سودان موؤمتر االأوقاف بال�سودان "االأوقاف تاريخها وحا�سرها   .8
وم�ستقبلها "�سلطنة �سنار منوذجًا"، �سفية ح�سن دياب، االأوقاف يف م�سيخة 

العبدالب داخل وخارج ال�سودان.
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االإ�سالمي  املركز  واالأوقاف،  الدينية  ال�سئون  وزارة  ال�سودان،  جمهورية   .9
االأفريقي باخلرطوم "تاأ�سي�سه ووثائقه"، 1397هـ/ 1977م. 

القومية  االأوقاف  ديوان  واالأوقاف،  االإر�ساد  وزارة  ال�سودان،  جمهورية   .10
الوقف  اإحياء  يف  االأفراد  م�ساركة  الوقف،  ثقافة  الأحياء  مبادرة  االإ�سالمية، 

لدعم احتياجات املجتمع، دون معلومات نا�سر.
جمهورية ال�سودان، جامعة القراآن الكرمي والعلوم االإ�سالمية املوؤمتر العملي   .11
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اقتضاء النهي الفساد وأثره يف احلكم الشرعي »دراسة أصولية تطبيقية«
د. مروان حممد عبداهلل العلوان •/ د. يو�صف مو�صى حممد الب�زي ••

ملخـــــــــ�ص
واأََدقِّ  الفقه،  اأ�سول  م�سائل  اأََجلِّ  من  هي  الف�ساد  النهي  اقت�ساء  قاعدة  اإن   
مباحثه، وهي قاعدة عظيمة تتعلق بجميع منهيات ال�سرع؛ لرجوع كثري من امل�سائل 
الفرعية اإليها. يهدف البحث اإىل التعرف على وجه تاأثري قاعدة اقت�ساء النهي الف�ساد 
اال�ستقرائي  املنهج  البحث  الباحث يف هذا  اتبع  ال�سرعية، وقد  االأحكام  بع�ض  يف 
التحليلي الو�سفي. وتو�سلت الدرا�سة اإىل عدة نتائج من اأهمها: املراد بالنهي هنا: 
نهي التحرمي دون التنزيه، الأن نهي التنزيه ال ي�ساد ال�سحة، كذلك اأن النهي الذي 
النزاع يف  اإمنا  النـزاع،  ال�سحة خارٌج عن حملِّ  اأو  الف�ساد  يدل على  ما  به  اقرتن 
النهي املطلق. الراجح اأن النهي يقت�سي الف�ساِد مطلًقا يف العبادات واملعامالت. ومن 
اأهم التو�سيات ، االهتمام باأ�سباب عدول العلماء عن التقعيد االأ�سويل عند التطبيق 

الفقهي، واإبرازه يف بحث علمي حمكم.

والتكنولوجيا. للعلوم  اأقراأ  كلية  	•

والتكنولوجيا. للعلوم  اأقراأ  كلية  	••
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Abstract
 The research aims to identify the face of the impact of the rule 
requiring the prohibition of corruption in some legal rulings, and the 
researcher has followed in this research the inductive, analytical, 
and descriptive approach. The study reached several results, the 
most important of which are: What is meant by the prohibition 
here: is the prohibition of prohibition without exclusivity, because 
the prohibition of exclusivity does not contradict health, and also 
that the prohibition that is associated with what indicates corruption 
or health is outside the subject of the dispute, but the dispute is 
in the absolute prohibition. It is more likely that the prohibition 
requires absolute corruption in worship and transactions. One of 
the most important recommendations is to pay attention to the 
reasons for scholars’ abandonment of fundamentalist religiosity 
when applying jurisprudence, and to highlight it in an elaborate 
scientific research.
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مقدمــــــة
اإن اأ�سول الفقه من اأجل العلوم قدرًا، واأعظمها نفعًا؛ اإذ هو ميزان اال�ستنباط   
ال�سحيح، الذي يع�سم الفهم عن غي اخلطاأ، وعن دقيق اال�ستنباط يك�سف الغطا، فهو 
كالنحو لل�سان يف ع�سمته لالأفهام، و ملا كان متعلق بحث اأ�سول الفقه هو القواعد 
الكلية؛ من حيث فهم مدلوالتها فهمًا �سحيحًا، وال�سيما القواعد املتعلقة بالنهي؛ اإذ 
النهي اأحد ركني التكليف، ومن تلك القواعد، قاعدة اقت�ساء النهي الف�ساد؛ لرجوع 
كثري من امل�سائل الفرعية اإليها، وتعلقها بجميع منهيات ال�سرع، ودارت عليها رحى 

كثري من اخلالفات الفقهية يف اإف�ساد جملة من ت�سرفات املكلفني.
احلكم  يف  واأثره  الف�ساد  النهي  اقت�ساء  البحث  عنوان  يكون  اأن  واخرتت   

ال�سرعي ) درا�سة اأ�سولية تطبيقية(. 
م�سكلة البحث:

تتبلور م�سكلة البحث يف االأ�سئلة االآتية :  
ما املراد بالنهي؟ ما معنى االقت�ساء؟    

ما معنى االأثر؟ ما معنى الف�ساد؟    
اأهداف البحث: 

يحاول البحث حتقيق االأهداف االآتية:  
معرفة املراد باأثر اقت�ساء النهي الف�ساد.  -

التعرف على وجه تاأثري اقت�ساء النهي الف�ساد يف بع�ض االأحكام ال�سرعية.  -
اأهمية البحث:

االأ�سولية  القواعد  فهم  على  يعني  وذلك مما  االأ�سول؛  لقواعد  علمي  التاأ�سيل   /1
فهمًا دقيقًا، مع معرفة مبنى احلكم الفقهي.

واأََدقِّ  الفقه،  اأ�سول  م�سائل  اأََجلِّ  من  الف�ساد"  النهي  "اقت�ساء  قاعدة  بيان   /2
مباحثه، وهي قاعدة عظيمة تتعلق بجميع منهيات ال�سرع.
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الرد على من يقول بجمود علم اأ�سول الفقه واأن درا�سته ال فائدة منها.  /3
منهج البحث:

بذكر  وذلك  ؛  الو�سفي  التحليلي  اال�ستقرائي  املنهج  على  البحث  هذا  يقوم   
م�سائل فقهية  اأثرت فيها " قاعدة اقت�ساء النهي الف�ساد" مع بيان وجه تاأثري القاعدة 

يف احلكم لفقهي.
هيكل البحث:

وي�ستمل البحث على مقدمة، وثالثة مباحث، وخامتة.  
البحث  منهج  البحث،  اأهمية  البحث،  اأهداف  البحث،  م�سكلة  على:  فت�ستمل  املقدمة 

هيكل البحث.
املبحث االأول: تعريف مفردات البحث. 

املبحث الثاين: حترير حمل النزاع و الأقوال يف القاعدة.

املبحث الثالث: التطبيقات الفقهية لقت�ساء النهي الف�ساد.
اخلامتة: وحتوي النتائج والتو�سيات.

امل�سادر واملراجع.
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املبحث االأول
تعريف مفردات البحث

املطلب االأول
تعريف الأثر لغة وا�سطالحًا

الفرع الأول: الأثر لغة:
االأثر ما  الهمزة، وقال بع�سهم:  اآثار واأثور ب�سم  ال�سيء ويجمع على  بقية   

بقي من ر�سم ال�سيء)1(.
الفرع الثاين: الأثر ا�سطالحًا:

ما يرتّتب على ال�سيء)2(.  
وعليه فاأثر القاعدة: هو احلكم الذي حتدثه القاعدة يف امل�ساألة الفقهية اإثباًتا   

اأو نفًيا)3(.
املطلب الثاين

تعريف القت�ساء
الفرع الأول : القت�ساء لغة:

الطلب ومنه اقت�ساء الدين، وهو طلب اأدائه)4(.  
الفرع الثاين: القت�ساء ا�سطالحًا:

طلب الفعل اأو الرتك، وكالهما ينق�سم اإىل ق�سمني:  
الق�سم االأول: طلب الفعل، وهو نوعان:  

تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص، للزبيدي حممد بن حممد مرت�سى احل�سيني الزبيدي)املتوفى: 1205هـ(، حتقيق جمموعة من النا�ص،    )1( 
منهم عبد ال�سالم حممد هارون، وعبد ال�ستار اأحمد فراج، طبع مبطبعة حكومة الكويت، 1385هـ - 1965م، )12/10(.

جامع العلوم يف ا�سطالحات الفنون، للقا�سي عبد النبي بن عبد الر�سول الأحمد َنَكري، دار الكتب العلمية، بريوت ، الطبعة الأوىل 1421هـ    )2( 
القا�سي حممد حامد بن حمّمد �سابر  ابن  بن علي  للتهانوي حممد  الفنون والعلوم،  ا�سطالحات  ك�ساف  - 2000م، )30/1(، مو�سوعة 

الفاروقي احلنفي، مكتبة لبنان نا�سرون، بريوت، الطبعة الأوىل - 1996م، )98/1(.
انظر: بحث)التخريج الفقهي تعريفه ومراتبه( لالأ�ستاذ الدكتور عبد الله الزبري عبد الرحمن، املن�سور يف جملة حوليات كلية ال�سريعة العدد    )3( 

الثاين �ص: )98(.
من  العرو�ص  تاج  �ص:)33(،  1996م،  1416ه-  الأوىل،  الطبعة:  بريوت،  الكتب،  عامل  اجلرجاين،  حممد  بن  علي  ال�سريف  التعريفات،    )4( 

جواهر القامو�ص، ملحمد بن حممد مرت�سى الزبيدي، طبع مبطبعة حكومة الكويت، 1385هـ - 1965م، )39/ 317(.
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النوع االأول: طلب الفعل مع اجلزم، وي�سمى الوجوب.   
النوع الثاين: طلب الفعل من غري جزم، وي�سمى الندب.   

الق�سم الثاين: طلب الرتك، وهو نوعان:  
النوع االأول: طلب الرتك مع اجلزم، وي�سمى التحرمي.   

النوع الثاين: طلب الرتك من غري جزم، وي�سمى الكراهة)1(.   
احلكم  واأما  تكليفية،  اأحكام  الأربعة  االقت�ساء  لفظ  �سمول  هذا  من  وعلم   
اأوترك،بل املكلف خمري فيه بني الفعل  اخلام�ض وهو االإباحة، فلي�ض فيه طلب فعل 

والرتك على حٍد �سواء.
املطلب الثالث

تعريف النهي لغة وا�سطالحًا
الفرع الأول: النهي لغة:

.)2( دُّ االأمر، تقول: َنَهْيُتُه عن كذا فاْنَتهى عنه وَتناهى، اأي َكفَّ �سِ  
الفرع الثاين: النهي ا�سطالحًا:

اُء َكفٍّ َعَلى ِجَهِة ااِل�ْسِتْعاَلِء)3(. اْقِت�سَ  
�سرح التعريف:

عن  الكف  وطلب  الفعل،  طلب  يعم  جن�ض  وهو  طلب،  اقت�ساء«اأي:  قولنا:»   
الفعل. وقولنا: »اقت�ساء كف«خرج به االأمر؛ الأنه اقت�ساء فعل. وقولنا: »على جهة 

اال�ستعالء«احرتاز به عن الدعاء وااللتما�ض.
امل�ساوي  قول  هو  وااللتما�ض  مثاًل،  املغفرة  ربه  العبد  �سوؤال  هو  فالدعاء   

مل�ساويه: ال ت�سرب فالنًا.
الأوىل 1421هـ - 2000م، )2/ 798(،  الطبعة  الريا�ص،  الر�سد،  الدين علي بن �سليمان، مكتبة  للمرداوي عالء  التحرير،  التحبري �سرح    )1( 
– بريوت، طبعة 1403هـ -  العلمية  الكتب  دار  باد�ساه،  باأمري  املعروف  البخاري  اأمني بن حممود  باد�ساه حممد  التحرير، لأمري  تي�سري 

1983م، )2/ 130(.
العني، للفراهيدي، مرجع �سابق، )93/4(، تاج العرو�ص، للزبيدي، مرجع �سابق، )40/ 148(.   )2( 

الثانية 1419ه - 1998م، )2/  الر�سالة، بريوت، الطبعة  القوي الطويف، موؤ�س�سة  الدين �سليمان بن عبد  �سرح خمت�سر الرو�سة، جنم    )3( 
الأوىل  الطبعة  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  العزيز،  عبد  الدين  عالء  للبخاري  البزدوي،  الإ�سالم  فخر  اأ�سول  عن  الأ�سرار  ك�سف   ،)428

1418هـ - 1997م، )1/ 256(.
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اخلال�سة: اأنطلب الكف عن الفعل ب�سيغة ال تفعل، اإن كان من اأدنى اإىل اأعلى فهو 
دعاء، اأو كان من م�ساٍو اإىل م�ساٍو فهو التما�ض، اأو كان من اأعلى اإىل اأدنى على جهة 

اال�ستعالء، فهو نهي)1(.
املطلب الرابع

تعريف الف�ساد لغة وا�سطالحًا
الف�ساد لغة:

�سد ال�سالح)2(.  
الف�ساد ا�سطالحًا:

وال  جمزئة،  غري  اأنها  يعني:  فف�سادها  عبادة،  كان  فاإن  ال�سحيح،  خالف   
للق�ساء، واإن كان معاملة، فرياد بف�سادها: عدم ح�سول  للذمة، وال م�سقطة  مربئة 
الثمرة املق�سودة منها، كثبوت امللكية يف البيع، وحل التمتع باملنكوحة يف النكاح، 

وا�ستيفاء املنفعة يف االإجارة)3(.
وهذا عند جمهور االأ�سوليني؛ الأنهم مل يفرقوا بني الباطل والفا�سد، بل هما   
فاإنهم  للحنفية  باطل)4(، خالفًا  فا�سد  فا�سد، وكل  باطل  فكل  مبعنى واحد عندهم، 
باأ�سله دون و�سفه)5(،  الفا�سد والباطل فالفا�سد هو ما كان م�سروعًا  يفرقون بني 
كبيع الدرهم بالدرهمني، فاأ�سل العقد هنا معاو�سة ماٍل مبال، وهو بيع �سحيح، ومل 
يتطرق اخللل اإىل اأي ركن من اأركانه، ولكن قلنا بف�ساد العقد لوجود و�سف عار�ض، 
وهو الف�سل الزائد اخلايل عن العو�ض)6(؛ الأنه حنئٍذ يكون عقد ربًا. فالفا�سد عندهم 
ي�سقط الق�ساء يف العبادات ويرتتب عليه اآثاره يف املعامالت كثبوت امللكية يف البيع، 
�سرح خمت�سر الرو�سة، للطويف، مرجع �سابق، )2/ 429(، ت�سنيف امل�سامع بجمع اجلوامع، للزرك�سي بدر الدين حممد بن بهادر، مكتب    )1( 

قرطبة، الطبعة الثالثة 1419هـ - 1999م، )2/ 626(.
العني، مرجع �سابق، )231/7(، تاج العرو�ص، مرجع �سابق، )8/ 496(.   )2( 

�سرح تنقيح الف�سول يف اخت�سار املح�سول يف الأ�سول، للقرايف اأبو العبا�ص �سهاب الدين اأحمد بن اإدري�ص بن عبد الرحمن املالكي، دار    )3( 
الفكر، الطبعة الأوىل 1418هـ - 1997م، �ص:)137(، �سرح الكوكب املنري، للعالمة حممد بن اأحمد املعروف بابن النجار، مكتبة العبيكان، 

الريا�ص، 1418هـ - 1997م، )473/1(.
امل�ست�سفى من علم الأ�سول، للغزايل اأبو حامد حممد بن حممد، حتقيق: حممد عبد ال�سالم عبد ال�سايف، دار الكتب العلمية، الطبعة الأوىل،    )4( 

1413هـ - 1993م، )318/1(، �سرح الكوكب املنري، مرجع �سابق، )473/1( .
ك�سف الأ�سرار، للبخاري، مرجع �سابق، )380/1(.   )5( 

تي�سري التحرير، لأمري باد�ساه، مرجع �سابق، )236/2(، ك�سف الأ�سرار، للبخاري، مرجع �سابق، )381/1(.   )6( 
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وحل التمتع باملنكوحة، ولكن مع االإثم)1(.
ال�سيء  على  فاحلكم  بو�سفه)2(،  وال  باأ�سله  م�سروعًا  لي�ض  ما  والباطل:   
املالقيح،  كبيع  �سروطه)3(،  اأو  اأركانه  يف  خلل  وجود  اإىل  راجع  بالبطالن  عندهم 
وامل�سامني، فمثل هذا البيع باطل؛ وذلك الأن املعقود عليه -وهو احلمل- غري مقدور 
عندهم  فالباطل  العقد)4(.  ي�سح  فال  املعدوم،  فكان مبثابة  احلال،  ت�سليمه يف  على 
مبثابة الفا�سد عند اجلمهور من حيث عدم اإ�سقاطه الق�ساء يف العبادة و عدم ترتب 
النكاح،  يف  باملنكوحة  التمتع  وحل  البيع،  يف  امللكية  كثبوت  املعامالت  يف  اآثاره 
على  املرتتبة  االأحكام  ومن  االأحكام.  من  ذلك  وغري  االإجارة،  يف  املنفعة  وا�ستيفاء 
تفريق احلنفية بني الفا�سد والباطل ما يلي: اأن املعقود عليه يف العقد الفا�سد ميلك 
بالقب�ض بخالف املعقود عليه بالعقد الباطل، اإال اأنه يحرم عليه حتى يزال الو�سف 
الفا�سد، فهنا النهي عن ال�سيء لو�سفه رفع �سفة هذا ال�سيء، وهو كونه حالاًل، ولكن 

بقي اأ�سل امل�سروعية موجبًا للملك ، ف�سار هذا ال�سيء املبيع حرامًا وفا�سدًا.
فاإنه ال  الباطل  العقد  اأما  الفا�سد،  باإزالة الو�سف  الفا�سد ميكن ت�سحيحه  العقد  اأن 

�سبيل اإىل ت�سحيحه)5(.
تنبيه: فاإن قيل اإن اجلمهور قد فرقوا بني الباطل والفا�سد يف بع�ض امل�سائل مع 

قولهم بعدم الفرق بينهما.
اجلواب: اأن غالب امل�سائل التي حكم اجلمهور عليها بالبطالن، هي ما كانت جممعًا 
على بطالنها، اأو كان اخلالف فيها �ساذًا. واأما التي حكموا بف�سادها فهي ما كانت 

حمل خالف بني العلماء)6(.
وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  طبعة   ، احلنفي  البابرتى  اأحمد  بن  حممود  بن  حممد  الدين  لأكمل  البزدوي،  الإ�سالم  فخر  لأ�سول  التقرير    )1( 

الإ�سالمية، الكويت، الطبعة الأوىل 2013م، )188/2(.
�سرح التلويح على التو�سيح ملنت التنقيح، للتفتازاين �سعد الدين م�سعود بن عمر، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأوىل 1416هـ -    )2( 

1996م، )1/ 421(.
ك�سف الأ�سرار، للبخاري، مرجع �سابق، )380/1(.   )3( 

تي�سري التحرير)236/2(، ك�سف الأ�سرار، للبخاري، مرجع �سابق، )381/1(.   )4( 
تي�سري التحرير، لأمري باد�ساه، مرجع �سابق، )236/2(.   )5( 

�سرح الكوكب املنري، ابن النجار، مرجع �سابق، )474/1(.   )6( 
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املبحث الثاين 
حترير حمل النزاع و الأقوال يف القاعدة

املطلب االأول
حترير حمل النزاع

من  كثري  لرجوع  القواعد؛  اأمهات  من  الف�ساد  النهي  "اقت�ساء  قاعدة  اإن   
امل�سائل الفرعية اإليها، وتخريج خالف االأئمة يف ماآخذهم عليها")1(، وقد اعتا�ست 
على قوم من املحققني، وا�سطربت فيها االآراء وت�سعبت، و�سبب ذلك عائٌد اإىل ثالثة 

اأمور:
اإذ كثري من االأقوال املحكية  الأول: تداخل االأقوال من حيث التاأ�سيل والتطبيق؛ 
يف القاعدة من حيث التاأ�سيل هي ناجتة عن اخلالف يف التطبيق الفقهي؛ مما زاد 

القاعدة �سعوبة واإ�سكااًل، وحال دون حترير االأقوال فيها. 
و�سفه  اأو  عنه،  املنهي  ذات  هو  هل  النهي،  مناط  حتقيق  يف  اال�سطراب  الثاين: 

الالزم له، اأو اأمر خارٍج عنهما.
عند  االأ�سويل  التقعيد  يف  مذهبهم  الأ�سل  املذاهب  اأرباب  بع�ض  خمالفة  الثالث: 

التطبيق الفقهي، مما اأورث ا�سطرابًا يف االأقوال ون�سبتها اإىل املذاهب.
ي�ساد  ال  التنزيه  نهي  الأن  التنزيه،  دون  التحرمي  نهي  هنا:  بالنهي  املراد   

ال�سحة)2(. 
حملِّ  عن  خارٌج  ال�سحة  اأو  الف�ساد  على  يدل  ما  به  اقرتن  الذي  النهي  اأن  ثانيًا: 
اأنه  على  تدل  قرينة  به  اقرتنت  ما  فمثال  املطلق)3(.  النهي  يف  النزاع  اإمنا  النـزاع، 
ُج امْلَْراأَُة َنْف�َسَها،  ُج امْلَْراأَُة امْلَْراأََة، َواَل ُتَزوِّ للف�ساد قوله:-�سلى الله عليه و�سلم- » اَل ُتَزوِّ
اإبراهيم �سلقيني، دار  ال�سافعي، درا�سة وحتقيق: حممد  الف�ساد، للعالئي �سالح الدين خليل كيكلدي  اأن النهي يقت�سي  حتقيق املراد يف    )1( 

الفكر-دم�سق، الطبعة الأوىل 1402ه-1982م، �ص:)60(.
بن  حممد  الدين  بدر  للزرك�سي  املحيط،  البحر  �ص:)60(،  ال�سابق،  امل�سدر  للعالئي،  الف�ساد،  يقت�سي  النهي  اأن  يف  املراد  حتقيق    )2( 

بهادر)املتوفى:794ه(، حققه: جلنة من علماء الأزهر، دار الكتبي، الطبعة الثالثة، 1424ه - 2005م، )400/3(.
حتقيق املراد يف اأن النهي يقت�سي الف�ساد، للعالئي، املرجع �سابق �ص:) 103-104(،  التحبري �سرح التحرير، للمرداوي عالء الدين علي    )3( 

بن �سليمان، مكتبة الر�سد، الريا�ص، الطبعة الأوىل 1421هـ - 2000م، ) 2290/5(.
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نف�سها  التي تزوج  الزانية هي  فاإن  َنْف�َسَها «)1(، فقوله:  ُج  ُتَزوِّ الَِّتي  ِهَي  اِنَيَة  الزَّ َفاإِنَّ 
قرينة على اأن النهي مقت�ض للف�ساد . ومثال ما اقرتنت به قرينة تدل اأنه على ال�سحة 
َخْب، َفاإِْن  َحِدُكْم َفاَل َيْرُفْث َواَل َي�سْ ْوِم اأَ قوله -�سلى الله عليه و�سلم-» اإَِذا َكاَن َيْوُم �سَ
اِئٌم «)2(. ويف بع�ض طرقه » اَل َت�َسابَّ َواأَْنَت  ينِّ اْمُروؤٌ �سَ ُه اأََحٌد اأَْو َقاَتَلُه، َفْلَيُقْل اإِ �َسابَّ
ه -�سلى الله  اِئٌم، َواإِْن ُكْنَت َقاِئًما َفاْجِل�ْض«)3(، فاإنَّ ينِّ �سَ َحٌد َفُقْل: اإِ َك اأَ ْن �َسابَّ اِئٌم، َواإِ �سَ
ْل بني اأن يكون ال�سابُّ �سائًما، اأو ال يكون �سائًما، ال�سوِم)4(.  عليه و�سلم- مل ُيف�سِّ

املطلب الثاين
حترير الأقوال يف القاعدة

وال يتاأتى ذلك اإال بالنظر اإىل اأق�سام املنهي عنه، وربط االأقوال به. اعلم اأن   
اأق�سام املنهي عنه ثالثة)5(:

الأول: املنهي عنه لذاته، كالزنى، والقتل، و�سرب اخلمر،)6( و�سالة احلائ�ض، وبيع 
امل�سامني واملالقيح)7(.

) 606/1(، و�سنن  رقم:) 1882(،  اإل بويل، حديث  نكاح  ل  باب  النكاح،  كتاب  القزويني،  يزيد  بن  الله حممد  لأبي عبد  ماجه،  ابن  �سنن    )1( 
الثاين وهو  ال�سطر  اأما   ، الأول من احلديث �سحيح  (، وال�سطر   227/3 ( الدارقطني،  اأحمد  بن  بن عمر  لأبي احل�سن علي  الدارقطني، 

قوله:)فاإن الزانية ..( فهو �سعيف.
رقم:)1904(،  حديث  �ستم،  اإذا  �سائم  اإين  يقول  هل  باب  ال�سوم،  كتاب  البخاري،  اإ�سماعيل  بن  حممد  الله  عبد  لأبي  البخاري،  �سحيح    )2( 
)141/4(، و�سحيح م�سلم، مل�سلم بن احلجاج الق�سريي الني�سابوري، كتاب ال�سيام، باب ف�سل ال�سيام، حديث رقم: )1151(، )708/2 (.

اأ�سد ال�سيباين، م�سند املكرثين من ال�سحابة، م�سند اأبي هريرة  م�سند الإمام اأحمد، لأبي عبد الله اأحمد بن حممد بن حنبل بن هالل بن    )3( 
-ر�سي الله عنه-، حديث رقم:)9532(، )327/15(، و�سحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، لأبي حامت حممد بن حبان بن اأحمد بن حبان 
بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي الُب�ستي، كتاب ال�سوم، باب اآداب ال�سوم، ذكر اخلرب الدال على اأن قول ال�سائم ملن جهل عليه: اإين �سائم، اإمنا 

اأمر اأن يقول بقلبه دون النطق به، حديث رقم:)3483(، )260/8(.
حتقيق املراد، للعالئي، مرجع �سابق، �ص:)105- 106(.   )4( 

الهامع �سرح جمع  الغيث  للزرك�سي، مرجع �سابق ،)439/2(،  البحر املحيط،  الرو�سة للطويف، مرجع �سابق، )439/2(،  �سرح خمت�سر    )5( 
اجلوامع، للعراقي ويل الدين اأبو زرعة اأحمد بن عبد الرحيم العراقي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأوىل، 1425هـ - 2004م، )280/1(، 

�سرح الكوكب املنري، لبن النجار، مرجع �سابق، )84/3( .
وهذا هو املعروف عند احلنفية بالأفعال احل�سية، وهي التي تعرف باحل�ص، ول يتوقف ح�سولها وحتققها على ال�سرع، وعالمته: �سحة    )6( 
الإطالق اللغوي عليه على اأنه حقيقة، كالزنا، فاإن حقيقته اللغوية وهو الوطء يف غري نكاح ول ملك ميني، وهي بعينها حقيقته ال�سرعية 

اأي�سا. ك�سف الأ�سرار، للبخاري)377/1(، و�سلم الأ�سول ل�سرح نهاية ال�سول لالإ�سنوي، حممد بخيت املطيعي، )297/2(. 
اأما بيع امل�سامني واملالقيح، فلي�ست من الأفعال احل�سية، ولكنها باطلة عندهم، اإل اأنهم يخالفون اجلمهور يف ماأخذ البطالن، فماأخذه عند   
اجلمهور هو هذه القاعدة، وماأخذه عندهم اأنها لي�ست بيوعا اأ�سال لأنها معدومة، واملعدوم ل ي�سلح حمال للبيع، وعليه فالنهي الوارد عنها 
لي�ص على احلقيقة، واإمنا هو جماز عن النفي. ك�سف الأ�سرار، للبخاري، مرجع �سابق، )411/1(، فواحت الرحموت �سرح م�سلم الثبوت، 

لعبد العلي حممد بن نظام الدين حممد الأن�ساري، دار الكتب العلمية- بريوت، الطبعة الأوىل1423ه-2002م، )442/1(.
املالقيح: هو بيع ما يف بطون الأمهات من الأجنة، وامل�سامني:هو بيع ما يف اأ�سالب الفحول من املاء- وذلك باأن يقول الرجل: بعتك اجلنني    )7( 
الذي يف بطن الناقة، او بعتك ما ي�سرب الفحل يف عامه، وهذا البيع كان معروفًا عند العرب. تهذيب اللغة، لالأزهري)34/4( ، ل�سان العرب 

لبن منظور)580/2( ، تاج العرو�ص للزبيدي)96/7(.
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الثاين: املنهي عنه لو�سٍف مالزم له، كالنهي عن ربا الف�سل، فاإنه من اأجل الزيادة، 
وهي و�سف مالزم له، وكالنهي عن �سوم يوم العيد، فاإنه لو�سف، وهو االإعرا�ض 
عن �سيافة الله تعاىل يف هذا اليوم، وهذا الو�سف يالزم يوم العيد، وال ينفك عنه، 
اأنه  فاإنه لو�سف مالزم، وهو  ال�سم�ض وغروبها،  ال�سالة وقت طلوع  وكالنهي عن 

وقت ُيعبد فيه ال�سيطان)1(.
الثالث: املنهي عنه لو�سف خارج عنه غري الزم له، كالنهي عن عقد البيع وقت نداء 
اجلمعة- عند من يرى اأن النهي فيه لو�سف خارج عنه غري الزم له، فاإن النهي فيه 
لي�ض راجعًا اإىل ذات البيع، وال اإىل ما يالزمه، بل هو راجع اإىل اأمر خارج عنه، وهو 
الت�ساغل به عن ال�سعي اإىل اجلمعة، وهذا الت�ساغل ال يلزم منه فوات اجلمعة، الإمكان 
اأن يعقد عددًا من البيع بعد النداء ثم يدرك اجلمعة. ووجه انح�سار الق�سمة يف ثالثة: 
هو اأن النهي اإما اأن يكون متوجهًا اإىل عني ال�سيء وذاته، اأو اإىل خارج عن ماهيته، 
وهذا اخلارج اإما اأن يكون و�سفًا الزمًا للمنهي عنه وال ينفك عنه، اأو و�سفا غري الزم 

له ُمْنَفٍك عنه. 
املطلب الثالث

قاعدة اقت�ساء النهي الف�ساد
الفرع الأول: ُمقت�سى النَّهييِ وُموَجُبه:

اختلف االأ�سوليون يف مطلق النهي عن ال�سيء، هل يقت�سي البطالن اأم ال؟،   
على اأربعة اأقوال:

عبادة  عنه  املنهي  كان  البطالن،�سواء  يقت�سي  مطلقًا)2(  النهي  اإن  الأول:  القول 

احلنفية ي�سمون هذا بالنهي عن الت�سرفات ال�سرعية، و الت�سرفات ال�سرعية: ما يتوقف ح�سولها وحتققها على ال�سرع، وعالمته: اأن يزيد    )1( 
ال�سرع - مع الوجود احل�سي للفعل - �سروطا واأركانا، ل يعترب �سرعا اإل بها، كال�سالة وال�سوم، فكونهما قربة متوقف على اأركان و�سروط، 
�سابق،  مرجع  للبخاري،  الأ�سرار  ك�سف  بتحققها.  اإل  �سرعا  بيعا  ي�سمى  ل  واأركانا،  �سروطا  امللك  لإفادته  ال�سارع  اعترب  فقد  البيع  وكذلك 

)377/1(، �سلم الأ�سول ل�سرح نهاية ال�سول لالإ�سنوي، حممد بخيت املطيعي، دار الفاروق، الطبعة الأوىل، 1432هـ - 2011م، )297/2(.
مرادهم بذلك �سواء كان النهي لعينه، اأو لو�سفه الالزم، اأو لو�سف خارج غري لزم اإل اأن يدل دليل على عدم الف�ساد.   )2( 
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واحلنابلة)3(،  وال�سافعية)2(،  املالكية)1(،  من  اجلمهور  قوُل  وهو  معاملة،  اأو 
والظاهريِة)4(.

القول الثاين: اإن النهي يقت�سي البطالن يف العبادات دون املعامالت)5(، وهو قوُل 
اأبي احل�سني الب�سري)6()7(، والرازي)8(، والغزايل)9()10(.

القول الثالث: اإن النهي اإذا كان لعينه؛ فيقت�سي البطالن، �سواء كان املنهي عنه 
عبادة اأو معاملة، واإذا كان لو�سفه الالزم)11(، اأو لو�سف خارج غري الزم؛ فيقت�سي 

الف�ساد مع االإثم)12(، وهو قوُل احلنفية)13(.
اإحكام الف�سول يف اأحكام الأ�سول، للباجي اأبو الوليد �سليمان بن خلف بن �سعد بن اأيوب بن وارث التجيبي القرطبي الأندل�سي، دار الغرب    )1( 
الإ�سالمي، بريوت، الطبعة الأوىل 1407هـ - 1986م، )376/1(، تقريب الو�سول اإىل علم الأ�سول، لبن جزي حممد بن اأحمد بن حممد 

الكلبي، الطبعة الثانية، 1423هـ - 2002م، �ص:)166(.
قواطع الأدلة يف اأ�سول الفقه، لل�سمعاين اأبو املَظفَّر من�سور بن حممد ال�سافعي ، الطبعة الأوىل، 1418هـ - 1998م، )140/1(، الإحكام    )2( 
يف اأ�سول الأحكام، لالآمدي اأبو احل�سن �سيف الدين علي بن اأبي علي بن حممد بن �سامل، دار ال�سميعي، الريا�ص، الطبعة الأوىل، 1424هـ 

- 2003م، )188/2(.
التحبري، للمرداوي، مرجع �سابق، )2289/5( ، �سرح الكوكب املنري، لبن النجار، مرجع �سابق،  )84/3(.   )3( 

الإحكام يف اأ�سول الأحكام، لبن حزم اأبو حممد علي بن اأحمد بن �سعيد بن حزم الظاهري ، دار الآفاق اجلديدة، بريوت، الطبعة الثانية    )4( 
1403هـ - 1983م، )285/3(.

تف�سيل هذا القول على النحو التايل:   )5( 
فاأبو احل�سن الب�سري مذهبه: اأن النهي اإذا كان لعينه، اأو لو�سفه الالزم؛ فاإنه يقت�سي البطالن يف العبادات دون املعامالت، واإذا كان لو�سف   

خارج غري لزم، فاإنه ل يقت�سي البطالن يف العبادات ول املعامالت. 
واأما الرازي والغزايل فمذهبهما: اأن النهي اإذا كان لعينه؛ فاإنه يقت�سي البطالن يف العبادات دون املعامالت، واإذا كان لو�سفه الالزم، اأو   

لو�سف خارج غري لزم، فاإنه ل يقت�سي البطالن يف العبادات ول املعامالت.
هو اأبو احل�سني حممد بن علي بن الطيب الب�سري �سيخ املعتزلة، وله كتاب )املعتمد(يف اأ�سول الفقه تويف: �سنة:)436 ه(.  �سري اأعالم    )6( 
ال�سفدي)املتوفى:764هـ(،حتقيق:  اأيبك  بن  خليل  الدين  �سالح  لل�سفدي  بالوفيات،  والوايف  �سابق،  م�سدر  للذهبي)518/17(،  النبالء 

اأحمد الأرناوؤوط وتركي م�سطفى، دار اإحياء الرتاث، بريوت، طبعة 1420هـ- 2000م، )4/ 92(.
ري، دار الكتب العلمية – بريوت، الطبعة الأوىل 1403ه، )183/1(. املعتمد يف اأ�سول الفقه، لأبي احل�سني حممد بن علي الطيب الَب�سْ   )7( 

املح�سول يف اأ�سول الفقه، للرازي اأبو عبد الله حممد بن عمر بن احل�سن بن احل�سني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين)املتوفى:606هـ(،    )8( 
درا�سة وحتقيق: الدكتور طه جابر فيا�ص العلواين، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، الطبعة الثالثة 1418 هـ - 1997 م، )291/2(.

اَئة، له موؤلفات كثرية منها:  ، ولد بطو�ص �سنة خم�سني َواأَْرَبعميِ ّ د بن اأَْحمد الطو�سي الَْغزايليِ مَّ د بن حُمَ مَّ د بن حُمَ مَّ د حُمَ هو الإيَِمام اأَُبو َحاميِ   )9( 
ائة. طبقات ال�سافعية  َرة �سنة خم�ص َوَخْم�سميِ يط والو�سيط يف الفقه ال�سافعي، تويّف يفيِ ُجَماَدى اْلآخيِ امل�ست�سفى يف اأ�سول الفقه، والَْب�سيِ

لل�سبكي)191/6(، وطبقات ال�سافعية لبن قا�سى �سهبة)293/1(.
امل�ست�سفى من علم الأ�سول، للغزايل اأبو حامد حممد بن حممد، دار الكتب العلمية، الطبعة الأوىل 1413هـ - 1993م، )199/3(.   )10( 

قال القرايف:" الفرق بني ما نهي عنه لعينه وما نهي عنه لأمر خارج عنه، اأن اأركان العقد اأربعة: عو�سان، ومتعاقدان، فمتى وجدت الأربعة    )11( 
من حيث اجلملة �ساملة عن النهي، فقد وجدت املاهية املعتربة �سرعًا �ساملة عن النهي، فيكون النهي اإمنا تعلق باأمر خارج عنها، ومتى انخرم 
واحد من الأربعة، فقد عدمت املاهية". وهذا فرق ح�سن دقيق، اإل اأنه خا�ص بالعقود. اأنوار الربوق يف اأنواء الفروق، للقرايف �سهاب الدين 

يَّام، موؤ�س�سة الر�سالة، الطبعة الأوىل 1424هـ - 2003م، )151/2(. اأحمد بن اإدري�ص القرايف، حتقيق عمر ح�سن القيِ
وهناك فرق اآخر ي�سمل العقود والعبادات، وهو ما نقله الزرك�سي عن ابن ال�سمعاين: اأن كل نهي يطلب ل�سد املنهي عنه، فهو نهي عن نف�ص   
ال�سيء، كالنهي عن الزنا، فهو لطلب �سده وهو ترك الزنا، وكذا النهي عن ال�سالة زمن احلي�ص، فهو لطلب �سده وهو ترك ال�سالة، واإذا 
مل يكن لطلب �سده فال يكون يف نف�سه منهيا عنه، بل يكون لأمر خارج، كال�سالة يف الدار املغ�سوبة، فاإنه لي�ص لطلب �سدها، وهو ترك 
ال�سالة، وكذلك البيع وقت النداء، حتى لو ا�ستغل ب�سيء غري البيع كان منهيا عنه، ولو باع وهو ي�سعى مل يكن منهيا عنه.   البحر املحيط 

للزرك�سي)453/2(.
الباطل  التفريق بني  اأ�سلهم يف  املنهي عنه؛ جريًا على  لإقدامه على  الإثم؛  ف�ساده مع  اأنه ل يقت�سي بطالنه، ولكن يقت�سي  بذلك   )12(  مرادهم 

والفا�سد. اأ�سول ال�سرخ�سي، )88/1(، وك�سف الأ�سرار للبخاري)259/1(.
اأ�سول ال�سرخ�سي، ل�سم�ص الدين اأبي بكر حممد بن اأحمد بن اأبي �سهل ال�سرخ�سي، دار املعرفة، بريوت، الطبعة الأوىل 1414هـ - 1993م،    )13( 
الأوىل  الطبعة  بريوت،  الفكر،  دار  حممد)املتوفى:879ه(،  بن  حممد  احلاج  اأمري  لبن  التحرير،  �سرح  يف  والتحبري  التقرير   ،)80/1(

1417ه-1996م، )403/1(، وتي�سري التحرير، لأمري باد�ساه، مرجع �سابق، )376/1(.
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حقوق  دون  الله  حقوق  يف  البطالن  يقت�سي  مطلقًا)1(  النهي  اإن  الرابع:  القول 
االآدميني، وهو قوُل بع�ض املالكية)2(.

القول اخلام�ص: اإنه ال يقت�سي البطالن مطلقًا بذاته،�سواء كان املنهي عنه عبادة 
اأو عدمه)3(، وقالوا:  الف�ساد  النهي بدليل يدل على  اأو معاملة، بل ال بد من اقرتان 
اإدخال املنهي عنه يف الوجود فقط، وهو قوُل بع�ض  اإن مدلول النهي هو املنع من 

املتكلمني)4(.
الفرع الثاين: جهُة ف�ساديِ املنهيِّ عنه: 

اختلف االأ�سوليون يف ف�ساِد املنهيِّ عنه،هل هو م�ستفاد من جهة اللغة ، اأم   
من جهة ال�سرع، اأم من جهة املعنى على ثالثة اأقوال:

اأكرث  عن  حمكي  وهو  اللغة،  جهِة  من  الف�ساِد  على  يدلُّ  هَي  النَّ اأنَّ  الأول:  القول 
احلنابلة)5(. 

رع فقط، وهو قول جمهور  هَي يدلُّ على الف�ساِد من جهِة ال�سَّ القول الثاين: اأنَّ النَّ
العلماء)6(.

عنه  املنهيِّ  ُقبُح  وهو  املعنى،  جهِة  من  الف�ساِد  على  يدلُّ  هَي  النَّ اأنَّ  الثالث:  القول 
وحظُره، وهو قول بع�ض ال�سافعية)7(.

مرادهم بذلك �سواء كان النهي لعينه، اأو لو�سفه الالزم، اأو لو�سف خارج غري لزم.   )1( 
�ص:)228(،  للمازري،  الأ�سول،  برهان  من  املح�سول  اإي�ساح  تيمية.  ابن  احلنابلة  من  القول  هذا  على  وتبعهم  والتلم�ساين،  كاملازري،    )2( 

ومفتاح الو�سول للتلم�ساين �ص:)421(، وجمموع الفتاوى، ل�سيخ الإ�سالم اأحمد بن عبد احلليم بن تيمية، )285/29(.
الفعل  �سحة  يف  �سرًطا  جعلت  التي  ببع�سها  اأو  ال�سرعية  �سروطه  جلميع  خماًل  للنهي  م�سادًفا  وقوعه  كان  اإن  عنه،  املنهي  اأن  ذلك:  ومن    )3( 
واإجزائه اإن كان عبادة، اأو يف �سحته ونفوذه اإن كان عقًدا، وجب الق�ساء بف�ساده، واإن مل توؤثر م�سادفة املنهي عنه للنهي يف �سيء من 

�سروطه ال�سرعية، اأو بع�سها، فالعبادة �سحيحة والعقد نافذ.
التقريب والإر�ساد، للباقالين القا�سي اأبي بكر حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر بن القا�سم، موؤ�س�سة الر�سالة، الطبعة الثانية 1418هـ -    )4( 

1998م، )350/2(.
التحبري، للمرداوي، مرجع �سابق،)2289/5(، �سرح الكوكب املنري، لبن النجار، مرجع �سابق، )84/3(.   )5( 

فواحت الرحموت، لبن نظام الدين، مرجع �سابق، )438/1(، واإحكام الف�سول، للباجي، مرجع �سابق، )234/1(، �سرح اللمع، لأبي اإ�سحاق    )6( 
�سابق،  مرجع  للمرداوي،  والتحبري،   ،)302/1( 1998م،   - 1408هـ  الأوىل  الطبعة  الإ�سالمي،  الغرب  دار  ال�سريازي،  علي  بن  اإبراهيم 

)2289/5(، الإحكام، لبن حزم، مرجع �سابق، ) 285/3(.
عي الف�ساَد ب�سيغةيِ النَّهي، لكن نقول: اإمنا جاء الف�ساُد  ْمعاين يف قواطع الأدلة)150/1(، حيث قال:" والأَْوىَل: اأن ل ندَّ وهو اأبو املُظفَّر ال�سَّ   )7( 

من حيث معنى النهي"، َوَن�َسَب هذا القول اإىل جماعة من اأ�سحاب اأبى حنيفة.
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املبحث الثالث
التطبيقات الفقهية لقت�ساء النهي الف�ساد

املطلب االأول
م�ساألة ال�ستنجاء بالروث والعظم

القرع الأول: درا�سة امل�ساألة الفقهية.
حترير حمل النزاع:

.)1( ِج�َسنْيِ اأوًل: اتفقت املذاهب االأربعة على حترمي اال�ستنجاء بالروث والعظام النَّ
والعظام  بالروث  اال�ستنجاء  حترمي  اإىل  واملالكية  وال�سافعية  احلنفية  ذهب  ثانيًا: 

اِهَرْيِن)2(، خالفًا للمالكية الذين اأجازوا ذلك مع الكراهة)3(. الطَّ
ثالثًا: اختلف الفقهاء فيمن ا�ستنجى بروث اأو عظم، هل ي�سح ا�ستنجاوؤه اأم يبطل؟، 

على ثالثة اأقوال:
اأو  َطاِهَرْيِن  والعظام  الروث  كان  �سواء  مطلقًا،  ا�ستنجاوؤه  يبطل  الأول:  القول 

، وهو قول ال�سافعية واحلنابلة)4(. �َسنْيِ جَنِ
والعظام  الروث  كان  �سواء  مطلقًا،  الكراهة  مع  ا�ستنجاوؤه  ي�سح  الثاين:  القول 

، وهو قول احلنفية)5(.           �َسنْيِ َطاِهَرْيِن اأو جَنِ
وي�سح   ، ِج�َسنْيِ النَّ والعظام  بالروث  ا�ستنجاوؤه  فيبطل  التف�سيل:  الثالث:  القول 

اِهَرْيِن، وهو قول املالكية)6(. ا�ستنجاوؤه مع الكراهة بالروث والعظام الطَّ
حا�سية ابن عابدين، للعالمة حممد اأمني ابن عابدين احلنفي، دار الفكر، بريوت، الطبعة الثانية، 1412هـ- 1992م، )339/1(، مواهب    )1( 
اجلليل ل�سرح خمت�سر خليل، للحطاب اأبو عبد الله حممد بن حممد املغربي الرعيني، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأوىل، 1416هـ - 
1995م، )288/1(، احلاوي الكبري، للماوردي اأبي احل�سن علي بن حممد املاوردي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأوىل، 1419 هـ - 1999م، 
الثالثة،  الطبعة  الكتاب  عامل  دار  املقد�سي،  قدامة  بن  اأحمد  بن  الله  عبد  الدين  موفق  قدامة  لبن  احلنبلي،  الفقه  يف  املغني   ،)،)173/1(

1417هـ-1998م، )116/1(.
امل�سادر ال�سابقة.   )2( 

�سرح اخلر�سي على خمت�سر �سيدي خليل، للعالمة حممد بن عبد الله اخلر�سي املالكي، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأوىل 1417هـ    )3( 
- 1997م، )151/1(.

احلاوي، للماوردي، مرجع �سابق، )173/1(، البيان يف مذهب الإمام ال�سافعي، للعمراين اأبي احل�سني يحيى بن اأبي اخلري، دار املنهاج،    )4( 
الطبعة الأوىل، 1421هـ 2000م، )226/1(، املغني، لبن قدامة، مرجع �سابق، )116/1(، ال�سرح الكبري على منت املقنع، لأبي الفرج �سم�ص 

الدين عبد الرحمن بن حممد بن اأحمد بن قدامة املقد�سي اجلماعيلي احلنبلي، دار الكتاب العربي للن�سر والتوزيع، )95/1(.
البناية يف �سرح الهداية، للعيني اأبي حممد حممد بن اأحمد العيني)املتوفى:855هـ(، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة الأوىل 1420هـ -    )5( 

2000م، )759/1(.
�سرح خمت�سر �سيدي خليل، للعالمة حممد بن عبد الله اخلر�سي املالكي )املتوفى:1101هـ(، �سبط وتخريج: زكريا عمريات، دار الكتب    )6( 

العلمية، بريوت، الطبعة الأوىل 1417هـ - 1997م، )151/1(.
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الفرع الثاين: بيان وجه تاأثري القاعدة يف امل�ساألة الفقهية، مع بيان راأي الباحث.
اأن النبي -�سلى الله عليه و�سلم- نهى عن  وجه تاأثري القاعدة يف امل�ساألة،   
َزاُد  ُه  َفاإِنَّ ِباْلِعَظاِم،  َواَل  ْوِث،  ِبالرَّ َت�ْسَتْنُجوا  اَل  بقوله:»  والعظام  بالروث  اال�ستنجاء 

«)1(، والنهي يقت�سي الف�ساد وعدم االإجزاء. نِّ اإِْخَواِنُكْم ِمَن اجْلِ
املطلب الثاين

م�ساألة الو�سوء بف�سل طهور املراأة
القرع الأول: درا�سة امل�ساألة الفقهية:

ف�سل الطهور: هو املاء الباقي يف االإناء بعد التطهر)2(.
حترير حمل النزاع:

اأوًل: اأجمع العلماء على جواز و�سوء الرجل واملراأة، واغت�سالهما معًا من اإناء واحد)3(.
ثانيًا: اتفقت املذاهب االأربعة على جواز و�سوء الرجل بف�سل املراأة)4(.
ثالثًا: اختلف الفقهاء يف و�سوء الرجل بف�سل طهور املراأة على قولني:

القول الأول: ال يجوز و�سوء الرجل بف�سل طهور املراأة، واإن تو�ساأ به فو�سوؤه 
باطل، وهو قول احلنابلة والظاهرية)5(.

باأن يكون املاء ي�سريًا، خلت به املراأة،  ويقيد احلنابلة قولهم: بعدم اجلواز   
للرجل  عندهم-  يجيز-  القيود  هذه  من  �سيء  فاختالل  حدث،  عن  كاملة،  لطهارة 

الو�سوء بف�سل طهور املراأة مطلقًا؛ موافقًة لقول اجلمهور.  
اأخرجه بهذا اللفظ الرتمذي)72/1(، يف اأبواب الطهارة، باب كراهية ما ي�ستنجى به، حديث رقم:)18(، واأ�سله يف م�سلم)332/1(، يف    )1( 

كتاب ال�سالة، باب اجلهر بالقراءة يف ال�سبح والقراءة على اجلن، حديث رقم:)450(.
عيون الأدلة يف م�سائل اخلالف بني فقهاء الأم�سار، لبن الق�سار اأبي احل�سن علي بن عمر بن اأحمد البغدادي املالكي املعروف بابن الق�سار،    )2( 

مكتبة امللك فهد الوطنية، الريا�ص، طبعة 1426 هـ - 2006 م، )719/2(.
املجموع �سرح املهذب، لإمام اأبي زكريا يحيى بن �سرف النووي، مع تكملة تقي الدين علي بن عبد الكايف ال�سبكي، مكتبة الإر�ساد، جدة،    )3( 
)190/2(، مواهب اجلليل ل�سرح خمت�سر خليل، للحطاب اأبو عبد الله حممد بن حممد املغربي الرعيني، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة 

الأوىل 1416هـ - 1995م، )52/1(.
حا�سية ابن عابدين، للعالمة حممد اأمني ابن عابدين احلنفي، دار الفكر، بريوت الطبعة الثانية 1412هـ - 1992م، )133/1(، املجموع،    )4( 
للنووي، مرجع �سابق، )191/2(، املغني، لبن قدامة، مرجع �سابق، )157/1(، ال�سرح الكبري على منت املقنع، لأبي الفرج، �سم�ص الدين 

عبد الرحمن بن حممد بن اأحمد بن قدامة املقد�سي اجلماعيلي احلنبلي، دار الكتاب العربي للن�سر والتوزيع، )21/1(.
املغني، لبن قدامة، مرجع �سابق، )157/1(، ال�سرح الكبري، عبد الرحمن املقد�سي، مرجع �سابق، )21/1(، املحلى بالآثار، لبن حزم اأبي    )5( 

حممد علي بن اأحمد بن �سعيد بن حزم ، دار الفكر، بريوت، )204/1(.
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جمهور  قول  وهو  املراأة،  طهور  بف�سل  الرجل  و�سوء  يجوز  الثاين:  القول 
العلماء)1(.          

الفرع الثاين: بيان وجه تاأثري القاعدة يف امل�ساألة الفقهية، مع بيان راأي الباحث.
اأَ  ْن َيَتَو�سَّ وجه تاأثري القاعدة يف امل�ساألة، اأن النبي -�سلى الله عليه و�سلم- »َنَهى اأَ  
االإمام  وقال  االإجزاء.  وعدم  الف�ساد  يقت�سي  والنهي  امْلَْراأَِة«)2(،  َطُهوِر  ِل  ِبَف�سْ ُجُل  الرَّ
َم - يقولون: اإذا خلت باملاء فال  ُه َعَلْيِه َو�َسلَّ لَّى اللَّ اأحمد: "اأكرث اأ�سحاب ر�سول الله - �سَ

يتو�ساأ منه، وهو اأمر ال يقت�سيه القيا�ض، فالظاهر اأنهم قالوه عن توقيف")3(. 
املطلب الثالث

م�ساألة الو�سوء والغ�سل باملاء املغ�سوب
القرع الأول: درا�سة امل�ساألة الفقهية:

حترير حمل النزاع:
اأوًل: اتفق الفقهاء على حرمة الغ�سب)4(، واعتربوه كبرية من كبائر الذنوب؛ ملا فيه 
من الظلم والتعدي والعدوان، وقد ُتُوِعَد الغا�سب- اإذا مل يتب- بالعذاب االأليم يوم 
ُه  ا ِمَن ااْلأَْر�ضِ ُظْلًما، َفاإِنَّ رْبً -�سلى الله عليه و�سلم- »َمْن اأََخَذ �سِ القيامة؛ لقول النبيِّ

نَي«)5(. ُقُه َيْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن �َسْبِع اأََر�سِ ُيَطوَّ
قوله  الكتاب  فمن  واالإجماع.  وال�سنة،  بالكتاب،  الغ�سب  حرمة  ثبتت  وقد   
مِّن  َفِريقا  لَِتأُكُلواْ  اِم  ٱحُلكَّ إِلَى  بِهَا  وَُتدُلواْ  ِبٱلباطِِل  بَينَُكم  َأموَالَُكم  َتأُكُلواْ  }وَاَل  تعاىل: 

انظر: حا�سية ابن عابدين، ابن عابدين، مرجع �سابق، )133/1(، املجموع، للنووي، مرجع �سابق، )191/2(.   )1( 
اأخرجه اأبو داود)61/1(، يف كتاب الطهارة، باب الو�سوء بف�سل و�سوء املراأة، حديث رقم:)82(، والرتمذي)120/1(، يف اأبواب الطهارة،    )2( 
باب يف كراهية ف�سل طهور املراأة، حديث رقم:)64(، واحلديث خمتلف فيه،  وقد �سححه ابن حجر يف الفتح)300/1(، حيث قال:" رجاله 
ثقات ومل اأقف ملن اأعله على حجة قوية ودعوى البيهقي اأنه يف معنى املر�سل مردودة لأن اإبهام ال�سحابي ل ي�سر وقد �سرح التابعي باأنه 
لقيه ودعوى بن حزم اأن داود راويه عن حميد بن عبد الرحمن هو بن يزيد الأودي وهو �سعيف مردودة فاإنه بن عبد الله الأودي وهو ثقة 

وقد �سرح با�سم اأبيه اأبو داود وغريه"، ووافقه على ذلك الألباين يف اإرواء الغليل)1/ 43(.
الله الزرك�سي احلنبلي، دار  املغني، لبن قدامة، مرجع �سابق، )158/1(، �سرح خمت�سر اخلرقي، للزرك�سي �سم�ص الدين حممد بن عبد    )3( 

العبيكان، الطبعة الأوىل1413هـ - 1993م، )301/1(.
بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع، للكا�ساين اأبي من�سور عالء الدين اأبي بكر بن م�سعود الكا�ساين، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة    )4( 
الأوىل1418 ه - 1997م، )148/7(، مواهب اجلليل، للحطاب، مرجع �سابق، )273/5(، املجموع، للنووي، مرجع �سابق، )232/14(، 

املغني، لبن قدامة، مرجع �سابق، )177/5(.
اأخرجه البخاري )107/4(، يف كتاب بدء اخللق، باب ما جاء يف �سبع اأر�سني، حديث رقم:)3198( وم�سلم )1231/3(، يف كتاب امل�ساقاة،    )5( 

باب حترمي الظلم وغ�سب الأر�ص وغريها، حديث رقم:)1610(.
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َأموَِل ٱلنَّاِس ِبٱإلِثِم وََأنُتم َتعَلمُونَ{ ]البقرة: 188[، ووجه الداللة: اأنه دل على حترمي اأكل 
االأموال بغري احلق؛ الأن املعنى: ال ياأكل بع�سكم مال بع�ض بغري حق، ويدخل فيه 
الغ�سوب وجحد احلقوق، وما ال تطيب به نف�ض مالكه، اأو حرمته ال�سريعة واإن طابت 
-�سلى الله عليه و�سلم- يف حجة الوداع»  به نف�ض مالكه)1(. ومن ال�سنة قول: النبيِّ
ُكْم َعَلْيُكْم َحَراٌم، َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َهَذا، يِف َبَلِدُكْم َهَذا،  ْعَرا�سَ َفاإِنَّ ِدَماَءُكْم َواأَْمَواَلُكْم َواأَ

اِهُد اْلَغاِئَب«)2(. ِغ ال�سَّ يِف �َسْهِرُكْم َهَذا، َفْلُيَبلِّ
من  واأنه  عقوبته،  و�سدة  والغ�سب  الظلم  حترمي  على  دل  اأنه  الدللة:  ووجه 

الكبائر)3(.
وقد اأجمع العلماء على حترمي الغ�سب؛ لداللة الكتاب وال�سنة على ذلك)4(.  

على  احلدث،  به  ُيْرَفُع  الذي  املاء  يف  االإباحة  ا�سرتاط  يف  الفقهاء  اختلف  ثانيًا: 
قولني:

القول الأول: ال ي�سرتط لرفع احلدث اأن يكون املاء مباحًا، فت�سح الطهارة باملاء 
غري املباح مع االإثم، وبه قال اجلمهور)5(.

القول الثاين: ي�سرتط لرفع احلدث اأن يكون املاء مباحًا، فال ت�سح الطهارة باملاء 
َع على هذا  غري املباح، وتبطل العبادة به، وبه قال احلنابلة)6(، والظاهرية)7(. َوَتَفرَّ
اخلالف اختالفهم يف حكم الو�سوء والغ�سل باملاء املغ�سوب، وقد اطرد كل الفريق 
اأ�سله يف هذه امل�ساألة. فمن يرى عدم ا�سرتاط االإباحة يف املاء الذي ُيْرَفُع به احلدث، 
اجلامع لأحكام القراآن، للقرطبي �سم�ص الدين اأبي عبد الله حممد بن اأحمد بن اأبي بكر بن فرح الأن�ساري اخلزرجي القرطبي، دار الكتب    )1( 

امل�سرية – القاهرة، الطبعة الثانية 1384هـ - 1964م، )338/2(.
اأخرجه البخاري)2/ 176(، يف كتاب احلج، باب اخلطبة اأيام منى، حديث رقم:) 1739(،م�سلم)1306/3(، يف كتاب الق�سامة واملحاربني    )2( 

والق�سا�ص والديات، باب تغليظ حترمي الدماء والأعرا�ص والأموال، حديث رقم:)1679(.
البابي  م�سطفى  مكتبة  احلديث،  دار  ال�سنعاين،  الأمري  اإ�سماعيل  بن  حممد  لل�سنعاين  الأحكام،  اأدلة  من  املرام  بلوغ  �سرح  ال�سالم  �سبل    )3( 

احللبي، الطبعة الرابعة 1379هـ- 1960م، )70/3(.
انظر: بدائع ال�سنائع، للكا�ساين، مرجع �سابق، )148/7(، مواهب اجلليل، للحطاب، مرجع �سابق، )273/5(، املجموع، للنووي، مرجع    )4( 

�سابق، )232/14(، املغني، لبن قدامة، مرجع �سابق، )177/5(.
انظر: البناية للعيني)759/1(، حا�سية ابن عابدين)341/1(، �سرح خمت�سر خليل، للخر�سي، مرجع �سابق، )181/1(، املجموع، للنووي،    )5( 

مرجع �سابق، )251/1(.
ال�سرح الكبري، عبدالرحمن املقد�سي، مرجع �سابق، )60/1(، �سرح منتهى الإرادات، للبهوتي من�سور بن يون�ص بن اإدري�ص البهوتي، دار    )6( 

عامل الكتب، بريوت، الطبعة الأوىل 1414هـ-1993م، )1/ 52(.
املحلى، لبن حزم، مرجع �سابق، )207/1(.   )7( 
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قال ب�سحة الو�سوء والغ�سل باملاء املغ�سوب مع االإثم، وهو قول اجلمهور. ومن يرى 
الو�سوء والغ�سل  ُيْرَفُع به احلدث، قال بعدم �سحة  الذي  املاء  االإباحة يف  ا�سرتاط 

باملاء املغ�سوب مع بطالن العبادة بهما، وهو قول احلنابلة، والظاهرية.
الفرع الثاين: بيان وجه تاأثري القاعدة يف امل�ساألة الفقهية، مع بيان راأي الباحث.

�سرعًا  عنه  منهي  الغ�سب  اأن  احلنابلة،  عند  امل�ساألة  القاعدة يف  تاأثري  وجه   
َفِريقا  لَِتأُكُلواْ  اِم  ٱحُلكَّ إِلَى  بِهَا  وَُتدُلواْ  ِبٱلباطِِل  بَينَُكم  َأموَالَُكم  َتأُكُلواْ  }وَاَل  تعاىل:  لقوله 
مِّن َأموَِل ٱلنَّاِس ِبٱإلِثِم وََأنُتم َتعَلمُونَ{ ]البقرة: 188[، فالو�سوء والغ�سل  باملاء املغ�سوب 
ت�سرف يف املغ�سوب، وذلك منهي عنه، والنهي يقت�سي الف�ساد والبطالن، دل ذلك 

على بطالن الو�سوء والغ�سل باملاء املغ�سوب، وعدم اأجزائهما.
املطلب الرابع

م�ساألة الو�سوء من اآنية الذهب والف�سة
القرع الأول: درا�سة امل�ساألة الفقهية:

حترير حمل النزاع:
اأوًل: اأجمع العلماء على حترمي ا�ستعمال اآنية الذهب والف�سة يف االأكل وال�سرب)1(؛ 
يَباَج، َواَل َت�ْسَرُبوا يِف اآِنَيِة  لقول النبي-�سلى الله عليه و�سلم- »اَل َتْلَب�ُسوا احَلِريَر َواَل الدِّ

ْنَيا َوَلَنا يِف االآِخَرِة«)2(.  َها َلُهْم يِف الدُّ َحاِفَها، َفاإِنَّ ِة، َواَل َتاأُْكُلوا يِف �سِ َهِب َوالِف�سَّ الذَّ
ثانيًا: اتفق االأئمة االأربعة على حترمي ا�ستعمال اآنية الذهب والف�سة يف غري االأكل 
مظنة  ذلك  الأن  للمحرم؛  اال�ستعمال  بجامع  وال�سرب  االأكل  على  قيا�سًا  وال�سرب؛ 
ومظنة  امل�سرفني،  يحب  ال  والله  له،  ُخِلَقا  ما  غري  يف  النقدين  با�ستعمال  ال�سرف 
اخليالء والكرب ملا يف ذلك من امتهانهما، ومظنة الفخر وك�سر قلوب الفقراء والله ال 

يحب كل خمتال فخور)3(.
املجموع، للنووي، مرجع �سابق، )249/1(، املغني، لبن قدامة، مرجع �سابق، )55/1(.   )1( 

�ٍص، حديث رقم:)5426(، وم�سلم، مرجع �سابق، )1638/3(، يف كتاب  اأخرجه البخاري)77/7(، يف كتاب الأطعمة، باب الأكل يف اإناء ُمَف�سَّ   )2( 
اللبا�ص والزينة، باب حترمي ا�ستعمال اإناء الذهب والف�سة على الرجال والن�ساء حديث رقم:)2067(.

البناية، للعيني، مرجع �سابق، )69/12(، �سرح منتهى الإرادات، للبهوتي، مرجع �سابق،  )28/1(.   )3( 
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ثالثًا: اتفقت املذاهب االأربعة على حترمي ا�ستعمال اآنية الذهب والف�سة يف الطهارة)1(، 
واختلفوا يف �سحة الطهارة بها على قولني:

القول الأول: ي�سح الطهارة بها مع االإثم، وهو قول املذاهب االأربعة)2(.
القول الثاين: ال ي�سح الطهارة بها، وهو قول الظاهرية)3(، وقول للحنابلة)4(.

الفرع الثاين: بيان وجه تاأثري القاعدة يف امل�ساألة الفقهية، مع بيان راأي الباحث. 
وجه تاأثري القاعدة يف امل�ساألة عند احلنابلة، اأن النبي -�سلى الله عليه و�سلم-   
نهى عن ا�ستعمال اآنية الذهب والف�سة يف االأكل وال�سرب بقوله:» َواَل َت�ْسَرُبوا يِف اآِنَيِة 
ْنَيا َوَلَنا يِف االآِخَرِة«)5(،  َها َلُهْم يِف الدُّ َفاإِنَّ َحاِفَها،  َتاأُْكُلوا يِف �سِ ِة، َواَل  َهِب َوالِف�سَّ الذَّ
ا ُيَجْرِجُر  َ ٍة، َفاإِمنَّ ْو ِف�سَّ َناٍء ِمْن َذَهٍب، اأَ وبقوله-�سلى الله عليه و�سلم- »َمْن �َسِرَب يِف اإِ
َم«)6(، فمن تو�ساأ من اآنية الذهب والف�سة فقد ا�ستعملهما على  يِف َبْطِنِه َناًرا ِمْن َجَهنَّ
وجه حمرم �سرعًا؛ الأنه فعل ما حرَم عليه �سرعًا، وهذا املحرم ال يوجب ثبوت العبادة 
ال�سرعية؛ والعبادة ال ت�ستباح مبنهي عنه �سرعًا، والنهي يقت�سي الف�ساد والبطالن، 

وعدم اأجزائه.
الله مبع�سيته،  اإىل  تقرب  الو�سوء  الذهب والف�سة يف  اآنية  ا�ستعمال  والأن   
واإيقاع للو�سوء على غري وجه �سرعي ماأذوٍن فيه، وكل عبادة وقعت على غري وجه 
َعِمَل  »َمْن  و�سلم-  عليه  الله  -�سلى  النبيِّ لقوله:  مردودة  فهي  فيه،  ماأذوٍن  �سرعي 
«)7( اأي مردود، ورده يقت�سي بطالنه وعدم اأجزائه،  اأَْمُرَنا َفُهَو َردٌّ َعَلْيِه  َلْي�َض  َعَماًل 

فاقت�سى ذلك بطالن الو�سوء من اآنية الذهب والف�سة.
حا�سية ابن عابدين، ابن عابدين، مرجع �سابق، )341/6(، مواهب اجلليل، للحطاب، مرجع �سابق، )128/1(، احلاوي، للماوردي، مرجع    )1( 
عبدالرحمن  الكبري،  ال�سرح   ،)55/1( �سابق،  مرجع  قدامة،  لبن  املغني،   ،)250/1( �سابق،  مرجع  للنووي،  املجموع،   ،)77/1( �سابق، 

املقد�سي، مرجع �سابق،  )58/1(.
امل�سادر نف�سها.   )2( 

املحلى، لبن حزم، مرجع �سابق، )208/1(.   )3( 
�سرح العمدة يف الفقه، لبن تيمية تقي الدين اأبي العبا�ص اأحمد بن عبد احلليم بن عبد ال�سالم ابن تيمية احلراين، الريا�ص، الطبعة الأوىل،    )4( 

1412هـ، �ص:)115(.
�سبق تخريحه.   )5( 

اأخرجه م�سلم )1635/3(، يف كتاب اللبا�ص والزينة، باب حترمي ا�ستعمال اأواين الذهب والف�سة يف ال�سرب وغريه على الرجال والن�ساء،    )6( 
حديث رقم:)2065(.

�سبق تخريجه.   )7( 
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املطلب اخلام�ض
ميِ م�ساألة امل�سح على ال�سراب املَُحرَّ

القرع الأول: درا�سة امل�ساألة الفقهية:
حترير حمل النزاع:

اأوًل: امل�سح على اخلفني ثابت بالكتاب وال�سنة واالإجماع. فمن الكتاب قوله تعاىل: 
ٱمَلرَافِِق  إِلَى  وََأيدِيَُكم  وُجُوهَُكم  فَٱغسُِلواْ  ٱلصَّلَةِ  إِلَى  ُقمُتم  إَِذا  ءَامَنُواْ  َّذِينَ  ٱل }يََأيُّهَا 
اإىل  اإ�سارة  االآية  يف  الداللة:  وجه   .][ ٱلَكعبَنيِ{  إِلَى  وََأرجَُلُكم  بِرُءُوسُِكم  وَٱمسَحُواْ 
م�سح اخلفني وذلك على قراءة اجلر يف قوله: }وََأرجُلُِكم إِلَى ٱلَكعبَنيِ{ عطفًا على 
دًا مل�سحهما لكن  ُكم؛"الأن اخلف�ض يف الرجلني  اإمنا جاء ُمَقيِّ قوله:  َواٱم�َسُحوْا ِبُرُءو�سِ
و�سلم-  عليه  الله  الله -�سلى  القيد من ر�سول  هذا  وتلقينا  عليهما خفان،  كان  اإذا 
الله عليه و�سلم  اإال وعليهما خفان، فبني - �سلى  اأنه م�سح رجليه  اإذ مل ي�سح عنه 
اأن  فيه")1(، وال ميكن  التي مت�سح  الرجل، واحلال  فيه  تغ�سل  التي  بفعله احلال   -
يفهم من قراءة اجلر جواز م�سح القدم، ولو كانت مك�سوفة، الأن النبي - �سلى الله 
قراءة  يتوهم من  ما  بذلك  فاندفع  قدميه قط من غري خفني؛  عليه و�سلم- مل مي�سح 
اجلر. ومن ال�سنة حديث املغرية بن �سعبة-ر�سي الله عنه- اأنه قال: كنت مع النبي 
ْدَخْلُتُهَما  �سلى الله عليه و�سلم يف �سفر، فاأهويت الأنزع خفيه، فقال: »َدْعُهَما َفاإِينِّ اأَ
َطاِهَرَتنْيِ َوَم�َسَح َعَلْيِهَما«)2(.ومن االإجماع فقد اأجمع العلماء على جواز امل�سح على 

اخلفني)3(.
ثانيًا: اتفق االأئمة االأربعة على اأن امل�سح على اخلفني رخ�سة ولي�ض عزمية)4(.

ثالثًا: اختلف الفقهاء يف ا�سرتاط االإباحة يف اخلف املم�سوح عليه، على قولني:
اجلامع لأحكام القراآن، للقرطبي، مرجع �سابق، )93/6(.   )1( 

اأخرجه البخاري)52/1(، يف كتاب الو�سوء، باب اإذا اأدخل رجليه وهما طاهرتان، حديث رقم:)206(، وم�سلم)1/ 230(، يف كتاب الطهارة،    )2( 
باب امل�سح على اخلفني، حديث رقم:)274(.

املغني، لبن قدامة، مرجع �سابق، )174/1(، �سرح م�سلم، للنووي، مرجع �سابق،  )164/3(.   )3( 
النفراوي  غنيم  بن  اأحمد  لل�سيخ  القريواين،  زيد  اأبي  ابن  ر�سالة  على  الدواين  الفواكه   ،)570/1( �سابق،  مرجع  للعيني،  البناية،    )4( 
�سابق،  مرجع  للنووي،  املجموع،   ،)161/1( 1995م،   - 1415هـ  طبعة  الفكر،  دار  فرحات،  ر�سا  الأ�ستاذ  تخريج  )املتوفى:1126هـ(، 

)515/1(، �سرح منتهى الإرادات، للبهوتي، مرجع �سابق، )60/1(.
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على  امل�سح  ي�سح  بل  عليه،  املم�سوح  االإباحة يف اخلف  ت�سرتط  ال  الأول:  القول 
اخلف غري املباح مع االإثم، وبه قال احلنفية)1( وال�سافعية)2(.

على  امل�سح  ي�سح  فال  عليه،  املم�سوح  اخلف  يف  االإباحة  ت�سرتط  الثاين:  القول 
اخلف غري املباح، وتبطل العبادة به، وبه قال املالكية)3()4(، واحلنابلة)5(.

م  املَُحرَّ اخلف  على  امل�سح  حكم  يف  اختالفهم  اخلالف  هذا  على  َع  َوَتَفرَّ  
كاملغ�سوب، على قولني:

القول الأول: ي�سح امل�سح على اخلف املغ�سوب مع االإثم، وهو قول اجلمهور)6(.
القول الثاين: ال ي�سح امل�سح على اخلف املغ�سوب، وتبطل العبادة به، وهو قول 

احلنابلة)7(. 
الفرع الثاين: بيان وجه تاأثري القاعدة يف امل�ساألة الفقهية، مع بيان راأي الباحث. 
وجه تاأثري القاعدة يف امل�ساألة عند احلنابلة، اأن الغ�سب منهي عنه �سرعًا لقوله تعاىل: 
اِم لَِتأُكُلواْ َفِريقا مِّن َأموَِل ٱلنَّاِس ِبٱإلِثِم  }وَاَل َتأُكُلواْ َأموَالَُكم بَينَُكم ِبٱلباطِِل وَُتدُلواْ بِهَا إِلَى ٱحُلكَّ
وََأنُتم َتعَلمُونَ{ ]البقرة: 188[، فامل�سح على اخلف املغ�سوب، ت�سرف يف املغ�سوب، وذلك 
منهي عنه، وتقرب اإىل الله مبع�سيته، واإيقاع للم�سح على غري وجه �سرعي ماأذوٍن فيه، 
-�سلى  وكل عبادة وقعت على غري وجه �سرعي ماأذوٍن فيه، فهي مردودة لقوله: النبيِّ
«)8( اأي مردود، ورده يقت�سي  الله عليه و�سلم- »َمْن َعِمَل َعَماًل َلْي�َض َعَلْيِه اأَْمُرَنا َفُهَو َردٌّ

بطالنه وعدم اإجزائه؛ فاقت�سى ذلك بطالن امل�سح على اخلف املغ�سوب.
ّي احلنفي)املتوفى:800هـ(، املطبعة اخلريية، الطبعة  يديِ بيِ اجلوهرة النرية على خمت�سر القدوري، لأبي بكر بن علي بن حممد العبادي الزَّ   )1( 
ني املعروف بعالء  �سْ الأوىل 1322هـ، )88/1(، والدر املختار �سرح تنوير الأب�سار وجامع البحار، للح�سفكي حممد بن علي بن حممد احليِ

الدين احل�سكفي احلنفي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأوىل، 1423هـ- 2002م، �ص:)41(.
البيان، للعمراين، مرجع �سابق، )160/1(.   )2( 

الطبعة:  الإ�سالمي، بريوت،  الغرب  دار  بالقرايف،  ال�سهري  املالكي  الرحمن  عبد  بن  اإدري�ص  بن  اأحمد  الدين  �سهاب  العبا�ص  اأبو  الذخرية،    )3( 
الأوىل، 1994 م، )327/1(.

تنبيه: املالكية ي�سححون امل�سح على اخلف املغ�سوب مع ا�سرتاطهم يف اخلف املم�سوح عليه اأن يكون مباحا؛ لأنهم اأرادوا بهذا ال�سرتاط    )4( 
اخلف  على  امل�سح  بخالف  عنه،  املنهي  ذات  على  من�سب  فيه  النهي  لأن  باطل؛  و�سوءه  فاإن  عليه،  وم�سح  لب�سه،  اإذا  ميِ  املُْحريِ ُخفِّ  اإخراج 

املغ�سوب، فاإن النهي فيه لي�ص لذات املنهي عنه، بل لأمر اآخر خارج عنه. انظر: الذخرية للقرايف)327/1(.
�سرح اخلرقي، للزرك�سي، مرجع �سابق، )396/1(.   )5( 

البناية، للعيني، مرجع �سابق، )603/1(، املجموع، للنووي، مرجع �سابق، )510/1(، احلاوي، للماوردي، مرجع �سابق، )365/1(.   )6( 
املغني، لبن قدامة، مرجع �سابق، )214/1(، ال�سرح الكبري، عبد الرحمن املقد�سي، مرجع �سابق،)161/1(.   )7( 

�سبق تخريجه.   )8( 
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خامتــــــة
: النتائجيِ

نهي التحرمي دون التنزيه، الأن نهي التنزيه ال ي�ساد ال�سحة. كما اأن النهي الذي   /1
اقرتن به ما يدل على الف�ساد اأو ال�سحة خارٌج عن حملِّ النـزاع، اإمنا النزاع  يف 

النهي املطلق.
اإن النهي يقت�سي الف�ساِد مطلًقا يف العبادات واملعامالت.   /2

اتفق االأ�سوليون على عدم التفرقة بني الفا�سد والباطل يف العبادات.   /3
يوؤثر يف امل�ساألة الفقهية اأكرث من قاعدة اأ�سولية، كم�ساألة حكم �سالة املنفرد خلف    /4
اأّثرت فيها قاعدة)اقت�ساء النهي الف�ساد(، وقاعدة )ترك اال�ستف�سال  ال�سف، 

يف مقام االحتمال ينزل منزلة العموم يف املقال(. 
التو�سيات :

التطبيق  التقعيد االأ�سويل عند  العلماء عن  باأ�سباب عدول  اأوًل: �سرورة االهتمام 
الفقهي، واإبرازه يف بحث علمي حمكم.

ثانيًا: االهتمام بالبحث يف امل�سائل االأ�سولية؛ فهو ميدان خ�سب، وال زالت احلاجة 
به بحثًا وفح�سًا، وحتقيقًا وتدقيقًا، فالبحث  ال�سرعي  العلم  اإىل اهتمام طلبة  قائمة 
يف امل�سائل االأ�سولية مع تطبيقاتها يقوي ملكة تخريج الفروع على االأ�سول، مما 
ال�ستخراج  كلية؛  قواعد  اإىل  وردها  امل�ستجدة،  النوازل  تكييف  الفقيه  على  ي�سهل 

حكم النازلة على �سوء منهج علمي ر�سني. 
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امل�سادر واملراجع
الكرمي. القراآن  	•

اأ�سول الفقه: للعالمة الفقيه �سم�ض الدين حممد بن مفلح املقد�سي )ت: 763هـ(   -
 - 1420هـ  االأوىل  الطبعة  العبيكان،  مكتبة  ال�سدحان،  حممد  بن  فهد  حتقيق: 

1999م.
اخلام�سة  الطبعة  بريوت،  للماليني،  العلم  دار  الِزرْكلي،  الدين  خلري  االأعالم:   -

ع�سرة، 2002م.
بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع: الأبي من�سور عالء الدين اأبي بكر بن م�سعود   -
الكتب  دار  املوجود،  عبد  وعادل  معو�ض  علي  حتقيق:  الكا�ساين)ت:587ه(، 

العلمية- بريوت، الطبعة االأوىل 1418ه - 1997م.
البناية يف �سرح الهداية: الأبي حممد حممد بن اأحمد العيني)ت: 855هـ(، دار   -

الكتب العلمية - بريوت، الطبعة االأوىل 1420هـ - 2000م.
اخلري  اأبي  بن  يحيى  احل�سني  اأبي  لالإمام  ال�سافعي:  االإمام  مذهب  يف  البيان   -
العمراين، )ت: 558هـ( حتقيق: قا�سم حممد النوري، دار املنهاج، الطبعة االأوىل 

1421هـ 2000م.
تاج الرتاجم: لالإمام زين الدين قا�سم بن ُقطُلوبغا ال�سودوين اجلمايل احلنفي)ت:   -
879هـ(، حتقيق: حممد خري رم�سان يو�سف، دار القلم – دم�سق، الطبعة االأوىل 

1413هـ - 1992م.
تاج العرو�ض من جواهر القامو�ض: لل�سيد حممد بن حممد مرت�سى احل�سيني   -
حممد  ال�سالم  عبد  منهم  النا�ض،  من  جمموعة  حتقيق  1205هـ(،  الزبيدي)ت: 
 - 1385هـ  الكويت،  حكومة  مبطبعة  طبع  فراج،  اأحمد  ال�ستار  وعبد  هارون، 

1965م.



جملة ت�أ�صيل العلوم {314}

التحبري �سرح التحرير: للعالمة عالء الدين علي بن �سليمان املرداوي)ت: 885(   -
حتقيق الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله اجلربين، والدكتور عو�ض بن حممد 
الطبعة  الريا�ض،  الر�سد،  مكتبة  ال�سراح،  حممد  بن  اأحمد  والدكتور  القرين، 

االأوىل 1421هـ - 2000م.
حتقيق املراد يف اأن النهي يقت�سي الف�ساد: للعالئي �سالح الدين خليل كيكلدي   -
الفكر- دار  �سلقيني،  اإبراهيم  حممد  وحتقيق:  درا�سة  ال�سافعي)ت:761ه(، 

دم�سق، الطبعة االأوىل 1402ه-1982م.
التخريج الفقهي تعريفه ومراتبه: لالأ�ستاذ الدكتور عبد الله الزبري عبد الرحمن،   -
بحث ن�سرته جملة حوليات كلية ال�سريعة بجامعة القراآن الكرمي والعلوم االإن�سانية 

باأم درمان، العدد الثاين، ربيع االأول، 1430ه- مار�ض 2009م.
لالأ�ستاذ  تاأ�سيلية:  تطبيقية  نظرية  درا�سة  واالأ�سوليني  الفقهاء  عند  التخريج   -
طبع  الر�سد-الريا�ض،  مكتبة  الباح�سني،  الوهاب  عبد  بن  يعقوب  الدكتور 

1414ه.
ت�سنيف امل�سامع بجمع اجلوامع: لالإمام بدر الدين حممد بن بهادر الزرك�سي)ت:   -
794هـ(، حتقيق الدكتور �سّيد عبد العزيز، والدكتور عبد الله ربيع، مكتب قرطبة، 

الطبعة الثالثة 1419هـ - 1999م.
الدكتور   : لل�سريف علي بن حممد اجلرجاين)ت: 816هـ(، حتقيق  التعريفات:   -

عبد الرحمن عمرية، عامل الكتب، بريوت ، الطبعة االأوىل 1416هـ - 1996م.
الطيب بن حممد بن جعفر بن  بن  اأبي بكر حممد  للقا�سي  التقريب واالإر�ساد:   -
زنيد،  اأبو  علي  بن  احلميد  عبد  د.  حتقيق:  هـ(،   403 الباقالين)ت:  القا�سم، 

موؤ�س�سة الر�سالة، الطبعة الثانية 1418هـ - 1998م.
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التقرير الأ�سول فخر االإ�سالم البزدوي: الأكمل الدين حممد بن حممود بن اأحمد   -
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مثــرة الفــؤاد يف فوائـد ومثــار معرفـة أنـواع ُعلـوم الُقــرآن
د. ف�صيلة حممد مو�صى الزهراين•

ملخــــ�ص
ة يف فوائد وثمار اأهم اأنواع ُعلوم الُقراآن، ونهجت  هذا البحث عبارة عن ُزبد علميَّ  
ف�سري وعلوم الُقراآن الكرمي، واملنهج  فيه املنهج اال�ستقرائي: بجمع هذه الفوائد من كتب التَّ
ة.  نَّ وال�سُّ الكتاب  و�سواهد  الُقراآن  ُعلوم  ُكُتب  يف  م�سائله  طبيعة  على  بناًء  اال�ستنباطي: 
نته من فوائد وثمار كل علم، وخرجت مبوؤ�سر اأن ُعلوم الُقراآن  وخل�سُت فيه اإىل نتيجة مادوَّ
لي�ست على درجة واحدة من االأهمية، وبع�سها فوق بع�ض بناًء على مبنى العلم وفوائده. 
واإىل اأن من ُعلوم الُقراآن ما تكون مبانيه اأ�سول للعقيدة وثماره فروع عن اأ�سوله، ومن 
ُعلوم الُقراآن ما تكون فوائده الأ�سول الفقه يف الُقراآن، ومنها ما فوائده لطائف وملح، وبني 
هذا وذاك ُرتب اأخرى.واأو�سيت بجعل هذا البحث ملًفا كبرًيا مفتوًحا ي�سرتك فيه الباحثون 

وكل ُي�سيف اإليه واإىل ما فيه وُيرثيه.
كلمات مفتاحية:

فوائد، ثمار العلم، ُعلوم الُقراآن.  

ة - جامعة اأم القرى - اململكة العربية ال�ضعودية. نَّ الأ�ضتاذ املُ�ضاعد بق�ضم الكتاب وال�ضُّ 	•
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Abstract
 This research is a scientific foam on the benefits and 
fruits of the most important types of Quranic sciences, I took the 
inductive approach: by collecting these benefits from the books of 
interpretation and the sciences of the Qur’an, and the deductive 
approach: based on the nature of its issues in the books of the 
sciences of the Qur’an and the evidence of the Qur’an and Sunnah. 
And I concluded in it the result of the benefits and fruits of every 
science that I wrote down, and came out with an indication that 
the sciences of the Qur’an are not of one degree of importance 
and some of them are above each other based on the structure of 
science and its benefits. And that from the sciences of the Qur’an 
what its foundations are the foundations of the faith, and its fruits 
are branches from its origins, and from the sciences of the Qur’an 
are what its benefits are to the principles of jurisprudence in the 
Qur’an, and some of them are its benefits for a cult and salt, and 
between this and that there are other ranks. I recommended making 
this research a large open file in which researchers participate and 
everyone adds to it and what it contains and enriches it.

Keywords:
 Benefits, fruits of sciences, sciences of the Qur`an.
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مقدمــــــة
د وعلى  نا حُممَّ احلمُد لله.. احلمُد لله، ال ُنح�سي ثناًء عليه، و�سلِّ اللهم على نبيِّ  

اآله و�سحبه و�سلِّم.
ا بعد .. اأمَّ  

ة يف فوائد وثمرات ما ُهديت اإليه من ُعلوم الُقراآن، اأ�سبه ما تكون  فهذه ُزبد علميَّ  
بخال�سة اخلال�سة، وعليها �سبغة التحفيز اإىل املزيد والزيادة، لتعلم هذا العلم، واأنه ما 
كالن، وال  ب جداوله، ومل ولن يجفَّ معينه، والله املُ�ستعان، وعليه التُّ ا مل تن�سُ زال طريًّ
يُتها: )ثمرة الفوؤاد يف فوائد وثمار معرفة اأنواع ُعلوم الُقراآن(  حول وال قوة اإال به. �سمَّ
بت اأوديته، فراأيت  ف�سري، وت�سعَّ قت ُجمله يف ُكُتب ُعلوم الُقراآن وكتب التَّ وهو بحث تفرَّ
اأخرى  ماآرب  فيها  ويل  مراجعتها،  لت�سهل  واحد  مكان  يف  واأجمعها  اأ�ستقروؤها  اأن 
مته اإىل مقدمة وواحد وع�سرين مبحًثا وخامتة وفهر�ض للمراجع  �ستاأتي قريًبا. وقد ق�سَّ
ه اإىل اأنني يف ر�سالتي الدكتوراه قد ن�س�سُت على الفوائد يف الر�سالة  وامل�سادر. واأُنبِّ
يف اأربعة ع�سر علًما)1(. وقد ال اأن�ضُّ هناك على اأنه ثمرة اأو فائدة، وذلك كما يف علمي 
ًما ذكرت حكُما لهما، وقد ال ُينتبه اإىل اأنه جزء من الفوائد، وكل  نزول الُقراآن ُجملًة وُمنجَّ

ا، ولكن عملي هنا ي�سيف يف جانبني: ذلك كان ب�سكل متفرق جدًّ
ًعا، واأكرث اإ�سافًة  ا، واأكرث تو�سُّ ل: الفوائد يف هذا البحث اأكرث حتديًدا وتن�سي�سً الأوَّ

لفوائد جديدة.
الثَّاين: مل اأكتِف هنا يف ت�سميات وعّد هذه العلوم الُقراآنية التي ا�ستقراأتها وا�ستنبطت 
فوائدها وثمارها وما يلحق بذلك على ما ورد يف الُقراآن، اأو اأ�سار اإليه من علومه الُقراآنية 
اأ�سفت عليها ما يربو على ع�سرين علًما من ُعلوم الُقراآن، اأ�سواًل  كما يف الر�سالة؛ بل 
الذي ذكرته يف الر�سالة ب�سكل متفرق ومت�سعب من بع�ص الفوائدهو للعلوم التالية:علم نزول القراآن، علم الوحي، علم اإ�سناد القراآن، علم    )1( 
ي واملدين«، علم اأزمان النزول، علم اأ�سباب النزول، علم الأ�سباب  لُم مواقع النُّزول »علم املكِّ ُنزول الُقراآن ُجملًة، علم نزوله منجًما مفرًقا.عيِ
العامة، وهيمقا�سد نزول القراآن،ُعلوحمفظ القراآن، علم ف�سائل القراآن، علم كتابة القراآن ور�سمه، معرفة علم التف�سري،ُعلومرباهني القراآن 

واإعجازه.
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ة،وال  ن له اأي فوائد خا�سَّ ا قد تكون بع�ض عناوينه من الر�سالة، ولكنني مل اأُدوِّ وفروًعا؛ممَّ
�سالة. �ست لتلك الفوائد والثمار اإطالًقا يف الرِّ تعرَّ

الثمار  من  اإليه  و�سلت  ما  بكل  واخلروج  حتقيقها  رجوُت  ة  علميَّ غاية  وهذه   
جمموًعا يف طبق واحد؛ وعلوم الُقراآن اأ�سواًل وفروًعا قابلة للزيادة، فقلب ُعلوم الُقراآن 

�سع الأكرث، وثماره توؤتي اأكلها باأوفر واأغزر. يتَّ
م�سكلة البحث:

ملاذا تفرقت فوائد علوم القراآن يف الكتب ؟  
فرو�ص البحث:

ف�سري  ق فوائد ُعلوم الُقراآن يف ُكُتب ُعلوم الُقراآن وغريها من كتب التَّ تكُمن يف تفرُّ  
ة. واأ�سول الفقه، اأو حتى كتب البالغة والعربيَّ

عدم الن�ض على فوائد عدد منها يف عدد من ُكُتب ُعلوم الُقراآن، واإن كان يوجد   
هو �سنيع  كما  الُقراآن،  ُعلوم  اأنواع  بع�ض  فوائد  على  ين�ض  من  الُقراآن  ُعلوم  ُكُتب  يف 

ال�سيوطي يف علم اأ�سباب النزول مثاًل.
ا  ار�سني لدرجات واأهمية فوائد وثمار ُعلوم الُقراآن ممَّ عدم متييز وا�سح من الدَّ  
ا هو من ُعلوم االآلة  هو اأ�سول للمعتقد ال�سحيح يف الُقراآن ونزوله وكونه كالم الله، وممَّ

ا هو من ملح العلم ولطائفه. ا ُيعني على فهم الُقراآن، وممَّ الفقهية، وممَّ
اأهداف البحث:

جمع وا�ستقراء كل ما و�سلت اإليه من ثمار وفوائد ُعلوم الُقراآن يف مكان واحد   
لت�سهل مراجعتها.

ا�ستنباط ما ميكن من الثمار والفوائد التي هدى الله اإليهابناًء على طبيعة العلم   
كذلكفي  والنظر  فوائده،  على  وا  ين�سُّ مل  واإن  فيه،  الُقراآن  ُعلوم  علماء  وكالم  الُقراآين، 

�سواهد الُقراآن وكالم ال�سلف فيها.
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ا، بل  ا تو�سيفيًّ د ُعلوم نظرية تفيد علًما نظريًّ اإثبات اأن ُعلوم الُقراآن لي�ست جُمرَّ  
لها فوائد عملية تتعلق باالعتقاد والعمل.

ميكن  وال  باملعتقد،  متعلقة  االإميان  اأ�سول  من  هي  فوائدها  التي  العلوم  متييز   
تخطيها اإىل خالف ما كان عليه النبي- �سلى الله عليه و�سلم - منها واأ�سحابه والعلوم 
التي فوائدها متعلقة بالفقه، وهي من اأ�سوله واآلة النظر فيه، والعلوم التي هي ملح ولطائف 

وغري ذلك.
اأهمية املو�سوع:

من  وفيها  الُقراآن،  ُعلوم  درا�سة  على  الثمرات حتفز  هذه  اأن  اأهميته يف  تكُمن   
لكل  ما هو طلبة  باأ�سولها  العلوم وربطها  اأ�سرار هذه  اإىل عدد من  النظر  الرتغيب يف 

طالب، ورغبة لكل متعلم وطالب.
واملتخ�س�ض املتمكن واإن كان يفهم هذا ويعرفه فكثري من الباحثني والدار�سني   
ا ومتييًزا وجمًعا يف قالب واحد،اإ�سافة  حتى يف ُعلوم الُقراآن بحاجة اأكرث ملعرفة هذا ن�سًّ
ا يف الُقراآن وي�سوقهم اإليه واإن مل يكونوا على  اإىل اأنه مما يحبب النا�ض واملجتمع اأي�سً

قدر كبري من التخ�س�ض.
منهج البحث: 

نهجُت فيه منهجني اأ�سا�سيني:  
ف�سري وعلوم الُقراآن. املنهج ال�ستقرائي: بجمع لهذه الفوائد من كتب التَّ

املنهج ال�ستنباطي: بناًء على طبيعة وم�سائل يف ُكُتب ُعلوم الُقراآن وما اأ�سارت اإليه 
ة. نَّ �سواهد الكتاب وال�سُّ

خطة البحث:
ن البحث من االآتي: املقدمة: و�سبق ما فيها، وواحد وع�سرون مبحًثا. يتكوَّ  

اخلامتة: وفيها اأهم النتائج والتو�سيات.  
فهر�ض امل�سادر واملراجع.  
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ل املبحث االأوَّ
فوائد وثمار معرفة علم نزول الُقراآن ومعناه

من  االعتقادية  �سواء  الُقراآنبعده  ُعلوم  بقية  الكالم يف  ي�سحح  كونه  ثماره  من   
اإثبات كالم الله به، و�سواء العملية كت�سور كيفية النزول،وكيفية الوحي...اإلخ.

مبعرفة هذا العلم بناًء على اأ�سله ال�سرعي ن�ستطيع ت�سور التعريفات على منهج   
ال�سلف ال�سالح وفهم طبيعة العلم،فكل من كتب يف ُعلوم الُقراآن كتب يف هذا العلم، لكن 

الق�سد طلب احلق واختيار ما وافق احلق من اأقوال من كتب يف هذا العلم.
 - عليه و�سلم  الله  النبي - �سلى  عليه  كان  ما  باعتقاد  العلم  مُيكن مبعرفة هذا   
واأ�سحابه الو�سول حلل كثري من االإ�سكاالت التي ُتطرح يف ُكُتب ُعلوم الُقراآن كتف�سري 
ُجملًة  االإنزال  على  والكالم  القدر  ليلة  يف  االإنزال  ومعنى  املنزل  هو  وما  النزول  معنى 

ًقا. وُمفرَّ
ُيفيد اأنه يوجد م�ساحة يف تعريف علم نزول الُقراآن ممن انت�سبوا لالإ�سالم واحلق   

فيه واحد.
ُيفيد اأن نزول الُقراآن منه نزول كتابي ن�سخ من ال�سماء العليا كل ليلة قدر يف مدد   
نزوله واأنزله ب�سفارة جربيل ومن معه اإىل ال�سماء الدنيا مبواقع النجوم، ونزل جملة كله 
قبيل املولد قرابة �ستة اأ�سهر لعدة اأدلة، وهذه نزوالت كتابية وحًيا باأمر الله ومن اأمر الله 
ثبتت يف �سورة الدخان و�سورة القدر، وغري ذلك، ومل يقرتن بها اإرادة الوحي بها على 
قلب ر�سول الله؛ الأنها نزوالت �سابقة على نزوله على قلبه ال�سريف.كما اأنه ينزل به جربيل 
كل مرة بوحي ب�سوت وحرف م�سموع من الله كلما اأراد اأن ينزله على قلب ر�سول الله، 

ا، اقرتاًنا وانفراًدا، والله اأعلم. ولذا ثمة فرق بني النزول والوحي، عموًما وخ�سو�سً
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املبحث الثَّاين
فوائد وثمار معرفة علم الوحي ومعناه

من ثماره غزارة فروع علومه من معرفة معناه وحقيقته ال�سرعية واإطالقاته اللغوية   
والوحي اإىل النبيني واإىل غريهم من اخلليقة وما يكون وحًيا من الله، وما يكون من غريه.

معرفة الكيفية التي نزل بها الُقراآن تقطع اأدنى �ُسبهة عن اأن يكون له م�سدر غري   
اين: }وَمَا يَنطِقُ عَِن الْهَوَى * إِنْ هُوَ إاِلَّ وَحْيٌ يُوحَى{ ]النجم: 4-3[. ربَّ

ر كيفية هذا الوحي، فاإمنا هو من علم الغيب، فما  ي الأي خو�ض يف ت�سوُّ �سدِّ التَّ  
َّذِي يَعَْلمُ  قنا، وما حجبه عنا فهو حمجوب: }ُقْل َأنزَلَهُ ال ا و�سدَّ اأطلعنا الله فيه منه علمناه واآمنَّ
َّهُ َكانَ َغُفورًا رَّحِيمًا{ ]الفرقان: 6[، والذي بلغنا عن النبي- �سلى  رِْض إِن السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَاْلَ
الله عليه و�سلم - و�سف كيفية اإتيان الوحي اإليه فح�سب بال�سورتني امل�سهورتني من ناحية 

اجلواب النظري، والوحي ق�سية من ق�سايا االإميان، ال جمال لكالم اأهل الكالم فيها.
من ثماره متييز ا�سم علم الوحي فهو ا�سم قراآين اأ�سيل لعلم من ُعلوم الُقراآن   
الفنون فيه؛ ال يف  اأهل  ر، وال جمال ال�سطالح  ل وال تطوُّ التي ال يعرتيها تغريُّ وال تبدُّ
َأنزََل  بِمَا  يَشْهَدُ  اللّهُ  كِِن  َـّ }ل الله  اأظهره  اال�سم، وال يف احلقيقة؛ الأنه من علم الغيب الذي 

إِلَيْكَ َأنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَآلئَِكُة يَشْهَدُونَ وََكَفى بِاللّهِ شَِهيدًا{ ]الن�ساء: 166[.
انت�سبوا  من  بني  الوحي  علم  وتعريف  ا�سطالح  يف  م�ساحة  يوجد  اأنه  ُيفيد   

لالإ�سالم واحلق فيه واحد.
ُيفيد معرفة معنى كل من الوحي والنزول وفيهما ما ي�سبه العموم واخل�سو�ض   
االأ�سل والنزول هو  الُقراآن يف  بها  ياأتي  التي  الكيفية  الوحي هو  اأعلم.  الوجهي، والله 

�سفة الُقراآن، ولذا كيفيته علمها عند الله. 
وقد ُيطلق الوحي على الُقراآن نف�سه وين�سب له الفعل فيقال نزول الوحي يعني   
الُقراآن.وقد يكون الوحي جربيل نف�سه، فُيقال نزل الوحي يعني جربيل.وقد يكون الكيفية 

التي اأتى الوحي فيها.
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املبحث الثالث
فوائد وثمار معرفة علم اإ�سناد الُقراآن ووا�سطة نزوله و�ُسفرائه

االإ�سناد ال�سريف: )عن حممد - �سلى الله عليه و�سلم - عن جربيل- عليهال�سالم   
اإثبات عقيدة نزول الُقراآن باالإ�سناد املت�سل، ونحن نت�سل به يف  - عن ربالعاملني( فيه 
اأ�سانيد الُقراآن اإىل اأن يبلغ بنا لهذا فلي�ض يف اإ�سناد نقل الُقراآن نقله بوا�سطة الهواء وال 
تعبريات جربيل وال حكاية اأحد، واليخفى ما يف هذا من االنت�سار للقراآن من اأقوال اأهل 

البدع.
على  الرد  يف  مقرتن  ال�سند  هذا  الأن  الهوى؛  مذاهب  من  للقراآن  االنت�سار  فوائده  من 
َّهُمْ آيًَة َأن يَعَْلمَهُ عَُلمَاء بَنِي إِسْرَائِيَل * وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عََلى بَعِْض اْلَعْجَمِنيَ{  امل�سركني }َأوَلَمْ يَُكن ل

]ال�سعراء:197-198[ االآيات، يف �سياق واحد.

احُلكم بعدم العربة بقراآنية اأي قراءة تنقل ال ينتهي �سندها الأ�سل هذا االإ�سناد)1(،   
واأ�سد منه احلكم بعدم قراآنيتها، ولو يف وقت م�سى)2(.

يهم كتاب ربهم هذا  فها على �سائر االأمم من حيث تلقِّ بيان ف�سل هذه االأمة و�سرَّ  
والنعمة  العظيمة،  املنقبة  من  الله  خره  ادَّ يلي:"ما  ما  من حيث  اجلزري  ابن  التلقي.قال 
ال�سبب  هذا  وات�سال  ربها،  كتاب  اإ�سنادها  من  ال�سريفة،  االأمة  لهذه  اجل�سيمة  اجلليلة 
امللة  هذه  اأهل  لقدر  واإعظاًما  املحمدية،  االأمة  هذه  تعاىل  الله  خ�سي�سة  ب�سببها  االإلهي 
احلنيفية. وكل قارئ يو�سل حروفه بالنقل اإىل اأ�سله، ويرفع ارتياب امللحد قطًعا بو�سله. 
فلو مل يكن من الفوائد اإال هذه الفائدة اجلليلة لكفت، ولو مل يكن من اخل�سائ�ض اإال هذه 

اخل�سي�سة النبيلة َلَوفت")3(.
ظهور �سر الله تعاىل يف توليه حفظ كتابه العزيز بال�سند)4(.  

فقد يكون لها �سند منقطع، فيبقى الحتمال اأنها قراءة منقولة، وقد تكون باطلة لي�ست بقراءة اأ�ساًل.   )1( 
مل تنزل اأ�ساًل قراآًنا ثم ُن�سخ، فلي�ست بقراآن من اأ�سلها، واإمنا هي من كالم ون�سبها بع�ص النا�ص خطاأ اأو عمًدا ُقراآًنا.   )2( 

الن�سر، �ص 47.   )3( 
امل�سدر ال�سابق، �ص 47.   )4( 
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ومن فروع هذا العلم علم وا�سطة نزوله وال�سفراء. وفوائده جزلة غزيرة منها:
متييز ملك الوحي املوكل وهو جربيل النامو�ض االأعظم، الذي كان ينزل حتى   

على مو�سى بال�سريعة.
متييز روؤو�ض املالئكة من معاونيهم يف نقل الوحي.  

حتقيق ركن من اأركان االإميان ال�ستة مبعرفة هذا العلم من ُعلوم الُقراآن، وهو   
االإميان باملالئكة كما اأنه يكون جملة، فيكون تف�سياًل مبن علمنا اأ�سماءهم اأو اأنواعهم اأو 
ه علينا الُقراآن، و�سهدت به  ا ق�سَّ �سفاتهم ووظائفهم املتعددة املتعلقة بالُقراآن الكرمي، ممَّ

ال�سنة وروايات ال�سلف.
حتفز املوؤمن اأن يتخلق باأخالق ال�سفرة)1(، وقد ثبت عن ر�سول الله �سلى الله   
عليه و�سلم:" الذي يقراأ القراآن وهو ماهر به مع ال�سفرة الكرام الربرة...")2(، ومثلهم 

التاليات ذكًرا. فيكرث من تالوة القراآن، ويعلم اأنه بهذا على اأكمل ال�سفات.
ماوات. ُتفيد منزلة الُقراآن لدى املالأ االأعلى، �سكان ال�سَّ  

ينظر: تف�سري ابن كثري، 249/8.   )1( 
اأخرجه البخاري، كتاب التف�سري، باب �سورة عب�ص، برقم4927.   )2( 
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ابع املبحث الرَّ
فوائد وثمار عموم كيفيَّة الوحي لالأنبياء، وخ�سو�ص فوائد كيفية الوحي 

بالُقراآن ومامل ينزل على اأحد قبله �سلى الله عليه و�سلم
يفيد تعميم ظاهر الوحي يف حياة االأنبياء والر�سل، فالوحي بالر�ساالت قطعي   

يف عقائد امل�سلمني، ويف يف ُعلوم الُقراآن خا�سة.
تت�سارك  ا�سرتاًكا وانفراًدا؛ ففي حاالت  الوحي،  يفيد معرفة اختالف كيفيات   
الله  حلكمة  راجع  وكله  تنفرد،  الر�ساالت  اأو  النبوات  من  اأفراد  ويف  الكيفيات  بع�ض 

وم�سيئته التي يظهر بها ر�ساالته من عامل الغيب اإىل عامل ال�سهادة.
اإن هناك فرًقا بني ما هو وحي من قبيل كتب الله، وما هو من قبيل كونه وحًيا   
ا اأو ت�سريًعا بني الله به �سيًئا من كتبه، اأو من �سنن االأنبياء، مما بينت به كتب الله  خا�سًّ
ور�ساالته؛ فم�سمى كتب الله،وهي كتب الر�ساالت،يكون الوحي بها على اأنها كالم لله، 
والثاين ال يلزم كونه كالًما لله، بل يدخل حتت اأمر الله العام، فقد يكون كالًما، وقد يكون 
اأن يكون بوا�سطة  يلزم منه  اإلهاًما وال  اأو  نفًثا  غري ذلك مماي�ساوؤه �سبحانه، وقد يكون 

جربيل اأو ميكال.
اإن ثم رجفة ورعدة يف ال�سماوات تقرتن بعموم ظاهرة الوحي اإذا اأراد الله اأن   
ُيوحي باالأمر تكلم بالوحي" يف حال اقرتان الوحي بكالم لله، واأنواع كالم الله كثرية، 

واأعالها كالمه بالُقراآن. 
ومن اأخ�ضِّ كيفيات الوحي كيفية وحي الُقراآن على النبي - �سلى الله عليه و�سلم - ومن 

فوائدها:
ة يف وحي الُقراآن ال ي�سرتك فيه معه غريه، باعتباره كالم الله  تفيد كيفية خا�سَّ  
بحرف و�سوت اأنزله وحًيا على جربيل وبلغه جربيل اإنزااًل ووحًيا على قلب ر�سول الله.
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ثبت وحي الُقراآن بكيفيتني ثبتتا يف ال�سنة ب�سوؤال: "كيف ياأتيك الوحي...")1(.   
و�سح ال�سوؤال عنه بكيف.

الله  كتب  ولي�ست  به،  متحدى  الُقراآن  كون  �سر  تفيد  بالُقراآن  الوحي  كيفية  اإن   
ي. ور�ساالته قد وقع بها التحدِّ

ُتفيد اأن اأنواع كالم الله ال ُيح�سيها اإال الله، واأعالها هو كالمه بالر�ساالت يف   
كتبه، واأعالها كلها كالمه بالُقراآن، الأنه ثبت بكيفية خا�سة وتعلق به مامل يتعلق بغريه من 

كتب الله.
الله عليه و�سلم -  الله- �سلى  اإال على قلب ر�سول  بالُقراآن ال يكون  الوحي  اإن   
بكيفيتني قطعيتني ثبتتا بال�سنة �سل�سلة، اأو يتمثل له رجاًل، ولو متثل له فال يراه اإال هو- 
�سلى الله عليه و�سلم - لئالَّ يقول قائل اإمنا يعلمه ب�سر؛ والأن النبي- �سلى الله عليه و�سلم 
- اأثبت لها �سدة  من مفهوم اال�سرتاك مع ال�سل�سلة بقول:" وهو اأ�سده علي"، فيفهم منه 
اأن للثاين �سدة، وهي اأهون فيما يظهر، ولي�ض كوحي ال�سنة، قد يكون رجاًل يراه النا�ض، 

وال يو�سف باأي نوع من ال�سدة، كما يف حديث االإ�سالم واالإميان واالإح�سان.
ُتفيد كيفية الوحي بالُقراآن، مكانة الُقراآن وعظمته حال نزوله وحًيا من الله ي�سمعه   
جربيل وحال نزوله وحًيا من جربيل على قلب ر�سول الله، وبعد ظهوره من عامل الغيب 
ا مقروًءا يف االأر�ض من ر�سول الله- �سلى الله عليه و�سلم - كما  اإىل عامل ال�سهادة متلوًّ

هو متلو مقروء يف املالأ االأعلى. 
واأهم  قبله  اأحد  ينزل على  االأنبياء وما مل  بع�ض  نزل على  ما  علم  ومن فروعه:   

فوائده:
حتديد موقفنا مما يروى عن اأهل الكتاب.  

اأخرجه البخاري يف �سحيحه، كتاب الوحي برقم3215.   )1( 
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متييز ما ميكن اال�ستفادة منه يف تف�سري الُقراآن، مما هو ا�ست�سهاد، ومما ميكن   
اأن يكون ا�ستدالاًل.

وما  كثري  وابن  كالطربي،  ف�سري  التَّ ة  اأئمَّ فعل  االإن�ساف جتاه  الوقوف مبوقف   
رووه اأو اأوردوه يف كتبهم يف هذا اجلانب.

ا، وعدم الغلو  احلفاظ على املوروث امل�سرتك مما ت�سدق به كتب الله بع�سها بع�سً  
عليه  الله  الله، �سلى  علمه ر�سول  الذي  باملنهج  الر�سد،  به م�سلك  ي�سلك  بل  يف رف�سه؛ 

و�سلم: ت�سديًقااأو تكذيًبا اأو توقًفا.



{333}العـدد الث�لث  والع�صـرون - رجـب  1443هـ / فرباير  2022م

املبحث اخلام�ض
ثمرات معرفة علم ُنزول الُقراآن ُجملًة

يكون  اأن  يبعد  ال  »فاإنه  ازي:  قااللرَّ ما  وحكم  فوائد  من  املُف�سرون  يذكره  ا  ممَّ  
نيا م�سلحة يف اإنزال ذلك اإليهم، اأو كان يف املُعلوم اأن  للمالئكة الذين هم �سكان �سماء الدُّ
ع الوحي من اأقرب اجلهات،  يف ذلك م�سلحة للر�سول - �سلى الله عليه و�سلم - يف توقُّ

الم - الأنه كان هو املاأمور باإنزاله وتاأديته«)1(. اأو كان فيه م�سلحة جلربيل - عليه ال�سَّ
نيا اأن ي�سوقهم  وقال يف �سورة القدر: »اأو ُيقال الغر�ض من تقريبه واإنزاله اإىل �سماء الدُّ
اإىل  �سوقه  يزداد  فاإنه  اأمه،  اأو  لوالده  من�سور  مبجيء  اخلرب  ي�سمع  كمن  ُنزوله  اإىل 
ماء كاملُ�سرتك بيننا وبني املالئكة، فهي لهم م�سكن، ولنا �سقف  ُمطالعته....وهذا الأن ال�سَّ
وزينة، كما قال: }وَجَعَلْنَا السَّمَاء سَْقفًا مَّحُْفوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعِْرُضونَ{ ]الأنبياء: 32[، 

فاإنزاله الُقراآن هناك كاإنزاله ها هنا«)2(.
ومما يذكره ُعلماء ُعلوم الُقراآن منفوائد وحكم؛ ما ذكره اأبو �سامة بقوله: "فيه   
بع اأن هذا اآخر الُكُتب  ماوات ال�سَّ تفخيم الأمره واأمر من نزل عليه، وذلك باإعالم �سكان ال�سَّ

�سل الأ�سرف االأمم، ولقد �سرفناه اإليهم لينزله عليهم")3(.  لة على خامت الرُّ املنزَّ
وقال ال�سخاوي: "يف ذلك تكرمي بني اآدم وتعظيم �ساأنهم عند املالئكة وتعريفهم   
عناية الله بهم ورحمته لهم، ولهذا املعنى اأمر �سبعني األًفا من املالئكة ملا اأنزل �سورة االأنعام 
فرة الكرام الربرة -  ها، وزاد �سبحانه يف هذا املعنى باأن اأمر جربيل باإمالئه على ال�سَّ تزفُّ

اه وتالوتهم له. الم - واإن�ساخهم اإيَّ عليهم ال�سَّ
ا اإعالم عباده من املالئكة وغريهم اأنه عالم الغيوب ال يعزب عنه �سيء؛  وفيه اأي�سً  

اإذ كان يف هذا الكتاب العزيز ذكر االأ�سياء قبل وقوعها.
مفاتيح الغيب، )5/ 252(، وُينظر تف�سري الك�ساف مع احلوا�سي)1/ 227(.   )1( 

مفاتيح الغيب، )32/ 228، 229(.   )2( 
املر�سد الوجيز، �ص 129، ونقله عنه الق�سطالين )1/ 52(، وُينظر الإتقان )1/ 469(، الربهان )1/ 230(.   )3( 
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ملحمد  ف�سيل  والتَّ ُجملًة  كتابه  اإنزال  مو�سى يف  وبني  بينه  الت�سوية  ا  اأي�سً وفيه   
ًما ليحفظه... وكان جربيل يلقى ر�سول  ُمنجَّ اإنزاله عليه  الله عليه و�سلم - يف  - �سلى 
الله - �سلى الله عليه و�سلم - يف كل عام يف رم�سان يعر�ض عليه ر�سول الله - �سلى 
الله عليه و�سلم - الُقراآن، وعار�سه يف العام الذي ُقب�ض فيه ر�سول الله - �سلى الله عليه 

وراة؟ تني فاأين هذا من اأمر التَّ و�سلم - مرَّ
له  املالئكة  واإنزال  واحدًة  ُجملًة  اإنزاله  ففي  عظيم؛  ة  الِعزَّ جناب  اأن  ا  اأي�سً وفيه   

ة")1(. بوبيَّ ًقا بح�سب الوقائع ما يوقع يف النفو�ض تعظيم �ساأن الرُّ ُمفرَّ
رٌّ يرجع الإعجاز الُقراآن، يف ترتيب  ومما يذكره ُعلماء ُعلوم الُقراآن من احلكم �سِ  
زول، ثم ترتيبه يف امل�سحف، و�سبق يف قول البقاعي، حيث ينظره جربيل  الُقراآن يف النُّ
نيا وهو على ترتيب امل�سحف، ثم ينزل باآياته تباًعا على ح�سب احلوادث،  يف �سماء الدُّ

تيب يف اللوح املحفوظ)2(. فُتو�سع كل اآية مكانها يف امل�سحف وفق الرتَّ

جمال القراء )20/1، 21(، ونقل عنه اأوله الق�سطالين يف لطائف الإ�سارات )52/1، 53(.   )1( 
عة فيُعلومالُقراآن )1/ 6(. بحوث ُمتنوِّ   )2( 
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اد�ض املبحث ال�سَّ
ًقا ًما ُمفرَّ ثمرات معرفة نزول الُقراآن ُمنجَّ

تن�سيط الهمم لقبوملا نزل من الُقراآن وتنفيذه، حيث يت�سوق النا�ض بلهف و�سوق   
اإىل نزول االآية، ال �سيما عند ا�ستداد احلاجة اإليها كما يف اآيات االإفك، واللعان. 

التدرج يف الت�سريع حتى ي�سل اإىل درجة الكمال، كما يف اآيات اخلمر)1(.  
قال ابن حجر: »ومنها اأنه اأنزل على �سبعة اأحرف، فنا�سب اأن ينزل مفرًقا؛ اإذ لو   

نزل دفعة واحدة ل�سق بيانها عادة«)2(.
من  يتحداهم  كان  �سبحانه  وهو  مفرًقا  منجًما  نزل  ملا  الُقراآن  الرازي:»اإن  قال   
اأول االأمر، فكاأنه حتداهم بكل واحد من جنوم الُقراآن، فلما عجزوا عنه كان عجزهم عن 

معار�سة الكل اأوىل.
ومنها: اأن ال�سفارة بني اللَّه تعاىل وبني اأنبيائه وتبليغ كالمه اإىل اخللق من�سب   
عظيم، فيحتمل اأن يقال اإنه تعاىل لو اأنزل الُقراآن على حممد - �سلى الله عليه و�سلم - 
اأنزله مفرًقا منجًما بقي  دفعة واحدة لبطل ذلك املن�سب على جربيل،عليه ال�سالم، فلما 

ذلك املن�سب العايل عليه، فالأجل ذلك جعله اللَّه مفرًقا منجًما«)3(.
قال ابن عا�سور ومنه ما قال اجلد الوزير)4(: »اإن الُقراآن لو مل ينزل منجًما على   
ح�سب احلوادث ملا ظهر يف كثري من اآياته مطابقتها ملقت�سى احلال ومنا�سبتها للمقام، 

وذلك من متام اإعجازها. وقلت: اإن نزوله منجًما اأعون حلفاظه على فهمه وتدبره«)5(.
واإنزاله  مب�سدره  قطعا  تنجيمه  حكمة  على  بالن�ض  عثيمني  ابن  ال�سيخ  وانفرد   
على النبي - �سلى الله عليه و�سلم - من عند الله، وهذه من اأجل احلكم واأعالها اإثباًتا 

تف�سري القراآن للعثيمني )1/ 15(.   )1( 
فتح الباري - ابن حجر )9/ 8( قال: ويف اإنزاله مفرًقا وجوه من احلكمة.   )2( 

مفاتيح الغيب)24/ 457(، وينظر غرائب القراآن ورغائب الفرقان )5/ 236(،  نظم الدرر: )5/ 315(.   )3( 
هو اأحد �سيوخ ابن عا�سور �ساحب تف�سري "التحرير والتنوير" ح�سبما يظهر من كالم ابن عا�سور خالل تف�سريه لقوله تعاىل: "واذكر يف    )4( 
ا"، حيث قال: "قال اجلد الوزير - رحمه الله - فيما اأماله علّي ذات ليلة من عام 1318هـ" فيت�سح من كالم  الكتاب اإبراهيم اإنه كان �سديًقا نبًيّ

ابن عا�سور اأنه عا�سر اجلد الوزير و�سمع منه. التحرير والتنوير )112/17، و189/18(.
التحرير والتنوير )19/ 44(.   )5( 
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لنزول الُقراآن، بوحي الله وهو كالمه فال من اللوح وال من ال�سماء الدنيا، وال من جربيل 
اإال الو�ساطة فح�سب)1(. ومما يذكره علماء ُعلوم الُقراآن من الفوائد واحلكم ما ذكره اأبو 

�سامة وال�سخاوي والق�سطالنيولي�ض فيها زيادة على ما �سبق بيانه من نقاط)2(.
ومن  الرتتيل؛  ُعلوم  معرفة  وثمرات  فوائد  مرتاًل  نزوله  تنجيمه  ويتعلق مبعنى   

اأبرز فوائده:
اًل على ر�سل مفرًقا  اإثبات جميع ُعلوم ترتيل الُقراآن؛ حااًل يف اأحوال نزوله ُمرتَّ  
اًل واأداًء. طق يف طرائق قراءته وتالوته وكيفيتها حتمُّ يف ال�سنني واالأيام، وحمالًّ يف النُّ

اإثبات وجه من وجوه اإعجاز الُقراآن؛فداللة ُعلوم ترتيل الُقراآن على اإعجازه اأظهر   
مافيها يف اإنزاله مرتاًل مفرًقا ومع ذلك مل يختلف ومل ي�سطرب.

اإثبات اأن األفاظ ا�سطالحات الُقراآن لعلوم الُقراآن هي اأغنى واأجود ما مُيكن اأن   
اإليه طالب علم الُقراآن؛ نظًرا ل�سدق وُمطابقة عناوينها على ما َحَوْتُه م�ساميُنها،  يلتفت 
اال�سطالح  يلغي  اأن  بحاٍل  مُيكن  ال  تزيينه  الُقراآن يف  لرتتيل  معنى خا�ضٍّ  اإطالق  واأن 
بة يف ُعلوم  العام؛ ال�ستعمال الُقراآن هذا اللفظ يف الداللة على علم له فروع كثرية وُمت�سعِّ

اه. الُقراآن، ُكلُّها داخلٌة حتت ُم�سمَّ

تف�سري القراآن للعثيمني )1/ 10(.   )1( 
املر�سد الوجيز، �ص 133 اإىل 135، جمال القراء 20/1 و21، وقد دمج حكم تنجيمه مع اإنزاله جملة، لطائف الإ�سارات للق�سطالين 51/1 و52.   )2( 
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ابع املبحث ال�سَّ
ي واملدين( لُم مواقع النُّزول )علم املكِّ فوائد وثمرات معرفة عيِ

ة، وما  ة واخلطابيَّ ة واالأُ�سلوبيَّ �سريعيَّ يربز مايف الُقراآن من �سماته وخ�سائ�سه التَّ  
احتفَّ به.

يظهر نا�سخه من من�سوخه، وغري ذلك.  
اأنه ي�سم عدًدا من فروع ُعلوم الُقراآن، وهي اأكرث من اثني ع�سر نوًعا؛ ال�سفري،   
واحل�سري، والليلي، والنهاري، وال�سيفي، وال�ستائي، والفرا�سي والنومي، واأ�سباب 

زول اأول ما نزل اآخر ما نزل)1(. النُّ

النزول، كما ذكر  اأوقات  الُقراآن يق�سدون  النُّجوم.يف خطبته �ص 28، 29.واأحياًنا يعربون بقولهم: منازل  العلوم من مواقع  يف مواقع    )1( 
البيهقي يف دلئله،، والعالقة بني اأزمان النزول واأماكن النزول ل تنفكان، فلذا كثري ممن كتب يف ُعلوم الُقراآن دمج م�سائل اأزمان نزول 

الُقراآن من مدته وليلية ونهارية و�سيفية و�ستائية...من �سمن فروع املكي واملدين.
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امن املبحث الثَّ
فوائد وثمرات معرفة علم اأزمان النزول

هذا العلم له فائدة منفردة اأنه ا�سم ملجموعة من ُعلوم الُقراآن، بخالف اأغلب ُعلوم   
نزوله  اأزمان  ُعلوم  علم واحد ترتكز يف  ا�سم  لت�سكيل  ال�سم  فيها هذا  يكون  الُقراآن ال 
باعتبارات تتكامل لت�سكيل ا�سم هذا العلم، ت�سم زمن ومدة نزوله خالل ال�سنني، وعالقته 
باالأ�سهر واالأيام املقرتنة بنزوله وليلّية ونهارّية و�سيفّية و�ستائّية. فهذا العلم يت�سكل من 
ف�سري ملعرفة املتقدم  ثالثة ُعلوم وال يتفرع عنها ُعلوم اأخرى يف نظري، �سوى ما يتعلق بالتَّ

من املتاأخر وتاريخ الُقراآن.
ال�سماء  لنزوله،�سواء يف  املوافق  احلقيقي  الزمني  الُقراآنبالواقع  يوثقنزول  اأنه   

الدنيا ملواقع النجوم، ويف االأر�ض:
القدر،  ليلة  وتخ�سي�ض  والنهار،  والليل  وال�ستاء،  بال�سيف  متعلقة  فاالأوقات:   

وعالقته باالأ�سهر واالأيام املقرتنة بنزوله مما ورد به الن�ض وهو رم�سان ويوم االثنني. 
والتواريخ: وهما تاريخان ورد الن�ض بهما؛ اأربع وع�سرون خلت و�سبع ع�سرة   

من رم�سان.
ومدته  املنورة،  املدينة  يف  ومدته  املكرمة  مكة  يف  نزوله  مبدة  متعلقة  واملَُدد:   

مبجموع ال�سنني يف االأر�ض.
املتاأخر  من  للمتقدم  احلكم  يف  اأثر  العلم  ولهذا  فروعه  من  والنهاري«  »الليلي   
النَّهَاِر وَُكلٌّ فِي  اللَّيُْل سَابِقُ  }وَاَل  الليل، قال تعاىل:  التاريخ، فالنهار �سابق على  ومعرفة 
َّهُمْ اللَّيُْل نَسَْلخُ مِنْهُ النَّهَارَ َفِإَذا هُم مُّْظلِمُونَ{]ي�ص : 37[،  َفَلكٍ يَسْبَحُونَ{ ]ي�ص : 40[ وقال: }وَآيٌَة ل

ي�سلخ النهار من الليل كله فيكون النهار �سابًقا على الليل.
»ال�سيفي وال�ستائي« من فروعه ولهذا العلم اأثر يف احلكم للمتقدم من املتاأخر   
ومعرفة التاريخ؛ اإذ ال�سيف متاأخر عن ال�ستاء، ولذا ملا اأكرث عمر من مراجعة النبي - 
�سلى الله عليه و�سلم - يف الكاللة، قال تكفيك اآية ال�سيف يف اآخر الن�ساء، يعني اأن هذا 

هو حكمها اآخًرا فيما كان عمر يراجع فيه. 



{339}العـدد الث�لث  والع�صـرون - رجـب  1443هـ / فرباير  2022م

ا�سع املبحث التَّ
فوائد وثمار معرفة علم اأ�سباب النزول مبعناها اخلا�ص

علم جليل، غزير الفوائد فلذاميكن ت�سنيف فوائده؛ على النحو التايل)1(:   
اأوًل: فوائده التَّف�سريية واملقا�سدية:

وهذا من اأجل الفوائد هذا العلم.  
التاريخ،  جمرى  جلريانه  حتته؛  طائل  ال  اأنه  زعم  من  »واأخطاأ  الزرك�سي:  قال   
ولي�ض كذلك، بل له فوائد منها: وجه احلكمة الباعثة على ت�سريع احلكم. ومنها الوقوف 

على املعنى«)2(.
قال ال�ساطبي: »اإن اجلهل باأ�سباب التنزيل موقع يف ال�سبه، واالإ�سكاالت، ومورد   

للن�سو�ض الظاهرة مورد االإجمال حتى يقع االختالف، وذلك مظنة وقوع النزاع«)3(.
ثانًيا: فوائده التاريخية املتعلقة بتاريخ نزول الُقراآن:

من  النا�سخ  معرفة  فائدة  التاريخ  معرفة  ويف  اجلليلة،  الفوائد  من  وهي   
املن�سوخ)4(.

ثالًثا: فوائده يف علم ُمبهمات الُقراآن:
وما  نزوله،  عن  تاأخر حكمه  وما  النزول،  وتكرر  واالألقاب،  والكنى،  االأ�سماء،   
تاأخر نزوله عن حكمه، وعلوم حفظه، وتثبيت الوحي يف ذهن من ي�سمع االآية اإذا عرف 

�سببها)5(.
رابًعا: فوائده الأ�سولية:

واأكرث الفوائد متعلقة بهذا اجلانب، وهو من ُعلوم اآلة فقه الن�ض الُقراآين:  
اتفق ال�سيوطي والزرك�سي يف عد فوائد هذا العلم يف �ستة. وينظر: ُعلوم القراآن بني الربهان والإتقان، "املوازنة" د. حازم حيدر.   )1( 

الربهان يف ُعلوم القراآن )1/ 22(.   )2( 
املوافقات 259/3.   )3( 

�سرح خمت�سر الرو�سة 506/2. وينظر الربهان يف ُعلوم القراآن )1/ 22(.   )4( 
ينظر: الإتقان والربهان، وكما �سبق يف ذكر ُعلوم القراآن املندرجة، ومناهل العرفان 113/1، 114.   )5( 
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قال الزرك�سي: »ومنها تخ�سي�ض احلكم به عند من يرى اأن العربة بخ�سو�ض   
ا، ويقوم الدليل على التخ�سي�ض، فاإن حمل ال�سبب  ال�سبب. ومنها اأنه قد يكون اللفظ عامًّ

ال يجوز«)1(.
وملا ذكر ال�سيوطي مفهوم املوافقة، واملخالفة، ومما فيه األفاظ ال�سرط –والغاية-   

واحل�سر... قال: » واالطالع على ذلك من فوائد معرفة اأ�سباب النزول«)2(.
خام�ًسا: فوائده العتقادية:

اإثبات تاأثري االأ�سباب وربطها مب�سبباتها، واإثبات نبوة حممد وت�سديقها:   
اإال  �سيء  عن  ي�ساألون  ال  الأنهم  النبوة؛  عالمات  من  ذلك  »وكان  النحا�ض:  قال   
اأجيبوا عنه، وهذا ال يكون اإال من نبي، فكان ذلك تثبيًتا لفوؤاده واأفئدتهم، ويدل على هذا 

}وَاَل يَْأُتونَكَ بِمََثٍل إاِلَّ ِجْئنَاَك بِالْحَقِّ وََأحْسَنَ َتْفسِريًا{«)3(.
�ساد�ًسا: فوائده الإعجازية:

املتعلقة باإعجاز الُقراآن؛ الأن نزوله على االأ�سباب دليل اأنه نزل مفرًقا ولي�ض جملة، ومع   
اأنه مفرق اإال اأنه مل تختلف وجوهه، وال األوان كالمه ف�ساحة، وبالغة، وال يف غري ذلك)4(.

�سابًعا: فوائده الرتبوية:
ومعرفة تربية الرب باأ�سلوب اإنزال هذا الُقراآن �سواء فيما يخ�ض االأفراد اأو ما   
يتعلق بالت�سريع)5(. ومنها التاأ�سي بوقائع ال�سلف، وما جرى لهم، كمعرفة �سبب نزول 

حكم اللعان، ونحوه)6(.
امل�سنفني،  باأ�سبابها، فيكرث ثواب  االأحكام  ال�سريعة مبعرفة  ومنها تو�سعة علم   

واملجتهدين)7(.
الربهان يف ُعلوم القراآن )1/ 22 اإىل 25(.   )1( 

الإتقان يف ُعلوم القراآن )2/ 86(.   )2( 
ينظر: تف�سري القرطبي )13/ 29(.   )3( 

تف�سري الك�ساف مع احلوا�سي )3/ 279(.   )4( 
تف�سري ال�سعدي )1/ 582(.   )5( 

ينظر: �سرح خمت�سر الرو�سة للطويف 507/2.   )6( 
ينظر: خمت�سر الرو�سة 506/2.   )7( 
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املبحث العا�سر
ُعلوم حفظ الُقراآن بحفظه الرباين وحفاظه

اأظهر ثماره حتقيق �سدق وعد الله تعاىل بحفظه يف ال�سماء الدنيا فال ي�سل اإليه   
مكنون ومبواقع  كتاب  و�سواها، يف  االأغربة  عن  ف�ساًل  االأرجا�ض،  اأو  االأجنا�ض  �سيء 

النجوم)1(.
حتقيق �سدق خرب الله يف حفظ الُقراآن حال نزوله بالرجوم من النجوم والر�سد   

من املالئكة مع جربيل، وحال الوحي على النبي �سلى االله عليه و�سلم)2(.
بيان اأن معنى احلفظ الرباين للقراآن من الله، معنى يخت�ض به الُقراآن ال ي�سركه   

�سيء من كتاب الر�ساالت.
بيان اأن احلفظ الرباين ي�سمل معنى اأو�سع واأكرب ي�سمل حفظه يف العامل العلوي،   
بدًءا باللوح املحفوظ وكل ليلة قدر حال نزول جنمه ال�سنوي من ال�سماء العليا اإىل الدنيا، 
ثم بعد ذلك حفظه يف كل مرة يراد بها الوحي به على قلب النبي - �سلى الله عليه و�سلم - 

وهذا معنى اأعم من جمرد حفظه يف االأر�ض اإىل قيام ال�ساعة واإىل اأن ياأذن الله برفعه.
ومن اأخ�ض مظاهر حفظه الرباين حفظه يف ال�سدور وحفاظه، واأبرز فوائده:  

اعة. رء عنه اإىل قيام ال�سَّ االنت�سار للقراآن والدَّ
املو�سلة حلفظه، وخا�سة يف  الطرائق  �سلوك  على  يحثُّ  تعظيًما  الُقراآن  تعظيم   
ال�سدور وعدم اال�ستنكاف عن اأي مظهر ي�ستجد حلفظه جمموًعا، �سواء على االأقرا�ض 

ا ما كانت. املدجمة اأو ال�سرائط ال�سوتية اأو املرئية اأو االأجهزة اأيًّ
تعظيم قدر هذه االأمة وف�سل حملة الُقراآن وحفظته علىمنها لنقلها لكتاب ربها   

ي ف�ساًل عن العامِل. بنقل الكافة عن الكافة من ال�سغري قبل الكبري، والعامِّ
ن باآيات حفظ الُقراآن، فاإن هذا من بركة وخوا�ض الُقراآن،  اال�سرتقاء والتح�سُّ  

ينظر: تف�سري الطربي363/22.   )1( 
ينظر: امل�سدر ال�سابق355-351/23.   )2( 
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وهو علم من علومه ويعلم بداللة معانيه على م�سامينه ال�سفائية والنفعية.
اعة.  تقرير عقيدة حفظ وبقاء الُقراآن يف االأر�ض اإىل اأن ُيرفع قبل قيام ال�سَّ  

تقرير وجه احلفظ مبا هو راجع الألفاظه ومعانيه مما اليعجز عنه املبطلون، ولكنه   
يرد  الُقراآن وال  الكتاب، وي�سمحل ويتال�سى، وهذا يربز وجه وقوة حفظ  يثبت مع  ال 
وجه حفظه باإعجازه راأ�ًسا عن املعار�سة الأن هذا معنى هم عاجزون عنه ابتداًء، فقالوا 

بال�سرفة وال معنى لوجه حفظه مبا يعجزعنه اخللق. والله الهادي اإىل �سواء ال�سبيل.
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املبحث احلادي ع�سر
فوائد وثمار معرفة علم قراءة الُقراآن وتالوته

واآدابها وتعلمه وتعليمه ومدار�سته
قراءة الُقراآن واإقرائه اأول علم اأنزله من ُعلوم الُقراآن، واأمر به:"اقراأ" فهو اأ�سيل   

يف التلقي واالإلقاء ويف التحمل واالأداء.
العزة  رب  بتي�سري  الل�سان  على  الُقراآن  نور  به  يجري  علم  اأجل  الُقراآن  قراءة   

واجلالل ولو تي�سري الله ما نطق به ل�سان.
قراءة الُقراآن مقروًءا ي�سدق على اجلملة منه وعلى االآية الواحدة وعلى املقاطع   
وعلى اأي جزء منه ولو كان كلمة واحدة وعليه ورد ا�سطالح اأئمة القراء قراأ بهذه الكلمة 

مثاًل فالن وفالن...اإلخ. فاإن ثبتت ب�سروطها فهو حكم بقراآنيتها.
جمع الُقراآن مقروًءا ي�سدق على جمعه حمفوًظا يف ال�سدور ومقروًءا بالقراءات   

مثاًل.
يفيد هذا العلم معرفة اأن ثم تداخل وثم افرتاق بني معنى القراءة ومعنى التالوة   
ا، واقرتاًنا وانفراًدا. فالتالوة تتابع للقراءة وتوافر عليها يف االأ�سل.  عموًما وخ�سو�سً

والقراءة ت�سدق ولو على الكلمة.
اإقراء الُقراآن عمل تفرغ له فئام من االأمة على مر تاريخها وهو من اأ�سول العلم   
وفرو�ض الكفايات وال عذر الأحد يف التزهيد فيه اأو التنفري منه اأو دعوى اأنه ال حاجة 

اإليه.
اإقراء الُقراآن ال يلزم منه اأن يكون بجميع القراءات بل مبا تي�سر منه.  

ومن فروعه علم اآداب تالوة الُقراآن ومايتعلق بها: وهو يفيداأن لهذا العلم فروًعا،   
فعلم اأدب الُقراآن كاأدب تالوة الُقراآن يف ذاتها. واأدب التايل يف نف�سه. واأدب حمل الُقراآن 
وم�سه وعموم اأحكامه العملية فيما يجب ويحرم وي�ستحب ويكره. ويفيد معاين توقري 
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بالُقراآن  ال�سوت  وحت�سني  وتزيني  ينبغي.  وماال  ينبغي  وما  الُقراآن  اأهل  ووقار  الُقراآن 
ترتياًل وجتويًدا.

ومن فروعه علم تعلم الُقراآنوتعليمه،وتدار�سه، واأهم فوائده:  
ُيفيد ثمرة نزول الُقراآن ومبداأ حكمة نزوله.  

ُيفيد بقاء م�سمى القراءة واالإقراء والتالوة م�سمواًل حتت التعلم والتعليم.  
ُيفيد طريق تر�سيخ الُقراآن واأنه ال يكون اإال بتعلمه وتعليمه. ومن تعلمه ومل يعلمه   

فاليبلغ به مبلغ الرا�سخني.
درا�سة الُقراآن نوع من تكرير وتكري�ض تعلمه فهو درجة اأعلى بقدر ما بذل فيها   
ومدار�سته مذاكرته ومراجعته مع الغري ولذا تت�سل ُعلوم الُقراآن لياأخذ بع�سها باأعناق 

بع�ض يف خدمة الُقراآن.
مدار�سة الُقراآن وعلومه حياة للعلم وبدونها ميوت يف نف�ض تاركه.  

 مدار�سة الُقراآن وتدار�سه طريق قوي لتفتيق االأذهان مل�سائله ودقائق مافيه.
يفيد اخت�سا�ض الُقراآن مبزيد ثواب بقدر زائد:"ما اجتمع قوم يف بيت من بيوت   

الله يتلون كتاب الله ويتدار�سونه فيما بينهم اإال نزلت عليهم ال�سكينة..."احلديث)1(.

اأخرجه م�سلم برقم2699.   )1( 
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اين ع�سر املبحث الثَّ
ع�سر:فوائد وثمار معرفة علم ف�سائل الُقراآن و�سوره واآياته

ع عن علومها ومايتفرَّ
له عدٌد من الثمار على القلب: يف جانب العلم، وهو املتعلق باالإميان، واالعتقاد،   
االإميان  زيادة  وتعلُّق  الله،  كونه كالم  باالإميان؛  املتعلقة  الُقراآن  ف�سائل  علم  اأ�سل  وهو 
بحمايته،  ا  اأي�سً يتعلَّق  وما  والرتهيب،  الرتغيب  حادي  وهو  وتركته،  بتالوته،  ونق�سه 
و�سيانته، بقوارعه، وزواجره .وعلى الل�سان فهو اأ�سٌل يف العمل بف�سائله؛ كون الُقراآن 

يف االأ�سل ُيتلى، ويقراأ، وُيذكر الله به اآناء الليل، واأطراف النهار.
فوائده يف جانبي العلم والعمل بالُقراآن فالف�سائل حمفزات ودافعات وحمركات   

للنفو�ض.
ف�سائل الُقراآن جملة ولكل �سوره واآياته ثقل يحكم به لوزنه كله ومقدار �سرفه.  

الف�سل  على  زائد  قدر  اآيات  اأو  منه  �سور  بها  اخت�ست  التي  الُقراآن  ف�سائل   
العام.

ومعرفة  واآياته  �سوره  ومقا�سد  ملقا�سده  للو�سول  اأمثل  الُقراآن طريق  ف�سائل   
االأهم فاملهم.

ف�سائل الُقراآن طريق مييز به اأهل ال�سنة من اأهل البدعة، وطريق املدح من طريق   
الذم.

اقرتان ف�سائل ال�سور التي ثبتت ف�سيلتها بالربهان العقلي والنف�سي واحلجاج   
والدفاع عن �ساحبها ونزول ال�سكينة والتعوذات.

اقرتان ف�سائل االآيات التي ثبتت ف�سيلتها بذكر ال�سباح وامل�ساء والنوم والليل   
وتقرير عدد من االأحكام العقدية كاآية الكر�سي والعملية كاآية ال�سيف.



جملة ت�أ�صيل العلوم {346}

ومن ف�سائل الُقراآن تفرع علم خ�سائ�ض الُقراآن. وفوائده راجعة خل�سائ�سه يف   
الكمال والتمام وال�سدق والعدل من اأقوى طرق ا�ستنباط مقا�سده. وثمرة هذا املتعلقة 
بالدعوة اإىل الُقراآن واإظهار جميل ومزايا خ�سائ�سه وخ�ساله. وهذا طريق ملعرفة برهان 

ال�سدق فيه املتعلق مب�سالكه النوعية.
واجللود  عموًما  والبدن  اجلوارح  على  الُقراآن.ثماره  خوا�ض  علم  وكذلك   
ولف�سله  به،  واال�ست�سفاء  متعلق مبنافعه وخوا�سه،  �سيء: وهو جانب  واحلجارة وكل 
فيه اأثٌر بالغ تق�سعرُّ منه جلود الذين يخ�سون ربهم، ثم تلني جلودهم وقلوبهم اإىل ذكر 
الله.ومن فوائده اأنه علم دقيق مييز ال�سعوذة  والتخر�سات يف االعتقاد الُقراآن من طرق 
النفع به امل�سروعة. وهو معنى اأدق من جمرد خ�سائ�سه العامة واإن كانت داخلة فيها يف 

اجلملة.
من  اللب  لذي  وهي  ورقى  معاذات  الُقراآن  الُقراآن.وقوارع  قوارع  علم  وكذلك   
العرب اأول مراحل االإح�سا�ض بالهيبة من الُقراآن والعجز عنه. ومن فوائدها اأنها حقيقة 
اأنها الوجه الذي ينزجر به عن  يف باب النذارة والداللة على �سدق النبوة.ومن ثمارها 

الُقراآن كل مبطل ومناوئ.
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الث ع�سر املبحث الثَّ
ثمار وفوائد معرفةعلم تفا�سل الُقراآن

ُيفيد اإثبات عقيدة ال�سلف ال�سالح يف اأف�سل الُقراآن وفا�سله.  
ُيفيدفهم طريق الرتب يف تقدمي االأهم فاملهم.  

اليقت�سي  الُقراآن  يف  الفا�سل  وعلو  واملف�سول،  للفا�سل  الف�سل  ثبوت  ُيقرر   
والي�ستلزم انتقا�ض املف�سول.
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املبحث الرابع ع�سر
ثمار وفوائد معرفة علم كتابة الُقراآن ور�سمه وتدوينه

اإظهار دالئل ال�سدق وبراهني االإعجاز لهذا الُقراآن، حيث �سماه الله كتاًبا، وهو   
مل يكتب بعد، مما يدل اأنه �سيوؤول اأمره كتاًبا مكتوًبا يعرفه العرب والعجم.

بوقف   - و�سلم  عليه  الله  �سلى   - النبي  بح�سرة  كتب  اإمنا  االأ�سل  اأن  حتقيق   
من جربيل، وا�سطالح كتبها الكاتب وهو ناع�ض ظهر بالبحث اأن املراد تقرير كتابتها 
بح�سرة جربيل، وهو ما كان يعرتي النبي - �سلى الله عليه و�سلم - من هيئة الناع�ض 

حال برحاء الوحي ولي�ض بناع�ض وهذه ثمرة لتعلقه بعلم الوحي.
تفريع ُعلوم كثرية عن كتابته ُتعنى باملنا�سبات واإثبات اأرقام العدد مكتوبة مع   
الُقراآن ور�سم الب�سملة بال�سواد، والكالم يف تعليل الر�سم، وحكمته، وذكر اخلالف يف 

ذلك.

 



{349}العـدد الث�لث  والع�صـرون - رجـب  1443هـ / فرباير  2022م

املبحث اخلام�ض ع�سر
ثمار وفوائد معرفةعلم عد الُقراآن وفوا�سله

الفوا�سل فرع عن علم العدد والعدد م�سامري الُقراآن كما ورد عن ابن م�سعود   
الفوائد حتتها. فبها يعرف  الكلية ت�سم غالب  العظمى  الفائدة  الله عنه)1(. وهذه  ر�سي 

يقيًنا اأنه مل يزد فيه حرف ومل ولن ينق�ض حرف اإىل قيام ال�ساعة.
علم العدد يوفر غزارة للمعاين الميكن اإغفالها فيمن ن�سب لهم العدد وكل رواه   

مبا �سمعه عن ر�سول الله، �سلى الله عليه و�سلم.
اأبلغوا ر�ساالت  "ليعلم اأن قد  العدد يورث �سرًفا حلامله ومتعلمه لتعلقه الوحي   

ربهم واأحاط مبا لديهم واأح�سى كل �سيء عدًدا".
مواطن  اأخ�سب  من  وموطن  فيه  احل�سن  مكامن  عن  تنبئ  الُقراآن  فوا�سل   

بالغته.
لدى  الُقراآن  اآي  من  ونق�سه  العدد  زيادة  به  يف�سر  ا  �سرًّ تثمر  الُقراآن  فوا�سل   

العاّدين.

الكامل يف القراءات الع�سر والأربعني الزائدة عليها1/ 132.   )1( 
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اد�ض ع�سر املبحث ال�سَّ
ثمار وفوائد معرفة منا�سباته

علوم املنا�سبات يف الُقراآن فرع عن ُعلوم فوا�سل الُقراآنوتف�سيله، اإذ اأنزله الله   
مف�ساًل مو�ساًل، وهي �سر من اأ�سرار جمال الُقراآن يف نظمه وترتيب اآياته؛ بل وترتيب 

�سوره على الراجح.
املنا�سبات كنز ميكن بها ا�ستخراج بالغة الُقراآن مبجاديح منهمرة.  

اوكل و�سف  تورث املنا�سبات حقيقة ظهور اأو�سافه كتاًبا حكيًما وحكًما عربيًّ  
تعلق باحلكمة يف الُقراآن وهدى اإليها فله متعلقاته واآثاره يف منا�سبات الُقراآن.
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ابع ع�سر املبحث ال�سَّ
ثمار وفوائد معرفةعلم �سجدات القراءة

هذا العلمفي االأ�سل فرع عن قراءة النبي - �سلى الله عليه و�سلم - و�سجدات   
التالوة تفيد يف معرفة ُعلوم الُقراآن التوقيفية القائمة على الت�سنن يف عالقتنا بالُقراآن.

ُيفيد هذا العلم معرفة ُعلوم الُقراآن التي ترتبط مبعاين املوا�سع التي قرنت بها   
ال�سجدات.

ُيفيد معرفة عدد من اأحكام الُقراآن وعمل قارئالُقراآن حال التالوة.  
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امن ع�سر املبحث الثَّ
ثمار وفوائد معرفةعلم الب�سملة مكتوبة يف امل�ساحف

التاأليف، ففيها من  به  اأمرال يكاد يحيط  الُقراآن  ثمار وفوائد معرفة علم ب�سملة   
اجلالل مايجعلها اأ�سل كل فوائد ُعلوم الُقراآن مقروءة ومكتوبة.

من فوائد معرفة علم الب�سملة ا�ستنباط عدد كبري من اأحكامها مقروءة ومكتوبة   
يف امل�ساحف وعالقتها بالفاحتة.
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ا�سع ع�سر املبحث التَّ
اأهمية وثمرات معرفة ُعلوم تبيني الُقراآن

وتف�سريه وجميع فروعه ومتعلقاته
ثماره ظاهرة يف بيان واإظهار معاين الُقراآن.  

اأنه من ُعلوم احلكمة يلجم بها راأي كل ُمبطل يف كتاب الله، والأنه �سدٌّ منيع يف   
وجه كل من ف�سل بني قراءة الُقراآن وفهم معانيه.

املتاأولني،  اأنظار  اإليه  ُعلوم االأق�سية، فالُقراآن حكم عربي قا�ضٍ تتحاكم  اأنه من   
ويرد اإىل ظواهره عند التنازع. 

اأنه مربط الفر�ض لكل من اأراد االإملام بجميع ُعلوم ال�سريعة والعقيدة والعربية.  
وثمرة وفائدة جميع ما�سبق وماياأتي يف علم �سروط املف�سر واآدابه اأن اليت�سدى   

له من لي�ض اأهاًل له. 
و�سفاتهومقا�سد  الُقراآن  اأ�سماء  من  البيان  علممقدمات  معرفة  فوائده  ومن   

وغاياته،واأخ�ض مقا�سد الُقراآن كامن يف فاحتته ومن فوائده:
االأ�سماء وال�سفات كامنة على جمامع املقدمات.  

وعلم مقا�سد الُقراآن جمال فوائده خ�سب ال ُتوفيه عبارة، وال عبارتان، وتن�سر   
فيه �سحف، وت�ساغ تواليف، ولكني اأ�سري اإليه هنا اإ�سارة؛ اإذ الق�سد اال�ست�سهاد باأنه 
من ُعلوم الُقراآن، ال اال�ستق�ساء باالأمثلة، وهذه احلكم لي�ست من م�سائل اخلالف، فاالأمة 
جممعة عليها، وعلى مثلها.و�ساأتخري من فوائد حكم، ومقا�سد نزول الُقراآن تلك احلكم، 
واملقا�سد الكربى التي ت�سكل حماور ت�سم ما حتتها من فروع حكمه، بناًء على ما ورد 
يف اآيات نزوله جملة يف اآية البقرة، و�سياق نزوله ب�سورة الدخان، وما اأ�سارت اإليه �سورة 
القدر، واأ�سري هنا ملو�سع ال�ساهد منها باعتباره ملا �سمي اأ�سباًبا عامة، اأو حكما ومقا�سد 

كلية لنزول الُقراآن: 
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الداللة  مقام  يف  احلكمة  وهذه  وَالُْفرَْقاِن{،  الْهُدَى  مِّنَ  وَبَيِّنَاتٍ  لنَّاِس 
ِّ
ل الهداية:}هُدًى 

واالإر�ساد التي اأنزل الله اأ�سبابها يف الُقراآن.
رَّبِّكَ{، وهذه احلكمة يف  مِّن  مُرْسِلِني رَحْمًَة  ُكنَّا  َّا  }إِن رَّبِّكَ{،  مِّن  الرحمة:}رَحْمًَة 
مقام املنة املطلقة للعاملني باإنزال هذا الُقراآن ال ي�ستثنى من معرفة و�سمول هذه الرحمة 

اأحد، كل بح�سبه.
َّا ُكنَّا مُنذِِرين{. وهذه احلكمة يف مقام االنتقاد، والتحذير لعقائد، و�سلوك  النذارة: }إِن

املخاطبني عن طريق اإنزال هذا الُقراآن نذيًرا.
ا ب�سورة القدر}لَيَْلُة  الب�سارة: وهي فرع عن النذارة، وقرينتها، واإليها االإ�سارة اأي�سً
الَْقدِْر خَيْرٌ مِّنْ َألْفِ شَهْر{، ويف كونها }سَلَمٌ هِيَ حَتَّى مَْطَلِع الَْفجْر{. وهذه احلكمة 
يف مقام بيان ماآالت، وعواقب امل�ستجيبني الذين اهتدوا، �سواء ب�سراهم يف العاجل، اأو 

االآجل)1(.
ومن ُعلوم تف�سريه ُعلوم لغة الُقراآن. من علم لغة العرب ولغة قري�ض. وعلم بالغة   
عربيته.وعلوم  ووجوه  الُقراآن  ت�ساريف  وعلوم  وجمازه.  الُقراآن  حقيقة  وعلم  الُقراآن. 
اأبواب مو�سوعات الُقراآن من اجلدل. واالأمثال. واالأق�سام. والق�س�ض. جمال خ�سب من 
تالد وعتاق ُعلوم الُقراآن التي ن�ض عليها ابن عبا�ض وغريه. وكل هذه العلوم العربية اآلة 

ومو�سوع ثمارها وفوائدها ظاهرة ال تخفى.
ومن اأخ�ض ُعلوم تبيني الُقراآن ُعلوم االآلة للقراآن وداللتها. من املحكم واملت�سابه   
واملطلق  واخلا�ض،  والعام  واملفهوم،  واملنطوق  واملن�سوخ،  واملبني،والنا�سخ  واملجمل 
واملقيد،وثمارها هو مناط اخلروج باالأحكام الفقهية املتعلقة بكتاب الله تعاىل فيما ورد 
من اآياته اأو معانيه.علم طرق بيان الُقراآن.من بيان الُقراآن بالُقراآن. وبال�سنة. وبالعربية. 
تف�سري  اأ�سول  هو  ذلك  كل  واملعنوي  اللفظي  البيان  م�سكالت  وعلم  بالراأي  واالجتهاد 

ُينظر لال�ستزادة اأ�سواء البيان يف اإي�ساح القراآن بالقراآن )6/ 346(.   )1( 



{355}العـدد الث�لث  والع�صـرون - رجـب  1443هـ / فرباير  2022م

الُقراآن التي تثمر ح�سانة وحرًزا ودفًعا عن الُقراآن، وفوائدها ال تخفى اأ�سالة وتفرًدا.
املبحث الع�سرون: اأهمية وثمرات معرفة ُعلوم براهني الُقراآن واإعجازه واالنت�سار له:

االأولني،  لي�ض ب�سعر وال نرث فثبت عجز  الله  اأنه كالم  ال�سدق يكفي  اإثبات برهان   -1
ما  بقول  اأتاهم  اأنه  الداللة  اأول وهلة، كاٍف يف  قري�ض  واالآخرين)1(. فذهول عرب 
الُقراآن  ُبرهان  فثبت  الكالم،  الذي هو يف طبقة من  الوقت  قبل يف  به من  �سمعوا 
ه لفًظا ومعنى، وتثبت ُجملة براهينه، ودالئله واإعجازه، ومن  �ساهًدا بنف�سه يف ُعلوِّ

ثم عجزهم.
الله عليه و�سلم -  النبي حممد - �سلى  دق لر�سالة  ال�سِّ اآيَة  الُقراآن  يدلُّ على كون   -2

واإثبات النبوة.
االنت�سار للقراآن اإىل يوم الدين على كافة االأ�سعدة يف االأمة، ويف جميع املجاالت،   -3

ك وُم�سبه. و�سد كل طاعن وُم�سكِّ
الرد على �ُسبهات واعرتا�سات امل�سبهني وامل�سركني يف نزول الُقراآن والوحي.  -4

ُينظر مثاًلاآيات التحدي يف القراآن الدللة والإيحاء، د. عبدالعزيز العمار، �ص16 اإىل21.   )1( 
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املبحث احلادي والع�سرون
ُعلوم لطائف الُقراآن

تو�سع مدارك طالب علم الُقراآن وذلك مثل علم االأ�سماء والُكنى واالألقاب وعلوم   
الُقراآن التي تعلم من واقعه مقروًءا ومكتوًبا، فهي من لطائف ُعلوم الُقراآن .

يثمر فائدة اأن ملح العلم ولطائفه ال يعني اأنها غري مهمة اأوال حاجة لها يف ُعلوم   
الُقراآن، بلهي من �سلب العلم الذي يت�سابك مع غريه ويكمل مقا�سدها.
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خامتـــــة
ره من اإمتام هذه الرحلة البحثية، واجلنى الوافر من فوائد  احلمد لله على ما ي�َسّ  

وثمار معرفة ُعلوم الُقراآن.
اأهم النتائج:

علم،  فوائد وثمار كل  نته حتت كل مبحث من  دوَّ ما  نتيجة  اإىل  البحث  خل�ست يف   -
�سواء كانت فوائد منقولة اأو اأ�سار اإليها اأحد العلماء اأو مما اجتهدت يف ا�ستنباطه 

بناًء على طبيعة العلم الُقراآين و�سواهده.
االأهمية  من  واحدة  درجة  على  لي�ست  الُقراآن  ُعلوم  اأن  وهو  مبوؤ�سر،  البحث  خرج   -
وبع�سها فوق بع�ض بناًء على مبنى ثم فوائد وثمار كل علم وال يعني تفا�سلها نق�ض 

املف�سول.
نتج من البحث اأن من ُعلوم الُقراآن ما تكون مبانيه اأ�سول للعقيدة وثماره فرع عن   -
اأ�سوله، ومن ُعلوم الُقراآن ما تكون فوائده خ�سبة الأ�سول الفقه والفقه يف الُقراآن، 
ومنها ما فوائده لطائف وملح، وكونه لطائف ال يعني اأنه من مهمالت العلم، بل هو 

مما يت�سابك مع غريه من ُعلوم الُقراآن ذات العالقة، وبني هذا وذاك ُرتب اأخرى.
التَّو�سيات:

ا كبرًيا مفتوًحا ي�سرتك فيه الباحثون، وكلٌّ ُي�سيف اإليه  اأُو�سي بجعل هذا البحث ملفًّ  -
واإىل ما فيه وُيرثيه.

اأو�سي باأن تتبنى مراكز البحوث مو�سوعات علمية تربز ثمار العلوم وفوائدها، يف   -
كل العلوم ال�سرعية والعربية واأ�سولهما وعلومهما ولي�ض فقط فوائد علوم القراآن، 
البحث منوذجا  له ولرمبا كان هذا  اأعالها واأ�سماها، وكل ما بعده خدمة  واإن كان 

لنواة مثل هذه املو�سوعات.
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امل�سادر واملراجع
الكرمي. القراآن  	•

اأ�سواء البيان يف اإي�ساح الُقراآن بالُقراآن: ملحمد االأمني ال�سنقيطي، طبعة مكتبة ابن   -
تيمية بالقاهرة.

ال�سيوطي،  بكر  اأبي  بن  الرحمن  الدين عبد  لالإمام جالل  القراآن،  علوم  االإتقان يف   -
)املتوفى: 911ه(، طبعة جممع امللك فهد لطباعة امل�سحف ال�سريف )ط1( 1426ه. 

عبد  بن  املختار  بن حممد  االأمني  ملحمد  بالقراآن،  القراآن  اإي�ساح  البيان يف  اأ�سواء   -
القادر اجلكني ال�سنقيطي، )املتوفى: 1393ه(، دار الفكر للطباعة والن�سر والتوزيع 

بريوت  – لبنان، 1415ه - 1995م.
الربهان يف علوم القراآن، لالإمام بدر الدين حممد بن عبد الله الزرك�سي، )املتوفى:   -
794ه(، حتقيق: حممد اأبو الف�سل اإبراهيم، دار اإحياء الكتب العربية عي�سى البابي 
احللبي و�سركائه، ت�سوير دار املعرفة - بريوت - لبنان ط)1(، 1376ه - 1957م.

البيان يف عّد اآي القراآناملوؤلف: عثمان بن �سعيد بن عثمان بن عمر اأبو عمرو الداين   -
)املتوفى: 444هـ(املحقق: غامن قدوري احلمدالنا�سر: مركز املخطوطات والرتاث – 

الكويت الطبعة: االأوىل، 1414هـ- 1994م
النووي  �سرف  بن  يحيى  الدين  حميي  زكريا  اأبو  القراآن،  حملة  اآداب  يف  التبيان   -
)املتوفى: 676هـ(، حققه وعلق عليه، حممد احلجار، دار ابن حزم للطباعة والن�سر 

والتوزيع - بريوت، ط )3( مزيدة ومنقحة، 1414 هـ - 1994م.
املنار اخلرج  ال�سدحان دار  القراآن جمع وحتقيق: عبدالعزيز  التبيان يف �سجدات   -

ومكتبة ابن خزمية الريا�ض ط1(1409هـ
التحرير والتنوير املعروف بتف�سري ابن عا�سور، ملحمد الطاهر بن حممد بن حممد   -
الطاهر بن عا�سور التون�سي، )املتوفى: 1393ه(، موؤ�س�سة التاريخ العربي، بريوت- 

لبنان، ط)1(، 1420ه - 2000م.
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مبجلة  بحث  كورمي  �سعاد  د.  واملنهج  املفهوم  يف  درا�سة  بالقراآن  القراآن  تف�سري   -
اإ�سالمية املعرفة العدد49

اإدري�ض  بن  الرحمن بن حممد  اأبو حممد عبد  اأبي حامت،  العظيم، البن  القراآن  تف�سري   -
بن املنذر التميمي، احلنظلي، الرازي ابن اأبي حامت، )املتوفى: 327هـ(، حتقيق: اأ�سعد 
حممد الطيب، مكتبة نزار م�سطفى الباز - اململكة العربية ال�سعودية، ط)3(، 1419هـ. 
الدم�سقي،  القر�سي  كثري  بن  عمر  بن  اإ�سماعيل  الفداء  الأبي  العظيم  القراآن  تف�سري   -
والتوزيع،  للن�سر  طيبة  دار  �سالمة،  حممد  بن  �سامي  حتقيق:  774ه(،  )املتوفى: 

ط)2(، 1420ه - 1999م.
تف�سري القراآن الكرمي، لل�سيخ حممد العثيمني، )املتوفى يف:1421ه(، طبع باإ�سراف   -

موؤ�س�سة ال�سيح العثيمني اخلريية دار ابن اجلوزي الدمام، ط)1(، 1423ه.
ابن اجلوزي،  دار  الطيار،  �سليمان  بن  د. م�ساعد  الكرمي،  للقراآن  اللغوي  التف�سري   -

ط)1(، 1423هـ. 
التف�سري النبوي مقدمة تاأ�سيلية مع درا�سة حديثية الأحاديث التف�سري النبوي ال�سريح   -

د. خالد الباتلي دار كنوز اإ�سبيليا الريا�ض ط)1(، 1432هـ.
جالل  للعالمة  القراآن  ترتيب  اأ�سرار  با�سم  طبع  ال�سور  تنا�سب  يف  الدرر  تنا�سق   -
الدين ال�سيوطي ت:عبدالله حممد الدروي�ض عامل الرتاث دم�سق، دارالكتاب العربي 

ط1(1404هـ
التنبيه على ف�سل علوم القراآن )التنـزيل وترتيبه(، البن حبيب الني�سابوري، )املتوفى   -

يف:406ه(، حتقيق: نورة الورثان، ط: اجلمعية ال�سعودية للقراآن وعلومه.
تي�سري الكرمي الرحمن يف تف�سري كالم املنان، لعبد الرحمن بن نا�سر بن عبد الله   -
موؤ�س�سة  اللويحق،  معال  بن  الرحمن  عبد  حتقيق:  1376ه(،  )املتوفى:  ال�سعدي، 

الر�سالة ط)1(، 1420ه 
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الطربي،  جرير  بن  حممد  جعفر  الأبي  للطربي،  القراآن  تف�سري  يف  البيان  جامع   -
)املتوفى: 310هـ(، حتقيق: مكتب التحقيق بدار هجر، دار هجر، ط)1(. 

اجلامع ال�سحيح املخت�سر، املوؤلف: حممد بن اإ�سماعيل البخاري، الطبعة الهندية،   -
هذه الن�سخة من �سحيح البخاري موافقة يف ترقيم �سفحاتها للطبعة ال�سلطانية التي 
اأحاديث فتح  طبعت بتحقيق ال�سيخ اأحمد �ساكر.. وترقيم االأحاديث موافق لرتقيم 
الثالثة، 1407 - 1987،  الطبعة  اليمامة - بريوت،  ابن كثري،  الباري، وطبعة دار 
ال�سريعة - جامعة  اأ�ستاذ احلديث وعلومه يف كلية  البغا  حتقيق: د. م�سطفى ديب 

دم�سق، وطبعة مع فتح الباري ـ طبعة الريان ـ القاهرة. �سحيح البخاري.
اجلامع الأحكام القراآن، الأبي عبد الله حممد بن اأحمد بن اأبي بكر بن فرح االأن�ساري   -
الربدوين،  اأحمد  حتقيق:  671ه(،  )املتوفى:  القرطبي،  الدين  �سم�ض  اخلزرجي، 
1964م=   - 1384ه   ،)2( ط  – القاهرة،  امل�سرية  الكتب  دار  اأطفي�ض،  واإبراهيم 

تف�سري القرطبي.
جمال القراء وكمال االإقراء، لعلم الدين ال�سخاوي علي بن حممد، )املتوفى:643ه(،   -

حتقيق: علي ح�سني البواب، مكتبة الرتاث، مكة، ط)1(، 1408ه.
جهود االمة اال�سالمية يف ر�سم القران د. عبدالهادي حميتو، كر�سي تعليم القراآن   -

واإقرائه، بجامعة امللك �سعود  ـ الريا�ض، 1434هـ.
حفظ القران درا�سة مو�سوعية د. ابراهيم ال�سغدري ر�سالة ماج�ستري 1433ه )غري   -

مطبوعة(.
خ�سائ�ض القراآن د. فهدالرومي فهر�سة مكتبة امللك فهد الوطنية الريا�ض ط)12(،   -

1433هـ 2012م.
اجلوزي  ابن  دار  الهوميل،  تركي  د،  تطبيقية(  نظرية  )درا�سة  القران  خوا�ض   -

الريا�ض،ط)1 (، 1429هـ.
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املكي،  عقيلة  بن  اأحمد  بن  حممد  لالإمام  القراآن،  علوم  يف  واالإح�سان  الزيادة   -
والدرا�سات  البحوث  مركز  ودققه  جامعية  ر�سائل  بعدة  حقق  )املتوفى:1150ه(، 

بجامعة ال�سارقة، ط)1(، 1427ه.
ال�سجود يف القراآن درا�سة حتليلية ومو�سوعية ماج�ستري للطالبة ليلى ح�سن عبدالله   -
الدرا�سات االإ�سالمية  للبنات مبكة ق�سم  العلي كلية الرتبية  لوؤلوؤة  اإ�سراف د.  حنفي 

تخ�س�ض التف�سري وعلوم القراآن 1422هـ.
ال�سر�سري،  الطويف  الكرمي  بن  القوي  عبد  بن  �سليمان  الرو�سة،  �سرح خمت�سر   -
اأبو الربيع، جنم الدين )املتوفى: 716هـ(، حتقيق: عبد الله بن عبد املح�سن الرتكي، 

موؤ�س�سة الر�سالة، ط)1(، 1407 هـ / 1987 
علم االنت�سار للقران وموقعه بني مباحث علوم القران، عبدالرحيم ال�سريف �سمن   -

جملة تبيان اجلمعية العلمية للقران وعلومه.
ا�سدارات  �سمن  العمار  عبدالعزيز  د.  وااليحاء،  الداللة  القران  يف  التحدي  اآيات   -

اجلمعية العلمية ال�سعودية للقران وعلومه، ال�سل�سلة )4(. 
القمي  ح�سني  بن  حممد  بن  احل�سن  الدين  لنظام  الفرقان.  ورغائب  القراآن  غرائب   -
الني�سابوري، حتقيق: ال�سيخ زكريا عمريان، دار الكتب العلمية، بريوت – لبنان، 

ط)1(، 1416ه - 1996م.
فتح الباري �سرح �سحيح البخاري، اأحمد بن علي بن حجر اأبو الف�سل الع�سقالين   -
ال�سافعي، دار املعرفة - بريوت ، 1379ه، رقم كتبه واأبوابه واأحاديثه: حممد فوؤاد 
عبد الباقي، قام باإخراجه و�سححه واأ�سرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب، عليه 

تعليقات العالمة، عبد العزيز بن عبد الله بن باز. )له اأكرث من طبعة(.
اأبو عبد الله حممد بن  اأنزل باملدينة،  ف�سائل القراآن وما اأنزل من القراآن مبكة وما   -
اأيوب بن يحيى بن ال�سري�ض بن ي�سار ال�سري�ض البجلي الرازي، )املتوفى: 294هـ(، 
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حتقيق: غزوة بدير، دار الفكر، دم�سق – �سورية، ط)1(، 1408 هـ - 1987 م.
ف�سائل القراآن وتالوته وخ�سائ�ض تالته وحملته: الأبي الف�سل عبدالرحمن بن اأحمد   -

الرازي ت:د. عامر �سربي دار الب�سائر بريوت ط1(1415هـ.
فن الرتتيل وعلومه، د. احمد الطويل،جممع امللك فهد لطباعة امل�سحف ومركز امللك   -

في�سل للبحوث، ط)3(، 1433هـ.
فنون االأفنان يف عجائب علوم القراآن، لالإمام اأبي الفرج جمال الدين ابن اجلوزي   -

)املتوفى: 597ه(، حتقيق: خالد طرطو�سي، دار  العربي، بريوت،  1426ه.
قوارع القران الأبي عمرو حممد بن يحيى اجلوري الني�سابوري )ت:427ه( حتقيق:   -

د.اأحمد ال�سلوم ، مكتبة املعارف ـ الريا�ض ،ط)1(،1432م. 
كتاب الب�سملة الأبي حممد عبدالرحمن بن اإ�سماعيل الدم�سقي ال�سهري باأبي �سامة املقد�سي   -

665هـ ت: عدنا ن عبدالرزاق احلموي املجمع الثقايف اأبو ظبي االإمارات 1425هـ.
للعالمة  التاأويل،  االأقاويل يف وجوه  التنزيل وعيون  الك�ساف عن حقائق غوام�ض   -
جار الله اأبو القا�سم حممود بن عمر الزخم�سري، )املتوفى: 538ه(، دار  العربي - 

بريوت، 1407ه.
لطائف اال�سارات لفنون القراءات لالإمام  اأبي العبا�ض اأحمد بن حممد  بن اأبي بكر   -
الق�سطالين )ت: 923هـ(، حتقيق: مركز الدرا�سات القراآنية ، جممع امللك فهد لطباعة 

امل�سحف، 1434ه.
– دم�سق  القلم  دار  النا�سر:  م�سلم  د م�سطفى  املوؤلف:  القراآن  اإعجاز  مباحث يف   -

الطبعة: الثالثة، 1426 هـ - 2005 م
اإ�سماعيل  بن  الرحمن  عبد  الدين  ل�سهاب  بالعزيز،  تتعلق  علوم  اإىل  الوجيز  املر�سد   -
املقد�سي، املعروف باأبي �سامة) املتوفى 665ه(، حتقيق ودرا�سة: د. وليد الطبطبائي، 

مكتبة االإمام الذهبي، الكويت، ط )2( 1414ه.
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مفاتيح الغيب، لالإمام العامل العالمة واحلرب البحر الفهامة فخر الدين حممد بن عمر   -
التميمي الرازي ال�سافعي، )املتوفى:606ه(، دار الكتب العلمية – بريوت، ط)1(، 

1421ه - 2000م = تف�سري الرازي.
املنا�سبات واأثرها على تف�سري القراآن الكرمي لـ د. م�سطفى م�سلم و د. عبدالله اخلطيب   -

جامعة ال�سارقة كلية ال�سريعة والدرا�سات االإ�سالمية بحث م�ستل غري مطبوع.
ْرقاين، )املتوفى: 1367ه(،   مناهل العرفان يف علوم القراآن، حممد عبد العظيم الزُّ  -

مطبعة عي�سى البابي احللبي و�سركاه، ط)3(. )هناك اأكرث من طبعة(. 
ط)2(،  املدينة،  الزمان  دار  حيدر  حازم  د.   ، واالإتقان  الربهان  بني  القراآن  علوم   -

1427هـ.
بال�ساطبي  ال�سهري  الغرناطي  اللخمي  حممد  بن  مو�سى  بن  الإبراهيم  املوافقات:   -
)املتوفى: 790هـ(، املحقق: اأبو عبيدة م�سهور بن ح�سن اآل �سلمان، دار ابن عفان، 

الطبعة االأوىل 1417هـ/ 1997م.
الن�سر، البن اجلزري اأحمد بن حممد مطبوع مع �سرح طيبة الن�سر حممد بن حممد   -
بن علي النويري، حتقيق: جمدي حممد، دار الكتب العلمية - بريوت – لبنان، )ط1(، 

1424ه.  وطبعة اأ�سرف على ت�سحيحه ومراجعته: علي حممد ال�سباع.
الكامل يف القراءات الع�سر واالأربعني الزائدة عليها1/ 132.  -
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العنصريــة فــي الديانــة اهلندوسيــة
أسبابها وآثارها وموقف اإلسالم منها »دراسة حتليلية مقارنة«

د. اأحمد �صب�ح اخلري رزق اهلل �صعيد •	

ملخـــــ�ص
تناول البحث العن�سرية يف الديانة الهندو�سية: اأ�سبابها واآثارها، وموقف   
االإ�سالم منها ن ويهدف اإىل �سرح املفاهيم الدالة على العن�سرية واأ�سكالها واأثرها 
على  الت�سجيع  االأديان يف  بع�ض  وبيان دور  واالأمم.  ال�سعوب  بني  ال�سراعات  يف 
اآثار هذه العن�سرية على االآخرين.  العن�سرية، منوذج الديانة الهندو�سية. مع ذكر 
والك�سف عن رحمة االإ�سالم وما فيه من عدالة وم�ساواة بني النا�ض، وطرق حماربته 
التحليلي واملنهج  املنهج  الباحث  لها من جذورها. وا�ستخدم  للعن�سرية، ومعاجلته 
العن�سر  تف�سي �سيا�سة  اإن   : اأهمها  نتائج  اإىل عدة  الباحث  ، وتو�سل  اال�ستقرائي 
والتمييز العن�سري، اأدت اإىل ظهور ثقافة اخلالف واالختالف بني الطبقات املجتمعية 
يف الديانة الهندو�سية. كذلك اإن ال�سراعات بني الطوائف االأديان يف الهند، اأدي اإىل 
حرمان املكونات الب�سرية من حقوقها االإن�سانية، مما ولد احلقد والكراهية والظلم 
بني املجتمع. كذلك تقوم العن�سرية الطبقية يف الهند على الدين الرباهمي. ومن اأهم 
التو�سيات : �سرورة اإن�ساء مراكز بحثية تعنى بدرا�سة االأديان. كذلك العمل على 
فتح قنوات اإعالمية تهتم بق�سايا االأديان، وامل�ساواة بني الب�سر،  مع اإبراز �سماحة 

االإ�سالم وعدالته ودعوته باحل�سنى،يف مواجهة الهجمة بالعن�سرية والطبقية.

العلوم. وتاأ�ضيل  الكرمي  القراآن  جامعة   - الرتبية  كلية   - اجلغرافيا  ق�ضم   - م�ضارك  اأ�ضتاذ  	•
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Abstract
 The research dealt with racism in the Hindu religion: 
its causes and effects, and the position of Islam towards it, 
and aims to explain the concepts on earth, its forms and its 
impact on the conflicts between peoples and nations. And the 
statement of the role of some religions in the crossbar, the 
model of the Hindu religion. With mentioning the effects of 
this on others. He revealed the mercy of Islam and the equality 
between people, ways of combating racism, and dealing with 
it from its roots. The researcher used the analytical method 
and the inductive approach, and the researcher reached 
several results, the most important of which are: The spread 
of politics and racial discrimination, appears to the emergence 
of a culture of disagreement and difference between natures 
in the Hindu religion. Also, the conflicts between sects and 
religions in India, this area of the society of human rights. It 
is also activating caste in India on the Brahman religion. And 
then, an automation, a research center, concerned with the 
study of religions. As well as working to open media channels 
concerned with issues of religions and equality between 
human beings, highlighting his tolerance, justice and his call 
for kindness, in the face of the onslaught of racism and class.
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مقدمــــــة
الهندو�سية واحدة من الديانات الو�سعية املنت�سرة منذ وقت مبكر من تاريخ   
الهند،  تعمل بالعن�سرية وت�سجعها، وذلك من خالل ما حتويه من تعاليم دينية تكر�ض 
للعن�سرية، من خالل  تق�سيمها للمجتمع الهندي اإىل طبقات اأربع، لكل طبقة واجباتها 
االأخرية  الطبقة  اأما  الدينية.  الرباهمة  طبقة  تخدم  االأمر  نهاية  يف  وكلها  ومهامها، 
اأنواع  اأق�سى  يف ال�سلم االجتماعي،والتي ت�سمى املنبوذين فهي التي متار�ض عليها 

العن�سرية واالحتقار والذل والعزل االجتماعي. 
اإن االإ�سالم دين يحارب العن�سرية والتفرقة بني النا�ض يف كافة اأ�سكالها،وتقوم    
على اأ�سا�ض احرتام العرق واللون والدين، فالنا�ض �سوا�سية كاأ�سنان امل�سط، واأنهم 
من اآدم، واآدم من تراب، وال تفا�سل بني النا�ض اإال بالتقوى. واإن ما متار�سه الديانة 
الهندو�سية من عن�سرية وتفرقة بني اأتباعه يعترب عماًل ال يحقق امل�ساواة والعدالة بني 
االإن�سانية جمعاء، بل يتنافى مع االأعراف وال�سرائع  الدينية، وحقوق االإن�سان، وهنا 

يكمن دور العلماء يف ت�سحيح هذه االأعراف ب�سورة مو�سوعية. 
اأ�سباب اختيار الدرا�سة:

ا�ستهرت الديانة الهندو�سية ب�سفات ال متد لالإن�سانية ب�سلة االأمر الذي اأدى   
البحث الإجراء  لذا ي�سعى  الهندي،  العن�سرية بني طبقات املجتمع  اإىل تف�سي ظاهرة 
مقارنة بني �سماحة االإ�سالم يف الرحمة بني الب�سرية، والديانة الهندو�سية التي تدعو 

اإىل العن�سرية البغي�سة.
اأهمية الدرا�سة:

الديانة  املنت�سرة يف  العن�سرية  اأوجه  الك�سف عن  الدرا�سة يف  اأهمية  تكمن   
باجلوانب  واالإملام  الهندية،  ال�سخ�سية  على  خطورتها  مدى  ومعرفة  الهندو�سية، 

ال�سلبية منها.
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م�سكلة الدرا�سة:
التي ميار�سها  العن�سرية  اأن  العن�سرية وما هي م�سبباتها؟ هل حقًا  ما هي   
اأ�سرارها على املجتمع الهندي؟ وما هو الدور الذي تلعبه  اأثرت وظهرت  الهندو�ض 
حلواًل  االإ�سالم  و�سع  وهل  للعن�سرية؟  الدعوة  يف  عندهم  املقد�سة  الهندو�ض  كتب 

جذرية مل�سكلة العن�سرية وعالج م�سبباتها؟
اأهداف الدرا�سة:

تهدف الدرا�سة اإىل حتقيق االأهداف التالية:  
بني  ال�سراعات  يف  واأثرها  واأ�سكالها  العن�سرية  على  الدالة  املفاهيم  �سرح  	•

ال�سعوب واالأمم.
بيان دور بع�ض االأديان يف الت�سجيع على العن�سرية، منوذج الديانة الهندو�سية.  	•

مع ذكر اآثار هذه العن�سرية على االآخرين.
وطرق  النا�ض،  بني  وم�ساواة  عدالة  من  فيه  وما  االإ�سالم  رحمة  عن  الك�سف  	•

حماربته للعن�سرية،ومعاجلته لها من جذورها.
الهندو�سية، وعالقتها بدينها املنحرف الذى  الديانة  العن�سرية يف  معرفة طبيعة  	•
حماربة  يف  لالإ�سالم  الرباين  بالنهج   ذلك  ومقارنة  طبقات،  اإىل  املجتمع  يق�سم 
لالأخالق  وخمالفتها  املدمرة،  واآثارها  املجتمعات  على  اخلطرية  الظاهرة  هذه 

واالأعراف.
منهج الدرا�سة:

التاريخية،  احلقائق  الإيراد  الو�سفي  التاريخي  املنهج  الباحث  ا�ستخدم   
للك�سف عن ظاهرة العن�سرية يف الهندو�سية.
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املبحث  االأول
مفهوم العن�سرية لغة وا�سطالحًا

العن�سرية لغة:
ت�ستق من كلمة )العن�سر( بفتح ال�ساد وهو االأف�سح، وب�سمها وهو )االأ�سهر(   
وعلى هذا ال�سكل جترى ن�سبة م�سطلح العن�سرية)1(. وذهب بع�ض علماء اللغة اإىل 
وال�ساد،  العني  بفتح  اأ�سلها)الع�سر(  واأن  زائدة،  )العن�سر(  كلمة  يف  )النون(  اأن 

و)الع�سر( ب�سم العني و�سكون ال�ساد)2(.
العن�سرية ا�سطالحًا:

باأنها:"هي عدم امل�ساواة بني طبقات املجتمع  "مفيد �سهاب" واآخرون  يرى   
اجلن�سيات  بني  احلروب  قيام  تربير  معينة،اأو  اأغرا�ض  لتحقيق  اال�ستغالل  هي  اأو 
املختلفة)3(. كما عرفها عا�سور باأنها:"هي نوع من اال�ستعالء، النابع من �سعور فئة، باأنها 
عن�سر �سيد، ثم ترجمة هذا ال�سعور اإىل واقع �سيا�سي، واجتماعي، واقت�سادي")4(.

مرتادفات م�سطلح العن�سرية:
والعن�سري:  وفرزه عن غريه)5(.  عزله  اأي  ال�سيء  ميز  العن�سري:  التمييز   .1
ملذهبهم،  العن�سريون  وتع�سب  تكوينه،  اأي  ال�سيء  عن�سر  العن�سر  اإىل  ن�سبة 
واآخر  اإن�سان  بني  التفريق  باأنه  لغويًا،  العن�سري  التمييز  داللة  يت�سح  وبذلك 
مبفردة  التمييز  مفردة  تقرتن  وغريها.وعندما   ... العرق  اأو  الدين  اأو  باللون 
العن�سري )التمييز العن�سري( يعنى اأنه نظام  تنتهجه بع�ض االأنظمة العن�سرية 
اأجنا�سهم)6(، وهناك من  النا�ض يف حقوقهم وواجباتهم الختالف  للتفرقة بني 

بطر�ص الب�ستاين، حميط املحيط ،مكتبة لبنان  �ص637.   )1( 
للماليني،  العلم  دار  الغفور عطار  اأحمد عبد  الثاين،حتقيق  ال�سحاح، اجلزء  العربية،  اللغة و�سحاح  تاج  اإ�سماعيل بن حماد اجلوهري،    )2( 

بريوت لبنان،، الطبعة الرابعة 1407هـ- 1987، �ص750.
والدرا�سات  البحوث  معهد  والفنون،  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة   ، العربية  الدول  جامعة   ، والعن�سرية  ال�سهيونية  �سهاب،  مفيد    )3( 

العربية، الطبعة الأوىل 1977م،�ص11.
ال�سيد حممد عا�سور، التفرقة العن�سرية، دار الحتاد العربي للطباعة والن�سر، �سوريا، 1407هـ- 1987م، �ص12.   )4( 

ابن منظور، ل�سان العرب،اجلزء ال�ساد�ص دار �سابر، بريوت لبنان، 2005م،�ص307.   )5( 
اأبو بكر الرازي،معجم خمتار ال�سحاح، مكتبة لبنان، بريوت، 1995م،�ص312.   )6( 
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اأو �ساللة على بقية  باأنه نظام ي�سفي تفوقًا جلن�ض من االأجنا�ض  التمييز  عّرف 
ال�سالالت واالأجنا�ض الب�سرية)1(.

اإىل ن�سر طائفته، والتاألب على من  اأن يدعو الرجل  التع�سب العرقي: وهو   .2
يناوئه، ظاملني كانوا اأو مظلومني، وهى م�ستقة من التع�سب اأي التجمع ، وملا كان 
اأهل الرجل يع�سبون به،اأي يالزمونه ويحيطون به، �سموا ع�سبته، وقد اأطلقت 
على اأهل الرجل من جهة اأبيه)2(. وهناك من يرى باأنه هو مبداأ ت�سنيف الب�سر 
وبحيث  وعليا،  �سفلى  اأجنا�ض  اإىل  يق�سمهم  اأو  القبلية،  اأو  الهوية  اأ�سا�ض  على 

مينح االأجنا�ض املتفوقة امتيازات خا�سة على غرار االأجنا�ض الدنيا)3(.
العرق: هو مفهوم ي�ستخدم يف ت�سنيف الب�سر اإىل اأعراق اأو جمموعات عرقية   .3
ا�ستنادًا اإىل تركيبات م�سرتكة يف ال�سفات االجتماعية اأو الثقافية. وقد ا�ستخدم 
هذا امل�سطلح يف كثري من االأحيان باملعنى الت�سنيفي البيولوجي العام، بدءًا من 
القرن التا�سع ع�سر، للداللة على جمموعات ب�سرية متباينة وراثيًا حمددة بالنمط 

الظاهري.

حمد�سعيداملوعد،الأربتهايدال�سهيوين،احتادالكتابالعرب،دم�سق،2001،�ص159.   )1( 
عيد بطاح الدويهي�ص،ل للتع�سب العرقي الطبعة الأوىل،الكويت 1419هـ 1999م،�ص7.   )2( 

الأوىل1999م،  الطبعة  الأول،   اجلزء  لبنان،  بريوت  والن�سر،  للدرا�سات  العربية  املوؤ�س�سة   ، ال�سيا�سة  مو�سوعة  الكيايل،  الوهاب  عبد    )3( 
�ص788.
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املبحث الثاين
مفهوم  الهندو�سية والكتب املقد�سة

املطلب االأول
مفهوم الهندو�سية

من  الهندو�سية  الديانة  ح�سارة  اأن  على  التاريخية  الدينية  الدرا�سات  تدل   
الديانات الهندية ذات التاريخ القدمي، بل هي اأحد مكونات احل�سارة الهندية العريقة 
)اأر�ض  ا�سم  عليها  اأطلق  حتى  وتنوعها،  واملعتقدات  املعبودات،  تعدد  �سهدت  التي 
االآلهة(، وامتازت بتعدد عقائدها الدينية من خالل كرثة املعبودات، و�سعوبة  حتديد 

اخت�سا�ض كل معبود)1(.
 ،Vida اأنقا�ض الفيدية  فالهندو�سية هي دين غالبية الهنود، وقد قامت على   
واالأ�ساطري  القدمية،  الهندية  املالمح  طريقها  عن  وا�ستوعبت  اأفكارها  وت�سربت 
الروحانية املختلفة، واأطلق على الهندو�سية ا�سم الديانة الرباهمية، ن�سبة اإىل )براهما( 
ومنه ا�ستقت الكلمة )الرباهمة( لتكون علمًا على رجال الدين، الذين يعتقد اأنهم يت�سلون 
يف طبائعهم بالعن�سر االإلهي، وهم بذلك يعدون )كهنة االأمة( ال يجوز تقدمي القرابني 
اإال يف ح�سرتهم، وعلى اأيديهم)2(. وتن�سب )براهمان( اإىل اأحد االأ�سماء التي ذكرت 
يف كتب )الفيدا(،والتى كان ي�ستخدمها الكهنة لتعيني الكائن االأوحد)3( وللهندو�سية 
ة اأ�سماء منها الهندوكية)4(. وعلى �سوء ذلك مت ن�سب العقيدة الرباهمية اإىل براهما  ِعدَّ
اأو )براهمن(، ثم على �سيد االآلهة وا�سمه )الرباهمان(، ومن بعده على كتب )الفيدا( 
االأربعة، واأخريًا على الطبقة املف�سلة عند الهندو�ض)5(. اأي�سًا عّرفها اأحمد �سلبي باأنها: 
الديانة الكربى جلمهرة �سكان الهند، ظهرت على اأنقا�ض الويدية، وت�سربت اأفكارها، 

و�سرت اإليها املالمح الهندية القدمية من االأ�ساطري والروحانيات املختلفة)6(.
الإمام حممد اأبو زهرة، مقارنة الأديان، الديانات القدمية، دار الفكر العربي، �ص21.   )1( 
حممد عبد ال�سالم الرامبورى، فل�سفة الهند القدمية، الطبعة الأوىل 1952م، �ص18.   )2( 

حممد غالب، الفل�سفة ال�سرقية، م�سدر �سابق، �ص97.   )3( 
اأحمد �سلبي،  اأديان الهند الكربى، دارالنه�سة امل�سرية، القاهرة، الطبعة اخلام�سة،1972م،ط2 �ص162.   )4( 

على عبد الفتاح املغربي، الفكر الدينيال�سرقي القدمي وموقف املتكلمني، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الأوىل1416هـ-1996م، �ص32.   )5( 
اأحمد �سلبي، مقارنة الأديان، اأديان الهند الكربى، مكتبة النه�سة امل�سرية، القاهرة، الطبعة احلادية ع�سر2000م، �ص37.   )6( 
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املطلب الثاين
الآلهة املقد�سة يف الهندو�سية

اأوًل: العقائد الهندو�سية:
حتوي الهندو�سية عددًا من العقائد اأهمها:  

عقيدة التنا�سخ: وهو ما يطلق عليه جتوال االأرواح، وي�سمى التنا�سخ واإعادة   /1
املولد، وتعني اأن الروح بعد اأن تفارق ج�سد امليت،تعود اإىل ج�سم خملوق اآخر، 
هو  عودتها  يف  وال�سبب  اآخر)1(.  بدن  اإىل  بدن  من  الناطقة  النف�ض  انتقال  اأو 
بد من حتقيقها،وتكون  املادي، مل تتحقق، وال  بالعامل  لها �سهوات مرتبطة  اأن 
دورة الروح اجلديدة متقم�سة ج�سدًا جديدًا،وتكون هذه الدورة اجلديدة نتيجة 
للدورة ال�سابقة من حياة االإن�سان، فتوجد الروح يف ج�سد اإن�سان اأو حيوان اأو 
ثعبان)2(. وي�سعد وي�سقى نتيجة ملا قدم من عمل يف حياته ال�سابقة)3(. كما يرون 
اأن االإن�سان بعد اأن ميوت تنتقل روحه، لتدخل يف ج�سد مولود جديد ولد لتوه، 
اإىل مولود، ولد يف طائفة  انتقلت روحه  االإن�سان �ساحلًا يف حياته،  فاإن كان 
اأعلى من طائفته. اأما اإذا كان فا�سدًا فاإن روحه تنتقل اإىل مولود ولد يف طائفة 
فا�سدًا، �سوف  ا�ستمر  اإذا  ثم  علياًل،  يولد  فاإنه  ثانية،  فا�سدًا  اإذا ظل  ثم  اأدنى، 
ينحدر يف كل مرة، اإىل م�ستوى اأدنى،يف مراتب احليوانات، حتى يولد بعو�سة 
اأو برغوثًا. اأما الذي ي�ستمر يف حياة �ساحلة،  بعد حياة �ساحلة،  فريتقي كل 
مع  تتحد  روحه  ويظل   الرباهمة،  طبقة  اإىل  ي�سل  حتى  اأعلى،  حياة  اإىل  مرة 
براهما االإله، وهذا ي�سمى بـ)النريفانا(، وهى يف زعمهم اأعظم �سعادة ميكن اأن 

تتمناها الروح)4(.

حممد على التهانوي، ك�ساف ا�سطالحات الفنون والعلوم،ترجمه من الفار�سية عبد الله اخلالدي، اجلزء الأول،مكتبة لبنان 1996م،�ص512-511.   )1( 
ي�سر حممد �سعيد املبي�ص، اليوم الآخر يف الأديان ال�سماوية والديانات القدمية، مكتبة الغزايل، الطبعة الأوىل�ص89.   )2( 

اثريا، ثقافة الهند وحياتها الروحية والأخالقية والجتماعية،جملة ثقافة الهند،املجلد الأول،العدد الثاين، 1962م �ص42.   )3( 
اأحمد �سلبي ، مقارنة الأديان ، اأديان الهند الكربى ،مكتبة النه�سة امل�سرية، القاهرة، الطبعة احلادية ع�سر2000م،�ص68-67.   )4( 
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ويق�سد  عمومًا،  الهندية  االأديان  يف  مهمة  عقيدة  الكارما  الكارما:   عقيدة   /3
�سرًا،وتوؤثر  اأو  �سواء كان خريًا  ال�سخ�ض،  ت�سرفات  تنتج من  التي  القوة  بها 
م�ستقباًل يف حياته، وهي تعود اإىل اللغة ال�سن�سكرتية، والكارما تعني احل�ساب 
واجلزاء، كما تعني اأن الدنيا هي دار اجلزاء والثواب)1(. وهذا يعني عدم اإميان 
الهندو�ض باليوم االآخر،  ويعني ذلك اأّن االإن�سان اإذا  فعل يف الدنيا خريًا، فاإنه 
يجازى باخلري، واإن كان �سرًا فاإنه يجازى بال�سر. وهذا هو ال�سبب يف والدة 

عقيدة التنا�سخ يف الديانة الهندو�سية)2(.
من  كثرية  واأنواع  البقرة  الهندو�ض  يقد�ض  والزواحف:  البقرة  تقدي�ص   /4
والفئران،فهم   القردة  مثل  احليوانات  من  واأنواع  الثعابني  مثل  الزواحف 
ويقد�سونها  والبيوت،  املعابد  داخل  التماثيل،  لها  وي�سعون  املعابد  لها  يبنون 
تقدي�سًا كبريًا، وهذه احليوانات والزواحف متلك حق التنقل يف كل االأمكنة، 
وجتد االحرتام من واقع قد�سيتها، كما اأنها جتد احلماية والرعاية، وال يجوز 

للهندو�سي اأن يقتلها، واإذا ما ماتت، دفنت بطقو�ض دينية)3(.
ثانيًا: اأهم الكتب املقد�سة يف الهندو�سية:

من اأهم الكتب املقد�سة يف الهندو�سية جند االآتي:  
الفيدا: وهى من اأهم الكتب املقد�سة عند الهندو�ض وتعني يف اللغة ال�سن�سكرتية  اأ/ 
)املعرفة(، وهو كتاب مو�سوعي �سامل اأقرب منه اإىل كتاب مقد�ض، ويحوي يف 
قرون  امتداد  على  هناك،  قامت  التي  واحل�سارة  الهند  بالد  عن  الكثري  ثناياه 
امليالد  قبل   600 اإىل   800 من  الفرتة  يف  الديانة  هذه  ظهرت  وقد  طويلة)4(. 

وتنق�سم اإىل ثالثة كتب مقد�سة، وهى)5(.
،مكة  لل�سباب  العاملية  الندوة  دار  الثاين،  ، اجلزء  املعا�سرة  الأديان واملذاهب والأحزاب  املي�سرة يف  املو�سوعة   ، مانع بن حماد اجلهني    )1( 

املكرمة ، الطبعة اخلام�سة 1424هـ -2003م،�ص728.
الطبعة   ، ال�سعودية  جدة  والن�سر،  للطباعة  �سينا  ابن  ،مكتبة  الهندو�سية  الرباهمانية،  الفيدية،  الأديان،  مقارنة  اخل�ست،  عثمان  حممد    )2( 

الأوىل1996م،�ص165.
حممد املفتي، اإظهار احلق يف الأديان والفرق والتيارات واحلركات املعا�سرة ، عمان دار الإ�سراء 2004م،�ص101.   )3( 

حممد �سياء الرحمن الأعظمي، درا�سات يف اليهودية واأديان الهند، مكتبة الر�سد، الريا�ص، الطبعة الثانية 1424هـ-2003م، �ص528.   )4( 
حممد غالب، الفل�سفة ال�سرقية، مكتبة الأجنلو، الطبعة الثانية، 1950م، �ص101.   )5( 
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الرباهمانا�ض: وهو كتاب م�ستنبط من الفيدات الثالث االأخرية.  /1
االأرانياكا�ض:يحوي هذا الكتاب التعاليم التي يجب اأن ي�سري عليها الكهنة.  /2

االأوبان�س�ساد: وي�ستمل على االأفكار الفل�سفية التي اأنتجتها هذه الديانة.  /3
وقد اأطلق ا�سم الديانة الرباهمية على العقائد واملبادئ الفل�سفية، التي اعتنقها   

الكهنة، م�ستنبطة من الفيدات الثالث االأخرية، وهى)1(:
وتعنى  فيدا()2(.  مديح  )اأ�سعار  حرفيًا  وتعني   :Sama- Veda فيدا:  �ساما   /1
كذلك الفيدا النارية الأن اال�سم م�ستق من النار، وت�سمل االأنا�سيد التي يرددها 
املن�سدون، اأثناء اإقامة ال�سلوات وتالوة االأدعية.وتتحدث عن االأ�سخا�ض ال�سامتني 

واأ�سحاب ال�سعر الطويل، وهى موؤلفة من )585( اأن�سودة اأو ترتيل)3(.
الهوائية  الفيدا  وهى  فيدا،  الياجو�ض  اأو   :)Yajour- Veda( فيدا:  ياجور   /2
التي  النرثية  العبادات  وت�سمل  املقد�سة،  الكتب  اأ�سغر  وهى  الهواء  اإىل  ن�سبة 

يتلوها الرهبان، عند تقدمي القرابني وال�سحايا)4(.
3/ اآثار فيدا:)Athar- Vida(  وتعود اإىل )االأثارفني( وهم كهنة، كانوا يعبدون 
عن  يختلف  الفيدا  من  اجلزء  وهذا  ال�سمر.  يف  مقاالت  ت�سمل  وهي  النار)5(، 
اخلرافية،  والتمائم،والتوهمات  ال�سر،  باأمور  يخت�ض  كونه  االأخرى،  االأجزاء 

املرتبطة بال�سبغة الهندية القدمية)6(.
ريغ فيدا: )Rig- Veda(: وت�سمل اأنا�سيد دينية و�سعت ليت�سرع بها اأتباعها   /4
الطقو�ض  فيها  ن�سيد  االآلهة وهي حتوي 1028  عند  بها  يتغنون  اأو  االآلهة  اأمام 

والعبادات والواجبات الدينية املفرو�سة . 
اأحمد علي عجيبة، درا�سات يف الأديان الوثنية القدمية، دار الآفاق العربية، الطبعة الأوىل 2004م، �ص133.   )1( 

�سوريا،  دم�سق  والن�سر،  والرتجمة  للتاأليف  التكوين  دار  مرتجمني،  جمموعة  الرابع،  الكتاب  الأديان،  تاريخ  مو�سوعة  ال�سواح،  فرا�ص    )2( 
الطبعة الرابعة 2017م، �ص17.

على زيعور، الفل�سفة يف الهند، موؤ�س�سة عمر الزين للطباعة والن�سر، الطبعة الوىل 1413هـ- 1993م، �ص115.   )3( 
عليزيعور، الفل�سفة يف الهند، امل�سدر نف�سه، �ص110.   )4( 

جيفريباندر، املعتقدات الدينية لدى ال�سعوب، ترجمة اإمام عبد الفتاح اإمام،عامل املعرفة الكويت 1414هـ-1993م �ص110.   )5( 
اإبراهيم حممد ابراهيم، الأديان الو�سعية يف م�سادرها املقد�سة وموقف الإ�سالم منها، مطبعة الأمانة، القاهرة الطبعة الوىل1406هـ-   )6( 

1985م، �ص84.
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قوانني مانو: هي عبارة عن مرجع ديني؛ ونظام مدين و�سع يف حوايل القرن   /5
الثالث قبل امليالد، ويحوي جمموعة من القوانني من بينها التعامل بني الطبقات 
قوانني  تكن  القدمية.ومل  الفيدية  للكتب  �سرح  هي  بل  الهندو�سي،  املجتمع  يف 
لتق�سيم  ر�سخت  بقدرما  االجتماعية،  امل�ساواة  حتقيق  اإىل  تهدف  قوانينًا  مانو 
اأو    1200 �سنة  مانو(اإىل  )قانون  ال�سراح  بع�ض  طبقات.ويرجع  اإىل  املجتمع 
1280قبل امليالد،  ويقال اأن مانو تلقاها من االإله براهما، لتنظيم حياة املجتمع 
الهندي كله،وتتكون من جمموعة االآثار القانونية القدمية،التي �سيغت فياأبيات 

من ال�سعر ت�سل اإىل 2650 بيتًا)1(.
اأطول املالحم يف  الكربى، وتعترب  الهند  كتاب املهابهارتا: ويت�سمن ملحمة   /6
االأدب العاملي اإذ تتجاوز االألف بيت من ال�سعر)2(، وهذه امللحمة ت�سبه االإلياذة 

عند اليونان)3(.
مقد�سًا  دينًا  لي�ست  الهندو�سية  اأن  االأديان  فال�سفة  بع�ض  يرى  �سبق  وفيما   
باملعنى املفهوم، بل تعترب اأ�سلوب حياة، اأكرث مما هي جمموعة عقائد ومعتقدات، فهي 
مزيج مت�سابك من العقائد مما يهبط اإىل عبادة االأحجار، واالأ�سجار، واالأبقار، وما 
يرتفع اإىل التجريدات الفل�سفية)4(. ويرى اآخرون باأن كتاب الفيدا اأو )اأ�سفار الفيدا( 
الرباهمة عقيدتهم،  ي�ستمد  االأ�سفار  الهند، ومن هذه  االأوحد يف  الديني  املرجع  هو 
هذا  وعلى  حياتهم)5(.  حمور  وهو  ورواياتهم،  وق�س�سهم  واأخالقهم،  و�سريعتهم، 
)الفيدا(.  املقد�ض  كتابها  كاتب معني، وكذا  اأو  موؤلف  لها  لي�ست  فالهندو�سية  النحو 

وين�سب)بريى( اإىل اأن اأ�سلها يعود اإىل االآريني الذين �سبقوا الهنود)6(.
يو�سف قا�سم،  نظرية ال�سرورة يف الفقه اجلنائي الإ�سالمي والقانون اجلنائي الو�سعي ، دار النه�سة امل�سرية، القاهرة الطبعة الأوىل    )1( 

1413هـ -1993م، �ص12.
اأحمد اأبو زيد، املالحم تاريخ وثقافة مثال من الهند، جملة عامل الفكر، العدد الأول، جملد 16 ، 1985م،�ص20.   )2( 

دائرة املعارف الهندية ، الراميانا الهندية ملحمة الإله راما، تقدمي حممد �سعيد الطريحي، ط1، 2007م،  �ص12.   )3( 
طارق خليل ال�سعدى، يف مقارنة الأديان، درا�سة يف عقائد وم�سادر الأديان ال�سماوية، اليهودية وامل�سيحية والإ�سالم والأديان الو�سعية    )4( 

الهندو�سية واجلينية والبوذية، دار العلوم العربية للطباعة والن�سر، بريوت، الطبعة الوىل 1425هـ-2005م، �ص29.
اإبراهيم حممد اإبراهيم، الأديان الو�سعية يف م�سادرها املقد�سة م�سدر �سابق، �ص83.   )5( 

 )6(  40PPerry، Religions of the world.
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ثالثًا: الآلهة املقد�سة يف الهندو�سية:
الفرتة  يف  عمدت  الرباهمية  اأن  كتابه  يف  حمدي  الرحمن  عبد  ال�سيخ  ذكر   
من 800 قبل امليالد اإىل 400 قبل امليالد،  اإىل عقائد جديدة، اأهمها القول بالتثليث، 
فعبدوا اآلهة ثالثة هي: االإله )براهما( وهو اخلالق وا�سل االآلهة، االإله )ف�سنو( وهو 
االإله احلافظ املجدد، واالإله )�سيفا( وهو االإله املخرب املدمر)1(. وقد جاء يف اإحدى 
ف�سول الفيدا ذكر االإله وا�سمه )برهما �سباتى(، ومعناه )رب ال�سالة جميب الدعاء 
واملت�سرف يف ملكوت ال�سماوات واالأر�ض اإله حق( اإذن فاالإله عند قدماء الرباهمة 
واحد، ال �سريك له، �سرت منه الرحمة يف جميع الكائنات، من جماد ونبات وحيوان، 
وهذا ما اأكده كتاب الفيدا، ما ترجمته )اإن الله نور ال�سم�ض �سوء القمر بريق الله، 
اأنا االأ�سل القدمي جلميع الكائنات، مني احلياة، لكل  ومي�ض الربق، �سوت الريح، 
هذا  وعلى  حي()2(.  خملوق  لكل  املوت  حياة،  واآخر  اأول  ال�سالح  معطي  الوجود، 
الن�سق فاإن االآلهة عند كتب الفيدا كثرية لي�ض من ال�سهل ح�سرها، فهناك اإله ال�سم�ض، 
وما ت�سكبه على الكون من نعمة االإ�ساءة والدفء واالنعا�ض، واإله الوح�ض املخيف، 
رئي�ض،  ولهم  حينًا،  مت�ساوين  اإلهًا،  وثالثني  ثالث  اأو  ثالثني،  االآلهة  هذه  تبلغ  وقد 

وقائد  حينًا اآخر)3(. 
فيدا،  الريغ  ابتهاالت  من  الربع  عن  يقل  ال  مبا  وحده  )اأندرا(  اخت�ض  وقد   
قد  التي  واالأخطار،  ال�سرور  االإن�سان من  الإنقاذ  يهب  الذي  اأنه هو  اإىل  ذلك  ويعزى 
وقد  االأول،  املظهر  فهو  )اأجنى(  بينما  لالإن�سانية.  االأول  املنقذ  بذلك  به.فهو  حتدق 
جعلت النار رمزًا لهذا االإله، الذي يقوم بالتطهري. اأما )فارونا( فهو االإله الذي ميلك 
اإله  وهو  اخللقية،  واملباديء  القوانني  منح  الذي  وهو  واالأر�ض،  ال�سماوات  مقاليد 
عاملي)4(. ومن اأهم التعاليم يف الديانة الرباهمية تتلخ�ض يف الو�سايا الع�سر للدين 

عبد الرحمن حمدي، الهند عقائدها واأ�ساطريها، �سل�سلة اقراأ، العدد 432، دار املعارف، 1978م، �ص11.   )1( 
حممد فوؤاد الها�سمي، الأديان يف كفة ميزان، دار احلرية للطباعة والن�سر، القاهرة، الطبعة الأوىل، 1986م، �ص114.   )2( 

حممد غالب، الفل�سفة ال�سرقية، م�سدر �سابق، �ص93.   )3( 
حممد عبد ال�سالم الرامبورى، فل�سفة الهند القدمية، الطبعة الأوىل 1952م، �ص80.   )4( 
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الربهمي وهى: )مراعاة الكائن االإلهي، مقابلة االإ�ساءة باالإح�سان، اال�ستقامة، القناعة 
واال�ستقامة، الطهارة، كبح جماح النف�ض، درا�سة الفيدا، اجتناب الغ�سب، ال�سرب، 

العدل()1(.
ويرى بع�ض علماء االأديان اأن الديانة الهندو�سية الرباهمية حدث لها انحدار   
منارات  من  كان  نتيجة مما  اأحيانًا  اأخالقيات  من  فيها  يظهر  ما  رغم  موؤخرًا،  كبري 
 ، االأوائل  املوؤ�س�سون  قدمها  القلوب  يف  الطماأنينة  وبواعث  احلب  ومدار�ض  روحية 
وقد حدث ذلك االنحدار عند االأتباع وعندما كرث الكهنة، الذين جعلوا للديانة اأ�سرارًا 
مامل  ن�ساأ  هنا  وال�سعائر ومن  والطقو�ض،  الرموز،  واأ�سرارًا ظاهرة، فكرثت  خفية، 
يكن اأ�ساًل يف الديانة الربهمية، فن�ساأ تبعًا لذلك الثالوث الهندي املعروف اأو االأقاليم 

الثالثة)2(. وهى اآلهة )براهما، ف�سنو، �سيفا()3(.

حممد فوؤاد الها�سمي، الأديان يف كفة ميزان، م�سدر �سابق، �ص17.   )1( 
حممد املفتي، اإظهار احلق يف الأديان والفرق والتيارات واحلركات املعا�سرة ،عمان، دار الإ�سراء 2004م.   )2( 

حممد فوؤاد الها�سمي، الأديان يف كفة ميزان، امل�سدر نف�سه، �ص16.   )3( 
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املبحث الثالث
الطبقية العن�سرية يف الديانة الهندو�سية

يعترب تف�سي التفرقة الطبقية يف الديانة الهندو�سية، نقطة �سوداء يف تاريخ   
االأديان يف الهند، اإذ تقوم ت�سريعاتهم على مبداأ التفرقة العن�سرية، ورف�سها للم�ساواة 

بني النا�ض، وعدم ال�سماح باالمتزاج والتقارب بني طبقات املجتمع املختلفة)1(.
املطلب االأول

نظام الطبقات
يعـــــرف  الهند  يف  ال�سائع  االجتماعي  التنظيم  اأ�سكال  من  �سكل  هو   
بـ)الفارنــــــــا()2( منذ اآالف ال�سنني، ويقوم على مبداأ التمييز يف العالقات االجتماعية، 
والدينية واالقت�سادية)3(. فنظام الطبقات الذي فر�سته الديانة الهندو�سية قد خ�ض 
عن  وميزهم  االمتيازات،  من  بكثري  الكا�ستاريا(،  وطبقة  الرباهمة  الكهنة  طبقتي) 
باقي الطبقات، والتي كانت �سببًا مبا�سرًا يف ظهور املذاهب الهندية، وفى ظل هذا 
اأرهقتهم  الذين  الدنيا،  الطبقات  فاجتهت  ظلمهم،  وظهر  الرباهمة،  ا�ستبد  التق�سيم 
ال�سرائب والعمل يف خدمة الرباهمة، يبحثون عن من يخل�سهم من ظلم الرباهمة، 
ولهذه االأ�سباب وغريها ظهرت حركات اإ�سالحية، ومذاهب دينية، مناوئة للهندو�سية 
وال�سيخي)4(.  واجليني،  البوذي،  املذهب  اأ�سهرها  الربهمية،  العن�سرية  واأعمالها 
ويقول)اأبو الريحان البريوين(يف حديثه عن الطبقات يف الهند:" كان امللوك القدامى 
ي�سرفون معظم اهتمامهم اإىل ت�سريف النا�ض اإىل طبقات ومراتب، يحفظونها عن 
�سناعة،  اأو  عمل،  من  اإليها  ما  طبقة  كل  ويلزمون  االختالط،  ويحظرون  التمازج، 

وحرفة، وال يرخ�سون الأحد يف جتاوز رتبته")5(.
اإبراهيم حممد اإبراهيم، الأديان الو�سعية يف م�سادرها املقد�سة، مرجع �سابق، �ص100.   )1( 

البالد واأهلها،واأنهم  املهاجرين متكنوا من  اأن  لفظة طبقة،وهذا معناه  اللون، وترجمت حديثًا اىل  �سن�سكرتية معناها  كلمة  )فارنا(  كلمة    )2( 
خمتلفون عن ال�سكان يف األوانهم و�سلوكهم(.

اأكو فيفا�سابينو، علم الجتماع الديني، ترجمة عز الدين عناية، الطبعة الأوىل 2011م، �ص162.   )3( 
 )4(  Joshi، L،Mani ،Brahmanism ،Buddhism، and Hinduism، second Edition،1987،P.5.
اأبو الريحان البريونى، يف حتقيق ما للهند من مقولة مقبولة اأو مرزولة، حتقيق ادوارد �سخاو، الهند مطبعة دار املعارف العثمانية بحيدر    )5( 

اباد، الدكن 1905م، �ص76.
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ويرى بع�ض الكتاب اأن من�ساأ التق�سيم والطبقية فى املجتمع الهندي، يعود اإىل   
خليط من التقاء االآريني والتورانيني الذين يعرفون ب�سكان الهند االأ�سليني، وترجع 
حقيقة هذا التمييز العن�سري الذي ا�ستهرت به الديانة الهندو�سية، اإىل ت�سلط اجلن�ض 
)االآري( على بالد الهند، الذين يطلق عليهم )زنوج الهند(، وقد كان االآريون ميثلون 
على  جن�سهم،  ب�سمو  جازمًا  اعتقادًا  يعتقدون  وكانوا  الهند،  بالد  يف  العليا  الطبقة 
الكهنة  برر  النبالء. وقد  تعني  بها،  التي عرفوا  )اآري(  من �سواهم، وقد كانت كلمة 
الدين هم وحدهم  باأن رجال  الدين، وكر�سوا عند اجلميع  الهندو�ض تقدي�ض رجال 
الذين ميلكون التاأثري على االآلهة، ومن ثم كان طبيعيًا اأن يكون لهم املقام االأ�سمى، واأن 
يلقبوا بـ)االآلهة االإن�سانيني(، واأن يكون اإكرامهم من اإكرام االآلهة، واأن تعترب اأهانتهم، 
الطبقات  منظمات  العلماء،  هوؤالء  قول  وح�سب  اإذن  تغتفر)1(.  ال  التي  اجلرمية  هي 
كان �سنيعة �سنعها االآريون ولي�ض من اأ�سل الدين،  فقد ا�ستند نظام الطبقات على 
احلوادث التاريخية، وذلك اأن )االآريني( حني �سيطروا على �سمال و�سرق الهند، يف 
االألف الثانية قبل امليالد، ا�ستعبدوا االأهايل، وخلقوا هذه الطبقات، وذلك بجعل اأهل 
البالد عبيدًا ومنبوذين، يقومون بخدمة االأ�سياد، الذين تتكون منهم الطبقات الثالث، 
التي تنتمي اإىل اجلن�ض االآري)2(. ويعد النظام الطبقي يف الهند من اأ�سواأ االأنظمة، 
اأوقاتها دينيًا  الهند يف كل  به  الذي اعرتفت  النظام  االإن�سان، وهو  ا�ستهانة بكرامة 
ومدنيًا لرعاياها، ممن ال ينت�سبون اإىل ال�ساللة االآرية النجيبة)3(. وقد و�سع يف الهند 
يف القرن الثالث قبل امليالد، قانونًا، عرف با�سم قانون)مانو�سا�سرت( والذي يق�سم 

�سكان الهند اإىل اأربع طبقات كما يلي)4(. 
طبقة الرباهمة  Brahman: وهى طبقة الكهنة ورجال الدين، ومهمتهم اإدارة   .1
�سئون املعابد واالآلهة، و�سن القوانني، واالإ�سراف على التعليم، والرتبية، واأداء 

اأحمد علي عجيبة، درا�سات يف الأديان الوثنية القدمية، م�سدر �سابق، �ص133.   )1( 
�سعدون ال�ساموك، الأديان درا�سة تاريخية مقارنة، الق�سم الأول، الأديان القدمية، دار احلرية بغداد،1976م، �ص87.   )2( 

اأحمد عبد الله الزغيبي، العن�سرية اليهودية واآثارها على املجتمع الإ�سالمي، م�سدر �سابق، �ص28.   )3( 
اأبواحل�سن الندوي، ماذا خ�سر العامل بانحطاط امل�سلمني،مكتبة الإميان، املن�سورة، �ص58.   )4( 
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اأنهم خملقني من  الطبقات، واعتقدوا  الدينية. وهم فوق جميع  املرا�سيم  جميع 
راأ�ض االإله اأو من فمه، كما ين�ض ت�سريع )مانو( على �سيادة الربهمى على �سائر 
الكائنات، بل ويذهب اإىل حد �سيادته على كل ما هو كائن، واأن ج�سد الربهمي 

مقد�ض، ال يجوز مل�سه، كما اأنهم ال ي�سربون اخلمر، وال اأي نوع من النبيذ)1(.
ورجال  والق�ساة،  امللوك،  وهم    :Kshatriya الكا�ستاريا  الك�سرتى  طبقة   .2
احلرب، والفر�سان. ويعتقدون اأنهم خلقوا من اأيدياالإله براهما. يقوم )الك�سرتى( 
مبهمة الدفاع عن الوطن، وحمل ال�سالح، ويبقى الواحد منهم جنديًا طيلة حياته، 
واأف�سل االأعمال للك�سرتى هي اجلندية، والك�سرتى  يبقى م�ستعدًا للقتال حتى 
يف وقت ال�سالم، ا�ستعدادًا الأى حرب قد حت�سل)2(. وكما جاء يف الفيدا فان 
لطبقة الكا�ستاريا وظائف عدة، منها تن�سيب امللك من طبقة الك�سرتى، وال يجوز 
للملك اأن ياأخذ اأموااًل من الربهمى، كما ي�سمح للك�سرتى بقراءة الكتب املقد�سة، 
ولكن ال يجوز له العمل بها، الأن هذا ينازع الربهمى يف عمله، وهو حق مقد�ض 

للرباهمة دون �سواهم)3(.
كالتجارة  واملهنة  احلرف  اأ�سحاب  وهم   :Vaisya فاي�سا  الوي�ص  طبقة   .3
واحلرف  املهن  اأرباب  وهم  االإله.  فخذ  من  خلقوا  اأنهم  ويعتقدون  والزراعة. 
الغذاء  توفري  عليهم  الذين  وال�سناع،  املا�سية  ومربي  والتجار،  املزارعني،  من 
الدينية. ويعتقد  املعاهد  االإنفاق على  وامللوك، وكذلك  للكهان  العي�ض،  وو�سائل 

اأنهم ينحدرون من )الدرافيد( �سكان الهند االأ�سليني.
املهن  واأ�سحاب  اخلدمة  اأهل  )املنبوذون(  وهم   :Syudraا ال�سودر  طبقة   .4
من  الأنهم  اجللود،  وتنظيف  املالب�ض،  وغ�سل  والنظافة،  الكن�ض  مثل  احلقرية: 
اجلن�ض االأ�سود، ويعتقد اأنهم خلقوا من اأقدام االإله. واأنهم خلقوا خلدمة الطبقات 

عليزيعور، الفل�سفة يف الهند، موؤ�س�سة عمر الزين للطباعة والن�سر، الطبعة الأوىل 1413هـ- 1993م، �ص122.   )1( 
اأحمد �سلبي، اأديان الهند الكربى، مكتبة النه�سة احلديثة، الطبعة احلادية ع�سرة، 2000م، �ص57.   )2( 

الطبعة  لبنان،  بريوت-  والتوزيع،  والن�سر  للطباعة  الأو�سط  ال�سرق  مركز  والأديان،  والفرق  للمذاهب  الكربى  املو�سوعة  اإليا�ص،  �سليم    )3( 
الأوىل 1428هـ -2008م، اجلزء الأول، �ص111.
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الثالث االأخرى)1(. ووفقًا لهذه القوانني واللوائح فر�ض على كل طائفة اأن تعي�ض 
الزواج  يتم  بحيث  بينها،  فيما  منف�ساًل  جمتمعًا  وتكون  جماعتها،  اإطار  يف 
والتنا�سل يف نف�ض االإطار الطبقي، وقد طبقت هذه القوانني حرفيًا وبحذافريها، 
وكذلك  اأخرى،  طائفة  لدى  ي�سرب  اأو  ياأكل  اأن  اأحد  مقدور  يف  يكن  مل  بحيث 

خ�س�ض لكل منها طقو�ض ومرا�سيم، وتقاليد، ومدار�ض ومعابد. 
املطلب الثاين

اأثر العن�سرية يف الديانة الهندو�سية
ذكر الزغيبى اأنه ال يوجد جمتمع من املجتمعات القدمية واحلديثة اإال ويعتز   
بعن�سره، ويرى اأنه العن�سر االأ�سمى واالأف�سل دون �سائر العنا�سر الب�سرية االأخرى، 
بناء على مفاهيم ب�سرية خاطئة، اعتمدت على اأ�س�ض مادية واهية ال �سند لها)2(. فقد 
القرى  يعي�سوا يف خارج  اأن  )العبيد(  ال�سودر  طائفة  على  الهندو�سي  الدين  اأوجب 
واأن ي�ستعملوا اأواين الطني، واأن يتملكوا احلمري والكالب  فقط، واأن يلب�سوا اأكفان 
املوتى، واأن تكون حليتهم من احلديد، واأن ال ينتقلوا من اأماكن �سكنهم اإىل اأماكن 
اأخرى، واأن يكون تعاملهم مع طوائفهم فقط، كما يحرم عليهم تالوة الكتب املقد�سة، 
فاإن اأن�ست رجل من هذه الطائفة امتالأت اأذناه بالر�سا�ض امل�سهور، واإن تالها ان�سق 
ل�سانه، ولو حفظ جزءًا منها، قطع ج�سده اإىل ن�سفني)3(. كما ال يجوز لهم �سحب املاء 
من بئر ت�ستخدمها الطبقات االأعلى، كما اأن التعليم ممنوع عليهم، ويحرم عليهم قراءة 
بن�سيبهم يف احلياة، وهو طريق  القبول  اأمامهم �سوى  ولي�ض  املقد�سة،  الن�سو�ض 
الهندو�سي  اإن  فيرب(  )ماك�ض  الكاتب   يقول  ذلك  اأمامهم)4(. وفى  الوحيد  اخلال�ض 
لديه االإميان القوي باأنه ي�ستحق االنتماء اإىل طبقته، وهذا ما يف�سر طابع الوفاء، وعدم 
الأوىل 1406هـ- الطبعة  الأَمانة، م�سر،  الإ�سالم منها، مطبعة  املقد�سة وموقف  الو�سعية يف م�سادرها  الأديان  اإبراهيم،  اإبراهيم حممد    )1( 

1986م، �ص100.
الزغيبى، العن�سرية اليهودية  واآثارها، اجلزء الرابع، م�سدر �سابق، �ص5.   )2( 

اأمينة ال�سعيد، م�ساهدات يف الهند، دار املعارف للطباعة والن�سر، الطبعة الأوىل، 1941م، �ص137.   )3( 
�سادق عيد على الركابي، ملحات عن اديان العامل، مكتبة مدبويل، القاهرة، الطبعة الأوىل 2007م، �ص167.   )4( 
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حماولة البع�ض اخلروج من هذا الظلم الوا�سح، الأنه يف نظر البع�ض االأمر اعتقاد 
ديني)1(.

اأي�سًا من ا�سطهاد الرباهمة لطبقة املنبوذين، اأن الربهمي الذي هو يف �سن   
العا�سرة من عمره يفوق ال�سودرى الذي ناهز املائة من العمر، وال ي�سح لربهمي اأن 
ميوت جوعًا يف بالده واملنبوذون عندهم  اأحط من البهائم، واأذل من الكالب،  .كما 
ويحرم على ال�سودري  اأن يتزوج من طبقة اأخرى، اأو حتى تناول الطعام مع من هو 
اأعلى منه طبقة، ومما جاء يف كتبهم عن ال�سودرى قولهم: )ال يجوز له اأن يجمع ثروة 
لن  ذلك،  له  ف�سيتيح  املال  اإذا جمع  الأنه  القادرين،  ذلك من  على  كان  ولو  كانت،  اأيًا 
يتطاول على الرباهمة بوقاحته، وهو اإذا ما عال فوق من هو اأعلى منه، بيده اأو ع�ساه، 
تقطع يده، واإذا هو نادى من هو اأعلى منه با�سمه، او ا�سم طائفته فعقابه اأن يدخل يف 
فمه خنجر حممى، مثلث الن�سل، طوله ع�سرة قراريط ، وياأمر امللك ب�سب زيت حام 
يف فمه، وفى اأذنيه، اإذا ما بلغ ال�سودرى من الوقاحة ما يبدى به راأيًا للرباهمة، يف 

اأمور وظائفهم. 

عدنان اكرم، �سي�سيولوجي االدين وال�سيا�سة عند ماك�ص فيرب، منتدى املعارف، بريوت، الطبعة الأوىل 2013م، �ص224-223.   )1( 
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املبحث الرابع
موقف الإ�سالم من العن�سرية الطبقية الهندو�سية

ال�سابقة  وال�سعوب  االأمم  يف  والعن�سري  الطبقي  النظام  االإ�سالم  وجد  لقد   
واليونان   والفر�ض  واآ�سور  بابل  النا�ض،مثل  بها  يتعامل  اجتماعية  كموؤ�س�سات 
عند  احلديث  الع�سر  يف  ذلك  انعك�ض  وقد  غريها،  من  جن�سًا  اأرقى  والعرب،واأنها 
االأملان واليهود والبي�ض يف جنوب اأفريقيا، مبا يعرف بنظام )االأبار تهيد( اأو التفرقة 

العن�سرية)1(.
واأول ما بداأ به االإ�سالم دعوته حلفظ كرامة االإن�سان قال تعاىل: }وَلََقدْ َكرَّمْنَا   
لْنَاهُمْ عََلى َكثِريٍ مِّمَّنْ خََلْقنَا  يِّبَاتِ وََفضَّ بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحِْر وَرََزْقنَاهُم مِّنَ الطَّ
َتْفضِيلً{ ]ال�سراء: 70[. فاالإخوة االإ�سالمية منحة ربانية خللقه، فاجلميع مت�ساوون يف 
احلقوق والواجبات، ولي�ض هنالك ميزة الأحد على االآخر اإال بالتقوى)2(، قال تعاىل: 
َّا خََلْقنَاُكم مِّن َذَكٍر وَُأنَثى وَجَعَلْنَاُكمْ شُعُوبًا وََقبَائَِل لَِتعَارَُفوا إِنَّ َأْكرَمَُكمْ عِندَ  }يَا َأيُّهَا النَّاسُ إِن
اللَّهِ َأتَْقاُكمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَِبريٌ{ ]احلجرات: 13[، ومن حما�سن اال�سالم اأنه حرم العن�سرية، 
بُُطوِن  فِي  َأِجنٌَّة  َأنُتمْ  وَإِْذ  رِْض  اْلَ مِّنَ  َأنشََأُكم  إِْذ  بُِكمْ  َأعَْلمُ  }هُوَ  وجل:  عز  احلق  يقول 
إِلَى  َترَ  }َألَمْ  تعاىل:  وقال   ،]32 ]النجم:  اتََّقى{  بِمَِن  َأعَْلمُ  هُوَ  َأنُفسَُكمْ  وا  ُتزَكُّ َفلَ  ُأمَّهَاتُِكمْ 

ي مَن يَشَاء وَاَل يُْظَلمُونَ َفتِيلً{ ]الن�ساء: 49[.
ِّ
ونَ َأنُفسَهُمْ بَِل اللّهُ يُزَك َّذِينَ يُزَكُّ ال

ويقول )عبد ال�سالم بن برج�ض(اأن النعرات يف اجلاهلية تدفع �ساحبها اإىل   
القوم  اإال  يخلق  تعاىل مل  الله  ان  لو  يود  تعاىل يف خلقه، حتى  الله  على  االعرتا�ض 
غيه  يف  ا�ستد  ورمبا  القوم  هوؤالء  الله  يخلق  مل  لو  يتمنى  اأو  اإليهم  هو  ينتمي  الذي 
فرمى الله تعاىل باخلطاأ والظلم واجلهل )تعاىل الله عما يقولون( علوا كبريا. وهذه 
نزعة �سيطانية خال�سة، فقد كان اإبلي�ض اأول املعرت�سني على خلق اآدم، الذي هو اأبو 
النوع االإن�ساين، فمن اعرت�ض على خلق بع�ض النا�ض، كان متبعا لل�سنة االإبلي�سية 

ال�سيد حممد عا�سور،التفرقةالعن�سرية،دارالحتادالعربيللطباعةوالن�سر،�سوريا، 1407هـ- 1987م،�ص19.   )1( 
عبد العزيز عبد الرحمن قارة ، امل�سدر نف�سه ، �ص16.   )2( 
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القدمية)1(. وينطلق االإ�سالم مبفاهيمه حول الت�ساوي بني اخللق يف الن�ساأة، ويركز 
�سبحانه  الله  اأن  االإن�سان  ليدرك  الكرمي،  القراآن  اآيات  بكل و�سوح من خالل  عليها 

وتعاىل يهدف من خالل تعاليمه حتقيق امل�ساواة بني الب�سر)2(.
العن�سرية والطبقية بكافة  وعلى �سوء تلك املعطيات اهتم االإ�سالم مبحاربة   
اأ�سكالها واألوانها بل اأمر باإهانة كل من نادى اأو مت�سك بها،قال عليه ال�سالة وال�سالم 
باأنه  احلديث  ومعنى  تكنوا()3(.  وال  ابيه  بهن  فاأع�سوه  اجلاهلية  بعزاء  تعزى  من   (
�ساللته،  �سعبه،اأو  بقبيلته،اأو  ا�ستعان  من  وكل  عائلته،  اأو  قومه  اأو  باأبيه  افتخر  من 
ليعينوه على باطل، اأو االعتداء على الغري، اأو اإحداث ظلم مهما كان �سغريًا، فقولوا 
اإن  الله عليه و�سلم:" يا مع�سر قري�ض  الله �سلى  اأبيك.وقال ر�سول  اير  له:اأع�س�ض 
من  واآدم  اآدم  من  النا�ض  باالآباء،  وتعظمها  اجلاهلية،  نخوة  عنكم  اأذهب  قد  الله 

تراب")4(.

عبد ال�سالم بن برج�ص العبد الكرمي، الأحاديث النبوية يف ذم العن�سرية اجلاهلية، طبعة خريية 1428هـ 2007م.   )1( 
 ، وال�سعوب  الأمم  من  الإ�سالم  وموقف  املعا�سر  العن�سري  الزحف  طبيعة  يف  درا�سة  الإ�سالم  ومواجهة  العن�سرية  زحف  البا�سا،  ح�سن    )2( 

وحرب الإبادة الدائرة على بالد امل�سلمني، دار قتيبة ، الطبعة الأوىل 1405هـ- 1994م،�ص16.
رواها حمد اجلزء اخلام�ص، �ص136.   )3( 

رواه ابو داوؤود ،�سنن ابو داوؤود، اجلزء اخلام�ص ، حديث رقم 5116،�ص340.   )4( 
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خامتــــــة
اأوًل: النتائج:

اإن تف�سي �سيا�سة العن�سر والتمييز العن�سري، اأدت اإىل ظهور ثقافة اخلالف   .1
واالختالف بني الطبقات املجتمعية يف الديانة الهندو�سية.

اإن ال�سراعات بني الطوائف االأديان يف الهند، اأدي اإىل حرمان املكونات الب�سرية   .2
من حقوقها االإن�سانية، مما ولد احلقد والكراهية والظلم بني املجتمع.

تقوم العن�سرية الطبقية يف الهند على الدين الرباهمى.  .3
تق�سم الهندو�ض اإىل اأربع طبقات ب�سرية، لكل طبقة مهامها وواجباتها، ال ترتقي   .4
منها وال تفارقها مما يعد ظلمًا كبريًا ترف�سه االأديان ال�سماوية، وكل املواثيق 

الب�سرية.
املذاهب  ظهور  اإىل  الطبقات  جتاه  والظلم  الهندو�سي  الطبقي  التفاوت  اأدى   .5

االإ�سالحية يف الهند، مثل البوذية، واجلينية، وال�سيخية.
دعا االإ�سالم اإىل الق�ساء على كل الفوارق والطبقات االجتماعية، وجعل النا�ض   .6

كلهم �سوا�سية بغ�ض النظر عن العرق واجلن�ض اأو اللون.
ثانيًا: التو�سيات:

تو�سل الباحث اإىل عدة تو�سيات منها:  
�سرورة اإن�ساء مراكز بحثية تعنى بدرا�سة االأديان.  /1

العمل على فتح قنوات اإعالمية تهتم بق�سايا االأديان، وامل�ساواة بني الب�سر،  مع   /2
اإبراز �سماحة االإ�سالم وعدالته ودعوته باحل�سنى،يف مواجهة الهجمة بالعن�سرية 

والطبقية. 
على  كل �سعوب العامل اأن جترم العن�سرية والطبقية واعتبارها انتهاكًا ج�سيمًا   /3

حلقوق االإن�سان يجب مواجهته.
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امل�سادر واملراجع
القراآن الكرمي .  -

كتب االأحاديث ال�سنة النبوية.  -
كتاب الفيدا الهندو�سي.  -

اإبراهيم حممد اإبراهيم، االأديان الو�سعية يف م�سادرها املقد�سة وموقف االإ�سالم   -
منها، مطبعة االأمانة، القاهرة، الطبعة االوىل1406هـ-1985م. 

ابن منظور، ل�سان العرب،اجلزء ال�ساد�ض دار �سابر، بريوت لبنان، 2005م.  -
اإدوارد  حتقيق  مقبولة،  مقولة  من  للهند  ما  حتقيق  يف  البريوين،  الريحان  اأبو   -

�سخاو، الهند مطبعة دار املعارف العثمانية بحيدر اأباد، الدكن 1905م.
االإميان،  مكتبة  امل�سلمني،  بانحطاط  العامل  خ�سر  ماذا  الندوي،  احل�سن  اأبو   -

املن�سورة، م�سر، 2010م.
اأبو بكر الرازي، معجم خمتار ال�سحاح، مكتبة لبنان، بريوت، 1995م.   -

اثريا، ثقافة الهند وحياتها الروحية واالأخالقية واالجتماعية، جملة ثقافة الهند،   -
املجلد االأول، العدد الثاين، 1962م.

العدد  الفكر،  عامل  جملة  الهند،  من  مثال  وثقافة  تاريخ  املالحم  زيد،  اأبو  اأحمد   -
االأول، جملد 16 ، 1985م.

امل�سرية،  النه�سة  مكتبة  الكربى،  الهند  اأديان  االأديان،  مقارنة  �سلبي،  اأحمد   -
القاهرة، الطبعة الثالثة، 1392هـ-1972م. 

امل�سرية،  النه�سة  مكتبة  الكربى،  الهند  اأديان  االأديان،  مقارنة  �سلبي،  اأحمد   -
القاهرة، الطبعة احلادية ع�سر2000م.

اأحمد على عجيبة، درا�سات يف االأديان الوثنية القدمية، دار االآفاق العربية للن�سر،   -
القاهرة -م�سر، الطبعة االأوىل 2004م.
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اجلزء  العربية،  و�سحاح  اللغة  تاج  ال�سحاح،  اجلوهري،  حماد  بن  اإ�سماعيل   -
الثاين، حتقيق اأحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني، بريوت لبنان،، الطبعة 

الرابعة 1407هـ- 1987.
االأوىل  الطبعة  عناية،  الدين  عز  ترجمة  الديني،  االجتماع  علم  فيفا�سابينو،  اأكو   -

2011م.
االإمام حممد اأبو زهرة، مقارنة االأديان، الديانات القدمية، دار الفكر العربي.  -

اأمينة ال�سعيد، م�ساهدات يف الهند، دار املعارف للطباعة والن�سر، الطبعة االأوىل،   -
1941م.

بطر�ض الب�ستاين، حميط املحيط ،مكتبة لبنان .  -
جون كولر، الفكر ال�سرقي القدمي، ترجمة كامل يو�سف ح�سني الكويت، �سل�سة   -

علم املعرفة، الطبعة االأوىل، 1995م. 
جيفرى باندر، املعتقدات الدينية لدى ال�سعوب، ترجمة امام عبد الفتاح امام، عامل   -

املعرفة الكويت 1414هـ-1993م.
الزحف  طبيعة  يف  درا�سة  االإ�سالم  ومواجهة  العن�سرية  زحف  البا�سا،  ح�سن   -
العن�سري املعا�سر وموقف االإ�سالم من االأمم وال�سعوب، وحرب االإبادة الدائرة 

على بالد امل�سلمني، دار قتيبة ، الطبعة االأوىل 1405هـ- 1994م.
حمد �سعيد املوعد، االأربتهايد ال�سهيونى، احتاد الكتاب العرب، دم�سق،2001.  -

�سعدون ال�ساموك، االأديان درا�سة تاريخية مقارنة، الق�سم االأول، االأديان القدمية،   -
دار احلرية بغداد، 1976م.

�سليم اإليا�ض، املو�سوعة الكربى للمذاهب والفرق واالأديان، مركز ال�سرق االأو�سط   -
للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت- لبنان، اجلزء االأول، الطبعة االأوىل 1428هـ 

-2008م. 
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ال�سيد حممد عا�سور، التفرقة العن�سرية، دار االحتاد العربي للطباعة والن�سر،   -
�سوريا، 1407هـ- 1987م.

�سادق عيد على الركابى، ملحات عن اأديان العامل، مكتبة مدبويل، القاهرة، الطبعة   -
االأوىل 2007م.

االأديان  وم�سادر  عقائد  درا�سة يف  االأديان،  مقارنة  ال�سعدى، يف  خليل  طارق   -
ال�سماوية، اليهودية وامل�سيحية واالإ�سالم، واالأديان الو�سعية الهندو�سية واجلينية 
والبوذية، دار العلوم العربية للطباعة والن�سر، بريوت، الطبعة االأوىل 1425هـ-

2005م.
عبد الرحمن حمدي، الهند عقائدها واأ�ساطريها، �سل�سلة اقراأ، العدد 432، دار   -

املعارف، 1978م.
العن�سرية  ذم  يف  النبوية  االأحاديث  الكرمي،  العبد  برج�ض  بن  ال�سالم  عبد   -

اجلاهلية،طبعة خريية 1428هـ 2007م.
جده  للن�سر  الب�سري  دار   ، والعن�سرية  االإ�سالم  قارة،  الرحمن  عبد  العزيز  عبد   -

ال�سعودية، الطبعة الثانية 1416هـ- 1995م.
عبد الوهاب الكياىل، مو�سوعة ال�سيا�سة ، املوؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�سر،   -

بريوت لبنان، اجلزء االأول،  الطبعة االأوىل1999م.
الطبعة  والن�سر،  للطباعة  الزين  عمر  موؤ�س�سة  الهند،  يف  الفل�سفة  زيعور،  على   -

االأوىل 1413هـ- 1993م.
على عبد الفتاح املغربي، الفكر الديني ال�سرقي القدمي وموقف املتكلمني، مكتبة   -

وهبة، القاهرة، الطبعة االوىل1416هـ-1996م.
1419هـ  االأوىل  الطبعة   ، الكويت  العرقي،  للتع�سب  ال  الدويهي�ض،  بطاح  عيد   -

1999م.
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فرا�ض ال�سواح، مو�سوعة تاريخ االأديان، الكتاب الرابع، جمموعة مرتجمني، دار   -
التكوين للتاليف والرتجمة والن�سر، دم�سق �سوريا، الطبعة الرابعة 2017م

واالأحزاب  واملذاهب  االأديان  يف  املي�سرة  املو�سوعة  اجلهني،   حماد  بن  مانع   -
املعا�سرة، اجلزء الثانى، در الندوة العاملية لل�سباب، مكة املكرمة،الطبعة اخلام�سة 

1424هـ -2003م.
حممد املفتى، اإظهار احلق يف االأديان والفرق والتيارات واحلركات املعا�سرة،   -

عمان دار االإ�سراء 2004م.
مكتبة  الهند،  واأديان  اليهودية  يف  درا�سات  االأعظمى،  الرحمن  �سياء  حممد   -

الر�سد، الريا�ض، الطبعة الثانية 1424هـ-2003م.
حممد عبد ال�سالم الرامبورى، فل�سفة الهند القدمية، الطبعة االأوىل 1952م  -

حممد عثمان اخل�ست،  مقارنة االأديان، الفيدية، الرباهمانية ، الهندو�سية، مكتبة   -
ابن �سينا للطباعة والن�سر، جدة، ال�سعودية،الطبعة االأوىل1996م، �ض165.  

حممد على التهانوي، ك�ساف ا�سطالحات الفنون والعلوم، ترجمه من الفار�سية   -
عبد الله اخلالدي، اجلزء االأول، مكتبة لبنان 1996م.

حممد غالب، الفل�سفة ال�سرقية، مكتبة االجنلو م�سر،الطبعة الثانية، 1950م.  -
والن�سر،  للطباعة  احلرية  دار  ميزان،  كفة  يف  االأديان  الها�سمي،  فوؤاد  حممد   -

القاهرة، الطبعة االأوىل، 1986م.
العربية  املنظمة  العربية،  الدول  ، جامعة  والعن�سرية  ال�سهيونية   �سهاب،   مفيد   -
االأوىل  الطبعة  العربية،  والدرا�سات  البحوث  معهد  والفنون،  والثقافة  للرتبية 

1977م.
ي�سر حممد �سعيد املبي�ض،  اليوم االآخر يف االأديان ال�سماوية والديانات القدمية،   -

مكتبة دار الثقافة قطر،  الطبعة االأوىل 1412هـ-1992م.
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يو�سف قا�سم،  نظرية ال�سرورة يف الفقه اجلنائي االإ�سالمي والقانون اجلنائي   -
الو�سعي، دار النه�سة امل�سرية، القاهرة، الطبعة االأوىل 1413هـ -1993م.

- Joshi، L،Mani ،Brahmanism ،Buddhism، and Hinduism، second 
Edition،1987،P.5.

- Michael J.Perry، Religions in politics، Constitutional and Moral    
Perspective  ،Oxford University Press،1999، P.15
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القراءات القرآنية وعالقتها بسياق الورود سورة اجملادلة )أمنوذجا( »دراسة حتليلية«
اأ. عبد الكرمي نويفع امليموين •	

ملخـــــ�ص
يتعر�ض البحث لعالقة �سياق الورود باختالف القراءات القراآنية ويتكون من   
اأول  يف  ويتجلى  وغريه.  املو�سوع  اختيار  و�سبب  واأهميته  اأهدافه  بها  البحث  خطة 
و�سياق  القراآنية  القراءات  تعريف  يف  وينح�سرا  واألفاظه  البحث  تعريفات  املو�سوع 
الورود. ويتعر�ض البحث للتعريف ب�سورة املجادلة وما ورد من قراءات متواترة وقد 
القراءات  بهذه  الورد  �سياق  تناول عالقة  ثم  ع�سر مو�سعًا،  اثني  خرجت يف حوايل 
بع�سهما يف  باعتبارهما متعاقبان وراء  االإعراب  ثم  املعنى ومن  واأثر ذلك اجللي يف 
فهم الن�ض. وخل�ض البحث اإىل اأن �سياق الورود هو ذلك التمازج احلادث بني تقلبات 
مع  التنا�سق  بغاية  تتمايز  القراآنية  القراءات  واأن  املعنوي،  �سياقه  الن�ض وجريانه يف 
تقلبات ذلك ال�سياق امل�سار اإليه، واأن �سورة املجادلة احتوت على موا�سع عديدة تتجلى 

فيها تلك التمازجات بني القراءات القراآنية و�سياق الورود.

ال�ضعودية.  - طيبة  – جامعة  القراآنية  الدرا�ضات  ق�ضم   - م�ضاعد  اأ�ضتاذ  	•
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Abstract
 The research investigates the relationship of the context of 
usage to the different Quranic readings and falls into a research plan 
that includes its aims, significance, the motivation for choosing the 
topic, and others. The topic is reflected in the definitions and terms of 
the research and is limited to the definition of Qur’anic readings and 
the context of usages. The research examines the definition of Surah 
Al-Majadalah and the frequent readings that were mentioned, and it 
came out in about a dozen places, then dealt with the relationship of 
the context of the usages with these readings and the apparent effect of 
that on the meaning, and then the parsing as they are successive behind 
each other in understanding the text. The research concluded that the 
context of the usages is that intermingling between the fluctuations of 
the text and its flow in its moral context, that the Qur’anic readings 
are distinguished in order to harmonize with the fluctuations of that 
aforementioned context, and that Surat Al-Mujadalah contained many 
places in which these interactions between Qur’anic readings and the 
context of usages are manifested.
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مقدمــــــة
احلمد لله وال�سالة وال�سالم على ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم، وبعد،   
فقد كان للزخم الهائل من العلوم املختلفة الذي دارت حول القراءات القراآنية االأثر 
التاأليف و�سروب من التنظري ما كانت لتظهر لوال هذه  االأكرب يف ظهور نواح من 
القراءات القراآنية، والتي كان لها اأثر يف كل فروع العلم من الفقه والعقيدة واحلالل 
واحلرام وعلوم اللغة وعلوم القراآن املتنوعة؛ ذلك اأن القراءات التي نزل بها الكتاب 
العظيم كانت تي�سريا من الله تعاىل على عباده؛ ولربكة هذا الكتاب العظيم �سارت 
هذا  ينهلوا من  اأن  العقيدة  واللغويني وحرا�ض  واملف�سرين  الفقهاء  من  لكثري  اإلهاما 
التي�سري ما ينا�سب ا�ستداللهم وطرحهم لكثري من م�سائل يف �ستى فروعه، ونحن 
الله  �سائلني  القراآنية  للقراءات  اليانعة  الثمرات  هذه  من  �سيء  عتبة  على  االآن  نقف 

التوفيق وال�سداد.
اأهمية املو�سوع:

تنبع اأهمية املو�سوع وفاعليته يف اأنه:  
يتناول اأهم واأف�سل مو�سوع و�سرف العلم من �سرف مو�سوعه، واملو�سوع   -1

هنا هو القراآن الكرمي.
قراءته  القراآن واختالف  ناحية  يركز يف  البحث  اأي�سا من كون  االأهمية  تنبع   -2

وعالقة ال�سياق اللغوي العام بهذا.
تاأتي من وراء درا�سته فوائد لغوية وفقهية وعقدية هامة نافعة يف جمالها.  -3

�سبب اختيار املو�سوع:
البحث يف ال�سياق القراآين باعتباره اأعلى �سياق كالمي ولغوي يف الوجود   

اأجمع واالختيار فيه موفق واأكمل يف البحث والدر�ض.
وكون املو�سوع من اأ�سيق الن�سو�ض التي تكون مو�سوعا لهذا االأمر.  
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اأهداف املو�سوع:
تتبلور اأهداف املو�سوع يف:  

اإثبات اأن اختالف القراءات توؤثر جدا يف العلوم املتعلقة باللغة والفقه والعقيدة   -1
وغريهما.

اإثبات ذلك االإعجاز القراآين الباهر يف كل نواحيه ومنها ال�سياق املتناغم الرائع   -2
يف الكمال والتوافق.

اإثبات اأن �سورة املجادلة من ال�سور الثمينة الفائدة للدار�سني يف جمال النحو   -3
والداللة.

منهج البحث:
املنهج اال�ستقرائي التحليلي من خالل ا�ستقراء االآيات والقراءات املتواترة   
من �سورة املجادلة وت�سليط ال�سوء على عالقة ما فيها من اختالف واأثره يف الداللة 

واملعنى.
م�سطلحات املو�سوع:

مت التعريف بهما يف البحث، واأهمها التعريف بالقراءات القراآنية وال�سياق   
الورودي.

الدرا�سات ال�سابقة:
مل اأجد درا�سة م�سابهة لهذا املو�سوع مطبقة على �سور القراآن الكرمي ح�سب   

علمي.
جمال البحث وحدوده:

الداللية  بالنواحي  وعالقته  ذلك  تف�سري  مع  املتواترة  قراءاته  يف  الكرمي  القراآن 
واملعنوية يف �سورة املجادلة – منوذجًا-.
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خطة البحث:
يتكون البحث من متهيد ومبحثني:  

متهيد يف تعريفات البحث: القراءات، �سياق الورود.
القراءات. وفيه  التعريف ب�سورة املجادلة وما جاء فيها من  االأول:  املبحث 

مطلبان:
املطلب االأول: التعريف ب�سورة املجادلة.  

املطلب الثاين: ما جاء يف �سورة املجادلة من القراءات.  
املبحث الثاين: عالقة القراءات يف �سورة املجادلة ب�سياق الورود واأثره يف 

املعنى والإعراب، وفيه مطلبان: 
املطلب االأول: عالقة القراءات يف �سورة املجادلة ب�سياق الورود.  

املطلب الثاين: اأثر �سياق الورود يف املعنى واالإعراب.  
اخلامتة وفيها:

اأهم النتائج والتو�سيات.  
فهر�ض امل�سادر واملراجع.  
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متهيد
يف تعريفات البحث: القراءات، �سياق الورود

اأوًل: القراءات القراآنية:
القراءات جمع قراءة، وهي م�سدر من قراأ يقراأ قراءة وقراآنا. وقراأ ال�سيء:   
جمعه و�سمه. اأي �سم بع�سه اإىل بع�ض، وقراأت ال�سيء قراآنا: جمعته و�سممت بع�سه 

اإىل بع�ض)1(. و�سمي القراآن قراآنا، الأنه يجمع ال�سور وي�سمها)2(.
فالقراءة لغة ال�سم واجلمع، وهي اأي�سا  تتبع الكلمات نظرا والنطق بها، وقد   

ي�سمون القراءة من غري نطق بالقراءة ال�سامتة)3(.
اأما  وحروفه.  القراآن  كلمات  اأداء  كيفية  هي:  للقراآن  القراءة  وا�سطالحا:   
القراءات القراآنية فاأف�سل تعريفاتها اأنها: علم ُيعنى بكيفية اأداء كلمات القراآن الكرمي 

واختالفها معُزوًا )اأي من�سوبًا( اإىل ناقله)4(.
فالقراءات القراآنية اإذن هي كيفيات قراءة القراآن الكرمي على الوجوه املتواترة   

ل بها على النبي �سلى الله عليه و�سلم. التي ُنزِّ
القراءة  هما:  رئي�سني  ق�سمني  اإىل  القراآنية  القراءات  العلم  اأهل  م  ق�سَّ وقد   

ال�سحيحة والقراءة ال�ساذة.
وهي القراءة التي وافقت وجهًا من وجوه اللغة العربية، ووافقت الر�سم العثماين   

ولو احتمااًل، مقبولة، وهذا هو قول عامة اأهل العلم. ومعنى ذلك اأن �سروطها ثالثة:
- اأن توافق وجهًا �سحيحًا من وجوه اللغة العربية.

- اأن توافق القراءة ر�سم م�سحف عثمان ر�سي الله عنه.
بيدي )املتوفى: 1205هـ(  تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق احل�سيني، اأبو الفي�ص، امللّقب مبرت�سى، الزَّ   )1( 

حتيق: جمموعة من املحققني - دار الهداية )370/1(.
حاري – حتقيق: د. عبد الكرمي خليفة - د. ن�سرت عبد الرحمن - د. �سالح جرار  م الَعْوتبي ال�سُ الإبانة يف اللغة العربية، �َسَلمة بن ُم�ْسليِ   )2( 
اأبو �سفية - وزارة الرتاث القومي والثقافة - م�سقط - �سلطنة عمان - الأوىل، 1420 هـ - 1999م  - د. حممد ح�سن عواد - د. جا�سر 

.)807/3(
املعجم املحيط، اأديب اللجمي-�سحادة اخلوري - الب�سري بن �سالمة-عبد اللطيف عب - نبيلة الرزاز - املراجعة والتن�سيق: اأديب اللجمي-    )3( 

نبيلة الرزاز )�ص: 1364(.
منجد املقرئني ومر�سد الطالبني، �سم�ص الدين اأبو اخلري ابن اجلزري، حممد بن حممد بن يو�سف )املتوفى: 833هـ( دار الكتب العلمية-    )4( 

الطبعة: الأوىل 1420هـ -1999م )�ص: 9(.
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- اأن ُتنقل اإلينا نقاًل متواترًا، اأو ب�سند �سحيح م�سهور)1(.
ثانيًا: �سياق الورود:

ال�سياق لغة: من �سوق واأ�سله ال�سواق قلبت الواو ياء ملنا�سبة الك�سرة.  
"�سوق: ال�سني والواو والقاف اأ�سل واحد، وهو َحْدُو  قال ابن فار�ض)2(:   
ّيقة: ما ا�ستيق من الدواب . . وال�سوق م�ستقة  ال�سيء. يقال �ساقه ي�سوقه �سوقا، وال�سَّ

من هذا، ملا ُي�ساق اإليها من كل �سيء")3(.
ان�ساقت  . وقد   . �َسْوقًا و�سياقًا  االإبل وغريها  "�ساق  ابن منظور)4(:  وقال   

وت�ساوقت االإبل ت�ساوقا اإذا تتابعت، وكذلك تقاودت فهي متقاودة ومت�ساوقة.
 ويف حديث اأم معبد: فجاء زوجها ي�سوق اأعنزا ما ت�ساوق اأي: ما تتابع. وامل�ساوقة: 

املتابعة كاأن بع�سها ي�سوق بع�سا")5(.
ويعني اأن ال�سياق يف اللغة هو ما ي�ساق من ال�سيء اأي يحدو به، اأو هو من   

التتابع يف ال�سيء والثاين اأوىل مبعنى البحث.
اأما يف اال�سطالح فقد قال ابن دقيق العيد)6(: "اأما ال�سياق والقرائن فاإنها   
الدالة على مراد املتكلم من كالمه")7(. ويعني به ما يدل على مراد املتكلم من حديثه 
انظر. التي�سري يف القراءات ال�سبع، اأبو عمرو عثمان بن �سعيد الداين الأندل�سي )املتوفى: 444 هـ( درا�سة وحتقيق: د. خلف حمود �سامل    )1( 
للن�سر والتوزيع،  ال�سرقاوي - دار الأندل�ص  الرافع بن ر�سوان بن علي  ال�سيخ علي بن عبد الرحمن احلذيفي، وال�سيخ عبد  ال�سغديل - 
حائل - اململكة العربية ال�سعودية - الطبعة: الأوىل، 1436 هـ - 2015 م )34/1( الن�سر يف القراءات الع�سر، �سم�ص الدين اأبو اخلري ابن 
اجلزري، حممد بن حممد بن يو�سف )املتوفى: 833 هـ( حتقيق: علي حممد ال�سباع )املتوفى 1380 هـ( املطبعة التجارية الكربى - ت�سوير 

دار الكتاب العلمية )9/1(.
اأحمد بن فار�ص بن زكرياء القزويني الرازّي، اأبو احل�سني: من اأئمة اللغة والأدب. من ت�سانيفه: مقايي�ص اللغة واملجمل، ال�ساحبّي يف علم    )2( 
العربية، وجامع التاأويل يف تف�سري القراآن، والنريوز يف نوادر املخطوطات، و الإتباع واملزاوجة واحلما�سة املحدثة، والف�سيح ومتام 
الف�سيح ومتخري الألفاظ وذّم اخلطاأ يف ال�سعر والالمات واأوجز ال�سري خلري الب�سر وكتاب الثالثة  يف الكلمات املكونة من ثالثة حروف 

متماثلة، وله �سعر ح�سن. تويف �سنة 395 هـ. وفيات الأعيان لبن خلكان )118/1( الأعالم للزركلي )293/1(.
معجم مقايي�ص اللغة، اأحمد بن فار�ص بن زكرياء القزويني الرازي، اأبو احل�سني )املتوفى: 395هـ( حتقيق: عبد ال�سالم حممد هارون - دار    )3( 

الفكر - 1399هـ - 1979م )117/3(.
نحو  بخطه  ترك  العرب(  )ل�سان  �ساحب  الإفريقي،  الرويفعي  الأن�ساري  منظور  ابن  الدين  جمال  الف�سل،  اأبو  علي،  بن  مكرم  بن  حممد    )4( 
خم�سمائة جملد، اأ�سهر كتبه: ل�سان العرب ومن كتبه: خمتار الأغاين ونثار الأزهار يف الليل والنهار واأخبار اأبي نوا�ص، له �سعر رقيق. 

تويف �سنة 711 هـ. انظر الدرر الكامنة يف اأعيان املائة الثامنة لبن حجر الع�سقالين )15/6( الأعالم للزركلي )108/7(.
معجم مقايي�ص اللغة، اأحمد بن فار�ص بن زكرياء القزويني الرازي، اأبو احل�سني )املتوفى: 395هـ( حتقيق: عبد ال�سالم حممد هارون - دار    )5( 

الفكر - 1399هـ - 1979م )117/3(.
حممد بن علي بن وهب بن مطيع، اأبو الفتح، تقّي الدين الق�سريي، املعروف كاأبيه وجده بابن دقيق العيد: قا�ص، من اأكابر العلماء بالأ�سول،    )6( 
جمتهد. له ت�سانيف، منها: اإحكام الأحكام يف احلديث، و الإملام باأحاديث الأحكام والإمام يف �سرح الإملام والقرتاح يف بيان ال�سطالح 
وحتفة اللبيب يف �سرح التقريب و�سرح الأربعني حديثا للنووي و�سرح مقدمة املطرزي يف اأ�سول الفقه. تويف �سنة 702 هـ. انظر: الدرر 

الكامنة يف اأعيان املائة الثامنة، ابن حجر )135/4( الأعالم للزركلي )283/6(.
اإحكام الإحكام �سرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد - مطبعة ال�سنة املحمدية - الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ )21/2(.   )7( 
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اإىل املخاطب.
اأوال  خمتلفة،  عنا�سر  يقت�سي  "ال�سياق  ال�سهراين:  �سعد  االأ�ستاذ  وقال   
عن�سر ذاتي وهو معتقدات املتكلم، واأي�سا مقا�سد املتكلم، ثم العن�سر الثاين اأ�سميه 
عن�سرا مو�سوعيا وهو الوقائع اخلارجية التي مت فيها القول يعني الظروف الزمانية 
واملكانية. ثم العن�سر الذي اأ�سميه العن�سر الذواتي، واأق�سد به املعرفة امل�سرتكة بني 

املتخاطبني")1(.
ويعني به العهد الذهني بني املتكلم واملخاطب، والذي به يتم التوا�سل، ثم الظروف 

املحيطة بينهما.
به  الوارد  ال�سياق  اأي ما ورد وثبت من احلديث يعني  بالورود  وربط ذلك   
ينتج عنه من دالالت تخدم  ال�سياق، وما  بهذا  املحيطة  املوؤثرات  اإىل  ن�سبة  احلديث 

احلدث، وما يرتتب عليه من معان ودالالت، والله اأعلم.

ال�سياق القراآين واأثره يف تف�سري املدر�سة العقلية ل�سعد بن حممد بن �سعد ال�سهراين / اأ�ستاذ التف�سري امل�سارك ق�ص القراآن كلية ال�سريعة    )1( 
بجامعة امللك خالد – كر�سي القراآن الكرمي وعلومه – جامعة امللك �سعود )�ص 22(.
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املبحث االأول
التعريف ب�سورة املجادلة وما جاء فيها من القراءات

تقدمي:
لكرثة  وذلك  االأحكام؛  �سور  يف  ال�سيت  ذائعة  ال�سور  من  املجادلة  �سورة   
ما حتتويه من اآيات حتتوي اأحكاما يف الفقه وفروعه، واالأكرث من هذا اأنها اأحكام 
العقيدة  اآيات  بها من  باأ�ض  اإنها حتتوي على درر ال  ثم  اأبواب خمتلفة،  متعددة يف 
والتوحيد، وكذلك ذكرت هذه ال�سورة املنافقني وطرفا من �سفاتهم ودخيلة نفو�سهم، 
وهي يف هذا قليلة االآيات مقارنة بغريها من ال�سور االأخرى، فهي �سورة حتتوي على 
دالالت من فروع ال�سريعة ترتبط جميعها ب�سياق واحد تتنوع فيه �سياقات الورود 
اأال وهو درء مفا�سد اجلاهلية، ومن اأعالها الظلم الواقع على املراأة فيها �سواء اأكانت 

طفلة اأم بنتا اأم زوجة، وهو حمل نزول اآياتها.
ويتناول هذا املبحث التعريف بها وذلك يف مطلبني:  

1. املطلب االأول: التعريف ب�سورة املجادلة.
2. املطلب الثاين: ما جاء يف �سورة املجادلة من القراءات.

املطلب االأول
التعريف ب�سورة املجادلة

ر�سدها  التي  للمجادلة  لها  تعريف  وهو  املجادلة،  ب�سورة  ال�سورة  �سميت   
ملَّا ظاهر  ال�سامت  بن  اأو�ض  ال�سحابية اجلليلة مع زوجها  ثعلبة  بنت  القراآن خلولة 
"املجادلة: �سميت يف  اأي�سا كما جاء عند ال�سيوطي)1( يف االإتقان:  منها، و�سميت 

م�سحف اأُبّي )الظهار(")2(. اأي يف م�سحف اأبي بن كعب ر�سي الله عنه.
عبد الرحمن بن اأبي بكر بن حممد ابن �سابق الدين اخل�سريي ال�سيوطي، جالل الدين: اإمام حافظ موؤرخ اأديب. له نحو 600 م�سنف، من    )1( 
كتبه: الإتقان يف علوم القراآن، واإمتام الدراية لقراء النقاية، والأ�سباه والنظائر، تويف �سنة 911 هـ. انظر ترجمته يف �سذرات الذهب يف 

اأخبار من ذهب، ابن العماد الَعكري )74/10( الأعالم للزركلي )302-301/3(.
الإتقان يف علوم القراآن، عبد الرحمن بن اأبي بكر، جالل الدين ال�سيوطي )املتوفى: 911هـ( حتقيق: حممد اأبو الف�سل اإبراهيم - الهيئة    )2( 

امل�سرية العامة للكتاب - الطبعة: 1394هـ/ 1974 م )195/1(.
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و�سورة املجادلة مدنية، ترتيبها يف امل�سحف يحمل رقم ثمانية وخم�سون   
ويعدها  جمهورهم،  عند  اآية  وع�سرون  تنثان  اآياتها  امل�سحف،  �سور  ترتيب  يف 
َّذِينَ  بع�سهم اإحدى وع�سرون اآية، واخلالف يف العدد هو يف االآية الكرمية: }إِنَّ ال
اآية،  اأنها راأ�ض  اعتربها بع�سهم  ]املجادلة: 20[  نيَ{ 

ِّ
ُأوْلَئِكَ فِي اَلَذل اللَّهَ وَرَسُولَهُ  يُحَادُّونَ 

وهم من عدوها ثنتان وع�سرون، واعتربها االآخرون لي�ست براأ�ض اآية، وكلمها اأربع 
مئة وثالث و�سبعون كلمة، وحروفها األف و�سبع مئة واثنان وت�سعون حرفًا)1(.

اأما ما ا�ستهر فيها من اأ�سباب النزول:  
فقد روى البخاري عن عروة، عن عائ�سة قالت: احلمد لله الذي و�سع �سمُعه   
َّتِي  االأ�سواِت، فاأنزل الله تعاىل على النبي �سلى الله عليه و�سلم: }َقدْ سَمِعَ اللَّهُ َقوَْل ال
َّذِينَ  ُتجَادُِلكَ فِي َزوِْجهَا وََتشَْتكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ َتحَاوُرَُكمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِريٌ * ال
َّهُمْ لَيَُقوُلونَ مُنَكرًا  سَائِِهم مَّا هُنَّ ُأمَّهَاتِِهمْ إِنْ ُأمَّهَاُتهُمْ إاِلَّ اللَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِن

ِّ
يَُظاهِرُونَ مِنُكم مِّن ن

مِّنَ الَْقوِْل وَُزورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَُفوٌّ َغُفورٌ{ ]املجادلة: 2-1[.
ال�سورة يف هذه احلادثة، وبالتايل فقد جاء �سياق ورود  فقد نزلت مقدمة   
املوجبة  الكفارة  ونزول  الظهار،  باأحكام  الت�سدير  لهذا  منا�سبا  بعدها  االآيات 

للرجوع.
َّذِينَ ُنهُوا عَِن النَّجْوَى  ونزل قوله تعاىل يف حق اليهود واملنافقني: }َألَمْ َترَ إِلَى ال  
ُثمَّ يَعُودُونَ لِمَا ُنهُوا عَنْهُ وَيََتنَاجَوْنَ بِاإْلِثِْم وَالْعُدْوَاِن وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوِل وَإَِذا جَاؤُوَك حَيَّوَْك 
بُنَا اللَّهُ بِمَا نَُقوُل حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَْلوْنَهَا َفِبْئسَ 

ِّ
بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَُقوُلونَ فِي َأنُفسِِهمْ لَوْاَل يُعَذ

الْمَصِريُ{ ]املجادلة:8 [.
االأمر  ثم  مغبته،  من  املوؤمنني  وحتذير  �ساأن  يف  ذلك  بعد  االآيات  جاءت  ثم   

بال�سدقة يف جنوى الر�سول �سلى الله عليه و�سلم، ثم العفو عن ذلك ون�سخه.
انظر. البيان يف عّد اآي القراآن، عثمان بن �سعيد بن عثمان بن عمر اأبو عمرو الداين )املتوفى: 444هـ( حتقيق: غامن قدوري احلمد - مركز    )1( 
املخطوطات والرتاث – الكويت - الطبعة: الأوىل، 1414هـ- 1994م )�ص: 242( املكرر يف ما تواتر من القراءات ال�سبع وحترر، عمر بن 
ار ال�سافعي امل�سري )املتوفى: 938هـ( حتقيق: اأحمد حممود عبد ال�سميع  قا�سم بن حممد بن علي الأن�ساري اأبو حف�ص، �سراج الدين الن�سَّ

ال�سافعي احلفيان - دار الكتب العلمية – بريوت - الطبعة: الأوىل، 1422 هـ - 2001 م )�ص: 588(.
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فقال  ف�سبتهم،  عائ�سة  بهم  ففطنت  قال:  اأنه  االأعم�ض  حديث  من  ورد  وما   
ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم: "مه يا عائ�سة، فاإن الله ال يحب الفح�ض والتفح�ض" 
َّتِي ُتجَادُِلكَ فِي َزوِْجهَا وََتشَْتكِي إِلَى  وزاد فاأنزل الله عز وجل: }َقدْ سَمِعَ اللَّهُ َقوَْل ال

اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ َتحَاوُرَُكمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِريٌ{ اإىل اآخر االآية)1(.
وجاء يف �سياقها ما اأخرب القراآن عنه من احللف املتهاون فيه من املنافقني   
قوله  اإنكارها، وذلك يف  ثم احللف على  اأفعالهم،  ال�سوء على  الذين �سلط  واليهود 
َّوْا َقوْمًا َغضِبَ اللَّهُ عََليِْهم مَّا هُم مِّنُكمْ وَاَل مِنْهُمْ وَيَحْلُِفونَ عََلى  َّذِينَ َتوَل تعاىل: }َألَمْ َترَ إِلَى ال

الَْكذِِب وَهُمْ يَعَْلمُونَ{ ]املجادلة: 14[.
وفيها ما ورد عن ابن عبا�ض قال: قال ر�سول الله �سلى الله عليه وعلى اآله   
و�سلم: "يدخل عليكم رجل ينظر بعني �سيطان اأو بعيني �سيطان" قال فدخل رجل 
اأزرق فقال: يا حممد عالم �سببتني اأو �ستمتني اأو نحو هذا، قال وجعل يحلف، قال: 
َّوْا َقوْمًا َغضِبَ اللَّهُ عََليِْهم مَّا هُم مِّنُكمْ  َّذِينَ َتوَل ونزلت هذه االآية يف املجادلة }َألَمْ َترَ إِلَى ال

وَاَل مِنْهُمْ وَيَحْلُِفونَ عََلى الَْكذِِب وَهُمْ يَعَْلمُونَ{ واالآية االأخرى)2(.
ا�ستهتار  عن  وتنم  قبيحة  �سك  وال  وهي  واأفعالهم،  الأقوالهم  تابع  وحلفهم   

وهزمية وخبث طوية يف دخيلة النفو�ض التي ك�سفها القراآن.  
املطلب الثاين

ما جاء يف �سورة املجادلة من القراءات
الآية الأوىل:

َّهُمْ لَيَُقوُلونَ  سَائِِهم مَّا هُنَّ ُأمَّهَاتِِهمْ إِنْ ُأمَّهَاُتهُمْ إاِلَّ اللَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِن
ِّ
َّذِينَ يَُظاهِرُونَ مِنُكم مِّن ن }ال

مُنَكرًا مِّنَ الَْقوِْل وَُزورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَُفوٌّ َغُفورٌ{ ]املجادلة: 2[.
الياء  ب�سم  عا�سم  فقراأ  )يظاهرون(  يف:  "واختلفوا  اجلزري)3(:  ابن  قال   

البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعاىل: }وكان الله �سميعا ب�سريا{]الن�ساء: 134[ )117/9(.   )1( 
م�سلم، كتاب ال�سالم، باب النهي عن ابتداء اأهل الكتاب بال�سالم وكيف يرد عليهم )2165(.   )2( 

م�سند اأحمد 240/1، قال الهيثمي يف جممع الزوائد: رواه اأحمد والبزار ورجاله اجلميع رجال ال�سحيح، اإل اأن فيه اأن الر�سول هو الذي قال    )3( 
له عالم ت�ستمني اأنت واأ�سحابك، واأخرجه احلاكم يف امل�ستدرك ج2 �ص482، وقال: هذا حديث �سحيح على �سرط م�سلم ومل يخرجاه.
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وتخفيف الظاء والهاء وك�سرها، واألف بينهما يف املو�سعني. وقراأ اأبو جعفر، وابن 
عامر، وحمزة، والك�سائي، وخلف بفتح الياء وت�سديد الظاء واألف بعدها وتخفيف 
قبلها، وتقدم  األف  الهاء من غري  بت�سديد  اأنه  اإال  الباقون كذلك  الهاء وفتحها، وقراأ 

الالئي يف الهمز املفرد")1(.
من  والثالث  وَيّظّهرون(،  وَيّظاهرون  )ُيظاهرون  الثالث  القراءات  فذكر   

القراءات ال�سبع املتواترة التي اتفق عليها القراء جملة.
�ساعف  مثل  وظّهر،  امراأته،  من  "ظاهر  وقال:  الفار�سي)2(  ذكر   وكذا   
و�سّعف وتدخل التاء على كل واحد منهما في�سري: )تظاهر وتظّهر(، ويدخل حرف 
امل�سارعة في�سري: )يتظّهر ويتظاهر(، ثم تدغم التاء يف الظاء ملقاربتها لها، في�سري: 

)يّظاهر ويّظّهر(، ويفتح التاء التي للم�سارعة الأنها للمطاوعة")3(.
فاأثبت الفتح يف الثنتني اللتان للمطاوعة وهما )يّظاهر ويّظّهر(، وكذا ذكر    

اأبو عمرو الداين)4(:)5(.
رون  واملح�سلة فيها اأن هذا املو�سع قرئ فيه: )يّظاهرون، وُيظاهرون(، ويظهَّ  
الثالث والثالث مما قرئ بها يف املتواتر يف ال�سبع)6(. وهو من املوا�سع القليلة التي 
حممد بن حممد بن حممد، ال�سيخ الإمام العالمة �سيخ القراء واملحدثني �سم�ص الدين اأبو اخلري العمري الدم�سقي ال�سافعي. نزل �سرياز    )1( 
موؤلف الن�سر يف القراءات الع�سر. واحل�سن احل�سني، وطبقات القراء. والطيبة. وحتبري التي�سري. وغريها. تويف �سنة 833. انظر. ديوان 
الإ�سالم، �سم�ص الدين اأبو املعايل حممد بن عبد الرحمن بن الغزي )املتوفى: 1167هـ( حتقيق: �سيد ك�سروي ح�سن - دار الكتب العلمية، 

بريوت – لبنان - الطبعة: الأوىل، 1411 هـ - 1990 م )113/2-116( الأعالم، الزركلي )227/1(.
الن�سر يف القراءات الع�سر، �سم�ص الدين اأبو اخلري ابن اجلزري، حممد بن حممد بن يو�سف )املتوفى: 833 هـ( تيق: علي حممد ال�سباع    )2( 
)املتوفى 1380 هـ( املطبعة التجارية الكربى - ت�سوير دار الكتاب العلمية )385/2( وانظر. �سرح طيبة الن�سر يف القراءات، �سم�ص الدين 
اأبو اخلري ابن اجلزري، حممد بن حممد بن يو�سف )املتوفى: 833هـ( حتقيق: ال�سيخ اأن�ص مهرة - دار الكتب العلمية – بريوت - الطبعة: 

الثانية، 1420 هـ - 2000 م )�ص: 317(.
احل�سن بن اأحمد بن عبد الغفار الفار�سّي الأ�سل، اأبو علي: اأحد الأئمة يف علم العربية. من كتبه: التذكرة يف علوم العربية وتعاليق �سيبويه    )3( 
وال�سعر واحلجة يف علل القراءات وجواهر النحو والإغفال فيما اأغفله الزجاج من املعاين وامل�سائل الب�سريات. تويف �سنة: 377 هـ. انظر: 

وفيات الأعيان واأنباء اأبناء الزمان لبن خلكان )80/2( الأعالم للزركلي )179/2(.
احلجة للقراء ال�سبعة، احل�سن بن اأحمد بن عبد الغفار الفار�سّي الأ�سل، اأبو علي )املتوفى: 377هـ( حتقيق: بدر الدين قهوجي - ب�سري    )4( 
1993م   - هـ   1413 الثانية،  الطبعة:   - بريوت   / دم�سق   - للرتاث  املاأمون  دار   - الدقاق  يو�سف  اأحمد   - رباح  العزيز  عبد  جويجابي، 

.)277/6(
عثمان بن �سعيد بن عثمان، اأَُبو عمرو الداين، ويقال له ابن ال�سرييف، من موايل بني اأمية: اأحد حفاظ احلديث، ومن الأئمة يف علم القراآن    )5( 
ورواياته وتف�سريه. له اأكرث من مئة ت�سنيف، منها: التي�سري يف القراءات ال�سبع، والإ�سارة واملقنع. انظر نفح الطيب من غ�سن الأندل�ص 

الرطيب، وذكر وزيرها ل�سان الدين بن اخلطيب، �سهاب الدين التلم�ساين )135/2( الأعالم للزركلي )206/4(.
جامع البيان يف القراءات ال�سبع، عثمان بن �سعيد بن عثمان بن عمر اأبو عمرو الداين )املتوفى: 444هـ( جامعة ال�سارقة – الإمارات )اأ�سل    )6( 
الكتاب ر�سائل ماج�ستري من جامعة اأم القرى ومت التن�سيق بني الر�سائل وطباعتها بجامعة ال�سارقة الطبعة: الأوىل، 1428 هـ - 2007م 
324هـ(  )املتوفى:  البغدادي  جماهد  بن  بكر  اأبو  التميمي،  العبا�ص  بن  مو�سى  بن  اأحمد  القراءات،  يف  ال�سبعة  كتاب  )1631/4(وانظر. 

حتقيق: �سوقي �سيف - دار املعارف – م�سر - الطبعة: الثانية، 1400هـ )�ص: 628(.
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قرئ فيها بثالث قراءات كلها يف معنى واحد معروف املعنى غري خمتلف فيه، وهو 
�سوف يدل كما �سرنى على تعدد الورود يف القراءات وتاأثر ال�سياق به.

الآية الثانية:
َّهُمْ لَيَُقوُلونَ  سَائِِهم مَّا هُنَّ ُأمَّهَاتِِهمْ إِنْ ُأمَّهَاُتهُمْ إاِلَّ اللَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِن

ِّ
َّذِينَ يَُظاهِرُونَ مِنُكم مِّن ن }ال

مُنَكرًا مِّنَ الَْقوِْل وَُزورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَُفوٌّ َغُفورٌ{ ]املجادلة: 2[.
اأمهاتهم( رفع،  "قراأ عا�سم يف رواية املف�سل عن: )ما هن  قال الفار�سي:   
ومل يختلف يف ذلك اأنه ن�سب على لفظ حف�ض، وجه الرفع اأنه لغة متيم، قال �سيبويه: 
وهو اأقي�ض الوجهني، وذلك اأّن النفي كاال�ستفهام، كما ال يغرّي اال�ستفهام الكالم عّما 
كان عليه يف الواجب، وكذلك ينبغي اأن ال يغرّي يف النفي عّما كان عليه يف الواجب، 
اأنه لغة اأهل احلجاز، واالأخذ يف التنزيل بلغتهم اأوىل، وعليها جاء  ووجه الن�سب: 
قوله: ما هذا ب�سرا، ووجهه من القيا�ض، اأن يدخل على االبتداء واخلرب كما اأّن )لي�ض( 

تدخل عليهما")1(. وكذا ذكر اأبو عمرو الداين)2(.
"ومل  املف�سل عن عا�سم:  يروه غري  اأنه مل  البغدادي وو�سح  وكذا ذكره    

يروه عن عا�سم غريه، وقراأ الباقون: )ما هن اأمهاِتهم(  ن�سبا")3(.
)اأمهاتهم(  من  التاء  يف  اأمهاتهم(  هن  )ما  قرئت  اأنها  فيه  املح�سلة  فكانت   
بالن�سب بالك�سرة لكونه جمَع موؤنث �ساملا، وهو املتواتر يف ال�سبع، والرفع لي�ض من 
املتواتر، وهي قراءة لها وجه من وجوه اللغة ويحتملها الر�سم بجواز وقوع ال�سمة، 
كما  اعتربت  اإذا  ال�سياق  يف  توؤثر  لكنها  �ساذة.  قراءة  وهي  التواتر  حد  تبلغ  ومل 

�سرنى.

رة - القراءاُت ال�ساذُة وتوجيهها من لغة العرب، عبد الفتاح  انظر. البدور الزاهرة يف القراءات الع�سر املتواترة من طريقي ال�ساطبية والدُّ   )1( 
بن عبد الغني بن حممد القا�سي )املتوفى: 1403هـ( دار الكتاب العربي، بريوت – لبنان )315/1(.

احلجة للقراء ال�سبعة، احل�سن بن اأحمد بن عبد الغفار الفار�سّي الأ�سل، اأبو علي  )277/6-278(.وينظر: �سواذ القراءات للكرماين/466.   )2( 
و�سواذ القراآن لبن خالويه/154(.

جامع البيان يف القراءات ال�سبع، عثمان بن �سعيد بن عثمان بن عمر اأبو عمرو الداين )1631/4(.   )3( 
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الآية الثالثة:
َّجْوَى َثلََثةٍ إاِلَّ هُوَ رَابِعُهُمْ  رِْض مَا يَُكونُ مِن ن }َألَمْ َترَ َأنَّ اللَّهَ يَعَْلمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اْلَ
وَاَل خَمْسَةٍ إاِلَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَاَل َأدْنَى مِن َذلِكَ وَاَل َأْكَثرَ إاِلَّ هُوَ مَعَهُمْ َأيْنَ مَا َكاُنوا ُثمَّ يُنَبُِّئهُم بِمَا 

 شَيْءٍ عَلِيمٌ{ ]املجادلة: 7[.
ِّ
عَمُِلوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بُِكل

على  بالتاء  جعفر  اأبو  فقراأ  يكون(  )ما  يف:  "واختلفوا  اجلزري:  ابن  ذكر   
التاأنيث، وقراأ الباقون بالياء على التذكري")1(.

ومثله اأبو عمرو، وذكر �سندها: "وكلهم قراأ )ما يكون من جنوى( بالياء اإال   
ما رواه الوليد عن يحيى عن ابن عامر اأنه قراأ بالتاء، وهي قراءة اأبي جعفر املدين، 

مل يرو ذلك عن يحيى عن ابن عامر غري الوليد")2(.
فقرئت: )ما يكون(، وهو من املتواتر، )وما تكون( لي�ض من املتواتر، وهو   
من الع�سر ويرى فيها تنوع اللغة باعتبار النجوى من املوؤنث املجازي الذي يجوز فيه 

االأمران. 
الآية الرابعة:

َّجْوَى َثلََثةٍ إاِلَّ هُوَ رَابِعُهُمْ  رِْض مَا يَُكونُ مِن ن }َألَمْ َترَ َأنَّ اللَّهَ يَعَْلمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اْلَ
وَاَل خَمْسَةٍ إاِلَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَاَل َأدْنَى مِن َذلِكَ وَاَل َأْكَثرَ إاِلَّ هُوَ مَعَهُمْ َأيْنَ مَا َكاُنوا ُثمَّ يُنَبُِّئهُم بِمَا 

 شَيْءٍ عَلِيمٌ{ ]املجادلة: 7[.
ِّ
عَمُِلوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بُِكل

الباقون  وقراأ  بالرفع،  "اأكرُث"  يعقوب  فقراأ  اأكرث(  )وال  يف:  ")واختلفوا(   
بالن�سب")3(.

الرفع   على  الراء  وب�سم  ال�سبع،  قراءة  وهو  الراء،  بن�سب  اأكرث(  )ال  قرئ   
ولي�ض من ال�سبع، وهو من الع�سرة)4(.

كتاب ال�سبعة يف القراءات، اأحمد بن مو�سى بن العبا�ص التميمي، اأبو بكر بن جماهد البغدادي )�ص: 628(.   )1( 
الن�سر يف القراءات الع�سر، �سم�ص الدين اأبو اخلري ابن اجلزري )385/2.   )2( 

جامع البيان يف القراءات ال�سبع، عثمان بن �سعيد بن عثمان بن عمر اأبو عمرو الداين )1631/4( وانظر. �سرح طيبة الن�سر )�ص: 317(.    )3( 
وهي قراءة �سيبة والأعرج وعي�سى. اأنظر: خمت�سر �سواذ القراءات /154، واملحت�سب لبن جني366/2(.

الن�سر يف القراءات الع�سر، �سم�ص الدين اأبو اخلري ابن اجلزري )385/2(.   )4( 
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الآية اخلام�سة:
وَالْعُدْوَاِن  بِاإْلِثِْم  وَيََتنَاجَوْنَ  عَنْهُ  ُنهُوا  لِمَا  يَعُودُونَ  ُثمَّ  النَّجْوَى  عَِن  ُنهُوا  َّذِينَ  ال إِلَى  َترَ  }َألَمْ 
بُنَا 

ِّ
وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوِل وَإَِذا جَاؤُوَك حَيَّوَْك بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَُقوُلونَ فِي َأنُفسِِهمْ لَوْاَل يُعَذ

اللَّهُ بِمَا نَُقوُل حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَْلوْنَهَا َفِبْئسَ الْمَصِريُ{ ]املجادلة: 8[.
")واختلفوا( يف: )ويتناجون( فقراأ حمزة، وروي�ض بنون �ساكنة بعد الياء   
الرتجمة،  بهذه  تنتجوا(  زاد روي�ض:)فال  يفتعلون،  على  األف  و�سم اجليم من غري 
يف  يتفاعلون  على  اجليم  وفتح  األف،  وبعدها  مفتوحتني،  ونون  بتاء  الباقون  وقراأ 

احلرفني، وتقدم )ليحزن( لنافع يف اآل عمران")1(.
قال الداين: "قراأ حمزة وحده: )وينتجون( بغري األف، والباقون: )يتناجون(   
باألفاظ،  وقراأ الباقون )يتناجون( على يتفاعلون بتاء ونون مفتوحتني، وبعدها األف 
وفتح اجليم، واأجمعوا على قوله: فال تتناجوا اأنه بهذه الرتجمة حمال على ما قبله من 

قوله: اإذا ناجتيم، وعلى ما بعده من قوله: وتناجوا ليحزن الذين ءامنوا")2(.
وقراأ  األف  بغري  )وينتجون(  حمزة  قراأ  )ويتناجون(  "قوله  البغدادي:  قال   

الباقون: )يتناجون( باألف")3(.
من  وكالهما  باالألف،  والثانية  األف  بغري  االأوىل  ويتناجون(  )ينتجون  قراأ   
التناجي، وكالهما من ال�سبع املتواترة، والتنوع فيهما من ناحية الرتكيب ال�سريف 
فعل  والثاين  واجلماعة  الواحد  فعل  واالأول  يتفاعلون،  يفتعلون  الفعلي  والقيا�ض 

االثنني متفاعلني واالأول اأقرب للثاين من جهة اأن املعنى معترب جمعًا.
الآية ال�ساد�سة:

انشُزُوا  قِيَل  وَإَِذا  لَُكمْ  اللَّهُ  يَْفسَِح  َفاْفسَحُوا  الْمَجَالِِس  فِي  َتَفسَّحُوا  لَُكمْ  قِيَل  إَِذا  آمَنُوا  َّذِينَ  ال َأيُّهَا  }يَا 
َّذِينَ ُأوُتوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا َتعْمَُلونَ خَِبريٌ{ ]املجادلة: 11[. َّذِينَ آمَنُوا مِنُكمْ وَال َفانشُزُوا يَرَْفِع اللَّهُ ال

�سرح طيبة الن�سر يف القراءات الع�سر، حممد بن حممد بن حممد، اأبو القا�سم، حمب الدين النَُّوْيري )املتوفى: 857هـ( دار الكتب العلمية    )1( 
.)581/2( م   2003  - هـ   1424 الأوىل،  الطبعة:   - با�سلوم  �سعد  �سرور  حممد  جمدي  الدكتور  حتقيق:   - – بريوت 

الن�سر يف القراءات الع�سر، �سم�ص الدين اأبو اخلري ابن اجلزري )385/2(.   )2( 
جامع البيان يف القراءات ال�سبع، عثمان بن �سعيد بن عثمان بن عمر اأبو عمرو الداين )1632-1631/4(.   )3( 
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قال ابن اجلزري: ")واختلفوا( يف: )املجل�ض( فقراأ عا�سم )املجال�ض (باألف   
على اجلمع وقراأ الباقون بغري األف على التوحيد، وتقدم )قيل( يف املو�سعني، اأول 
البقرة )واختلفوا( يف: )ان�سزوا، فان�سزوا( فقراأ املدنيان، وابن عامر، وحف�ض ب�سم 

ال�سني يف احلرفني، واختلف عن اأبي بكر، فروى اجلمهور عنه بال�سم")1(.
وذكر الفار�سي مثله)2(.  

وكذا ذكر  الداين بلفظ: "قراأ عا�سم يف )املجال�ض( باالألف على اجلمع، وقراأ   
الباقون بغري األف على التوحيد")3(.

فقرئ )املجال�ض واملجل�ض( وكالهما مبعنى اأما االأوىل جمع جن�ض، والثانية   
جمع تك�سري وكالهما من ال�سبع املتواترة، والتنوع من جهة اللفظ واملعنى ال يختلف؛ 

فا�سم اجلن�ض يعني اجلمع اأي�سًا.
الآية ال�سابعة:

وَإَِذا  لَُكمْ  اللَّهُ  يَْفسَِح  َفاْفسَحُوا  الْمَجَالِِس  فِي  َتَفسَّحُوا  لَُكمْ  قِيَل  إَِذا  آمَنُوا  َّذِينَ  ال َأيُّهَا  }يَا 
َّذِينَ ُأوُتوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا َتعْمَُلونَ  َّذِينَ آمَنُوا مِنُكمْ وَال قِيَل انشُزُوا َفانشُزُوا يَرَْفِع اللَّهُ ال

خَِبريٌ{ ]املجادلة: 11[.
عن  واالأع�سى  عا�سم،  عن  عامر وحف�ض  وابن  نافع  "وقراأ  الفار�سي:  قال   
اأبي بكر عن عا�سم وهارون بن حامت عن اأبي بكر: )واإذا قيل ان�سزوا فان�سزوا(، 
برفع ال�سني فيهما،  وقال ابن �سعدان عن حممد بن املنذر عن يحيى عن اأبي بكر عن 

عا�سم: )واإذا قيل ان�سزوا فان�سزوا( بك�سر ال�سني")4(.
وقال الداين مثله:)5(  

فقرئ:)ان�سزوا( ب�سم ال�سني، وقرئ بك�سرها، وكالهما من ال�سبع املتواترة،   
ز بك�سرها اأو �سمها  واخلالف هنا يف اعتبار االأ�سل هل هو من ن�سز ين�ُسز اأو ين�سِ

كتاب ال�سبعة يف القراءات، ـحمد بن مو�سى بن العبا�ص التميمي، اأبو بكر بن جماهد البغدادي )�ص: 630-629(.   )1( 
الن�سر يف القراءات الع�سر، �سم�ص الدين اأبو اخلري ابن اجلزري )386-385/2(.   )2( 

احلجة للقراء ال�سبعة، احل�سن بن اأحمد بن عبد الغفار الفار�سّي الأ�سل، اأبو علي )281-280/6(.   )3( 
جامع البيان يف القراءات ال�سبع، عثمان بن �سعيد بن عثمان بن عمر اأبو عمرو الداين )1632/4(.   )4( 

احلجة للقراء ال�سبعة، اأبو علي الفار�سي )283/6(.   )5( 
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يف امل�سارع ويرتتب عليه �سبط الثالث يف االأمر منه الأنه ثالثي بداأ باألف و�سل، 
والقاعدة فيه اأنه بح�سب �سبط عني الفعل يف امل�سارع، واألف الو�سل تابعة لثالثه.

الآية الثامنة:
}اَل َتِجدُ َقوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوِْم اآْلخِِر يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ َكاُنوا آبَاءهُمْ َأوْ 
َأبْنَاءهُمْ َأوْ إِخْوَانَهُمْ َأوْ عَشِريََتهُمْ ُأوْلَئِكَ َكَتبَ فِي ُقُلوبِِهمُ اإْلمِيَانَ وََأيَّدَهُم بِرُوٍح مِّنْهُ وَيُدْخُِلهُمْ 
نْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَُضوا عَنْهُ ُأوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ  جَنَّاتٍ َتجِْري مِن َتحْتِهَا اْلَ

َأاَل إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُْفلِحُونَ{ ]املجادلة: 22[.
قال الفار�سي:"روى املف�سل عن عا�سم: )اأولئك ُكتب يف قلوبهم االإميان(   
كتب  )اأولئك  الباقون:  وقراأ  )االإميان(،  من  النون  ورفع  )كتب)،  من  الكاف  برفع 
يف قلوبهم االإميان(، قال اأبو علي: معنى كتب يف قلوبهم االإميان، كتب يف قلوبهم 

عالمته، فحذف امل�ساف، ومعنى كتابة االإميان يف قلوبهم:
اأنها �سمة ملن ي�ساهدهم من املالئكة اأنهم موؤمنون.   

اأن املعطوف  الفاعل فلتقّدم ذكر اال�سم، ويقّوي ذلك  اإىل  الفعل  اأ�سند  ومن   
عليه مثله، وهو قوله: واأيدهم بروح منه ومن قال: كتب فالأنه يعلم اأنه من فعل اللَّه عّز 

وجّل")1(.
وذكر الداين مثله:قال الداين:"قراأ عا�سم يف رواية املف�سل )اأولئك كتب يف قلوبهم( 
ب�سم الكاف وك�سر التاء )االإميان( بالرفع، وقراأ الباقون بفتح الكاف والتاء ون�سب 

)االإميان(")2(.
قرئ بفتح التاء من")كَتب يف قلوبهم( على الفاعل، وهو من املتوات، وب�سمها   
على املبني للمجهول اأو املفعولية، وهو كما �سبق �ساذ حتتمله اللغة والر�سم لكنه مل 

يرو اإال هذه الرواية الواحدة.

جامع البيان يف القراءات ال�سبع، اأبو عمرو الداين )1634/4(.   )1( 
احلجة للقراء ال�سبعة، اأبو علي الفار�سي )283/6(.   )2( 
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املبحث الثاين
عالقة القراءات يف �سورة املجادلة ب�سياق الورود

واأثره يف املعنى والإعراب
تقدمي:

يف ثنايا حديثا ال�سابق تعر�سنا لكون �سياق الورود يرتتب عن �سبب نزول   
االآية كذلك النا�سخ واملن�سوخ منها، والطريقة التي عر�ست لها االآيات لق�سية املعنى 
من اأحكام فقهية اأو م�سائل عقدية وهو النوعان اللذان كان عليهما املعّول يف ال�سورة، 

وفوق ذلك الرابط بني �سياق الورود ووجوه القراءة التي نطقت بها االآيات.
الرَّسُوَل  نَاجَيُْتمُ  إَِذا  آمَنُوا  َّذِينَ  ال َأيُّهَا  }يَا  تعاىل:  قوله  فهو  املن�سوخ  عن  واأما   
َّمْ َتِجدُوا َفِإنَّ اللَّهَ َغُفورٌ رَّحِيمٌ{  َُّكمْ وََأْطهَرُ َفِإن ل َفَقدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاُكمْ صَدََقًة َذلِكَ خَيْرٌ ل
]املجادلة: 12[، االآية من�سوخة باالآية بعدها: }َأَأشَْفْقُتمْ َأن ُتَقدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاُكمْ صَدََقاتٍ 

َفِإْذ لَمْ َتْفعَُلوا وََتابَ اللَّهُ عََليُْكمْ َفَأقِيمُوا الصَّلَةَ وَآُتوا الزََّكاةَ وََأطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَِبريٌ 
بِمَا َتعْمَُلونَ{ ]املجادلة: 13[)1(.

ولي�ض يف ال�سورة ن�سخ بعده، وهذا الن�سخ جاء حلكم اأمرهم الله به، وهو   
ال�سدقة اإذا اأرادوا احلديث اإليه عليه ال�سالم، ثم ما احتمله املوؤمنون وما ا�ستطاعوه 

و�سق عليهم فرفع الله عنهم.
املطلب االأول

عالقة القراءات يف �سورة املجادلة ب�سياق الورود
تبواأ ال�سياق يف الدر�ض اللغوي النحوي والبالغي مكانا عاليا ل�سدة احلاجة   
العزيز،  الكتاب  يف  كان  اإذا  وبخا�سة  اإليه،  الو�سول  املراد  الن�ض  لفهم  فهمه  اإىل 
"هذا ما  الله:  التي يقول عنها اجلرجاين)2(: رحمه  العالقة  نتناول هنا هذه  ونحن 
ْمَنا يف  ينبغي للعاقِل اأن َيْجعَله على ذكر منه اأبًدا، واأن يعلم اأنه لي�َض لنا اإذا نحُن َتكلِّ

جامع البيان يف القراءات ال�سبع، اأبو عمرو الداين )1634/4(.   )1( 
الإتقان يف علوم القراآن، جالل الدين ال�سيوطي )76/3(.   )2( 



{409}العـدد الث�لث  والع�صـرون - رجـب  1443هـ / فرباير  2022م

ا َنْعَمد اإىل  ا ب�سبيل، واإِمنَّ البالغِة والف�ساحِة مَع معاين الكِلم املفردِة �سغٌل، وال هَي منَّ
واملبالغَة  املزيِة  مكاَن هذه  عَرْفَت  قد  واإْذ  والرتكيب.  بالتاأليف  ُدُث  حَتْ التي  االأحكام 
التي ال تزاُل َت�ْسمع بها، واأَنها يف االإثباِت دوَن املُْثَبِت، فاإنَّ لها يف كَلّ واحٍد من هذه 

االأجنا�ض �َسببًا وعلَّة")1(.
جاء  القراآنية  القراءات  تنوع  اأن  اإثبات  على  هنا  التطبيقية  الطريقة  تعتمد   
تقلبات  ذلك مع  توافق  التحليل، ومعناه  االألفاظ مو�سع  الورود يف  ل�سياق  موافقا 
براعة  �سور  من  �سورة  وهو  تغيري،  دون  املعنى  اأ�سل  بقاء  مع  فيها  واللفظ  اللغة 
القراآن يف تعدد التعبري مع ثبات املعنى املراد، اأي: رغم تغري االألفاظ والرتكيبات، 
وهو ما اأملحنا اإليه يف عر�ض القراءات يف �سورة املجادلة حمل التطبيق، فلم يختلف 
البحثية  الفكرة  هذه  يف  واالعتبار  باللفظ،  القراءة  تعدد  رغم  منهن  اإي  يف  املعنى 

بورود القراءة وموافقتها اللغة ال التواتر فح�سب فيها.
املو�سع الأول: 

إاِلَّ  ُأمَّهَاُتهُمْ  إِنْ  ُأمَّهَاتِِهمْ  هُنَّ  مَّا  سَائِِهم 
ِّ
ن مِّن  مِنُكم  يَُظاهِرُونَ  َّذِينَ  }ال تعاىل:  قوله   

َّهُمْ لَيَُقوُلونَ مُنَكرًا مِّنَ الَْقوِْل وَُزورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَُفوٌّ َغُفورٌ{ ]املجادلة:2[. اللَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِن
اأما ما جاء من عالقة القراءات ب�سياق الورود، فنج اأن والقراءة قد اختلفت يف   
كلمة )يظاهرون( فجاءت متعددة اللفظ واختلفت بتعددها يف املعنى املراد منها، اإال 
اأنه مل يخرج عن معنى واحد، وهو املعروف �سرعا من الظهار، وقد افتتحت ال�سورة 
سَائِِهم{، 

ِّ
ن مِّن  مِنُكم  يَُظاهِرُونَ  َّذِينَ  }ال تعاىل:  قوله  وهو يف  املعنى،  لهذا  بالتقدمي 

اأو نظرية  الكلمات  العظيم يف تركيب  اللغوي  اإعجازه  الكرمي كان  القراآن  اأن  وكما 
طرب�سان  )بني  جرجان  اأهل  من  اللغة.  اأئمة  من  كان  البالغة.  اأ�سول  وا�سع  بكر:  اأبو  اجلرجاين،  حممد  بن  الرحمن  عبد  بن  القاهر  عبد    )1( 
الإي�ساح  �سرح  يف  واملغني  النحو  يف  والتتمة  النحو  يف  واجلمل  الإعجاز  ودلئل  البالغة  اأ�سرار  كتبه:  من  رقيق.  �سعر  له  وخرا�سان( 
واخت�سره يف �سرح اآخر �سماه: املقت�سد واإعجاز القراآن والعمدة يف ت�سريف الأفعال والعوامل املئة. تويف �سنة 471 هـ. انظر. فوات 
الوفيات، حممد بن �ساكر بن اأحمد بن عبد الرحمن بن �ساكر بن هارون بن �ساكر امللقب ب�سالح الدين )املتوفى: 764هـ( حتقيق: اإح�سان 
عبا�ص - دار �سادر – بريوت - الطبعة: الأوىل  اجلزء: 1 – 1973 م اجلزء: 2، 3، 4- 1974 م )369/2( الأعالم، خري الدين بن حممود 
بن حممد بن علي بن فار�ص، الزركلي الدم�سقي )املتوفى: 1396هـ( دار العلم للماليني - الطبعة: اخلام�سة ع�سر - اأيار / مايو 2002 م 

.)49-48/4(
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بعد  وتبعه  القراآن،  اإعجاز  يف  الله  رحمه  اجلرجاين  عر�سها  على  األح  التي  النظم 
ذلك علماء اللغة �ساهدين على ذلك بال�سواب واجلدية، فاإن القراءات القراآنية اأي�سا 
القراآن  كلمات  وبني  الورود  �سياق  بني  العالقة  تبيني  يف  ال�سبق  ق�سب  حازت  قد 
الكرمي، واأول منوذج يرى اأمامنا هو هذا النموذج، وقد وردت هذه الكلمة االأوىل 
التي اختلف يف قراءتها على ثالث لغات، وكلها تنا�سب �سياق االآيات، والتي ت�ستكي 
املعربة عن هذا  الكلمة  بالظهار، وقد جاءت  بها  اإ�سرار زوجها  فيها �ساحبتها من 

االأمر يف �سور ثالث.
االألف  وكون  والهاء،  الظاء  يف  والتخفيف  الياء  ب�سم  ُيظاهرون  فاالأوىل   

بينهما، وكاأنه يعرب عن طول املدة التي ميكثها املظاهر اإ�سرارا باملراأة.
الظاء،  وت�سديد  الياء  بفتح  وهي  اهرون(،  )َيظَّ وهي  فيها  الثانية  والقراءة   
فقاعدة  ذلك،  له  يبيح  �سرع  ال  املظاهر حيث  موقف  بالت�سدد يف  يوحي  والت�سديد 
مِمَّا  َتْأخُُذواْ  َأن  لَُكمْ  يَحِلُّ  وَاَل  بِِإحْسَاٍن  َتسِْريحٌ  َأوْ  بِمَعْرُوفٍ  َفِإمْسَاٌك  مَرََّتاِن  لَُق  }الطَّ الكالم: 
آَتيُْتمُوهُنَّ شَيْئًا إاِلَّ َأن يََخاَفا َأالَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ َفِإنْ خِْفُتمْ َأالَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ َفلَ جُنَاحَ عََليِْهمَا فِيمَا 
الِمُونَ{ ]البقرة: 229[. اْفَتدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ َفلَ َتعَْتدُوهَا وَمَن يََتعَدَّ حُدُودَ اللّهِ َفُأوْلَـئِكَ هُمُ الظَّ

رون بت�سديد الهاء وفتح الياء من غري األف بينهما، والت�سديد  والثالثة وهي َيظهَّ  
ك�سابقه يف االإيحاء، واملعنى يف جميعه هو منا�سبة القراءة ل�سياق االآيات واحلال، 
وهو ال�سكوى من ظلم واقع من رجل لزوجته يحاول االإ�سرار بها، وقد نزل القراآن 

بالن�سفة لهن.
واملق�سد اأن االألفاظ الثالث التي ورد القراآن بالقراءة بهن - وهي من املوا�سع   
القليلة التي قرئ فيها بثالث قراءات - كلها يف معنى واحد وهو ظلم الزوجة بالقول 
تعدد  على  هنا  القراءة  وتدل  بالظهار،   واملعروف  بها  اإ�سرارا  الزوجة  يعلق  الذي 
الورود يف القراءات موافقا لوجوه اللغة والبيان املوجودة يف قواعد العربية ووجوه 

التعبري وال�سياق فيها.
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سَائِِهم مَّا هُنَّ ُأمَّهَاتِِهمْ إِنْ ُأمَّهَاُتهُمْ 
ِّ
َّذِينَ يَُظاهِرُونَ مِنُكم مِّن ن واأما املو�سع الثاين: }ال  

َّهُمْ لَيَُقوُلونَ مُنَكرًا مِّنَ الَْقوِْل وَُزورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَُفوٌّ َغُفورٌ{ ]املجادلة: 2[. إاِلَّ اللَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِن
على اجلملة  الداخلة  النافية  )ما(  اإعمال  م�سهورة وهي  لغوية  امل�ساألة  وهذه   
وت�سميته  اخلرب  ون�سب  ا�سمها  وت�سميته  املبتداأ  رفع  وهو  )لي�ض(،  عمل  االإ�سمية 
يرونها  راأيهم  راأى  ومن  والكوفيون  عملها  يرون  معهم  ومن  والب�سريون  خربها، 
خالفا  عملها  واأثبت  احلجاز،  اأهل  لغة  على  بها  جاء  القراآن  اأن  واحلق  عاملة،  غري 
للكويف، وقد جاءت يف مو�سعني االأول يف �سورة يو�سف يف قوله تعاىل: )ما هذا 
ب�سرا( والثاين هنا وكالهما بلغة االإعمال و�سموها بـ )ما( احلجازية، والقراءة بها 
يف امل�ساحف على هذا فمن قراأ على لغة قري�ض واحلجاز جاءت اأمهاتهم بالك�سرة يف 
التاء ن�سبا؛ الأنها جمع موؤنث �سامل، ومن جاء بها من غري اإعمال جعلها م�سمومة، 
وقد ورد ال�سياق بهما يف القراءة ووافق لغتني وظاهرة نحوية موجودة عند العرب، 

وهو اإعمال )ما( احلجازية عمل )لي�ض( اأو اإلغاء عملها)1(.
فتعددت االألفاظ املنطوق بها قراآنيا ووافق ذلك �سياق الورود يف اللغة التي   

اعتربت اللفظان واحتوتهما يف الورود فيها.
رِْض  واأما املو�سع الثالث فهو: }َألَمْ َترَ َأنَّ اللَّهَ يَعَْلمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي اْلَ  
َّجْوَى َثلََثةٍ إاِلَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَاَل خَمْسَةٍ إاِلَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَاَل َأدْنَى مِن َذلِكَ وَاَل َأْكَثرَ  مَا يَُكونُ مِن ن
 شَيْءٍ عَلِيمٌ{ ]املجادلة: 7[.

ِّ
إاِلَّ هُوَ مَعَهُمْ َأيْنَ مَا َكاُنوا ُثمَّ يُنَبُِّئهُم بِمَا عَمُِلوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بُِكل

فمن  الياء،  اأو  بالتاء  )يكون(  يكون( يف  )ما  قراءة:  هنا يف  جرى اخلالف   
ذّكر فقد اعترب اأن النجوى ا�سم )يكون( واملجرور لفظا بحرف اجلر الزائد هو موؤنث 
اأعم  لفظي)2( يجوز معه جميء الفعل على التذكري والتاأنيث، واأن التعبري بالتذكري 
دلئل الإعجاز يف علم املعاين، اأبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن حممد الفار�سي الأ�سل، اجلرجاين الدار )املتوفى: 471هـ( - املحقق:    )1( 
حممود حممد �ساكر اأبو فهر - النا�سر: مطبعة املدين بالقاهرة - دار املدين بجدة - الطبعة: الثالثة 1413هـ - 1992م )72/1(  وانظر. 
الطراز لأ�سرار البالغة وعلوم حقائق الإعجاز، يحيى بن حمزة بن علي بن اإبراهيم، احل�سيني العلوّي الطالبي امللقب باملوؤيد باللَّه )املتوفى: 

745هـ( املكتبة العن�سرية – بريوت - الطبعة: الأوىل، 1423 هـ )229/3(.
انظر. يف تف�سليها:. الإن�ساف يف م�سائل اخلالف بني النحويني: الب�سريني والكوفيني، عبد الرحمن بن حممد بن عبيد الله الأن�ساري، اأبو    )2( 
الربكات، كمال الدين الأنباري )املتوفى: 577هـ( املكتبة الع�سرية - الطبعة: الأوىل 1424هـ- 2003م )134/1-139( تخلي�ص ال�سواهد 
وتلخي�ص الفوائد، جمال الدين اأبو حممد عبد الله بن يو�سف بن ه�سام الأن�ساري )ت: 761 هـ( حتقيق: د. عبا�ص م�سطفى ال�ساحلي )كلية 

الرتبية - بغداد( دار الكتاب العربي - الطبعة: الأوىل، 1406 هـ - 1986م )�ص: 277(.
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يف املعنى، ومن اأنثها باعتبار جريان احلديث عنها تاأنيثا، واالثنان منا�سبان ل�سياق 
املعنى الناطق بعلم الله تعاىل املحيط بكل اإن�سان وبكل طريق، وهو ينا�سب التعميم 

يف القراءة امل�سهورة بالياء، وهو قراءة حف�ض.
قال ال�ساطبي رحمه الله )وحف�ض وباالإتقان كان مف�ساًل()1(.  

وقد وردت القراءتان يف لفظ )يكون( بالياء والتاء، وهو ما اعترب لغة باأن   
مبا  القراآن  فجاء  جمازي  موؤنث  و)النجوى(  التعبريان،  فيه  يجوز  املجازي  املوؤنث 

يوافق هذا، وهو اللفظان املحتمالن يف التعبري.
فقراأها  مَعَهُمْ{  هُوَ  إاِلَّ  َأْكَثرَ  وَاَل  َذلِكَ  مِن  َأدْنَى  }وَاَل  الرابع:  املو�سع  واأما   
بع�سهم ب�سم الراء يف: )اأكرُث(. وبع�سهم بفتحها، وال�سياق القراآين يدعم االثنني 

باعتبار املتقدم من الكالم قبله، وهو العطف على ما قبله من الكالم.
على  بالرفع  ويقراأ  العدد،  على  معطوف  اأكرث(:  ")وال  العكربي)2(:  قال   

االبتداء، وما بعده اخلرب، ويجوز اأن يكون معطوفا على مو�سع: )من جنوى()3(.
واالعتبار يف القراءة اأنها جاءت اأي�سا على موافقة اللغة والتاأويل فيها من   
ناحية اإعمال )ال( واإلغائها وهو ما �سبق بيانه، فمن اأعملها على قيا�ض لي�ض ن�سب، 
العربية  اللغة  يف  الوجهان  كورود  القراءتان  ووردت  فيها،  رفع  العمل  اأهمل  ومن 

املختلف فيها كما يف اختالف القراءة.
َّذِينَ ُنهُوا عَِن النَّجْوَى ُثمَّ يَعُودُونَ لِمَا ُنهُوا عَنْهُ  اأما املو�سع اخلام�ض: }َألَمْ َترَ إِلَى ال  
وَيََتنَاجَوْنَ بِاإْلِثِْم وَالْعُدْوَاِن وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوِل وَإَِذا جَاؤُوَك حَيَّوَْك بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَُقوُلونَ 

بُنَا اللَّهُ بِمَا نَُقوُل حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَْلوْنَهَا َفِبْئسَ الْمَصِيرُ{]املجادلة: 8[.
ِّ

فِي َأنُفسِِهمْ لَوْاَل يُعَذ
)يتناجون(،  امل�سهور  وهو  االأول  لفظني:  يف  املو�سع  يف  القراءة  اعتمدت   
املوؤنث اللفظي هو ما حلقته عالمة التاأنيث �سواء اأدل على موؤنث، اأم على مذكر. انظر. جامع الدرو�ص العربية، م�سطفى بن حممد �سليم    )1( 
الغاليينى )املتوفى: 1364هـ( املكتبة الع�سرية، �سيدا – بريوت - الطبعة: الثامنة والع�سرون، 1414 هـ - 1993 م )98/1( وانظر. و�سح 
امل�سالك اإىل األفية ابن مالك، عبد الله بن يو�سف بن اأحمد بن عبد الله ابن يو�سف، اأبو حممد، جمال الدين، ابن ه�سام )املتوفى: 761هـ( 

حتقيق: يو�سف ال�سيخ حممد البقاعي - دار الفكر للطباعة والن�سر والتوزيع )100/2(.
حرز الأماين ووجه التهاين يف القراءات ال�سبع، القا�سم بن فريه بن خلف بن اأحمد الرعيني، اأبو حممد ال�ساطبي )املتوفى: 590 هـ( دار    )2( 

الكتاب النفي�ص – بريوت - الطبعة الأوىل، 1407هـ )�ص: 15(.
عبد الله بن احل�سني بن عبد الله العكربّي البغدادي، اأبو البقاء، حمّب الدين: عامل بالأدب واللغة والفرائ�ص واحل�ساب، من كتبه: �سرح    )3( 
اإمالء ما من به الرحمن من  اإعراب القراآن وي�سمى  ديوان املتنبي واللباب يف علل البناء والإعراب و�سرح اللمع لبن جني والتبيان يف 
وجوه الإعراب والقراءات يف جميع القراآن والرت�سيف يف الرت�سيف وترتيب اإ�سالح املنطق تويف �سنة 616 هـ؟ انظر. وفيات الأعيان 

واأنباء اأبناء الزمان، ابن خلكان )100/3( الأعالم للزركلي )80/4(.
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واالأخرى )يتنجون( وهما يوؤديان املعنى يف ال�سياق، وكالهما بدرجة واحدة اإال اأن 
االأ�سهر )يتناجون(، واالآية تتحدث عن املنافني الذين هذه �سفاتهم: "قال ابن عبا�ض 
دون  بينهم  فيما  يتناجون  كانوا  اأنهم  وذلك  واملنافقني؛  اليهود  نزلت يف  وجماهد: 
جنواهم  املوؤمنون  راأى  فاإذا  باأعينهم،  ويتغامزون  املوؤمنني  اإىل  وينظرون  املوؤمنني 
قالوا: ما نراهم اإال وقد بلغهم عن اأقربائنا واإخواننا الذين خرجوا يف ال�سرايا قتل 
اأو موت اأو م�سيبة اأو هزمية، فيقع ذلك يف قلوبهم ويحزنهم، فال يزالون كذلك حتى 
يقدم اأ�سحابهم واأقرباوؤهم، فلما طال ذلك وكرث، �سكوا اإىل ر�سول الله - �سلى الله 
عليه و�سلم - فاأمرهم اأن ال يتناجوا دون امل�سلمني فلم ينتهوا عن ذلك وعادوا اإىل 

مناجاتهم، فاأنزل الله تعاىل هذه االآية)1(.
فوافق �سياق االآية ما كانوا ي�سرون به من التناجي والنجوى، وهو ما ات�سق   
مع ما جاء يف قراءة )يتناجون وينتجون(، وهما مبعنى واحد ووافقا اللغة من حيث 
الوزن كما اأ�سلفنا فيها، ووجه القراءتان موجود يف الوزن واملعنى، وتنوع القراءة 

يعطي انطباعا عن مرونة اللغة وقوتها يف ذات الوقت.
الْمَجَالِِس  فِي  َتَفسَّحُوا  لَُكمْ  قِيَل  إَِذا  آمَنُوا  َّذِينَ  ال َأيُّهَا  }يَا  ال�ساد�ض:  املو�سع   
َّذِينَ ُأوُتوا  َّذِينَ آمَنُوا مِنُكمْ وَال َفاْفسَحُوا يَْفسَِح اللَّهُ لَُكمْ وَإَِذا قِيَل انشُزُوا َفانشُزُوا يَرَْفِع اللَّهُ ال

الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا َتعْمَُلونَ خَِبريٌ{ ]املجادلة: 11[.
ويف االآية )املجال�ض واملجل�ض(، وهو قراءتان متواترتان، فجاءت مرة باملفرد   
ومرة باجلمع والتنوع يف ال�سيغ وينا�سبه ال�سياق الداعي اإىل التحلي باالأدب العام، 
وهو مراعاة الطريق واأدبه وال �سك اأن ذلك يكون يف املجل�ض واملجال�ض، واملجل�ض 
والتنوع يف  املعنى،  لكل  �سامل  اأنه  فيه  يراعى  ا�سم جن�ض  اأنه  اإال  مفردا  كان  واإن 

القراءة روعي فيه هذا.
يعنى  فا�سم اجلن�ض  اللفظني  من  امل�ستفاد  املعنى  مع  متوافقتان  والقراءتان   
بهما  القراآن  وجاء  اللغة،  وثراء  التنوع  باب  من  بهما  والتعبري  اجلمع،  كما  اجلمع 
التبيان يف اإعراب القراآن، اأبو البقاء عبد الله بن احل�سني بن عبد الله العكربي )املتوفى: 616هـ( حتقيق: علي حممد البجاوي - عي�سى    )1( 

البابي احللبي و�سركاه )13-12/2(.
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اتفاقا مع �سياق ووردهما يف لغة العرب ومعناهما.
الْمَجَالِِس  فِي  َتَفسَّحُوا  لَُكمْ  قِيَل  إَِذا  آمَنُوا  َّذِينَ  ال َأيُّهَا  }يَا  ال�سابع:   املو�سع   
َّذِينَ ُأوُتوا  َّذِينَ آمَنُوا مِنُكمْ وَال َفاْفسَحُوا يَْفسَِح اللَّهُ لَُكمْ وَإَِذا قِيَل انشُزُوا َفانشُزُوا يَرَْفِع اللَّهُ ال
الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا َتعْمَُلونَ خَِبريٌ{ ]املجادلة: 11[ )والن�سوز( التفرق، وقد جاء اللفظان 

برفع ال�سني وك�سرها والقراءتان م�سهورتان يف االأداء.
اأو �سمها يف  بك�سرها  ز  ين�سِ اأو  ين�ُسز  َن�َسَز  اأنهما من:  باب  بينا من  وال�سهرة كما 
وهذا  ال�ساكلة،  على  وهو  منه  االأمر  يف  ال�سني  �سبط  هذا  على  ويرتتب  امل�سارع، 
اال�ستعمال يف القراءات يتوافق مع ا�ستعمال اللغة يف اللفظني، و�سياق الورود لهما 

يف الرتكيب والنطق.
ْغلِبَنَّ َأنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ َقِويٌّ عَِزيزٌ{ ]املجادلة: 21[. املو�سع الثامن: }َكَتبَ اللَّهُ َلَ  

للمجهول يف قراءة قوله  املبني  للمعلوم وبني  املبني  التنوع بني قراءة  وهو   
تعاىل: )كتب(.

ال�ساذ، واللغة حتتملها يف  املتواتر، ولكنها من  لي�ست من  وقراءة املجهول   
باب املعنى وتعدد اللفظ وال�سياق الدال عليه، وهو ما جاءت بها القراءات.

اخلال�سة:
�سور  تعدد  بني  تربط  التي  العالقة  ال�سابق  العر�ض  من  ويت�سح    
اللغة، والقراآن حاكم على  القراءة بالقراآن الكرمي وبني �سياق ورودها يف تراكيب 

غريه، والتوافق بني االثنني يدل على اأ�سياء، منها: 
غاية البيان يف القراآن الكرمي واأنه اأرقى ا�ستعمال واأ�سمل للمعنى.   .1

املرونة التي جاءت بها القراءات القراآنية متوافقة مع مرونة اللغة بعامة.  .2
ال�سمول النابع عن التعدد بحيث ي�سمل كل وجوه اللفظ واملعنى.  .3

التعبري  ثراء  على  يدل  وهو  له،  الناجت  املعنوي  التعدد  ومعه  اللفظي  التعدد   .4
والنطق.
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املطلب الثاين
اأثر �سياق الورود يف املعنى والإعراب

االإعراب بني  لتنوع  القراءات مادة خ�سبة  االإعراب من كون  يت�سح �سياق   
املبني للمجهول واملبني للمعلوم يف )كتب( وما يتغري من اإعراب معمولها بني الرفع 
والن�سب، اأو التغيري احلادث يف االإعراب يف كلمة )اأكرث( املرفوعة على قطع االإعراب 
اأو ا�ستئناف املعنى، اأو الن�سب احلادث من االتباع بني القريب الذكر )اأدنى( اأن بعيد 
اأن القراءة يحدث بها تغيريات يف املعنى القريب، واأن  الذكر )من جنوى( ومعلوم 

االإعراب فرع على املعنى، وبالتايل فقد من تغيري املعنى تغيري يف االإعراب.
قبلها،  ملا  ال�سورة  اأي�سا مبنا�سبة  املعنى  اأثر يف  قد  املجادلة  و�سياق ورود   

ومنا�سبة اأولها الآخرها.
قال الغرناطي: "ملا نزه �سبحانه نف�سه عن مقول امللحدين، واأعلم اأن العامل   
باأ�سره ينزهه عن ذلك باأل�سنة اأحوالهم ل�سهادة العوامل على اأنف�سها بافتقارها حلكيم 
اأوجدها ال ميكن اأن ي�سبه �سيئا منها، بل يتنزه عن اأو�سافها ويتقد�ض عن �سماتها 
 ]1 ]احل�سر:  الْحَكِيمُ{  الْعَِزيزُ  وَهُوَ  اْلَرِْض  فِي  وَمَا  السَّمَاوَاتِ  فِي  مَا  لِلَّهِ  }سَبَّحَ  فقال: 
وم�ست االآي تعرف بعظيم �سلطانه وعلي ملكه ثم ان�سرف اخلطاب اإىل عباده يف 
قوله: "اآمنوا بالله ور�سوله اإىل ما بعد ذلك من االآي، وكان ذلك �سرب من االلتفات 

الواقع منه هنا اأ�سبه �سيء بقوله �سبحانه يف �سورة البقرة: 
فِيهَا  يُْفسِدُ  مَن  فِيهَا  َأَتجْعَُل  َقاُلواْ  اَلرِْض خَلِيَفًة  فِي  ي جَاعٌِل 

ِّ
إِن لِلْمَلَئَِكةِ  رَبُّكَ  َقاَل  }وَإِْذ 

ي َأعَْلمُ مَا اَل َتعَْلمُونَ{ ]البقرة: 30[.
ِّ
وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ ُنسَبِّحُ بِحَمْدَِك وَُنَقدِّسُ لَكَ َقاَل إِن

فاإنه بعد تف�سيل حال املتقني وحال من جعل يف طرف منهم، وحال من ت�سبه   
بظاهره باملتقني وهو معدود يف �سرار الكافرين، فلما مت هذا النمط عدل بعده اإىل 
دعاء اخللق اإىل عبادة الله وتوحيده. }{ ]البقرة:  [ ثم عدل بالكالم جملة، و�سرف 
َك ِلْلَماَلِئَكِة  اخلطاب اإىل تعريف نبيه عليه ال�سالة وال�سالم ببدء اخللق "َواإِْذ َقاَل َربُّ
اإِينِّ َجاِعٌل يِف ااْلأَْر�ضِ َخِليَفًة" فجاء �سربا من االلتفات فكذا الواقع هنا بني �سبحانه 
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حال م�سركي العرب وقبح عنادهم وقرعهم وبخهم يف عدة �سور غالب اآيها جار على 
ذلك وجمرد له، اأولها �سورة )�ض( كما نبه عليه يف �سورة القمر، واإىل الغاية التي 
ذكرت فيها اإىل اأن وردت �سورة القمر منبئة بقطع دابرهم، واجنر فيها االإعذار املنبه 

عليه، وكذا يف �سورة الرحمن بعدها")1(.
التنا�سب  وت�ستمر ال�سورة يف بدايتها ونهاياتها وعالقاتها توؤثر يف معنى   
بني ال�سابق والالحق يف الكتاب العزيز، قال: "ثم اأعقب ذلك بالتعريف بحال النزول 
االأخروي يف �سورة الواقعة مع زيادة تقريع وتوبيخ على مرتكبات ا�ستدعت ت�سبيحه 
تعاىل وتقدي�سه عن �سنيع افرتائهم، فاأتبعت ب�سورة احلديد ثم �سرف فيها اخلطاب 
اإىل املوؤمنني، وا�ستمر ذلك اإىل اآخر ال�سورة، وجرت �سورة املجادلة على هذا الق�سد 
م�سروفا خطابها اإىل نازلة يت�سوف املوؤمنون اإىل تعرف حكمها وهو الظهار املبني 
بِاللَّهِ  }آمِنُوا  قوله:  يف  اإليه  �سرف  قد  كان  كما  بعد  بالكالم  يعدل  فلم  فيها،  اأمره 
َكِبريٌ{  َأجْرٌ  لَهُمْ  وََأنَفُقوا  مِنُكمْ  آمَنُوا  َّذِينَ  َفال فِيهِ  مُّسَْتْخَلفِنيَ  جَعََلُكم  مِمَّا  وََأنفُِقوا  َورَسُولِهِ 

]احلديد: 7[ باأكرث من التعر�ض لبيان حكم يقع منهم")2(.

و�سياق  القراآنية  القراءات  بني  وا�سح  االآيات  يف  التن�سيق  اأن  منه  فيعرف   
نتائج  لذلك  واأن  للكالم،  العام  واملعنى  االإعراب  على  اأثرا  لذلك  واأن  االآيات  ورود 
من  امل�ستلزم  االأداء  وتنوع  املعنى،  مع  اأي�سا  اللفظ  ات�ساق  من  ترى  فيما  م�سهودة 
كون القراءات نوعت االألفاظ، وزادت من زخم املعاين املطلوب فهمها يف احلديث، 

والله اأعلم.
 

حميو.   )1( 

حميو.   )2( 
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خامتـــــــــة
وفيها اأهم النتائج والتو�سيات.  

النتائج:
�سياق الورود هو ذلك التمازج احلادث بني تقلبات الن�ض وجريانه يف �سياقه    .1

املعنوي.
امل�سار  ال�سياق  ذلك  تقلبات  مع  التنا�سق  بغاية  تتمايز  القراآنية  القراءات  كانت    .2

اإليه.
بني  التمازجات  تلك  فيها  تتجلى  عديد  موا�سع  على  املجادلة  �سورة  احتوت    .3

القراءات القراآنية و�سياق الورود.
اإحدى جتليات ذلك التمازج النغم املنبعث من ذلك التنا�سق علوا وهدوءا.   .4

فقه  بني  الواحدة  ال�سورة  داخل  املو�سوعات  تنوع  التمازج  ذلك  جتليات  من   .5
وعقيدة وغريهما.

مو�سوع النزول غاية يف االأهمية يف تلك العالقة بني ال�سياق والقراءات.  .6
التنا�سب الواقع بني اأوائل ال�سورة واأواخرها واأواخر ما قبلها من ذلك التنا�سق   .7

االأكيد.
التو�سيات:

يو�سى بتعميم تلك الدرا�سات وتعميمها على �سور اأخرى.  -1
تدوين ذلك وتنقيحه لي�ستفيد منه العامة واخلا�سة.  -2
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م�سادر واملراجع
الكرمي. القراآن  	•

اإحكام االإحكام �سرح عمدة االأحكام، ابن دقيق العيد - مطبعة ال�سنة املحمدية    -1
- الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

اأ�سباب نزول القراآن، اأبو احل�سن علي بن اأحمد بن حممد بن علي الواحدي،   -2
املح�سن  عبد  بن  ع�سام  حتقيق:  468هـ(  )املتوفى:  ال�سافعي  الني�سابوري، 
احلميدان - دار االإ�سالح – الدمام - الطبعة: الثانية، 1412 هـ - 1992 م.

د.  – حتقيق:  حاري  ال�سُ الَعْوتبي  ُم�ْسِلم  بن  �َسَلمة  العربية،  اللغة  االإبانة يف    -3
عبد الكرمي خليفة - د. ن�سرت عبد الرحمن - د. �سالح جرار - د. حممد 
ح�سن عواد - د. جا�سر اأبو �سفية - وزارة الرتاث القومي والثقافة - م�سقط 

- �سلطنة عمان - االأوىل، 1420 هـ - 1999م.
ال�سيوطي  الدين  بكر، جالل  اأبي  بن  الرحمن  عبد  القراآن،  علوم  االإتقان يف    -4
)املتوفى: 911هـ( حتقيق: حممد اأبو الف�سل اإبراهيم - الهيئة امل�سرية العامة 

للكتاب - الطبعة: 1394هـ/ 1974 م.
الثقفي  الزبري  بن  اإبراهيم  بن  اأحمد  القراآن،  �سور  تنا�سب  يف  الربهان    -5
وزارة   - �سعباين  حممد  حتقيق:  708هـ(  )املتوفى:  جعفر  اأبو  الغرناطي، 

االأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية ـ املغرب- 1410 هـ - 1990 م.
التبيان يف اإعراب القراآن، اأبو البقاء عبد الله بن احل�سني بن عبد الله العكربي    -6
احللبي  البابي  عي�سى   - البجاوي  حممد  علي  حتقيق:  616هـ(  )املتوفى: 

و�سركاه.
احلجة للقراء ال�سبعة، احل�سن بن اأحمد بن عبد الغفار الفار�سّي االأ�سل، اأبو    -7
عبد  ب�سري جويجابي،   - قهوجي  الدين  بدر  377هـ( حتقيق:  )املتوفى:  علي 



{419}العـدد الث�لث  والع�صـرون - رجـب  1443هـ / فرباير  2022م

العزيز رباح - اأحمد يو�سف الدقاق - دار املاأمون للرتاث - دم�سق / بريوت 
- الطبعة: الثانية، 1413 هـ - 1993م.

بن �سعد  ل�سعد بن حممد  العقلية  املدر�سة  تف�سري  واأثره يف  القراآين  ال�سياق    -8
ال�سهراين / اأ�ستاذ التف�سري امل�سارك ق�ض القراآن كلية ال�سريعة بجامعة امللك 

خالد – كر�سي القراآن الكرمي وعلومه – جامعة امللك �سعود.
�سالمة-عبد  بن  الب�سري   - اخلوري  اللجمي-�سحادة  اأديب  املحيط،  املعجم    -9
نبيلة  اللجمي-  اأديب  والتن�سيق:  املراجعة   - الرزاز  نبيلة   - عب  اللطيف 

الرزاز.
الن�سر يف القراءات الع�سر، �سم�ض الدين اأبو اخلري ابن اجلزري، حممد بن    -10
حممد بن يو�سف )املتوفى: 833 هـ( تيق: علي حممد ال�سباع )املتوفى 1380 

هـ( املطبعة التجارية الكربى - ت�سوير دار الكتاب العلمية.
البيان يف عّد اآي القراآن، عثمان بن �سعيد بن عثمان بن عمر اأبو عمرو الداين    -11
)املتوفى: 444هـ( حتقيق: غامن قدوري احلمد - مركز املخطوطات والرتاث 

1994م. 1414هـ-  االأوىل،  الطبعة:   - – الكويت 
املكرر يف ما تواتر من القراءات ال�سبع وحترر، عمر بن قا�سم بن حممد بن    -12
ار ال�سافعي امل�سري )املتوفى:  علي االأن�ساري اأبو حف�ض، �سراج الدين الن�سَّ
ال�سافعي احلفيان - دار الكتب  ال�سميع  اأحمد حممود عبد  938هـ( حتقيق: 

العلمية – بريوت - الطبعة: االأوىل، 1422 هـ - 2001 م.
عبد  والكوفيني،  الب�سريني  النحويني:  بني  اخلالف  م�سائل  يف  االإن�ساف    -13
الرحمن بن حممد بن عبيد الله االأن�ساري، اأبو الربكات، كمال الدين االأنباري 

)املتوفى: 577هـ( املكتبة الع�سرية - الطبعة: االأوىل 1424هـ- 2003م.
اأو�سح امل�سالك اإىل األفية ابن مالك، عبد الله بن يو�سف بن اأحمد بن عبد الله   -14
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الدين، ابن ه�سام )املتوفى: 761هـ( حتقيق:  اأبو حممد، جمال  ابن يو�سف، 
يو�سف ال�سيخ حممد البقاعي - دار الفكر للطباعة والن�سر والتوزيع.

تاج العرو�ض من جواهر القامو�ض، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق احل�سيني،   -15
)املتوفى: 1205هـ( حتيق: جمموعة  بيدي  الزَّ امللّقب مبرت�سى،  الفي�ض،  اأبو 

من املحققني - دار الهداية.
جامع البيان يف القراءات ال�سبع، عثمان بن �سعيد بن عثمان بن عمر اأبو عمرو   -16
الداين )املتوفى: 444هـ( جامعة ال�سارقة – االإمارات )اأ�سل الكتاب ر�سائل 
اأم القرى ومت التن�سيق بني الر�سائل وطباعتها بجامعة  ماج�ستري من جامعة 

ال�سارقة الطبعة: االأوىل، 1428 هـ - 2007م.
كتاب ال�سبعة يف القراءات، اأحمد بن مو�سى بن العبا�ض التميمي، اأبو بكر بن   -17
جماهد البغدادي )املتوفى: 324هـ( حتقيق: �سوقي �سيف - دار املعارف – 

م�سر - الطبعة: الثانية، 1400هـ.
حرز االأماين ووجه التهاين يف القراءات ال�سبع، القا�سم بن فريه بن خلف بن   -18
اأحمد الرعيني، اأبو حممد ال�ساطبي )املتوفى: 590 هـ( دار الكتاب النفي�ض – 

بريوت - الطبعة االأوىل، 1407هـ.
دالئل االإعجاز يف علم املعاين، اأبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن حممد   -19
الفار�سي االأ�سل، اجلرجاين الدار )املتوفى: 471هـ( - املحقق: حممود حممد 
�ساكر اأبو فهر - النا�سر: مطبعة املدين بالقاهرة - دار املدين بجدة - الطبعة: 

الثالثة 1413هـ - 1992م.
معجم مقايي�ض اللغة، اأحمد بن فار�ض بن زكرياء القزويني الرازي، اأبو احل�سني   -20
)املتوفى: 395هـ( حتقيق: عبد ال�سالم حممد هارون - دار الفكر - 1399هـ 

- 1979م.
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منجد املقرئني ومر�سد الطالبني، �سم�ض الدين اأبو اخلري ابن اجلزري، حممد   -21
االأوىل  الطبعة:  العلمية-  الكتب  دار  )املتوفى: 833هـ(  يو�سف  بن  بن حممد 

1420هـ -1999م.
الن�سر يف القراءات الع�سر، �سم�ض الدين اأبو اخلري ابن اجلزري، حممد بن   -22
)املتوفى  ال�سباع  حممد  علي  حتقيق:  هـ(   833 )املتوفى:  يو�سف  بن  حممد 

1380 هـ( املطبعة التجارية الكربى - ت�سوير دار الكتاب العلمية.
رة -  البدور الزاهرة يف القراءات الع�سر املتواترة من طريقي ال�ساطبية والدُّ  -23
القراءاُت ال�ساذُة وتوجيهها من لغة العرب، عبد الفتاح بن عبد الغني بن حممد 

القا�سي )املتوفى: 1403هـ( دار الكتاب العربي، بريوت – لبنان.
�سرح طيبة الن�سر يف القراءات الع�سر، حممد بن حممد بن حممد، اأبو القا�سم،   -24
َوْيري )املتوفى: 857هـ( دار الكتب العلمية – بريوت - حتقيق:  حمب الدين النُّ
 - 1424هـ  االأوىل،  الطبعة:   - با�سلوم  �سعد  �سرور  حممد  جمدي  الدكتور 

2003 م.
بن علي بن  االإعجاز، يحيى بن حمزة  البالغة وعلوم حقائق  الأ�سرار  الطراز   -25 
745هـ(  )املتوفى:  باللَّه  باملوؤيد  امللقب  الطالبي  العلوّي  احل�سيني  اإبراهيم، 

املكتبة العن�سرية – بريوت - الطبعة: االأوىل، 1423 هـ.
جامع الدرو�ض العربية، م�سطفى بن حممد �سليم الغاليينى )املتوفى: 1364هـ(   -26
املكتبة الع�سرية، �سيدا – بريوت - الطبعة: الثامنة والع�سرون، 1414 هـ - 

1993 م. 
تخلي�ض ال�سواهد وتلخي�ض الفوائد، جمال الدين اأبو حممد عبد الله بن يو�سف   -27
بن ه�سام االأن�ساري )ت: 761 هـ( حتقيق: د. عبا�ض م�سطفى ال�ساحلي )كلية 

الرتبية - بغداد( دار الكتاب العربي - الطبعة: االأوىل، 1406 هـ - 1986م.
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االأندل�سي  الداين  �سعيد  بن  عثمان  عمرو  اأبو  ال�سبع،  القراءات  يف  التي�سري   -28
)املتوفى: 444 هـ( درا�سة وحتقيق: د. خلف حمود �سامل ال�سغديل - ال�سيخ 
علي  بن  ر�سوان  بن  الرافع  عبد  وال�سيخ  احلذيفي،  الرحمن  عبد  بن  علي 
ال�سرقاوي - دار االأندل�ض للن�سر والتوزيع، حائل - اململكة العربية ال�سعودية 

- الطبعة: االأوىل، 1436 هـ - 2015 م.
فوات الوفيات، حممد بن �ساكر بن اأحمد بن عبد الرحمن بن �ساكر بن هارون   -29
اإح�سان عبا�ض -  الدين )املتوفى: 764هـ( حتقيق:  امللقب ب�سالح  بن �ساكر 

دار �سادر – بريوت - الطبعة: االأوىل  اجلزء: 1 – 1973 م.
االأعالم، خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فار�ض، الزركلي الدم�سقي   -30
)املتوفى: 1396هـ( دار العلم للماليني - الطبعة: اخلام�سة ع�سر- اأيار / مايو 

2002م.


