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ا
ي
ب
ه
مشاركة المرأة في الحياة ألاجتماعية علي د وة
ُ
ُ
الدكبور رشيد كهوس
احلمد هلل خالق األرض كالسماكات ،كالصبلة كالسبلـ على سيدان كحبيبنا دمحم سيد السادات كمنبع
الكماالت كابب ا٥بداايت ككنز العناايت كعْب ا٣بّبات كمظهر السعادات ،كعلى كآلو الذين فازكا أبعلى
ا٤بقامات ،كأزكاجو الطاىرات ،كأصحابو الذين حازكا قصبات السبق يف ميادين ا٣بّبات.
أما بعد:
فلقد غيَّب التدين ا٤بغشوش كالورع الكاذب صورة ا٤برأة ا٤بسلم كخصصيتها كحضورىا يف ا٢بياة
االجتماعي على عصر النبوة ،فَبة األسوة كا٤بقارب كالتمثل ،كيف أحسن األحواؿ انتهى إُف ا٥بركب من ىذه
النماذج ٙبت خعار« :إنو عهد النبوة كجيل الصحاب  ،فأين ٫بن منهم»؟ ككأف القيم اإلسبلمي نزلت إليهم
دكف سواىم! كقد نكوف ٫بن أحوج إُف ىذه القيم كٛبثلها كاالقتداء هبا منهم ،إذا كاف ٦بتمعهم من األخيار
كاألتقياء األنقياء.
أين ا٤برأة ا٤بسلم اليوـ من ترسيخ قيم ا٤بواطن يف األجياؿ الصاعدة ،كيف األسرة دعام األم ؟
أين ىي من خصصي أـ ا٤بؤمنْب السيدة خدٯب اهنع هللا يضر يف نظراها الثاقب كفهمها السديد ،كاستيعاهبا
٣بطوات النبوة األكُف ،كرؤيتها لصورة ا٤بستقبل ،كمبادراها الستيعاب ا٢بدث ا١بلل « ً
بدء الوحي» ،كإبصار
ا٤بقدمات ،كتقدير النتائج كا٤بآالت ،حٌب لنكاد نقوؿ :لقد كانت كعاء النبوة؛ استطاعت تثبيت خطوااها
٧بل الرأم كالتدبّب كالتقدير كحس ًن التعاطي للصصائص كالصفات الطيب الٍب يتحلى هبا
األكُف؛ ككانت ٌ
سيد الوجود ملسو هيلع هللا ىلص كاعتبارىا بشارة خّب كإمارة صدؽ كمصدر أمن كسكين و
نفس.
ي
أين ا٤برأة ا٤بسلم اليوـ من خصصي السيدة الفاضل أـ سلم اهنع هللا يضر الٍب كانت برأيها السديد النضيج
٧بل
سببنا يف إنقاذ جيل الصحاب مهنع هللا يضر ،خّب الناس ك٧بل االتباع ،من ا٥بلك يف صلح ا٢بديبي  ،ككانت ٌ
خورل النبوة ا٤بؤيَّدة ابلوحيَّ ،
ا٤بسددة بو؟!
لقد ٠بى هللا صػلح ا٢بديبي ابلفتػح ا٤ببػْب ،ككانت السيدة الفاضل ٌأـ سلم اهنع هللا يضر ٕبسب األسباب
كا٤بسبَّػبىات ىي ا لشصصي الٍب استوعبت ا٤بوقف ،كٛبيزت عن ٝبيع الصحاب يف إٯباد ا٤بصرج كاقَباح سبيل
ا٣بركج من ا٤بأزؽ.
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أين ا٤برأة ا٤بسلم اليوـ من مقارب خصصي السيدة عائش اهنع هللا يضر بكل ما كاف من علمها كفقهها
كحضورىا االجتماعي كالسياسي كالعلمي ،حيث استدركت الكثّب من األحاديث النبوي كالقضااي الفقهي
على كبار الصحاب مهنع هللا يضر..
أين ا٤برأة ا٤بسلم اليوـ كأين ٫بن من خصصي السيدة أـ ىانئ اهنع هللا يضر ،كمن موقع ا٤برأة االجتماعي كفعلها
و
كملتجأ يوـ فتح مك ؟!
السياسي ،حيث كاف بيتها مبل نذا آمننا لكل مستجّب
أين موقع ا٤برأة ككظيفتها كمنزلتها من ىذه النصب كالنماذج كاألمثل كمواقع االقتداء؟!
ككم سنشعر بفجوة التصلف كعظيم االرتكاس كا٢باؿ الٍب انتهت إليها ا٤برأة ا٤بسلم اليوـ إذا علمنا أف
اإلسبلـ حرر ا٤برأة كاعَبؼ أبىليتها كإنسانيتها ككظائفها األسري كاالجتماعي كا٢بضاري قبل ٟبس عشر
قرنان.
فإذا كضعنا ذلك ضمن سياقو التارٱبي ،كأف ىذه النماذج تشكلت يف فَبة األسوة كجيل خّب الناس،
حيث العاَف يغرؽ يف ا١باىلي كاستمرار الطركحات البائس حوؿ مكان ا٤برأة كطرح األسئل العجيب الغريب
كيدا أـ الشيطاف؟ ىل ىي أفضل أـ الكلب العقور؟!...
عن طبيعتها :ىل ىي إنساف؟ ىل ىي أكثر ن
أدركنا كيف حرر اإلسبلـ ا٤برأة ككيف جعلها خقيق الرجل يف بناء اإلنساف كاجملتمعات كالعمراف ،ككيف
ٙباكؿ ا٢بضارة ا٢بديث اليوـ ابسم ا٢بري الشصصي كا٣بصوصي الفردي العودة هبا إُف انتهاؾ آدميتها كتعري
كس ٍقط ا٤بتاع
جسدىا كتقدٲبها كسلع تركيج ٘باري على منصات العرض كالتسوؽ كاألزايء ،كمن مث تلقى ى
ٛبضغ جراحها ك٘بَب أحزاهنا ،أك تنتهي إُف ا٤بصحات كا٤بؤسسات االجتماعي إف ساعدىا ا٢بظ على العثور
عليها.
لذلك يبقى ا٤بطلوب حقيق ن ،حيث َف يفت األكاف بعد ،التفكّب ا١بدم إبعطاء ا٤برأة ما أعطاىا هللا،

بعيدا عن التقاليد ا١باىلي كال ىقبىلي كاالجتماعي  ،كتقدٔف ٭باذج لبلقتداء من عمراننا اإلسبلمي عرب التاريخ،
ن
بعيدا عن فهوـ التصلف كاال٫بسار ا٢بضارم ،حٌب نكوف يف مستول
كالعودة إُف قيم الدين كأخبلقو ن
إسبلمنا كأخبلقو كقيمو ،األمر الذم سوؼ ٰبقق لنا أف نكوف يف مستػول عصران ،فإذا َف ٫بقق خهادة
النبوة علينا ،كيف ٝبلتها إعطاء ا٤برأة ما أعطاىا هللا كرسولو ،فسوؼ نبقى عاجزين عن ٙبقيق الشهادة على
الناس كقياداهم إُف ا٣بّب ،مهما ارتفعت خعاراتنا كعلت أصواتنا كازداد ضجيجنا ك٠بكت حناجران(.)1
الشق اآلخر ا٤بساكم ا٤بتحمل ٤بسؤكليات ا٢بياة ،ا٤بشارؾ يف ا٢بياة
كمن مث؛ فإف ا٤برأة ىي
ٌ
االجتماعي  ..فلقد أسهمت ا٤برأة يف بناء اجملتمع كتعزيز قيم ا٤بواطن كترسيصها فيو :ىاجرت ،كمارست

( )1ينظر :تقدٔف :عمر عبيد حسن لكتاب :موقع ا٤برأة النصبوم يف ٦بتمع الرسال  ،سلسل كتاب األم  ،كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمي -
قطر ،العدد.141 :
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كمرضت ،كتعلمت القرآف كعلمتو ،كركت ا٢بديث ،كاستدركت على الرجاؿ
الشورل ،كابيعت ،كجاىدتَّ ،
من الصحاب  ،كقالت الشعر ،ككاف بيتيها ٧ببلن إلجارة الرجاؿ يف أايـ األزمات..
كما سنفصل ذلك فيما يلي:

أوال :مشاركة ادلرأة يف بناء اجملتمع.

ال بد من االعَباؼ أف قضي ا٤برأة كأبعاد كظيفتًها االجتماعي ما يزاؿ من الثغور ا٤بفتوح يف الفكر
اإلسبلمي ،كالسبب يف ذلك العجز عن التعامل مع الواقع كتقؤف مسّبتو من خبلؿ القيم الثابت الواردة يف
الوحيْب كتااب كسن  ،كعن التعامل مع ىذه القيم من خبلؿ إدراؾ الواقع ،كأننا حقيق ن ما زلنا بشكل عاـ
كيف ىذه القضي ػ بشكػػل خاص ،نيراكح يف م ػواقع الفكر الدفاعي ،كما تزاؿ معظم اىتماماتنا أك ا٤بسار

الذم نتحرؾ فيو َف يتجاكز قضااي ا٢بجاب كتعدد الزكجات كالطبلؽ كاإلرث كالشهادة ،كما نزاؿ نبدم
كنعيد يف ىذه القضااي ككأننا نشعر أننا َف نكن مقنعْب بعد ،كىذا يعِب أننا ما نزاؿ مستمرين يف حال
ا٥بزٲب .
أيضا أننا أكتينا من قبل ا٤برأة ،بسبب من عجزان عن كيفي التعامل معها،
كما أنو ال بد من االعَباؼ ن

كإعطائها حقوقها كامل غّب منقوص  ،كتنمي خصصيتها ،كتطوير كظيفتها ،ككضع األكعي الشرعي ٢بركتها
كإ٪باز مهمتها يف ا٢بياة.
لقد انشغلنا أبمر الدفاع عن ا٤برأة كبياف حقوقها كمكانتها يف اإلسبلـ عن بناء خصصيتها ،كاستيعاب
كظيفتها كاستشراؼ ا٤بستق بل الذم ينتظرىا ،كالقدرة على استلهاـ قيم الوحي كاستيعاب الواقع لتوليد الفقو
ا٤بناسب ٢بركتها كإ٪بازااها.
كلعلنا نقوؿ :إف القيم ا٤بتحكم يف كضع ا٤برأة يف كثّب من بلداف العاَف اإلسبلمي ىي التقاليد
االجتماعي الٍب ال ٚبلو من جاىليات ال جاىلي و كاحدة ،كليس التعاليم كالقيم اإلسبلمي يف األعم
كالغالب ،كإف ىذه التقاليد مشبع ه بصور من الوأد الثقايف أك الوأد ا٤بعنوم بشكل عاـ.
للص ٍل ًق ،ا٤بعاند للفطرة كا٤بصالف لقيم الوحي كتعاليم الشرع ،أحدث فرا نغا ثقافينا
كىذا الوأد ا٤بناقض ى
كخركجا ككس ػ نػرا للموازي ػػن،
ٛبردا
كاجتماعينا ،م ٌكن المتداد (اآلخر) بكل موركاثتو الثقافي كالفكري  ،كأحدث ن
ن
أنفسنا بدراس أسباهبا.
إُف غي ػػر ذلك من األمور الٍب ندينها كنرفضها كال نكلف ى

كلو أن ػػنا استشرفن ػػا ا٤بستقبل بشكل صحيػػح ،كأعطي ػػنا ا٤بػ ػرأة ما أعطاىا هللا ،كطوران رؤيتنا ٥بذا العطاء
ضمن الضوابط الشرعي  ،كاعَبفنا بوظيف ا٤برأة الَببوي كاألسري كاالجتماعي كا٢بضاري  ،ك٘باكزان التقاليد
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امتيازا ٥با
اختيارا للمرأة ك ن
ا١باىلي إُف القيم اإلسبلمي ٤ ،با صران إُف ما ٫بن عليو ،كلشكل اإلسبلـ عقيدة ك ن
كتقليدا ىشا آيبلن للسقوط كاالنكسار عند الصدم األكُف(.)1
عن غّبىا يف الثقافات األخرل ،كليس كراث
ن
كبرجوعنا إُف العهد الزاىر عهد القدكة كالتنزيل ٪بد أف ٮب النساء كثبااهن كعطاءىن كمشاركتهن يف
ا٢بياة االجتماعي كاف األساس ا٣بلقي ا٤بعنوم الذم يرٌكًىز عليو لواء اإلسبلـ .كىا ىي أـ ادلؤمنْب خدغلة
اهنع هللا يضر كعليها السبلـ من السبلـ حاطت سيد الوجود  بعنايتها .تزكجتو ،كأنفقت .كىي من ٌزكدتو لغار
حراء يتحنث .كىي أكؿ الناس إٲباان بو .صدقتو كثبتتو ٤با جاءىا كفؤاده يرجف من رؤي جربيل --
الذم جاءه ابلوحي .قالت لو كقد بث إليها أنو خشي على نفسو« :كبل! أبشر! فوهللا ال ٱبزيك هللا أبدا!
ً
ً
ب ا٤بعدكـ ،كتػي ٍق ًرم الضيف ،كتعْب على نوائب
إنك لتصل الرحم ،كتى ٍ
ص يدؽ ا٢بديث ،كٙبمل ال ىك َّل ،كتكس ي
ا٢بق».
كظلت أـ ا٤بؤمنْب اهنع هللا يضر سنو و
ات عديدة تتحمل إُف جواره ضركب األذل كاالضطهاد كا٤بعاانة من أرابب
الكفر كرؤكس الشرؾ الوثنيْب الذين رأكا يف الدين ا١بديد اهديدا لوطنهم الذم جعلوه حكرا عليهم،
ك٤بكانتهم يف ا١باىلي  ،كتقويضا ٤براكزىم كمرا٠بهم كأصنامهم ا٥بالك .
ً
تذب عنو ،كٙبامي عن زكجها الذم
كدخلت معو خعب أيب طالب ك٘بشمت صنوفا من اإليذاء ،كىي ٌ

عز فيو النصّب.
كانت مبلذا لو ،كصدرا حنوان يف كقت ٌ
بعاطف الزكجي ا٢ببيب مشلتو ٕبناف كإخفاؽ ي ًنفض عن جبينو أتراح العنى ً
ت الذم يكابده كيىعت ًوره من
ى
ى
أجبلؼ ا٤بشركْب الذين َف أتخذىم بو رٞب ه كال خفق ه كقد ضربت عليو قريش سياجا منيعا من ا٢بصار،
كا٤بقاطع .
كل منغٌصات ا٢بياة كأخواكها عن طريقو،
ىي َف أتؿ جهدا ،كَف تدخر كسعا يف سبيل إرضائو كإزاح ًٌ
حٌب يقيم للدعوة كطنا آمنا(.)2

أما أـ عمار زوج ايسر مسية بنت اخلياط اهنع هللا يضر .فهي من السابقْب األكلْب الذين دخلوا يف اإلسبلـ
كسابع سبع ٩بن اعتنقوا اإلسبلـ ٗبك ا٤بكرم  .كمن ا٤ببايعات الصابرات ا٣بّبات البليت احتملن األذل يف
سبيل هللا .ك٩بن بذلوا أركاحهم حٌب يكوف لئلسبلـ كطن يسع ٝبيع الناس ،كٙبفظ فيو ا٢بقوؽ كا٢برايت،
كيتساكل فيو ا٤بواطنوف يف ا٢بقوؽ كالواجبات ..القت من صنوؼ األذل كالتعذيب على أيدم ا٤بشركْب
الكثّب لكنها صربت كاحتملت...كىي أكؿ خهيد استشهد يف اإلسبلـ.
ى

( )1ينظر :تقدٔف :عمر عبيد حسن لكتاب :دكر ا٤برأة يف خدم ا٢بديث يف القركف الثبلث األكُف ،سلسل كتاب األم  ،كزارة األكقاؼ كالشؤكف
اإلسبلمي -قطر ،العدد.70 :
( )2نساء النيب  ،السيد ا١بميلي ،دار كمكتب ا٥ببلؿ ،بّبكت1416 ،ىػ ،ص 22كما بعدىا.
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صيفي تلك ا٤برأة الٍب استى ىشفَّت خرب قريش يوـ ائتمركا ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص
كنفس ا٤بسار تسّب يرقىػٍيػ ىق ي بنت
ٌ
ليقتلوه ليبل يف كسر داره .فذىبت تدرج حٌب انتهت إُف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،فحذرتو مبيتو يف داره ،كأخارت
نبوتو ،كمرتقى مناجاتو كعبادتو إُف دار ىجرتو ،كموطن أنصاره .كاٚبذ صاحبو
عليو ابلنقل ألفتو ،كمهبط ٌ
كتسجى بربدتو ،كخغل بنومو ٝباع
ابن عمو عليا هنع هللا يضر .فناـ على فراخو،
ٌ
الصديق هنع هللا يضر رفيقا لو ،كترؾ ربيبو ك ى
ا٤بتآمرين ا٤بَبصدين ا٤بتهامسْب على رسوؿ هللا ،الضاربْب النطاؽ حوؿ داره عن أتثره ،كاغتيالو يف عرض
الطريق.
كلعل ىنالك من يقوؿ :كأم عظم ٘بدىا يف امرأة ٠بعت خربا فألقتو كما ٠بعتو؟ ذلك قوؿ من َف
يستبطن األمر ،كيتبْب دخيلتو .فإف فئ قليل العدد خطّبة الغرض؟ من ىامات القوـ ،كأخد فتياهنم ،بيتوا
أمرىم ،كاحتجزكا خربىم عن بقيتهم ،كا٤بمالئْب ٥بم ،كتعاقدكا كتعاىدكا كٙبالفوا أال يذيعوه ،حٌب ٲبضوه فئ
ذلك خأهنا ،كتلك غايتها ،ليس اب٥بْب كشف أمرىا ،كالوقوؼ على ذكات نفوسها ،كاستنقاذ رسوؿ هللا من
كيدىا ،كخر غائلتها(.)1
أ٠باء بنت أيب بكر –رضي هللا عنهما :-عندما استعد سيدان رسوؿ هللا  كصاحبو لبلنطبلؽ من
غار ثور إُف ا٤بدين ا٤بنورة من أجل إرساء قواعد الدكل كتشييد الوطن ا١بديد أعدت ٥بما أ٠باءي ز ىاد الرحل ،
فحلَّت نطاقها مث خقتو نصفْب ،ربطت ابلنصف األكؿ
ك٤با ٮبت بتعليقو على الناق َف ٘بد ما تربطو بو ،ى
طعاما ،كربطت ابلنصف اآلخر ًسقاءن ،ك٤با رأل رسوؿ هللا  ما فعلت أ٠باء ،أكرب فيها إخبلصها ﵁
كحبها لرسوؿ هللا  ،كقاؿ ٥با« :أبدلك هللا بنطاقك ىذا نطاقْب يف ا١بن »(.)2
كمنذ ىذا ا٢بدث العظيم عيرفت أ٠باء اجملاىدة بذات النطاقْب ..ذات النطاقْب ،أم كساـ ىذا الذم
ً
أم فصر ألبسها رسوؿ الرٞب ... 
عقده خّب األانـ ٥ بذه الفتاة اجملاىدة الصادق  ،ك ٌ
كعادت أ٠باء تىػ ٍغ يم يرىا فرح ه ال ٙبد هبذا الشرؼ الذم انلتو ،كدخلت على أختها عائش الصديقي
كالبشر يػى ٍغ يم ير كجهها ،ككادت ٙبدث أختىها بذلك لوال أهنا ٠بعت طىٍرقنا عنيفا على الباب ..كعندما فتحت
الباب كجدت أمامها أاب جهل كخلفو عدد من رجاؿ قريش ..كعاجلها بسؤالو :أين أبوؾ ،اي بنت أيب
ى
ً
ً
طر ىح منها قيػ ٍرطىها من أذيهنا كَف يٚبًٍربه رغم
بكر؟ فتقوؿ" :ال أدرم" بعَّزة ا٤بؤمن  ،فيىػ ٍرفع يده فيىػ ٍلطم خدَّىا لطم ن ى
ذلك ،كتىػثٍبت ثبات الًٌرجاؿ األقوايء.

( )1ا٤برأة العربي يف جاىليتها كإسبلمها ،عبد هللا بن عفيفي الباجورم ،مكتب الثقاف  ،ا٤بدين ا٤بنورة -السعودي  ،ط1350 :2ىػ1932 /ـ،
.107/2
( )2السّبة ا٢بلبي  :إنساف العيوف يف سّبة األمْب ا٤بأموف ،علي بن إبراىيم بن أٞبد ا٢بليب ،أبو الفرج نور الدين ابن برىاف الدين ،دار الكتب
العلمي – بّبكت ،ط7411 :1ىػ.44/1 ،
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كَف تقف ا٤برأة عند ىذا ا٢بق ،بل ٘باكزتو إُف ترسيخ القيم اإلنساني يف اجملتمع كىي :فك العآف
كالشفاع لدل ا٤بسؤكلْب؛ فهذه زينب الكربل بنت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٘بّب أاب العاص زكجها قبل اإلسبلـ،
كتنادم كىي كاقف يف ابب ا٤بسجد بعد صبلة الفجر( :إٓف أجرت أاب العاص بن الربيع) ،مث ٱبرب رسوؿ هللا
ملسو هيلع هللا ىلص أنو أجار من أجارت ،فكاف ذلك سببا يف إسبلمو.
ً
سيد األنبياء
كاجهت زينب األحداث ا١بساـ بعد البعث النبوي ككانت جديرنة أبف تكوف ابنى
كا٤برسلْب..
كٛبر الدعوة أبحلك فَبااها كاألذل ينزؿ برسوؿ هللا  كيتعرض لبلبتبلء على يد سفهاء قريش
كصناديدىا ،كتعيش زينب األحداث كلٌها ،كتتجرع مراراها ،فما كانت ابلٍب ترل أابىا ي َّ
كذب كمن تبعو
ي
يعذب كتبيت ىانئ يف ظبلؿ زكج ٧بب عطوؼ ييظلها ٕبنانو كٰبيطها بعنايتو.
كلكن أاب العاص استمر على موقفو ال يؤمن كال يعادم ،كىو يف الوقت ً
نفسو ابرا بزكجو ٧ببا ٥با ،ال
ٌ

ٲبسها بسوء.
يدع أحدا مهما بلغت مكانتو أف َّ
كٛبر األايـ كالشهور كأييت موعد بدر الكربل كٱبرج أبو العاص مع من خرج إُف ا٤بعرك  ،معرك ه تود
ينب أف ال تقع ..فهي ترل أهنا معرك ه سوؼ تصيبها بشظاايىا..
ز ي
كيعود الناجوف بعد أف كضعت ا٢برب أكزارىا إُف مك  ،كٚبرج زينب ابحث ن عن زكجها ..كيقفز قلبها

إُف صدرىا يرعبا عندما َف ٘بده من الناجْب..
كتيسرع إُف ىؤالء الذين ٞبلتهم أرجلهم من بدر إُف مك فتسأ٥بم عن زكجها ،فيصربكهنا أنو كقع أسّبا
يف قبض كالدىا كسيق مع األىسارل إُف ا٤بدين ..
كيطمئن قلب زينب على زكجها ،فإنو اآلف يف كنف أبيها  ،كالبد أف يلقى الرعاي كالعطف ،إف َف
يكن ٤بكانتو من قريش ،فلمكانتها من قلب أبيها العظيم.
أايـ حٌب أخذت تفكر يف فك ىؤالء األسرل من بينها ،كلقد
كما أف مضى على ىزٲب قريش يف مك ه
سارع كل من لو أسّب إُف إرساؿ الفدي لف ٌكو.

لكن زنيب َف تدعهم يفعلوف ذلك فقد أعدت
َّ
كىم آؿ أيب العاص أف يبعثوا بفداء كلدىم إُف ا٤بدين  ،ك ٌ
ىي فداء زكجها ..كفكت قبلدةن من عنقها كانت ٌأمها خدٯب قد أىداها إليها يوـ زفافها ،كسلَّمتها ألخي
أسّبىا العزيز..
زكجها ليحملها إُف ا٤بدين كيقدمها ألبيها لكي يفك ٥با ى
كتقدـ عمرك بن الربيع إُف رسوؿ هللا  مادا بصره كىو يقوؿ :بعثتِب زينب بنت و
٧بمد هبذا يف فداء
زكجها أخي أيب العاص ب ًن الربيع.
الصرة كفتحها ،فإذا فيها قبلدة خدٯب .
كتناكؿ رسوؿ هللا  من عمرك تلك َّ
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لقد َّ
عز الناس على قلبو زكجتو كابنتو ،فرؽ قلبو رق ن خديدة ،كقاؿ ٤بن حولو :ىذه
ذكرتو ىذه القبلدة أ َّ
قبلدة خدٯب ى أرسلت هبا زينب يف فداء زكجها أيب العاص ب ًن الربيع ،فإف رأيتم أف تطلقوا ٥با أسّبىا كتردكا
عليها ما٥با فافعلوا..
كرد القوـ بلساف كاحد :قد فعلنا اي رسوؿ هللا.
كل ىذا أثَّر يف أيب العاص!

كَف يقف األمر ىنا بل تساكل الرجاؿ كالنساء يف البيع الٍب أسست الوطن ا١بديد لئلسبلـ كامتحنت
صح ى اإلٲباف .كخص رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ا٤بؤمنْب ابلبيع على ا١بهاد نصرة لئلسبلـ كدعوتو كثغوره .لكن ما
التصصيص ا٤برأة الصحابي ى من ا٤بشارك الفعال ا٤بؤثرة يف ا١بهاد .بل كاف ٥بن من الوفاء كاالستمات
منع ىذا
ي
ما َف ييسجل مثلو للرجاؿ إال قليبل.

أسس
حضرت السيدة ا١بليل سيدتنا أـ عمارة نسيب بنت كعب األنصاري بيع العقب الثاني يوـ ٌ
رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص الكياف السياسي لؤلم  .ابيعوه يومئذ كأـ عيمارة معهم اثني ى اثنتْب من نساء اإلسبلـ على أف
ٲبنعوه إف ىاجر إليهم ٩با ٲبنعوف منو يأزىرىم ،أم نساءىم على أف ٥بم ا١بن  .ككفىت أـ عيمارة ابلعهد أتَّ

الوفاء اهنع هللا يضر.
و
أجياؿ صا٢ب و على القيم االجتماعي ،
جهاد القتاؿ صرب ساع كصرب أايـ .أما جهاد بناء أم و ،كتنشئ
ك ً
إحياء ً
جيل الرسال ابتداء من غثاء رميم ٰبييو هللا على يد األمهات ،فهو صرب عمر كأعمار.
لذلك مثلت األموم يف قيمتها السامي مرتكزا أساسا من مرتكزات صناع التغيّب كبناء اجملتمع ،كذلك
من خبلؿ كظيف األمهات يف تربي ا١بيل ا٤بسلم من الرعيل األكؿ الذم نشر األمن كالسبلـ يف ربوع
األرض كلها.
اَّللي ىعَّز
كعلى رأس األمهات سيداهن آمن بنت كىب اهنع هللا يضر الٍب كاف النيب ملسو هيلع هللا ىلص يتفاخر بقولو « :ىَفٍ يػىىزًؿ َّ
كج َّل يػنػ ًٌقليًِب ًمن أىص ىبل وب طىيًب و إً ىُف أىرح واـ طى ً
اىىروة .)1(»..كحسبها خرفا ال ينكر كفصرا ال ينقض أف هللا تعاُف
ى ى يى
ٍ ٍ
ٍى
ٌى
اصطفاىا أما ألفضل رسلو كخات أنبيائو كمنقذ اإلنساف ك٧بيي األكطاف.
مث سائر أمهات الصحاب نهنع هللا يضر البليت بذلن جهدا يف تربي ا١بيل الذم ٙبمل أعباء الدعوة كثقل األمان
كٞباي األكطاف كاإلنساف.

كل كطن كأمنو كاستقراره
إف القياـ بوظيف تربي األبناء ىي من أىم الوظائف الٍب ٙبدد مستقبل ٌ
كازدىاره ،فمٌب يكجدت األجياؿ ا٤بتعاقب استقرارا أسراي ،فإف ذلك يبشر بتأسيس سليم للجيل الذم يصنع
كطنو كيبِب عمرانو.
( )1دالئل النبوة ،أبو نعيم أٞبد بن عبد هللا األصبهآف ،حققو :دمحم ركاس قلعو جي ،كعبد الرب عباس ،دار النفائس ،بّبكت ،ط:1
7411ىػ7811/ـ.41/7 ،
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اثنيا :مشاركة ادلرأة يف زتاية اجملتمع.

خاركت الصحابيات نهنع هللا يضر جنبا إُف جنب مع الصحاب مهنع هللا يضر يف الغزكات دفاعا عن الدين كالوطن
كاجملتمع كاألم  .قاتلن كليس القتاؿ عليهن فرضا .قاتلن متطوعات كأبلْب الببلء ا٢بسن .ركل اإلماـ
بنت أيب بكر
أحد اهنزـ الناس عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص .قاؿ :كلقد رأيت عائش ى
البصارم عن أنس قاؿ٤« :با كاف ي
يوـ ي
ك َّأـ سلىيم كإهنما ٤بشمراتف أرل خدـ سوقً ًهما (خبلخلهما) تىػٍنػ يقزاف ً
القىرب -كقاؿ غّبه  :تنقبلف القرب-
ى
ىىى
ي
()1
على متوهنما ،مث تػي ٍف ًرغانًًو يف أفواه القوـ .مث ترجعاف ٛبآلهنا ،يمثَّ ىً٘بيئى ً
اف فىػتيػ ٍف ًر ىغانًًو ًيف أىفٍػ ىواهً الٍ ىق ٍوـ» .
و
ً
ً
َّيب ملسو هيلع هللا ىلص ،فىػنى ٍس ًقي ال ىق ٍوىـ ،ىكى٬بٍ يد يم يه ٍم ،ىكنػى يرد ا١بىٍر ىحى
كعن الربػىيٌع بنت يم ىع ٌوذ قالت « « :يكنَّا نػى ٍغ يزك ىم ىع الن ًٌ
ىكال ىقٍتػلىى إً ىُف ا٤ب ًدينى ً»(.)2
ى
كأتيت أـ سعد بن معاذ تعدك-رضي هللا عنهما ،-كسعد آخذ بلجاـ فرسو ،فقاؿ :اي رسوؿ هللا أمي،
فعزاىا رسوؿ هللا  اببنها عمرك بن معاذ.
فقاؿ :مرحبا هبا .ككقف ٥با .فدنت حٌب أتملت ى
رسوؿ هللا َّ ،
ويت ا٤بصيب -أم استقليتها-؛ كدعا رسوؿ هللا  ألىل من قتل
فقالت :أما إذا رأيتك سا٤با فقد اختى ي
أبحد :أم بعد أف قاؿ ألـ سعد :اي أـ سعد أبشرم ،كبشرم أىلهم أف قتبلىم ترافقوا يف ا١بن ٝبيعا ،كقد

خفعوا يف أىلهم ٝبيعا ،قالت :رضينا اي رسوؿ هللا ،كمن يبكي عليهم بعد ىذا؟!(.)3

أما أـ عمارة نسيب بنت كعب ا٤بازني اهنع هللا يضر فقد قاتلت ببسال يوـ أحد" .ذكر سعيد بن أيب زيد
ً
و
ىخً ًرب ًيِب
الربًي ًع كانت تقوؿ :دخلت على أـ عي ىم ىارىة فقلت ٥با :ىاي ىخالى ي أ ٍ
األنصارم :أى ٌف أ ٌيـ ىس ٍعد بًٍن ى
ت ىس ٍعد بٍ ًن ٌ
اس ىكىمعًي ًس ىقاءه فً ًيو ىماءه فانتهيت إُف رسوؿ هللا 
ىخبىػىرؾ ،فقالت خرجت أكؿ النهار كأان أنظر ىما يى ٍ
صنى يع النٌ ي
كىو يف أصحابو كال ٌدكلى ي كالر ً ً ً
ا٫بزت إُف رسوؿ هللا  فقمت أابخر
ْب .فلما اهنزـ ا٤بسلموف
ي
يح ل ٍل يم ٍسلم ى
ى ٍ ىٌ ي
القتاؿ كأىذيب عنو ابلسيف كأرمي عن القوس حٌب خلىصت ًٍ
إِف .قالت :فرأيت على عاتقها جرحا
ى ى ٍ
ا١بىر ي
اح ىٌ
()5
ؼ لىو ىغور( ،)4فقلت :من أصابك هبذا؟ قالت :ابن قى ً
ى
اس عن رسوؿ هللا
ن
ال
كُف
ا
م
ل
هللا
ىه
أ
م
ق
أ
ئ
م
ى
ٍ
ٌ
ى
ى
أٍ
ي
ىج ىو ى ي ٍ ه
ٌ
ي
ى
ٍي
ي
وؿ دلٌ ًوٓف علىى ٧بم ود ،فى ىبل ى٪بوت إ ٍف ى٪با ،فىاعتػرضت لىو أىان كمصعب بن عم وّب ،كأيان ً
ت
س ٩بٌ ٍن ثػىبى ى
 ،أىقٍػبى ىل يػى يق ي ي ى يى ٌ
ىٍ
ى ٍى ى ٍ ي ى ى ي ٍ ى ي ٍ ي ي ى ٍ ى ى ه
عدك هللا كاف عليو
لكن َّ
الض ٍربىى ،كلكن فلقد ضربتو على ذلك ضرابت ك َّ
مع رسوؿ هللا  فضربِب ىذه ٌ
درعاف"(.)6

ت طىائًىفتى ً
اَّللً فىػلٍيىػتىػ ىوَّك ًل ا٤ب ٍؤًمنيو ىف} [آؿ عمراف،]711 :
( )1صحيح البصارم ،كتاب ا٤بغازم ،ىاب
اَّللي ىكلًيػ يه ىما ىك ىعلىى َّ
اف ًمنٍ يك ٍم أى ٍف تىػ ٍف ىشبلى ىك َّ
ب {إً ٍذ ىٮبَّ ٍ
ي
ي
ح.8181
( )2صحيح البصارم ،كتاب ا١بهاد كالسّب ،ابب رد النساء ا١برحى كالقتلى إُف ا٤بدين  ،ح.1111
( )3السّبة ا٢بلبي .345/2 ،
() 4
كل خيء قىػ ٍعيره كعمقو .لساف العرب ،مادة :غور.33/5 ،
غور :عمق ،ك ىغ ٍوير ًٌ
( )5أقمأه هللا :أم أذلو هللا.
( )6سّبة ابن ىشاـ.37-36/3 ،
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كنظر خّب األانـ  ىإُف يج ٍرح ٌأـ يعمارة على عاتقها فقاؿ البنها الذم كاف يذب ا٤بشركْب عن رسوؿ
((
صب جرحها ،ابرىؾ هللا علىي يكم ًمن أىى ًل بػي و
ً
ت! يم ىق ياـ أ ٌيمك ىخٍيػهر ًم ٍن يم ىق ًاـ فيىبل وف
هللا ٌ :أمكٌ ،أمك! ٍاع ٍ ي ٍ ى ى ى ى ي ى ٍ ٍ ٍ ٍ ىٍ
ىكفيىبل وف ،ىكيم ىق ياـ ىربًيبًك -يػى ٍع ًِب ىزٍك ىج أ ٌيم ًو -ىخٍيػهر ًم ٍن يم ىق ًاـ فيىبل وف ىكفيىبل وف ،ىكيم ىق يامك ى٣بىٍيػهر ًم ٍن يم ىق ًاـ فيىبل وف ىكفيىبل وف،
رًٞب يكم هللا أىىل الٍبػي ً
ت!
ى ى ي ي ٍ ى ىٍ
ً)) ()1
ً
ا١بىنٌ .
ع هللاى أى ٍف نػيىراف ىقك ًيف ٍ
اج ىع ٍل يه ٍم يرفىػ ىقائًي ًيف ٍ
ا١بىنٌ ً .قى ى
قىالى ٍ
ت :ايٍد ي
الله ٌم ٍ
اؿ :ي
أين رفعتك ٮبتك كرفعك كفاؤؾ اي نيسيب ا٣بّب.
ً
النيب  فرآىا ككانت مع زكجها أيب طلح كىي ىحا ًزىم ه
بنت م ٍل ىحا ىف اهنع هللا يضر ،التقت َّ
كىذه أـ سليم يملىٍي ىك ي ي
ً ً
و
ً
ً
ت
ت أى ٍف يىػعيٌزىىا ٍ
ا١بى ىم يل فىأ ٍىدنى ٍ
ىك ىسطى ىها بًبيػ ٍرد ٥با ،ى٢بىام هل بً ىعٍبد هللا بٍ ًن أًىيب طىٍل ىح ى ىكىم ىع ىها ىٝبى يل أًىيب طىٍل ىح ى ىكقى ٍد ىخشيى ٍ
()2
رسوؿ هللا َّ » :أـ سليم؟« قلت :نعم أبيب
ىرأٍ ىسوي منها ،فأدخلت يى ىد ىىا يف ًخزامتو مع ا٣بًطاـ ،فقاؿ ٥با ي

أىل؛
أنت كأمي اي رسوؿ هللا ،اقتل ىؤالء الذين ينهزموف عنك كما تقتل الذين يقاتلونك ،فإهنم لذلك ه
فقاؿ رسوؿ هللا  » :أىكيك ً
ا٣بنجر
خنجر ،فقاؿ ٥با أبو طلح  :ما ىذا
ٍفي هللاي ىاي أ ٌيـ يسلىٍي وم؟« قاؿ :كمعها
ىى
ه
ي
()3
معك اي أـ سليم؟ قالت :خنجر أخذتو ،إف دان مِب أحد من ا٤بشركْب بىػ ىع ٍجتو بو قاؿ :يقوؿ أبو طلح :

أال تسمع اي رسوؿ هللا ما تقوؿ أـ سليم الرميصاءي؟"(.)4
كقد اختهر عدد كبّب من النساء ابلبطول دفاعا عن الوطن كاألم  ،أمثاؿ :فاطم بنت رسوؿ هللا صلى
هللا عليو كسلم ،كرفيدة األسلمي كىي أخهر طبيب يف زماهنا ،كقد خصص ٥با النيب ملسو هيلع هللا ىلص خيم ن قرب مسجد
ا٤بدين يوـ األحزاب ينقل إليها ا١برحى .كأمي بنت قيس بن أيب الصلت الغفاري الٍب زاكلت مهن الطب
كالتمريض منذ السابع عشرة من عمرىا ،كأـ عمارة األنصاري الٍب كانت تذب ا٤بشركْب عن رسوؿ هللا
ملسو هيلع هللا ىلص ،كصفي بنت عبد ا٤بطلب عم النيب ملسو هيلع هللا ىلص كأخت ٞبزة هنع هللا يضر ،جاىدت كقاتلت يف سبيل هللا ،كأـ سليم
بنت ملحاف بن خالد الٍب ٞبلت السبلح حيط كحذرا كدفاعا عن النفس إف ىوٝبت ،كغّبىن كثّب.
أما الفقّبات من الصحابيات نهنع هللا يضر فيجاىدف ٗبا٥بن كأنفسهن .يغ ًزلن كينفقن .ركل اإلماـ أبو داكد يف
و
ًً ً ً ً
اَّللً ً يف ىغزكةً خيػبػر س ًاد ً ً
ت مع رس ً
ت
وؿ َّ
سسٌ
سننو عن ىح ٍشىرج بٍن ًزىايد ىع ٍن ىجدَّتو أ ٌيـ أىبيو أىنػ ىَّها ىخىر ىج ٍ ى ى ى ي
ٍى ىٍىى ى ى
( )1ينظر :مغازم الواقدم ،أبو عبد هللا دمحم بن عمر بن كاقد السهمي األسلمي ابلوالء ا٤بدٓف الواقدمٙ ،بقيق :مارسدف جونس ،دار األعلمي
– بّبكت ،ط1409 :3ىػ1989/ـ .273/1 ،من مناقب النساء الصحابيات ،أبو دمحم تقي الدين عبد الغِب بن عبد الواحد بن علي بن
سركر ا٤بقدسي ا١بماعيلي الدمشقي ا٢بنبليٙ ،بقيق :إبراىيم صاٌف ،دار البشائر ،ط1994 :1ـ ،ص.59
( )2خزامتو :ىخىزىـ الشيءى ٱبىٍ ًزيموي ىخ ٍزمان ىخ َّكوي كا٣بًز ىام ي بػيىرةه ىحل ىق ه ٘بعل يف أىحد جانً ى ٍيب ىمنٍ ًصىرم البعّب كقيل ىي ىحلق ه من ىخ ىع ور ٘بعل يف ىكتىػىرًة أىنفو
يي ىشد هبا ًٌ
ماـ .لساف العرب ،مادة :خزـ.174/12 ،
الز ي
() 3
ً
يج كبػىعَّجو ىخقَّوي فزاؿ ما فيو من موضعو كبدا متعلقان .لساف
بعجتو :أم ي
وج كبىع ه
أخقو ،كىو من :بػى ىع ىج بىطٍنىو ابلسكْب يػىٍبػ ىع يجو بػى ٍعجان فهو ىمٍبػ يع ه
العرب ،مادة :بعج.214/2 ،
( )4سّبة ابن ىشاـ.346/4 ،
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ً
وؿ ًَّ
ًً
ًب ىكإبًً ٍذ ًف ىم ٍن
اؿ « :ىم ىع ىم ٍن ىخىر ٍج ي َّ
ب فىػ ىق ى
نً ٍس ىوةو فىػبىػلى ىغ ىر يس ى
اَّلل  فىػبىػ ىع ى
ث إًلىٍيػنىا فىجٍئػنىا فىػىرأىيٍػنىا فيو الٍغى ى
ضى
وؿ ًَّ
ً
ا١بىٍر ىحى ،ىكنػينىا ًك يؿ
ىخىر ٍج ي َّ
اَّللً ،ىكىم ىعنىا ىد ىكاءي ٍ
ًب» .فىػ يق ٍلنىا ىاي ىر يس ى
ْب بًًو ًيف ىسبً ًيل َّ
َّعىر ىكنيع ي
اَّلل! ىخىر ٍجنىا نػى ٍغ ًزيؿ الش ى
اؿ« :قيمن» .ح ٌَّب إً ىذا فىػتىح َّ ً
ً
اؿ
ىس ىه ىم لً ًٌلر ىج ًاؿ .قى ى
الس ىه ىاـ ،ىكنى ٍس ًقي َّ
ىس ىه ىم لىنىا ىك ىما أ ٍ
اَّللي ىعلىٍيو ىخٍيػبىػىر أ ٍ
الس ًو ى
يق ،فىػ ىق ى ٍ ى ى
ى
ٌ
ً
ت ٛبىٍنرا".
ت ى٥بىا :ىاي ىج َّدةي ىكىما ىكا ىف ىذل ى
ك قىالى ٍ
فىػ يق ٍل ي
كىذا اإلماـ البصارم – رٞبو هللا  -ٱبصص يف كتاب ا١بهاد ضمن صحيحو سبع أبواب ١بهاد
النساء ٢بماي الوطن كاألم - ،كفقو البصارم يف تبويبو كما يقاؿ ،-كىي كاآليت:
-1ابب ً
جهاد النساء.
-2ابب غزك ا٤برأة يف البحر.
 -3ابب ٞبىٍ ًل ا َّلر يج ًل ٍامىرأىتىوي ًيف الغىٍزًك يدك ىف بػى ٍع ً
ض نً ىسائًًو.
ب ىغ ٍزًك النًٌس ًاء ىكقًتىا٥بًً َّن ىم ىع ًٌ
الر ىج ًاؿ.
 -4ىاب ي
ى
ً ً ً
ب إً ىُف الن ً
َّاس ًيف الغىٍزًك
ب ٞبىٍ ًل النٌ ىساء القىر ى
 -5ىاب ي
ب يم ىد ىاكاةً النًٌ ىس ًاء ا١بىٍر ىحى ًيف الغىٍزًك.
 -6ىاب ي
ً
رد النساء ا١برحى كالقتلى إُف ا٤بدين .
-7ابب ٌ
ومسك اخلتاـ:
إف ا٤برأة ا٤بسلم -اترٱبيناَ -ف تكن غائب عن ا٢بياة االجتماعي  ،كإ٭با خاركت الرجل يف بناء اجملتمع،
كقامت بوظيفتها يف ظبلؿ القيم اإلسبلمي كالرؤي اإلسبلمي الشامل  ،كَف تكن سلع رخيص لبلستهبلؾ،
تنتهي إُف التحلل كإىدار الكرام ابسم التحرر.
إف العودة إُف بناء كظيف ا٤برأة يف ا٢بياة االجتماعي ينبغي أف يكوف من خبلؿ نظرة اإلسبلـ إليها ال
نظرة اجملتمع ٗبا فيها من مغالطات عكستها الَباكمات التارٱبي كالتقاليد االجتماعي كالثقافي .

ال
ل
ح
مي
ال
ع
م
و د لله رب ا ن.
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تُاء ضٕرج انُٕر
عهٗ آحار أضًاء اهلل انحُطُٗ ٔصفاتّ انعهٛا
انذكتٕر تٕفٛك عه ٙزتاد٘
أشتاذ التفصيروعلىم القرآن-مصر

مقدمة:
إف ا٢بمد ﵁ ٫بمده ،كنستعينو ،كنستغفره ،كنعوذ اب﵁ من خركر أنفسنا ،كمن سيئات أعمالنا من يهده هللا
فبل مضل لو ،كمن يضلل فبل ىادم لو ،كأخهد أف ال إلو إال هللا كحده ال خريك لو ،كأخهد أف دمحمان عبده

كرسولو ،ﭧ ﭨ ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ آؿ عمراف:
 ،102كﭧ ﭨ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ ،كﭧ ﭨ ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺
﮻ ﮼ ﮽ ﭼ األحزاب ،٠ُ - ٠َ :أما بعد(: )1

العليا؛ ليع ًظٌموه سبحانو كيفردكه ابلعبادة ،كمن ذلك
فإف هللا أ ىىمىر عباده ابلنظر يف آاثر أ٠بائو ا٢بسُب كصفاتو ي

دعوتو لعباده ابلنظر يف آاثر رٞبتو يف الكوف قاؿ تعاُف( :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ) [الركـ ،]50:كاألمر ابلنظر إُف أثر الرٞب كإغاث
هللا عباده؛ حْب ٰبيي ٥بم األرض بعد مواها اب١بفاؼ ،كاألمر ابلنظر لبلعتبار كاالستدالؿ ،فرٞب هللا دلت عليها
اآلاثر الدال على كجوده كتصرفو كتدبّبه ٗبا فيو رٞب للصلق.
ك٦باالت النظر يف آاثر أ٠بائو كصفات متنوع كمتعددة منها :آاثرىا يف النفس البشري  ،كمنها :آاثرىا يف
الكوف ا٤بنظور ،كمنها :آاثرىا يف األمم السابق  ،كمنها آاثرىا يف كتابو ا٤بسطور؛ كابلنظر يف آاثر األ٠باء كالصفات
يتحقق اإلٲباف كاليقْب ،كاالنتقاؿ من علم اليقْب إُف عْب اليقْب.
( )1تيسمى ىذه خطب ا٢باج ك كاف رسوؿ هللا  - -يفتتح هبا كبلمو ،كا٢بديث أخرجو اإلماـ أٞبد هبذا اللفظ من حديث ابن مسعود
 ، 392/1 :ط .ا٤بكتب اإلسبلمي  ،كركاه أبو داكد  ،ىف كتاب النكاح  ،ابب  :ىف خطب النكاح 245/2 :ح ( )2118ط .دار
الرايف للَباث ،دار ا٢بديث القاىرة 1408ى.
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كطريق القرآف يف ا٢بديث عن آاثر أ٠بائو ا٢بسُب كصفاتو العليا يعرضها يف الغالب يف القرآف الكرٔف بطرؽ
منها:
الطريق األكُف :يذكر االسم مث يبْب آاثر ىذا االسم مباخرة ،فمثبلن :الرٞبن يف سورة الرٞبن ،يستهل سبحانو
السورة هبذا االسم الذم ٰبمل معُب اإلفضاؿ كاإلنعاـ كاإلحساف يف بداي السورة مث يوضح آاثره قاؿ تعاُف:
(ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ) [الرٞبن ،]4-1:إُف هناي
السورة كىي تتحدث عن معآف رٞب هللا الٍب كسعت كل خيء ،الرٞب العام بكل ما ذرأ ،كالرٞب ا٣باص أبكليائو.
الطريق الثاني  :يذكر اآلاثر مث ٱبتمها ابالسم ا٤بناسب ٥بذه اآلاثر ،قاؿ تعاُف( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ) [المجادلة ،]7:أم :إف هللا
عاَف بكل صوت كبكل مرئي ،كمن ذلك ٧باكرة اجملادل ككقوعها عند النيب ملسو هيلع هللا ىلص(.)1

الطريقة الثالثة  :يذكر اآلاثر قبل االسم ا٤بناسب لآلاثر كبعد االسم؛ كمثاؿ ذلك سورة النور؛ ذكر هللا يف

قىػٍلبًها ما يتوافق مع ذكره آاثر اسم هللا النور قبل االسم كبعد االسم.
كيف ىذا البحث سوؼ نبْب كيف أف سورة النور بينيت على آاثر أ٠باء هللا ا٢بيسُب كصفاتو العليا؟
مشكلة البحث:

تتحدد مشكل البحث يف أنو يغيب عن كثّب ٩بن يتعامل مع القرآف عبلق ي السورة القرآني ٗبا كرد فيها من
أ٠باء هللا ا٢بسُب كصفاتو العليا؛ فبل يستفيد من ىذه العبلق يف معرف مقصد السورة كأغراضها! كلعل ىذا البحث
أف يساىم يف ٘بلي ىذه القضي ا٤بهم .
أىداؼ البحث:
اهدؼ الدراس إُف الكشف عن (بناء السورة القرآني على آاثر أ٠باء هللا ا٢بسُب كصفاتو العليا) .من خبلؿ
اإلجاب عن األسئل التالي :
 -1ما ا٤بقصود بػ (بناء السورة القرآني )؟
 -2ما ا٤براد آباثر أ٠باء هللا ا٢بسُب كصفاتو العليا؟
 -3ما مقصد سورة النور؟
 -4ما أغراض سورة النور؟
 -5ما آاثر اسم هللا كصفتو النور يف سورة النور؟
أسباب اختيار ادلوضوع:
ئيسا،
ٙبدث ٝبع من العلماء كالباحثْب عن الوحدة ا٤بوضوعي للسورة( )2ككيف أف السورة ٚبدـ
ن
موضوعا ر ن
كإ ٍف تعدَّدت ا٤بوضوعات الفرعي فيها ،لكنها مشدكدة إُف موضوع كاحد أتخذ آايتو بعنق بعضها لتحقيق ا٤بوضوع
( )1التحرير كالتنوير ،دمحم الطاىر بن عاخور.)9 /28 (:
( ) 2من ىؤالء الشيخ دمحم عبد هللا دراز يف كتابو النبأ العظيم ،كالشيخ ٧بمود حجازم يف كتابو الوحدة ا٤بوضوعي يف القرآف الكرٔف.
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الرئيس ،كَف يتطرؽ أح هد لبياف ( بناء السورة القرآني على آاثر أ٠باء هللا ا٢بسُب كصفات العليا) ،كإف يكجد لو
إخارات يف كتب التفسّب؛ لذلك عزمت مستعيننا اب﵁ إلبراز ىذا ا٤بوضوع.
أعلية ادلوضوع:

-1خدم كتاب هللا الكرٔف.
 -2بياف إعجاز القرآف الكرٔف يف نظمو كبياف معانيو.
 -3إبراز كيف أف السورة القرآني تشرح كتبْب آاثر أ٠باء هللا ا٢بسُب كصفاتو العليا؟.
الدراسات السابق :
َف أجد أحدان – حسب علمي -أفرد ىذا ا٤بوضوع بدراس مستقل .
منهج البحث:

تقتضي طبيع البحث تعدد ا٤بناىج ،كلذلك فإف الباحث ٝبع يف ىذه الدراس بْب االستقراء كالتحليل للنصوص.

أما ا٤بنهج االستقرائي :ففي تتبع اآلايت القرآني يف السورة ا٤بتعلق ٗبوضوع البحث.
كا٤بنهج التحليلي :كذلك بتحليل النصوص ا٤بستقراة ،كالوقوؼ على ا٤بعآف الدقيق الٍب ٙبتملها ك٥با عبلق
كثيق ٗبوضوع البحث.
وكانت خطة البحث على النحو التايل:
ا٤بقدم  ،كٙبدثت فيها عن مشكل البحث ،كأىداؼ البحث ،كأسباب اختيار ا٤بوضوع ،كأٮبي  ،ا٤بوضوع،
كالدراسات السابق  ،كمنهج البحث.
ادلبحث األوؿ :التعريف مبصطلحات البحث وأبمساء هللا احلسُب ومقاصد فهمها:
ا٤بطلب األكؿ :التعريف ٗبصطلحات البحث.
ا٤بطلب الثآف :أ٠باء هللا ا٢بسُب يف القرآف.
العليا.
ا٤بطلب الثالث :مقاصد فهم آاثر أ٠باء هللا ا٢بسُب كصفاتو ي
ا٤بطلب الرابع :مقتضى العبودي يف أ٠باء هللا كصفاتو.
ادلبحث الثاين :بناء سورة النور على آاثر اسم هللا وصفتو النور.
ا٤بطلب األكؿ :التعريف بػ(النور) يف اللغ كاالصطبلح.
ا٤بطلب الثآف :اسم هللا كصفتو (النور).
ا٤بطلب الثالث :التعريف ابلسورة.
ا٤بطلب الرابع :أغراض السورة كمقصدىا كمناسبتها ٤با قبلها.
ا٤بطلب ا٣بامس :براع االستهبلؿ كداللتو على آاثر اسم هللا كصفتو النور.
ا٤بطلب السادس :آاثر اسم هللا كصف هللا (النور) يف السورة.
ا٣باٛب كأىم النتائج كالتوصيات.
الفهارس.
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ادلبحث األوؿ :التعريف مبصطلحات البحث وأبمساء هللا احلسُب ومقاصد فهمها:
ادلطلب األوؿ :التعريف مبصطلحات البحث

بناء:

ِب)الباء كالنوف كالياء أصل كاحد ،كىو بناء الشيء بضم بعضو إُف بعض .تقوؿ بنيت البناء أبنيو(.)1
(بىػ ىى

ورةُ:
ُّ
الس َ
السور
ورةي القرآف ن
ور ا٤بدين  :حائطها ا٤بشتمل عليها ،ي
ا٤بنزل الرفيع  ،ي
كس ى
كس ي
تشبيها هبا؛ لكونو ٧باطنا هبا إحاط ٌ
اب٤بدين  ،أك لكوهنا منزل كمنازؿ القمر(.)2
فكل سورة من القرآف ٗبنزل درج رفيع كمنزؿ عاؿ يرتفع القارئ منها إُف درج أخرل كمنزؿ آخر إُف أف
يستكمل القرآف(.)3
واصطالحا :قرآف يشتمل على آم ،ذم فاٙب كخاٛب  ،كأقلها ثبلث آايت(.)4
ً
أثر:

يدؿ على كجوده(.)5
أَثَػ ُر الشيء :حصوؿ ما ٌ
وآاثر أمساء هللا احلسُب وصفاتو العليا:

اآلاثر الدال على كجوده كتصرفو كاتصافو سبحانو بصفات الكماؿ؛ ٩با يؤدم تعظيمو كتقديسو.
الر ً
أثر من اآلاثر يف ا٣بلق كاألمر ،ال بي َّد من ترتٌبو عليو ،كَبتب ا٤برزكؽ ك ًٌ
زؽ على
فلكل اس وم من أ٠بائو  ه
ًٌ
الرازؽ ،كترتب ا٤برحوـ كأسباب الرٞب ً على الراح ًم ،كترتب ا٤برئيَّات كا٤بسموعات على السميع البصّب"(. )6
وادلقصود بعنواف البحث:
أتثّبا يف نفس القارئ
صبًح كالبناء ٍ
ضم آاثر اسم هللا كصفتو النور بعضها إُف بعض حٌب تي ٍ
ا﵀ ىكم؛ لتي ٍحدث ن
ا٤بتدبر ٥با بعظم هللا كتقديسو كاستحقاقو لئلفراد ابلعبادة.
ادلطلب الثاين :أمساء هللا احلسُب يف القرآف

ورد لفظ (األمساء احلسُب) يف القرآف يف أربعة مواضع:
الر ٍٞبى ىن أ اىاي ىما
ى٠بىاءي ٍ
ا٢بي ٍس ىُب فى ٍاد يعوهي ًهبىا) [األعراؼ ،]180 :كقاؿ( :قي ًل ٍاد يعوا َّ
قاؿ تعاُف ( :ىكًََّّللً ٍاأل ٍ
اَّللى أى ًك ٍاد يعوا َّ
ا٢بسُب كىال ى٘بهر بًص ىبلتًك كىال يٚبافًت ًهبا كابػت ًغ بػ ً
ك ىسبً نيبل ) [اإلسراء ،]110 :كقاؿَّ ( :
تى ٍد يعوا فىػلىوي ٍاأل ٍ
ْب ذىل ى
ى٠بىاءي ٍي ٍ ى ى ٍ ى ٍ ى ى ى ى ٍ ى ى ٍى ى ٍ ى
اَّللي

()1معجم مقاييس اللغ  ،أٞبد بن فارس.)302 /1( ،
()2مفردات غريب القرآف ،الراغب األصفهآف.)434( ،
()3الكليات ،أيوب بن موسى ا٢بسيِب الكفوم.)494(،
( )4الربىاف يف علوـ القرآف ،أبو عبد هللا بدر الدين الزركشي ( ،ص.)41
( )5مفردات غريب القرآف الراغب األصفهآف.)62 (،
()6
٧بمد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم ا١بوزيَّ .)278/1 (،
مفتاح دار السعادة كمنشور كالي العلم كاإلرادةَّ ،
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ا٢بي ٍس ىُب)
ى٠بىاءي ٍ
ى٠بىاءي ٍ
اَّللي ٍ
ا٢بي ٍس ىُب ([ ) )8طو ،]8 :كقاؿ ( :يى ىو َّ
ص ًٌوير لىوي ٍاأل ٍ
ىال إًلىوى إًَّال يى ىو لىوي ٍاأل ٍ
ا٣بىالً يق الٍبىا ًر ي
ئ الٍ يم ى
[ا٢بشر.]24 :
ومسيت ُح ْس َُب دلا يلي:

" -1ألف كل اسم داؿ على صف كماؿ عظيم  ،فكل اسم من أ٠بائو داؿ على ٝبيع الصف الٍب اختق
منها ،مستغرؽ ١بميع معناىا ،كذلك ٫بو {العليم} الداؿ على أف لو علما ٧بيطا عاما ١بميع األخياء ،فبل ٱبرج
عن علمو مثقاؿ ذرة يف األرض كال يف السماء ،ك {الرحيم} الداؿ على أف لو رٞب عظيم  ،كاسع لكل خيء،
كىو ا٤بتصف اب٢بسن الكامل يف ذاتو ،ا٤بقبوؿ لدل العقوؿ السليم اجملردة عن ا٥بول"(.)1
" -2كألهنا دال على ثبوت صفات كماؿ حقيقي ،أما بعضها فؤلف معانيها الكامل َف تثبت إال ﵁ ٫بو
ا٢بي ،كالعزيز ،كا٢بكيم ،كالغِب ،كأما البعض اآلخر فؤلف معانيها مطلقا ال ٰبسن االتصاؼ هبا إال يف جانب هللا
٫بو ا٤بتكرب ،كا١ببار"(.)2
(.)3
" -3ألهنا تدؿ على معاف حسن من ٛبجيد كتقديس كغّب ذلك"
كليست أ٠باء هللا ا٢بسُب منحصرة يف التسع كالتسعْب الواردة يف ا٢بديث الذم ركاه البصارم عن أيب ىريرة
 :أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ( :إف ﵁ تسع كتسعْب ا٠بان مائ إال كاحدان ،من أحصاىا دخل ا١بن )(.)4
" كىذا ا٢بديث ال يدؿ على ا٢بصر؛ كإ٭با يدؿ على حصر معْب ،كىو أف من أ٠باء هللا تسع كتسعْب ا٠با
إذا أحصيتها دخلت ا١بن  ،يعِب إذا أحصيت تسع كتسعْب ا٠با من أ٠باء هللا فانك تدخل ا١بن ()5؛ كألف ﵁
تعاُف أ٠باء كصفات استأثر هبا يف علم الغيب عنده ال يعلمها ملك مقرب كال نيب مرسل كما يف دعاء النيب
(:أسألك بكل اسم ىو لك ٠بيت بو نفسك أك أنزلتو يف كتابك أك استأثرت بو يف علم الغيب عندؾ)(.)6
العليا ،كٝبيع األ٠باء ا٢بسُب
كعندما نقرأ القرآف بتدبر ٪بد أف "ٝبيع القرآف خرح أل٠باء هللا ا٢بسُب كصفاتو ي
خرح ال٠بو األعظم(هللا)ٗ ،با يتناسب مع مقصد السورة.
العليا
ادلطلب الثالث :مقاصد فهم آاثر أمساء هللا احلسُب وصفاتو ُ

عرؼ هللا  نفسو لعباده من خبلؿ آاثر أ٠بائو ا٢بسُب كصفاتو العليا؛ لتحقيق ٦بموع من ا٤بقاصد منها:
َّ
 .1زايدة اإلؽلاف واليقْب:

"الفائدة العام لذكر أ٠باء هللا تعاُف كصفاتو كتكرارىا يف ا٤بواضع ا٤بصتلف ؛ ىي تذكّب اتِف القرآف كسامعو
ا٤برة بعد ا٤برة بربو كخالقو ،كما ىو متصف بو من صفات الكماؿ الذم يػيثٍ ًمر لو زايدة تعظيمو كحبو كالرجاء يف
( )1التحرير كالتنوير ،ابن عاخور (.)186 /9
( )2ا٤برجع السابق186 /9:
()3الكشاؼ ،الز٨بشرم.180 /2 ، ،
()4صحيح البصارم :العلم /إف ﵁ مائ اسم إال كاحدا.)7392( ،118 /9،
 5خرح العقيدة السفاريني  ،دمحم بن صاٌف ابن عثيمْب ( ،ص .)165
() 6
ً
ً
اَّللى ىذ ىىابىوي ىعٍنوي ىكإًبٍ ىدالىوي إً َّايهي فىػىر نحا ،)972( ،253 /3،قاؿ األلبآف صحيح:
ىصابىوي يح ٍزهف أى ٍف يى ٍسأ ىىؿ َّ
صحيح ابن حباف  :ذ ٍكير ٍاأل ٍىم ًر ل ىم ٍن أ ى
«السلسل الصحيح » (.)199
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رٞبتو كإحسانو ،كا٣بوؼ من عقابو٤ ،بن أعرض عن ىداي كتابو ،أك خالف حكمتو كسننو يف خلقو ،كىذا أعلى
مقاصد القرآف ،يف إكماؿ اإلٲباف ،كإعبلء خأف اإلنساف"( ،)1كلما ازداد العبد معرف أب٠باء هللا كصفاتو ،ازداد
إٲبانو كقوم يقينو"(.)2
 .4تعظيم هللا وتقديسو :
"أعظم علوـ القرآف ٙبت أ٠باء هللا عز كجل كصفاتو؛ إذ َف يدرؾ أكثر ا٣بلق منها إال أموران الئق أبفهامهم
اَّللً
َّاِف ًمٍنػها ًص ىف ً
كَف يعثركا على أغوارىا ،كأما أفعالو تعاُف فكذكره خلق السموات ىك ٍاأل ٍىر ً
ات َّ
ض ىك ىغ ًٍّبىىا فىػٍليىػ ٍف ىه ًم الت ً ى
اع ًل؛ فىػتى يدؿ عظىمتيو علىى عظمتو؛ فينبغي أف يشهد يف العقل الٍ ىف ً
عز كجل إذا الٍ ًفعل ي يدؿ علىى الٍ ىف ً
اع ىل يدك ىف الٍ ًف ٍع ًل،
ى ىي ى
ٍيى ى
ا٢بى َّق ىرآهي يف كل خيء ،إذ كل خيء فهو منو كإليو كبو كلو فهو الكل على التحقيق ،كمن ال يراه يف كل
ؼ ٍ
فى ىم ٍن ىعىر ى
ما يراه فكأنو ما عرفو ،كمن عرفو عرؼ أف كل خيء ما خبل هللا ابطل ،كأف كل خيء ىالك إال كجهو"(.)3
 .3حب هللا :

من عرؼ هللا أب٠بائو كصفاتو كأفعالو؛ أحبو ال ٧بال (.)4

 .4االنتقاؿ من علم اليقْب إىل عْب اليقْب :
هللا سبحانو أقاـ الشواىد عليو ،كمؤل هبا كتابو ،كىدل عباده إُف النظر فيها كاالستدالؿ هبا ،كلكن العارؼ
إذا حصل لو منها الدالل  ،ككصل منها إُف اليقْب؛ انطول حكمها عن خهوده ،كسافر قلبو منها إُف ا٤بطلوب
ا٤بدلوؿ عليو هبا ،كرآىا كلها أثرا من آاثر أ٠بائو كصفاتو كأفعالو ،ا٤بشهود ا٤بدلوؿ عليو هبا معاين القلب كالبصّبة
للصانع إذا عاين صنعتو ،فكأنو يرل البآف كىو يبِب ما خاىده من البناء ا﵀كم ا٤بتقن؛ ألف الشواىد كاألدل تبطل
كيبطل حكمها(.)5
 .5اإلقرار ابلتوحيد إؽلاانً وإذعاانً:
أظهر هللا ٣بلقو من آ ىاثر أ٠بائو كجرايف أحكامها ىعلىٍي ًهم ىما اقتضتو حكمتو ىكىرٞبتو ىكعلمو ،كسرىا أيضان أنو
تعرؼ إُف خلقو أبفعالو كأ٠بائو ىك ًص ىفاتو ىكىما أحدثو ًيف أكليائو كأعدائو من كرامتو كإنعامو على األكلياء ،كإىانتو
كإخقائو لؤلعداء ،ىكمن إجابتو دعوااهم ،كقضائو حوائجهم ،كتفريج كراباهم ،ككشف ببلئهم ،كتصريفهم ىٙبت
ا٣بىٍّب ىكالشَّر؛ فى ىكا ىف ًيف ذىلًك أعظم ىدلًيل ى٥بيم على أنو ىرهبم كمليكهم ،كأنو هللا
يف يى ىشاء ،كتقليبهم ًيف أىنٍػ ىواع ٍ
أقداره ىك ى
الس ًميع الٍب ً
ا٢بق ككل ىما سواهي ىاب ًطل؛ فتظاىرت أدل ربوبيتو
صّب ،ىكأىنو االلو ٍ
الَّ ًذم ىال إًلىو اال يى ىو ،ىكأىنو الٍ ىعلًيم ٍ
ا٢بى ًكيم َّ
ى
اان كإذعاانن،
كتوحيده ًيف األرض كتنوعت ىكقى ىامت من كل ىجانب؛ فىعرفوي ا٤بوفقوف من عباده كأقركا بتوحيده إًٲبى ن

( )1تفسّب ا٤بنار ،رخيد رضا.)79 /11(،
( )2التوضيح كالبياف لشجرة اإلٲباف ،أبو عبد هللا ،عبد الرٞبن بن انصر السعدم  ،ص.41
( )3إحياء علوـ الدين ،أبو حامد دمحم بن دمحم الغزاِف.)283 /1(،
()4مدارج السالكْب ،دمحم بن أيب بكر بن أيوب ابن القيم ا١بوزي .)18 /3 (،
( )5ا٤برجع السابق283 /3 :
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كجحده ا٤بصذكلوف على خليقتو كأخركوا بًًو ظلمان ككفراانن؛ فىػ ىهلىك من ىلك ىعن بىػيًٌنى كحيي من حى بىػيًٌنى ىكهللا ٠بيع
عليم(.)1
 .6بياف أف اسم (هللا) مستلزـ جلميع معاين األمساء احلسُب:

داؿ عليها ابإلٝباؿ ،كاأل٠باء ا٢بسُب تفصيل كتبيْب لصفات اإل٥بي الٍب اختق منها اسم هللا ،كاسم هللا داؿ
على كونو مألوىا معبودان ،تؤ٥بو ا٣ببلئق ٧بب كتعظيمان كخضوعان ،كفزعان إليو يف ا٢بوائج كالنوائب ،كذلك مستلزـ
لكماؿ ربوبيتو كرٞبتو ،ا٤بتضمنْب لكماؿ ا٤بلك كا٢بمد ،كإ٥بيتو كربوبيتو كرٞبانيتو كملكو مستلزـ ١بميع صفات
كمالو ،إذ يستحيل ثبوت ذلك ٤بن ليس ٕبي ،كال ٠بيع ،كال بصّب ،كال قادر ،كال متكلم ،كال فعاؿ ٤با يريد ،كال
حكيم يف أفعالو .كصفات ا١ببلؿ كا١بماؿ :أخص ابسم هللا (.)2
عرفهم بنفسو؛ ليحسنوا يف عبادتو كينالوا برٞبتو جنتو الٍب
فا﵁ سبحانو كتعاُف من حبو لعباده كرٞبتو هبم َّ
أعدىا ٥بم؛ كٯبتنبوا غضبو كسصطو ،كىذا ا٤بسلك ٯبب على ا٣بطباء كالعلماء كا٤بربْب أف يسلكوه يف تعريف
ا٤بسلمْب برهبم من خبلؿ كتابو سبحانو كتعاُف؛ ألنو الطريق األسلم لفهم آاثر أ٠باء هللا ا٢بسُب كصفاتو العليا.
ادلطلب الرابع  :مقتضى العبودية يف أمساء هللا وصفاتو
لكل صف من صفات هللا؛ عبودي خاص ىي موجبات العلم هبا كالتحقق ٗبعرفتها ،كىذا مطرد يف ٝبيع
أنواع العبودي الٍب على القلب كا١بوارح.
فعلم العبد بتفرد الرب تعاُف ابلضر كالنفع كالعطاء كا٤بنع كا٣بلق كالرزؽ كاإلحياء كاإلمات ؛ يثمر لو عبودي
التوكل عليو ابطنان ،كلوازـ التوكل كٜبراتو ظاىران ،كعلمو بسمعو تعاُف كبصره كعلمو كأنو ال ٱبفى عليو مثقاؿ ذرة يف
السموات كال يف األرض كأنو يعلم السر كأخفى كيعلم خائن األعْب كما ٚبفى الصدكر؛ يثمر لو حفظ لسانو
كجوارحو كخطرات قلبو عن كل ماال يرضى هللا كأف ٯبعل تعلق ىذه األعضاء ٗبا ٰببو هللا كيرضاه؛ فيثمر لو ذلك
ا٢بياء ابطنان كيثمر لو ا٢بياء اجتناب ا﵀رمات كالقبائح؛ كمعرفتو بغناه كجوده ككرمو كبره كإحسانو كرٞبتو؛ توجب لو
سع الرجاء؛ كتثمر لو ذلك من أنواع العبودي الظاىرة كالباطن ٕبسب معرفتو كعلمو ،ككذلك معرفتو ٔببلؿ هللا
كعظمتو كعزه؛ تثمر لو ا٣بضوع كاالستكان كا﵀ب  ،كتثمر لو تلك األحواؿ الباطن أنواعان من العبودي الظاىرة ىي
موجبااها ،ككذلك علمو بكمالو كٝبالو كصفاتو العلى؛ يوجب لو ٧بب خاص ٗبنزل أنواع العبودي ؛ فرجعت العبودي
كلها إُف مقتضى األ٠باء كالصفات كارتبطت هبا ارتباط ا٣بلق هبا؛ فصلقو سبحانو كأمره ىو موجب أ٠بائو كصفاتو
يف العاَف كآاثرىا كمقتضاىا (.)3

( )1مفتاح دار السعادة ،ابن القيم ا١بوزي .)10 /1 ( ،
( )2مدارج السالكْب ،ابن القيم ا١بوزي .)58 /1 ( ،
()3مفتاح دار السعادة ،ابن قيم ا١بوزي .)90 /2(،
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ادلبحث الثاين :
بناء سورة النور على اسم هللا وصفتو النور
اَّلل ،كآبايتو ا٤ببثوث يف الكوف كثنااي ا٢بياة ،كلو َف يكن من آايت ىذه
ىذه السورة تصل القلب بنور ٌ
السورة إال براءة الصديق بنت الصديق اهنع هللا يضر حبيب حبيب هللا  لكاف كثّبان؛ فكيف كقد ٝبعت من األحكاـ
كالرباىْب ما َف ٯبمعها غّبىا؟.
ادلطلب األوؿ :بْب يدي السورة

أوالً :اسم السورة:

٠بيت ىذه السورة «سورة النور» ،كتلك تسميتها يف ا٤بصاحف ككتب التفسّب كالسن  ،كال يعرؼ ٥با اسم

آخر؛ ككجو التسمي أف فيها آي (ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﰁ) [النور ،)1( ]35 :أم منورٮبا ،فبنوره
أضاءت السموات كاألرض ،كبنوره اىتدل ا٢بيارل كالضالوف إُف طريقهم ،كما أهنا نور لبيوتنا كجملتمعاتناٗ ،با
تشرؽ بو من معاف كمقاصد كأحكاـ.
ي
وأيضاً لورود لفظ(النور) فيها يف سبعة مواضع:

( .1ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ)
 ( .2ﮮ ﮯ)
 ( .3ﯮ ﯯ ﯰ)
 ( .4ﯲ ﯳ ﯴ)

 ( . 5ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ)
كقاؿ الشيخ عبد الكرٔف ا٣بطيب – رٞبو هللا  -مل مسيت هبذا االسم؟
كا١بواب -كهللا أعلم -أف ذلك؛
أوالً :ألهنا جاءت آبايت كشفت ظبلمان كثيفان ،كاف قد انعقد ىف ٠باء ا٤بسلمْب قبل أف تنزؿ ىذه السورة،

كتنزؿ معها ىذه اآلايت؛ كذلك أف السيدة عائش رضى هللا عنها ،كانت ىف تلك الفَبة موضع ااهاـ على ألسن
ا٤بشركْب كا٤بنافقْب ،كقد أكذل رسوؿ هللا  من ىذا ا٢بديث ا٤بفَبل ،كما أكذيت زكجو رضى هللا عنها ،كأكذل
تربئ الربيئ
ا٤بسلموف هبذا الذم طاؼ حوؿ بيت النبوة من غبار تلك التهم ا٤بفَباة ..فلما نزلت اآلايت الٍب ٌ
الص ٌديق بنت الصديق -انقشع ىذا الظبلـ ،ككشف النور السماكم ،عن كجوه ا٤بنافقْب ا٤بفَبين.

( )1يراجع :التحرير كالتنوير ،ابن عاخور.139/18 :
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كاثنيا :جاء ىف السورة الكرٲب قولو تعاُف( :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
﮲﮳﮴ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ) [الىُر.]84:
فلهذه األنوار الٍب ٛبؤل الوجود من نور هللا ،ك٥بذه اآلايت ا٤بنزل الٍب أضاءت للمسلمْب ظبلـ الليل الكثيف،
كفضحت ا٤بشركْب كا٤بفَبين؛ ٥بذا أك ذاؾ ،أك ٥بما معا؛ استحقت السورة أف ٙبمل ىذا االسم ،كأف تكوف نوران
على نور ..من نور هللا(.)1
اثنياً :عدد آايهتا ووقت ومكاف نزوذلا:
آاياها اثنتاف كستوف يف عد ا٤بدنيْب كا٤بكي ،كأربع كستوف يف عد البقي " .اختبلفهم آيتافً :ابلٍغي يد ًٌك
(.)2
صاؿ،ي ٍذىب ابألبصار ،كيىو الث ً
َّآف َف يعدٮبا ا٤بدنياف كا٤بكي كعدٮبا الٍبىاقيو ىف"
ىك ٍاآل ى
ى ى
السورة كلها مدني (.)3
اثلثاً :مقصد السورة:

مقصودىا :مدلوؿ ا٠بها –النور -ا٤بودع قىػٍلبًها( )4ا٤براد منو أنو تعاُف خامل العلم ،البلزـ منو ٛباـ القدرة،

البلزـ منو إثبات األمور على غاي ا٢بكم (.)5
كقاؿ القرطيب -رٞبو هللا –" مقصود ىذه السورة ذكر أحكاـ العفاؼ كالسَب"(.)6
":امىرأىةه نػى ىو هار،
كلعل القرطيب استنبط ىذا ا٤بقصد من ا٤بعُب اللغوم لكلم النور ،قاؿ ابن فارس – رٞبو هللا ٍ -
أ ً
يح(.)7
ىم تىػٍن ًفير ًم ىن الٍ ىقبً ً
ور ،أ ٍ
ٍ
ىم ىعفي ىف ه تىػني ي
فاسم السورة ( النور) داؿ على مقصدىا كىو (ذكر أحكاـ العفاؼ والسَب).

رابعاً :مناسبتها لسورة ادلؤمنوف:

 1التفسّب القرآٓف للقرآف ،عبد الكرٔف ا٣بطيب .1200 /9 :
( )2البياف يف عد آم القرآف ،أ بو عمرك الدآف ا﵀قق :غاّف قدكرم ا٢بمد ،الناخر :مركز ا٤بصطوطات كالَباث – الكويت ،الطبع  :األكُف،
1414ىػ1994 -ـ (ص.)193 :
 3ابن عطي  ،ا﵀رر الوجيز.160 /4 :
 4كىو قولو تعاُف(ﮩ ٌ ً ٌ) [النور ،]35:كحيث ىذه اآلي كردت يف قريب من نصف عدد آاياها (.)64
 5نظم الدرر ،إبراىيم البقاعي.200 /13 :
 6تفسّب القرطيب ،القرطيب.158 /12 :
 7مقاييس اللغ البن فارس .368 /5 :
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٤با قاؿ تعاُف( :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ) [ا٤بؤمنوف ]5 :مث قاؿ تعاُف (ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ) [ا٤بؤمنوف ]7 :استدعى الكبلـ بياف حكم العادم يف ذلك ،كَف يبْب فيها
فأكضحو يف سورة النور فقاؿ تعاُف(:ﭛ ﭜ ﭷ) [النور.)1( ]2:
خامساً :ادلناسبة بْب افتتاحية سورة النور وخادتتها:

افتتحػػت الس ػػورة الكرٲب ػ بتنوي ػ وػو ع ػػن نزك٥ب ػػا ،كف ػػرض األحك ػػاـ ال ػػٍب كردت فيه ػػا ،حي ػػث ق ػػاؿ( :ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ) [النػػور ،]1:كىػػذا اإلعػػبلف يشػػعر أبٮبيتهػػا ،ككجػػوب تطبيػػق
أحكامها بصورة حا٠ب  ،كجاء ختامها تذكّبان للناس بعلم هللا تعػاُف أبحػواؿ عبػاده كأعمػا٥بم الػٍب سيحاسػبهم عليهػا
يوـ يرجعوف إليو؛ ليعدكا أنفسهم للسؤاؿ أمػاـ هللا عػن تلػك اآلايت كاألحكػاـ الػٍب أنز٥بػا إلػيهم ،خاصػ ا٤بػذكورة يف
ىذه السورة ،كبذلك رد ا٣بتاـ على ا٤ببدأ ،كانسجم اآلخر ابألكؿ.
سادساً :ادلناسبة بْب خادتة سورة النور وافتتاحية سورة الفرقاف:

٤با ذكر يف آخر سورة النور كجوب متابع ا٤بؤمنْب للرسوؿ  افتتح سورة الفرقاف ٗبدح الرسػوؿ ٗبػا يسػتحق

ب ػ ػػو الطاعػ ػ ػ كا٤بتابعػ ػ ػ م ػ ػػن ا٤ب ػ ػػؤمنْب فق ػ ػػاؿ( :﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ)
[الفرقاف.]1:
سابعاً :فضلها:
عن ا٤بسور بن ٨برم  ،أنو ٠بع عمر بن ا٣بطاب هنع هللا يضر ،يقوؿ( :تعلموا سورة البقرة ،كسورة النساء ،كسورة
ا٤بائدة ،كسورة ا٢بج ،كسورة النور ،فإف فيهن الفرائض)(.)2
اثمناً :أغراض السورة:

مشلت من األغراض كثّبان من أحكاـ معاخرة الرجاؿ للنساء ،كمن آداب ا٣بلط كالزايرة.
 كأكؿ ما نزلت بسببو قضي التزكج ابمرأة اختهرت ابلزْف كصدَّر ذلك ببياف حد الزْف. كعقاب الذين يقذفوف ا﵀صنات. كحكم اللعاف. كالتعرض إُف براءة عائش اهنع هللا يضر ٩با أرجفو عليها أىل النفاؽ ،كعقاهبم ،كالذين خاركوىم يف التحدث بو. كالزجر عن حب إخاع الفواحش بْب ا٤بؤمنْب كا٤بؤمنات. كاألمر ابلصفح عن األذل مع اإلخارة إُف قضي مسطح بن أاثث . كأحكاـ االستئذاف يف الدخوؿ إُف بيوت الناس ا٤بسكون  ،كدخوؿ البيوت غّب ا٤بسكون . -كآداب ا٤بسلمْب كا٤بسلمات يف ا٤بصالط .

 1الربىاف يف تناسب سور القرآف ،الزبّب الغرانطي ،ص .259
 2ا٤بستدرؾ على الصحيحْب ،ا٢باكم ،)3493( ،429 /2 :قاؿ ا٢باكم :ىذا حديث صحيح على خرط الشيصْب كَف ٱبرجاه.
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 كإفشاء السبلـ. كالتحريض على تزكيج العبيد كاإلماء. كالتحريض على مكاتبتهم ،أم إعتاقهم على عوض يدفعونو ٤بالكيهم. كٙبرٔف البغاء الذم كاف خائعان يف ا١باىلي . كاألمر ابلعفاؼ. كذـ أحواؿ أىل النفاؽ كاإلخارة إُف سوء طويتهم مع النيب ملسو هيلع هللا ىلص. كالتحذير من الوقوع يف حبائل الشيطاف. كضرب ا٤بثل ٥بدم اإلٲباف كضبلؿ الكفر. كالتنويو ببيوت العبادة كالقائمْب فيها.كٚبلل ذلك كصف عظم هللا تعاُف كبدائع مصنوعاتو كما فيها من منن على الناس ،كقد أردؼ ذلك بوصف
ما أعد هللا للمؤمنْب ،كأف هللا علم ٗبا يضمره كل أحد كأف ا٤برجع إليو كا١بزاء بيده(.)1
ادلطلب الثاين  :التعريف ابلنور يف اللغة واالصطالح

أوالً  :تعريف نور يف اللغة :

نيوي ضرابف :ضرب
الضوء ا٤بنتشر الذم يعْب على اإلبصار ،كذلك ضرابف
النّورٌ :
أخركم :فال ّد ّ
دنيوم ،ك ٌ
ٌ

معقوؿ بعْب البصّبة ،كىو ما انتشر من األمور اإل٥بي كنور العقل ،كنور القرآف ،وزلسوس بعْب البصر ،كىو ما
انتشر من األجساـ النٌػ ٌّبة كالقمرين كالنٌجوـ كالنٌػ ٌّبات ،فمن النّور اإلذلي قولو تعاُف (:ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ) [ا٤بائدة،]15:كقاؿ تعاُف( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚﭧ) [الزمر ،]22:ومن احملسوس الذم بعْب البصر ٫بو قولو( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
أخص من
ﯛ ﯜ ﯝ ﯰ) [يونس ،]5:كٚبصيص ٌ
ابلضوء ،كالقمر ابلنٌور من حيث إ ٌف ٌ
الشمس ٌ
الضوء ٌ

األخركم قولو( :ﭑ ﭒ ﭓ
النٌور ،قاؿ( :ﮠ ﮡ ﮢ) [الفرقاف ،]61:أم :ذا نور .كمن النٌور
ٌ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ) [الحديد ،]71:كيقاؿ :أانر هللا كذا ،كنػى َّوىره ،ك٠بٌى هللا تعاُف نفسو
نوران من حيث إنو ىو ا٤بنىػ ًٌور ،قاؿ( :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﰁ) [النور ،]35:كتسميتو تعاُف بذلك؛
ي
٤ببالغ فعلو(.)2
اثنيان  :النور يف االصطبلح :
أكال ،كبواسطتها سائر ا٤ببصرات(.)3
كيفي تدركها الباصرة ن
 1التحرير كالتنوير ،ابن عاخور.141 /18:
 2مفردات ألفاظ القرآف ،األصفهآف.828 :
 3التعريفات ،ا١برجآف  ،ص267
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اثلثان :النور من أ٠باء هللا :
قاؿ السعدم -رٞبو هللا تعاُف" : -كمن أ٠بائو ا٢بسُب النور؛ فالنور كصفو العظيم ،كأ٠باؤه حسُب ،كصفاتو
أكمل الصفات لو تعاُف رٞب كٞبد كحكم  ،كىو نور السماكات كاألرض الذم َّنور قلوب العارفْب ٗبعرفتو كاإلٲباف
كنور أفئداهم هبدايتو ،كىو الذم أانر السماكات كاألرض ابألنوار الٍب كضعها ،كحجابو النور لو كشفو
بوَّ ،
ألحرقت سبحات كجهو ما انتهى إليو بصره من خلقو ،كبنوره استنارت جنات النعيم ،كالنور الذم ىو كصفو من
ٝبل نعوتو العظيم .
كأما النور ا٤بصلوؽ فهو نوعاف :نور حسي كنور الشمس ،كالقمر ،كالكواكب ،كسائر ا٤بصلوقات ا٤بدرؾ
نورىا ابألبصار.
كالثآف نور معنوم ،كىو نور ا٤بعرف  ،كاإلٲباف ،كالطاع ؛ فإف ٥با نوران يف قلوب ا٤بؤمنْب ٕبسب ما قاـ يف
قلوهبم من حقائق ا٤بعرف كمواجيد اإلٲباف ،كحبلكة الطاع  ،كسركر ا﵀ب ؛ كىذا النور ىو الذم ٲبنع صاحبو من
ا٤بعاصي ،كٯبذبو إُف ا٣بّب ،كيدعوه إُف كماؿ اإلخبلص ﵁؛ ك٥بذا كاف من دعاء النيب ملسو هيلع هللا ىلص( " :اللهم اجعل يف
قليب نوران ،كيف بصرم نوران ،كيف ٠بعي نوران ،كعن ٲبيِب نوران ،كعن يسارم نوران ،كفوقي نوران ،كٙبٍب نوران  ،كأمامي نوران،
كخلفي نوران  ،كاجعل ِف نوران ) "(.)1
"سأؿ النور يف أعضائو كجهاتو؛ كا٤براد بو بياف ا٢بق كضياؤه كا٥بداي إليو ،فسأؿ النور يف ٝبيع أعضائو
كجسمو كتصرفاتو كتقلباتو كحاالتو كٝبلتو يف جهاتو الست حٌب ال يزيغ خيء منها عنو"(.)2
كىذا النور الذم يعطيو هللا عبده أعظم منٌ منو عليو كأصل ا٣بّب ،كىذا النور مهما قوم فإنو ٨بلوؽ ،فإايؾ
أف تضعف بصّبتك كيقل ٛبييزؾ كعلمك؛ فتظن ىذا النور نور العياف كمشاىدة القلب لنور الذات ا٤بقدس  ،كإ٭با
ىو نور ا٤بعرف كاإلٲباف.
كا٤بؤمن إذا كمل إٲبانو أانر هللا قلبو؛ فانكشفت لو حقائق األخياء ،كحصل لو فرقاف يفرؽ بو بْب ا٢بق
كالباطل ،كصار ىذا النور ىو مادة حياة العبد ،كقوتو على ا٣بّب علمان كعمبلن ،كانكشفت عنو الشبهات القادم يف
العلم كاليقْب ،كالشهوات الناخئ عن الغفل كالظلم ككاف قلبو نوران ،ككبلمو نوران ،كعملو نوران ،كالنور ٧بيط بو من
جهاتو.
كالكافر أك ا٤بنافق أك ا٤بعارض أك ا٤بعرض الغافل كل ىؤالء؛ يتصبطوف يف الظلمات كل لو من الظلم ٕبسب
ما معو من موادىا كأسباهبا (.)3
اىر الَّ ًذم بًًو كل ظيهور؛ فىًإف الظَّ ً
كقاؿ الغزاِف -رٞبو هللا  -ىو الظَّ ً
اىر ًيف نىفسو الٍمظهر لغّبه ييسمى نوران،
ي
يى
ً ً
ظلم الٍ ىع ىدـ بل
ىكمهما قوبل الٍ يو يجود ابلٍعدـ؛ ىكا ىف الظ يهور ىال ٧بىال للوجود ىكىال ظبلـ أظلم من الٍ ىع ىدـ؛ فالربمء ىعن ى
ظلم الٍ ىع ىدـ إً ىُف ظي يهور الٍ يو يجود؛ جدير ًأبىف ييسمى نوران ،كالوجود نور
ىعن إً ٍم ىكاف الٍ ىع ىدـ الٍ ٍ
مصرج كل ٍاألى ٍخيىاء من ى
 1صحيح البصارم :ابب :ابب الدعاء إذا انتبو ابلليل.)6316( ،
 2خرح النوكم على مسلم .45 /6 :
 3تفسّب أ٠باء هللا ا٢بسُب ،الزجاج.241 :
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َّمس إًَّال كًىي ىدالَّ
كلها من نور ذىاتو فىػ يه ىو نور َّ
فائض على ٍاألى ٍخيىاء ى
الس ىم ىوات ىك ٍاأل ٍىرض ،ككما أىنو ىال ذرة من نور الش ٍ
ى
كجودىا ىدالَّ على
ينهما إًَّال ىكًىي ًٔبى ىواز
َّمس ا٤بنورة؛ فى ىبل ذرة من موجودات َّ
ى
على كجود الش ٍ
الس ىم ىوات ىك ٍاأل ٍىرض ىكىما بى ى
كجوب كجود موجدىا(.)1
رابعان :النور يف سورة النور:
أسعد إطبلقات النور يف اللغ يف سورة النور أف ييراد بو جبلء األمور الٍب خأهنا أف ٚبفى عن مدارؾ الناس
كتلتبس فىػيى ًقل االىتداء إليها(.)2
كٯبوز أف يراد ابلسماكات كاألرض من فيهما؛ فيشمل تلقْب العقيدة ا٢بق كا٥بداي إُف الصبلح ،فأما ىداي
البشر إُف ا٣بّب كالصبلح فظاىرة ،كأما ىداي ا٤ببلئك إُف ذلك؛ فبأف خلقهم هللا على فطرة الصبلح كا٣بّب ،كأبف
أمرىم بتسصّب القول للصّب ،كأبف أمر بعضهم إبببلغ ا٥بدل بتبليغ الشرائع ،كإ٥باـ القلوب الصا٢ب إُف الصبلح،
ككانت تلك مظاىر ىدل ٥بم كهبم(.)3
كفشو إضاءتو حٌب تضيء
كأضاؼ النور إُف السماكات كاألرض ألحد معنيْب :إما للدالل على سع إخراقو ٌ
لو السماكات كاألرض ،كإما أف يراد أىل السماكات كاألرض كأهنم يستضيئوف بو(.)4
فالنور ىو معرف ا٢بق على ما ىو عليو ا٤بكتسب من كحي هللا كىو القرآف ،خبو اب٤بصباح ا﵀فوؼ بكل ما
يزيد نوره انتشاران كإخراقان.
ادلطلب الثالث :دالالت اجلمل يف اآلايت على آاثر اسم هللا وصفتو النور

هللا سبحانو كتعاُف فىطىىر الناس على الفطرة النقي الصافي السوي الٍب ىي ٗبثاب النور الذم ييضيء لئلنساف
طريقو ٫بو التكرٔف الرابٓف ،كتكشف لو بضوئها ا٤بنّب ما ٱبالف ما أكدع فيها من آداب كأخبلقيات تسمو إبنساني
اإلنساف؛ لذا استهل هللا ىذه السورة ٗبطلع فريد يف القرآف كلو؛ حيث تدؿ كلم « ﭓ » على توكيد األخذ بكل
ما يف السورة على درج سواء ،ففرضي اآلداب كاألخبلؽ فيها كفرضي ا٢بدكد كالعقوابت ،األكُف نور الفطرة،
كالثاني نور الوحي ،فيجتمع النوراف يف قلب العبد؛ ليصبح نور على نور ،ككبلٮبا أثر من آاثر اسم هللا كصفتو
النور.
مهد هللا هبذه األحكاـ النوراني  ،كنفَّر من الزكاج ابلزانة الذين امتهنوا مهن البغاء؛ توطئ إلقام البيوت
كلقد َّ
الطاىرة العفيف الٍب ىي اللبن الصا٢ب إلقام اجملتمع الفاضل الذم ينشده اإلسبلـ يف األرض على نور من هللا
تعاُف.
براعة االستهالؿ وداللتو على آاثر اسم هللا وصفتو النور:
قاؿ تعاُف ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ) [النور.]1:
 1ا٤بقصد األسُب أليب حاـ الغزاِف .146 :
 2انظر :التحرير كالتنوير ،ابن عاخور.232 /18:
 3انظر  :ا٤برجع السابق.
 4الكشاؼ للز٨بشرم241 /3:،
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ىذا ا٤بطلع أخبو اب٤بطالع الٍب تتقدـ موكب اجملاىدين ىف سبيل هللا ،ا٤بتجهْب إُف غزك مواقع الكفر
كالضبلؿ ،إذ أف اآلايت الٍب جاءت بعد ىذا ا٤بطلع ،ىي ىف الواقع أقرب خيء إُف أف تكوف بعثان من جند
السماءٰ ،بمل ا٥بدل كالنور إُف ىذه ا٤بواطن ا٤بظلم من اجملتمع اإلسبلمي؛ فيبدد ظبلمها ،كيكشف لؤلبصار
كالبصائر ،الطريق ا٤بستقيم إُف مرضاة هللا (.)1
قولو(:ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ) ؛ تنويو بكل آي اختملت عليها السورة:
 من ا٥بدم إُف التوحيد ،كحقيق اإلسبلـ ،كمن حجج كٛبثيل.
 كما يف دالئل صنع هللا على سع قدرتو كعلمو كحكمتو ،كىي ما أخار إليو قولو{ :وَل َقدِ َأى َزلِيَا ِإلَِيلُهِ
آيَاتٍ مُّبَيِّيَاتٍ َومَجَالّ مًَِّ اَّلرِيًَ خَلَوِا مًِ قَبِِللُهِ َومَ ِوعِ َظةّ لِِّلنَُّتقِني}[اليوز ،]43:وقولُ{ :ألَهِ َتسَ أٌََّ ا َّللَُ ُي ِزجِي سَحَابّا
لشنَاء مًِ جِبَال فِيََا مًِ َبسَدٍ فَيُِِيُُ بُِِ مًَ
الِلُِ وَيُيَزِّلُ مًَِ ا َّ
خسُجُ مًِِ خِ َ
ثُهَّ يُ َؤِّلفُ بَيِيَُُ ثُهَّ يَجِعَُلُُ زُكَامّا فََتسَى الِوَ ِدقَ يَ ِ
ِ ِس ُفُُ عًَ مًَّ يَشَاء َيلَادُ سَيَا َب ِسقُِِ َيرٍَُُِ بِاألَبَِِازُ .يقَلُُِّ ا َّللُُ اللَّيِلَ وَا َّليََازَ إٌَِّ فِي َذلِمَ لَعِِبسَةّ لِّأُ ِولِي
يَشَاء ويَ ِ
األَبَِِاز .وَا َّللُُ خَلَقَ كُلَّ د ََّابةٍ مًِ مَّاء َفنِِيَُه مًَّ َينِشِي عَلَى بَطِِيُِ وَِمِيَُه مًَّ َينِشِي عَلَى ِزجِلَيًِِ َومِِيَُه مًَّ َينِشِي
عَلَى أَزِبَع يَخِلُقُ ا َّللُُ مَا يَشَاء إٌَِّ ا َّللَُ عَلَى كُلِّ شَيِءٍ َقدِيسَ .ل َقدِ َأى َزلِيَا آيَاتٍ مُّبَيِّيَاتٍ وَا َّللُُ َيَِدِي مًَ يَشَاء ِإلَى
صسَاطٍ مُّشَِتقِيه}[النور. ]46 -43 :
ِ
 كمن اآلايت البينات الٍب أنزلت فيها إًطٍ ىبلع هللا رسولو على دخائل ا٤بنافقْب ٩با كتموه يف نفوسهم من
حلُهَ بَيَِيَُهِ إِذَا َفسِيقْ مِِّيَُه مُّ ِعسِضُوٌ .وَإٌِ َيلًُ َّلَُهُ الِحَقُّ يَأِتُوا ِإلَِيُِ ُم ِرعِيِني.
قولو{ :وَإِذَا ُدعُوا ِإلَى ا َّللُِ وَزَسُوِلُِ لِيَ ِ
َأفِي قُلُوِبَِه َّمسَضْ أَوِ ازِتَابُوا أَوِ يَخَافُوٌَ أٌَ يَحِيفَ ا َّللُُ عَلَِيَِهِ وَزَسُوُلُُ بَلِ أُ ِولَئِمَ ٍُهُ الظَّاِلنُوٌ .إَِّىنَا كَاٌَ قَوِلَ اِلنُ ِؤمِيِنيَ
سنِعِيَا وَأَطَعِيَا َوأُ ِولَئِمَ ٍُهُ اِل ُنفِلِحُوٌَ .ومًَ يُ ِطعِ ا َّللَُ وَزَسُولَُُ
حلُهَ بَيَِيَُهِ أٌَ َيقُولُوا َ
إِذَا ُدعُوا ِإلَى ا َّللُِ وَزَسُوِلُِ لِيَ ِ
شنُوا طَاعَةْ
خ ُسجًَُّ قُل الَّ ُتقِ ِ
شنُوا ِبا َّللُِ َجَِدَ أَِينَاِىَِهِ لَئًِِ َأ َمسَِتَُهِ لَيَ ِ
ويَخِشَ ا َّللَُ وَيََّت ِقُِ فَأُوِلَئِمَ ٍُهُ اِل َفاِئزُوٌ .وََأقِ َ
مَّ ِعسُوَفةْ إٌَِّ اللََُّ خَبِريْ ِبنَا تَ ِعنَلُوٌ}[اليوز.)2(]34:
رتلة (ﭘ ﭙ):

التذكر :خطور ما كاف منسيان ابلذىن (.)3
 1انظر :التفسّب القرآٓف للقرآف ،عبد الكرٔف ا٣بطيب.1199 /9 :
 2التحرير كالتنوير ،ابن عاخور.143 /18 :
 3ا٤برجع السابق.145 /18 :
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أى تتذكروهنا؛ فتعملوف ٗبوجبها عند كقوع ا٢بوادث الداعي إُف إجراء أحكامها ،كفيو إيذاف أبف حقها أف
تكوف على ذكر منهم ٕبيث مٌب مست ا٢باج إليها استحضركىا(.)1
ادلطلب الرابع :أنوار األحكاـ اإلذلية

ىذه السورة عرضت من أنوار األحكاـ اإل٥بي ما إف التزمها ا٤بؤمنوف كانت ٥بم نوران يف حيااهم ،كىي :حد
الزان ،كحد القذؼ ،كاللعاف ،كأحكاـ االستئذاف كآدابو ،كأحكاـ العورة ،كغض البصر ،كإنكاح األايمى ،كمكاتب
الرقيق ،كآداب الدخوؿ إُف البيوت ا٤بسكون كغّب ا٤بسكون  ،كإابح األكل من بيوت دكائر معين  ،كبعض آداب
االجتماعات يف اإلسبلـ ،كبعض آداب ينبغي أف تراعى مع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص.
أوالً  :حد الزان

تبدأ السورة هبذا ا٢بكم ،على غّب ما جرل عليو القرآف من تقرير األحكاـ ىف ثنااي السورة ،كبْب يديها كمن
خلفها آايت ٛبهيد ٥با ،كتعقب عليها ،أما ىنا ،فقد تكاد السورة تبدأ هبذا ا٢بكم ،كليست اآلي الٍب بدأت هبا
السورة إال إعبلانن عن أف ىذه سورة ،كأهنا جاءت ابتداء بتقرير ىذا ا٢بكم ،كىذا يشّب إُف أف ىذا األمر الذم
جعلتو السورة ىف مقدمتها ،ىو أمر عظيم ا٣بطر على اجملتمع اإلنسآف ،كأف من ا٢بكم اإلسراع ىف ٧باربتو كالقضاء
عليو ،كأنو ٥بذا جدير أبف يتصدر سورة من سور القرآف الكرٔف ،كأال تسبقو مقدمات ،كإرىاصات تشّب إليو(.)2
قاؿ تعاىل( :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ (النور .)3-2:

الزان  :إدخاؿ فرج يف فرج مشتهى طبعان ٧برـ خرعان(.)3

والزانية :ىي ا٤برأة ا٤بطاكع للزْف ا٤بمكن منو(.)4
كىف تصدير ا٢بكم اب١بمل اإل٠بي  ،تقدٔف للمسند إليو -ا٤ببتدأ -ككشف عنو قبل الكشف عن ا٢بكم الذم
سيسند إليو؛ إذ ليس ا٤بقصود أكالن ىو إقام ا٢ب ٌد على الزاني كالزآف؛ كإ٭با ا٤براد ىو التعرؼ على من ٰبمل ىذا
ا٤برض ا٣ببيث ىف كيانو ،مث أييت بعد ذلك ما يتصذ لوقايتو ،ككقاي اجملتمع منو(.)5
وقدـ ذكر الزانية على الزاين حلكم منها :

 1ركح البياف ،إ٠باعيل حقي.114 /6 :
 2التفسّب القرآٓف للقرآف ،عبد الكرٔف ا٣بطيب .1201 /9 :
 3تفسّب القرطيب ،القرطيب،159 /12:،
 4ركح البياف ،إ٠باعيل حقي.114 /6 :
 5التفسّب القرآٓف للقرآف ،عبد الكرٔف ا٣بطيب.1201 /9 :

جملة املدونة :الصية اخلامصة ،العدد املسدوج ( ،)71- 71حمرو ٍ7441ـ /أكتوبر 1171و

31

 لبلىتماـ اب٢بكم؛ ألف ا٤برأة ىي الباعث على زْف الرجل ،كٗبساعفتها الرجل؛ ٰبصل الزْف كلو منعتا٤برأة نفسها؛ ما كجد الرجل إُف الزْف ٛبكينان ،فتقدٔف ا٤برأة يف الذكر؛ ألنو أخد يف ٙبذيرىا ،كقولو (:ﭞ ﭟ ﭠ)؛
للدالل على أنو ليس أحدٮبا أبكُف ابلعقوب من اآلخر(.)1
 ألف الزْف يف النساء أعر كىو ألجل ا٢ببل أضر. كأيضا فإف العار ابلنساء أ٢بق إذ موضوعهن ا٢بجب كالصيان ؛ فقدـ ذكرىن تغليظان كاىتمامان(.)2كا٣بطاب ابألمر اب١بلد موجو إُف ا٤بسلمْب؛ فيقوـ بو من يتوُف أمور ا٤بسلمْب من األمراء كالقضاة كال يتواله
(.)3
األكلياء
قولو  (:ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ).
احلكمة من أف حتضر رتاعة من ادلسلمْب إقامة حد الزان:
ٙ بقيقان إلقام ا٢بد ،كحذران من التساىل فيو ،فإف اإلخفاء ذريع لئلنساء ،فإذا َف يشهده ا٤بؤمنوف فقد
يتساءلوف عن عدـ إقامتو؛ فإذا تبْب ٥بم إٮبالو؛ فبل يعدـ بينهم من يقوـ بتغيّب ا٤بنكر من تعطيل ا٢بدكد.
 من مقاصد ا٢بدكد مع عقوب ا١بآف؛ أف يرتدع غّبه ،كٕبضور طائف من ا٤بؤمنْب يتعظ بو ا٢باضركف
كيزدجركف كيشيع ا٢بديث فيو بنقل ا٢باضر إُف الغائب(.)4
 أمر بعقوبتهما كعذاهبما ٕبضور طائف من ا٤بؤمنْب كذلك بشهادتو على نفسو أك بشهادة ا٤بؤمنْب عليو؛
ألف ا٤بعصي إذا كانت ظاىرة كانت عقوبتها ظاىرة "(.)5
 كقيل؛ ليي ٍد ىعى ٥بما ابلتوب كالرٞب (.)6

 إقام ا٢بدكد كالغلظ فيها من رٞبتو سبحانو ٗبن كقع فيها بتطهّبه ،كرٞب بغّبىم ٩بن سولت لو نفسو
الوقوع فيها؛ فيزدجر كٲبتنع ٤با رأل من عذاب الواقع فيها.
احلكمة من حد الزان:
 ا٢بفاظ على األعراض كا٢بقوؽ.
 منع اختبلط األنساب.

ٙ بقيق العفاؼ كالصوف.

كالزىرم
 كطهر اجملتمع ،كا٢بيلول دكف ظهور اللقطاء يف الشوارع ،كانتشار األمراض ا١بنسي ا٣بطّبةٌ ،
كالسيبلف،
 1التحرير كالتنوير ،ابن عاخور.146 /18 :
 2تفسّب القرطيب ،القرطيب.160 /12 :
 3التحرير كالتنوير ،ابن عاخور.147 /18 :
 4التحرير كالتنوير ،ابن عاخور.151 /18 :
٦ 5بموع الفتاكل ،ابن تيمي .286 /15 :،
 6نظم الدرر ،البقاعي .206 /13 :

 32جملة املدونة :الصية اخلامصة ،العدد املسدوج ،71- 71حمرو ٍ7441ـ  /أكتوبر 1171و

كتكرٔف ا٤برأة نفسها ،كعدـ إىدار مستقبلها(.)1
اَّلل
كىذا ا٢بيكٍم أثر من آاثر اسم هللا كصفتو النور؛ ال ٰبق ألحد أف ٰبجبو أك يَبفق يف إقامتو ،تراخيان يف دين ٌ
كحقو ،كما ال يستطيع أحد أف ٰبجب نور الشمس كنور القمر؛ الذم هبما منافع الناس كمصا٢بهم؛ لذلك إذا
ً
ا٢بد إُف السلطاف؛ يقاـ كال يعطل ،كقد جاء يف ا٢بديث "تعافوا ا٢بدكد فيما بينكم ،فما بلغِب من حد فقد
يرف ىع ي
كجب"(.)2
قولو تعاُف  ( :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ)
اآلي تفيد نفور طبع ا٤بؤمن بنور فطرتو النقي من نكاح الزاني  ،كنفور طبع ا٤بؤمن بنور فطراها النقي من نكاح
الزآف ،مث بنور العلم ا٤بستمد من الوحي؛ ألف نور اإلٲباف الفطرم ٰبتاج إُف مادة من العلم النافع كالعمل الصاٌف
يقوـ هبا كيدكـ بدكامها ،كظاىر اآلي "ٙبرٔف العفيف على الزآف ،كالزاني على العفيف"( ،)3فالَّذم اعتاد الزان؛ ال
يرغب يف الزكاج إال من زاني مثلو أك مشرك ال تتوقى الزْف مع عدـ جواز نكاحها ،كالذم اعتادت الزان؛ ال ترغب
كحًٌرـ نكاح الزاني كإنكاح الزآف على
يف الزكاج إال من زاف مثلها أك مشرؾ ال يتوقاه مع حرم زكاجها منو ،ي
ا٤بؤمنْب(.)4
سبب نزوؿ اآلية:
عن عمرك بن خعيب ،عن أبيو ،عن جده ،أف مرثد بن أيب مرثد الغنوم ،ككاف رجبلن خديداى ،ككاف ٰبمل
األسارل من مك  ،إُف ا٤بدين  ،قاؿ :فدعوت رجبل ألٞبلو ،ككاف ٗبك بغي يقاؿ ٥با :عناؽ ،ككانت صديقتو،
خرجت فرأت سوادم يف ظل ا٢بائط ،فقالت :من ىذا مرثد ،مرحبان كأىبلن اي مرثد ،انطلق الليل فبت عندان يف
الرحل ،قلت :اي عناؽ ،إف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حرـ الزان ،قالت :اي أىل ا٣بياـ ،ىذا الدلدؿ ،ىذا الذم ٰبمل أسراءكم
من مك إُف ا٤بدين  ،فسلكت ا٣بندم ( ،)5فطلبِب ٜباني  ،فجاءكا حٌب قاموا على رأسي ،فبالوا ،فطار بو٥بم علي،
كأعماىم هللا عِب ،فجئت إُف صاحيب ،فحملتو ،فلما انتهيت بو إُف األراؾ ،فككت عنو كبلو ،فجئت إُف رسوؿ
هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،فقلت :اي رسوؿ هللا ،أنكح عناؽ ،فسكت عِب ،فنزلت { :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ } [النور:
 ،]3فدعآف ،فقرأىا علي كقاؿ« :ال تنكحها»

(.)6

 1التفسّب ا٤بنّب ،الزحيلي.129 /18 :
 2ركاه أبو داكد يف السنن برقم ( )4376كالنسائي يف السنن ( )70/8من حديث عمرك بن خعيب ،عن أبيو ،عن جده ،قاؿ األلبآف:
صحيح ،ا٤بشكاة (.)3568
 3التفسّب ا٤بنّب ،الزحيلي.125 /18 :
 4ا٤بصتصر يف تفسّب القرآف الكرٔف ،مركز تفسّب٬ ،بب من العلماء.350 :
 5ا٣بندم  :جبل ًٗبى َّك  ،ك الدلٍدؿ :القنفذ ،انظر(النهاي يف غريب األثر.129 /2 :
 6سنن النسائيٙ :برٔف تزكيج الزاني  ،)3228 (،قاؿ األلبآف :حسن اإلسناد.
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مناسبة تشريع حد الزان ألثر اسم هللا وصفتو النور يف السورة:

عندما يضعف نور اإلٲباف يف القلب؛ تتملك الشهوة من اإلنساف بداعي الشيطاف كتزيينو ككسوستو؛ كداعي
حرـ هللا ،كىذا ما أخار إليو ا٢بديث الذم ركاه اإلماـ البصارم بسنده عن أيب
ا٤برأة بزينتها كحركااها ،فيقعا فيما ٌ
ىريرة ،قاؿ :قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص( :ال يزٓف الزآف حْب يزٓف كىو مؤمن ،كال يسرؽ حْب يسرؽ كىو مؤمن ،كال يشرب
حْب يشرهبا كىو مؤمن ،كالتوب معركض بعد)( .)1كا٤بعُب :أنو "ال يفعل ىذه ا٤بعاصي كىو كامل اإلٲباف"(.)2
اثنياً :حد القذؼ

قاؿ تعاىل( :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ) [النور.]5 -4:
ادلناسبة دلا قبلها :

بعد التنفّب من نكاح الزانيات كإنكاح الزانة؛ هنى هللا تعاُف عن القذؼ كىو الرمي ابلزْف ،كذكر حده يف
الدنيا كىو ا١بلد ٜبانْب ،كعقوبتو يف اآلخرة كىو العذاب ا٤بؤَف؛ ما َف يتب القاذؼ.
واحملصنات :ىن ا٤بتزكجات من ا٢برائر .كاإلحصاف :الدخوؿ بزكج بعقد نكاح (.)3

كىذه اآلي الكرٲب فيها بياف حكم جلد القاذؼ للمحصن  ،كىي ا٢برة البالغ العفيف  ،فإذا كاف ا٤بقذكؼ
رجبلن؛ فكذلك ٯبلد قاذفو أيضان ،ليس يف ىذا نزاع بْب العلماء .فأما إف أقاـ القاذؼ بين على صح ما قالو؛ رد
عنو ا٢بد؛ ك٥بذا قاؿ تعاُف{ :مث َف أيتوا أبربع خهداء فاجلدكىم ٜبانْب جلدة كال تقبلوا ٥بم خهادة أبدا كأكلئك ىم
الفاسقوف} ،فأكجب على القاذؼ إذا َف يقم بين على صح ما قالو ثبلث أحكاـ:
أحدىا :أف ٯبلد ٜبانْب جلدة.
الثآف :أنو ترد خهادتو دائمان.
الثالث :أف يكوف فاسقان ليس بعدؿ ،ال عند هللا كال عند الناس(.)4
كىذه اآلي أصل يف حد الفري كالقذؼ الذم كاف أكؿ ظهوره يف رمي ا﵀صنات ابلزْف .فكل رمي ٗبا فيو
معرة؛ موجب للحد ابإلٝباع ا٤بستند للقياس(.)5
مناسبة تشريع حد القذؼ ألثر اسم هللا وصفتو النور:

إف ىذا التشريع ا٢باسم رٞب من هللا بعباده كغّبة منو على أعراض اإلعفاء كالعفيفات؛ كحفاظان على اجملتمع
ا٤بسلم من اهنيار الثق بْب أفراده كفقدانو لقوتو ككحدتو الٍب ىي مقصد من مقاصد الشريع ؛ لذا حرصت الشريع
على عقوب الفاعل بثبلث عقوابت  :عقوب بدني ( ا١بلد) ،كعقوب اجتماعي ( عدـ قبوؿ خهادتو) ،كعقوب
 1صحيح البصارم :ابب إمث الزانة.)6810 (،
 2خرح النوكم على مسلم .41 /2:
 3التحرير كالتنوير ،ابن عاخور.158 /18 :
 4تفسّب ابن كثّب ،ابن كثّب.13 /6 :
 5التحرير كالتنوير ،ابن عاخور.161 /18 :
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ديني (كصمو ابلفسق)؛ كذلك ألف نور اإلٲباف يف قلبو قد ضعف ،كقد ركل البصارم بسنده عن ا٤بغّبة ،قاؿ :قاؿ
سعد بن عبادة :لو رأيت رجبلن مع امرأيت لضربتو ابلسيف غّب مصفح ،فبلغ ذلك رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ( :أتعجبوف
من غّبة سعد ،كهللا ألان أغّب منو ،كهللا أغّب مِب ،كمن أجل غّبة هللا حرـ الفواحش ما ظهر منها كما بطن ،كال
أحد أحب إليو العذر من هللا ،كمن أجل ذلك بعث ا٤ببشرين كا٤بنذرين ،كال أحد أحب إليو ا٤بدح من هللا ،كمن
أجل ذلك كعد هللا ا١بن )(.)1
اثلثاً حد اللعاف
أفاض هللا بنور من أحكامو على األزكاج؛ ليصرجهم من الظلمات إُف النور؛ ذلك حْب يطلع الزكج على فعل
ابَّلل إنو لصادؽ يف دعواه عليها ابلزان ،كٰبلف ٲبينان
زكجتو كليس لو من خاىد إال نفسو؛ فعندئذ ٰبلف أربع مرات ٌ
اَّلل عليو إف كاف من الكاذبْب ،كتسمى ىذه خهادات؛ ألنو الشاىد الوحيد.
خامس أف لعن ٌ
قاؿ تعاىل( :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ
ﯲﯳﯴﯵﯶﯷ ﯸﯹﯺﯻﯼﯽ ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ) [النور.]18-6:
اتب هللا عليهم -فجاء
عن ابن عباس-رضي هللا عنهما -قاؿ :جاء ي
بن أيمي ى -كىو أحد الثبلث الذين ى
ىبلؿ ي
ً
ً ً
ً
ك٠بع أبيذنىيو ،فلم ي ًهجو حٌب أصبح ،مث غدا على ً
رسوؿ هللا -
ي ٍي
ى
من أرضو عشاءن فىػ ىو ىج ىد عند أىلو رجبلن ،فرأل بعينو ى ى
ً
ك٠بعت
بعيِب
صلَّى هللا عليو كسلم ،-فقاؿ :اي ى
فوجدت ى
عندىم رجبلن ،فرأيت َّ
ي
ي
رسوؿ هللا ،إٓف ي
جئت أىلي عشاءن
رسوؿ هللا  --ما جاء بو ،ك َّ
{َالَّذِيهَ يَ ْز ُمُنَ أ َ ْس ََا َج ٍُ ْم ََلَ ْم يَ ُك ْه لَ ٍُ ْم
أبذٓفَّ ،فكره ي
اختد عليو ،فنزلت َ
ش ٍَادَة ُ أ َ َح ِد ٌِ ْم} [النور ]6 :اآليتْب كًلتيهما ،فس ًرم عن ً
ُ
رسوؿ هللاً -صلَّى هللا عليو
س ٍُ ْم فَ َ
ش ٍَدَا ُء ِإ ََّّل أ َ ْوفُ ُ
يٌ ى
أرجو ذلك ًمن
كسلم ،-فقاؿ" :أبٍ ًشٍر اي ي
عز كجل لك فرجان ك٨برجان" قاؿ ىبلؿ :قد يكٍن ي
ىبلؿ ،قد جعل هللا ى
ت ي
رسوؿ هللا -صلَّى هللا عليو
رسوؿ هللا -صلَّى هللا عليو كسلم" :-أرسلوا إليها" فجاءت ،فتبل عليهما ي
ريب ،فقاؿ ي
ً
اآلخرة أخد ًمن ً
كسلمَّ ،-
صدقت عليها ،فقالت:
عذاب الدنيا ،فقاؿ ًىبلؿ :كهللاً لقد
ي
كذكرٮبا كأخربٮبا أف ى
عذاب ى
و
ً
و
خهادات اب﵁:
اخه ٍد ،فشهد أربىع
ب ،فقاؿ ي
رسوؿ هللا -صلَّى هللا عليو كسلم" :-العنوا بينهما" فقيل ٥ببلؿ :ى
ىك ىذ ى
عذاب ً
ً ً
ً
ىبلؿً ،
اآلخىرةً ،كإف
عذاب الدنيا أىو يف ًمن
اتق هللا ،فإف
قيل :اي ي
إنو ٤بن َّ
الص ى
ى
ادقْب ،فلما كانت ا٣بام ىس ى
ا٣بامس أف
العذاب ،فقاؿ :كهللاً ال يػي ىعذبيًِب هللا عليها كما َف ىٍٯبلًدٓف عليها ،فى ىش ًه ىد
عليك
ىذه ا٤بوجب ي الٍب
توجب ى
ى
ي
ى
خهادات اب﵁ إنو ٤بً
لع هللاي عليو إف كا ىف ًمن الكاذبْب ،مث قيل ٥با :ا ٍخه ً
ً
ً
الكاذبْب ،فلما
ن
بع
ر
أ
دت
ه
ش
ف
م،
د
ى
ى
ى
ى
ى ٍ ى
ى
ً
ً
عذاب اآلخرة ،كإف ىذه ا٤بوجب ي الٍب تيوجب ً
كانت ا٣بامس  ،قيل ٥با :اتقي هللا فإف عذاب الدنيا أىو يف من ً
عليك
ى
ى
ي
ً
ً
ً
ً
ضب هللا عليها إف كا ىف م ىن
العذاب ،فتلكأت ساع ن ،مث قالت :كهللا ال أفٍ ى
ى
ض يح قومي ،فشهدت ا٣بام ىس ى أف ىغ ى
 1صحيح البصارم :ابب  :ابب قوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص« :ال خصص أغّب من هللا».)7416(،

جملة املدونة :الصية اخلامصة ،العدد املسدوج ( ،)71- 71حمرو ٍ7441ـ /أكتوبر 1171و

35

ً
ضى أف ال يدعى كلدىا و
ألب ،كال تيرمى كال ييرمى
ففرؽ ي
قْبَّ ،
رسوؿ هللا -صلَّى هللا عليو كسلم -بينهما كقى ى
الصاد ى
ى
ي
ً
ً
ً
أج ًل أهنما يتفرقاف من غّب
ت ٥با عليو ،كال قي ى
كم ٍن رماىا أك ىرىمى كلدىا فعليو ا٢بىد ،كقضى أف ال بىػٍي ى
وت من ٍ
كلدىا ،ى
()4
()3
ً ()2
ً ()1
ً
طىبلؽ ،كال يم َّ
الساقْب فهو ً٥ببلؿ ،كإف
ش
ٍ
توىف عنها ،كقاؿ" :إف جاءت بو أ ٍ
يبج ٞبىٍ ى
ب أ ىيريص ىح أثي ى
يصيه ى
()6
سابغ األليىػتىػ ٍ ً
الس ٍ ً
أكر ىؽ( )5ىج ٍعدان يٝباليان َّ
خدًف
أكرؽ جعدان
ْب ،فهو للذم يرًميىت بو" فجاءت بو ى
َّ
اقْب ى
جاءت بو ٍ
يٝباليان ىخ ىد ًٌفى الساقى ً
رسوؿ هللا " :--لوال األٲبا يف لكاف ِف ك٥با خأ هف" قاؿ ًعكرم  :فكاف
سابغ األليتْب ،فقاؿ ي
ْب ى
بعد ذلك أمّبان على ًمصر كما يي ٍد ىعى ألب(.)7
ىذه اآلي الكرٲب فيها فرج لؤلزكاج كزايدة ٨برج؛ إذا قذؼ أحدىم زكجتو كتعسر عليو إقام البين ؛ أف
يبلعنها ،كما أمر هللا عز كجل(.)8
مناسبة احلكم السم هللا وصفتو النور :
كاف ىذا ا٢بكم رٞب كنوران لؤلزكاج؛ أخرجهم بو من ىذه الظلم الكا٢ب إُف النور ا٤ببْب ،كفرج هللا بو عنهم؛

ألنو سبحانو كليهم يتوالىم بعونو كتوفيقو ،قاؿ تعاُف (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭬ) [البقرة ،]257:كمن رٞبتو كفضلو ،ثبوت ىذا ا٢بكم؛ لشدة حاج الزكجْب إليو ،كأف بىػ َّْب لكم خدة الزان
كفظاعتو ،كفظاع القذؼ بو ،كأف خرع التوب من ىذه الكبائر كغّبىا.
رابعاً :ظلوذج لقذؼ احملصنات

حادثة اإلفك:

بعد االنتهاء من بياف حكم القذؼ كتمهيد للحديث عن أمر عظيم لبيت عظيم؛ أراد هللا لو الطهارة؛ ليشع
منو نور الوحي ،كليكوف أسوة تقتدم بو بيوت ا٤بؤمنْب ،مث تشع ىذه البيوت يف اجملتمع؛ كينشأ اجملتمع الفاضل
على نور من هللا.
لقد كشفت سورة النور بضيائها عن خناع ا١برـ كبشاعتو كىو يتناكؿ بيت النبوة الطاىر الكرٔفً ،
كعرض
ً
اَّلل ،-  -
اَّلل ،كعرض صديقو الصديق أيب بكر أكرـ إنساف على رسوؿ ٌ
اَّلل  أكرـ إنساف على ٌ
رسوؿ ٌ
ً
اَّلل أنو َف يعرؼ عليو إال خّبان.
كعرض رجل من الصحاب  -صفواف بن ا٤بعطل - -يشهد رسوؿ ٌ

1
ص ٍهبى  ،ىكًى ىي كالشقرة( النهاي يف غريب األثر.)62 /3:
األ ٍ
ىص ىهب :الذم يعلولونو ي
صح :ىو تى ً
ً 2
ص ًح ،ىكيى ىو النَّاتً يئ األلٍيىػتىْب( النهاي يف غريب األثر.)226 /2:
أ ىيريٍ ى ي ى ٍ
صغّبي ٍاأل ٍىر ى
 3أيثػىيبًج  :تىصغًّب األىثػٍبج ،كىو النَّاتئ الثػَّبج :أىم ما بػْب ال ىكتًفْب كالٍ ىك ً
اى ًل( النهاي يف غريب األثر.)206 /1:
ى ٍ ى ىٍى
ٍ
ى
ٍ ي ى ىيى
4
ً
ً
ً
ىم ىدقي يق يه ىما( النهاي يف غريب األثر.)440 /1:
الساقىػ ٍْب ،كأ ٍ
ش َّ
ش َّ
ىٞبى ي
ٞبىٍ ي
الساقىػ ٍْب :أ ٍ
5
األ٠بىر( النهاي يف غريب األثر.)15 /2:
ٍاأل ٍىكىر يؽٍ :
6
عظيمهما( النهاي يف غريب األثر.)175 /5:
ىخ ىد ًَّفى َّ
الساقىْب :أ ٍ
ىم ى
 7سنن أيب داكد :ابب :يف اللعاف ،)2256 (،قاؿ األرانؤكط  :حديث صحيح.
 8تفسّب ابن كثّب ،ابن كثّب.14 /6 :
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قاؿ تعاُف( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﭧﭨﭩ ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
﮲﮳﮴ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ
ﰎﰏﰐﰑﰒ ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ
ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ
ﰁ ﰂ [النور.]27 -11:
مقصد ادلنافقْب من حديث اإلفك :
َف يكن حديث اإلفك رمي لعائش كحدىا؛ إ٭با كاف رمي للعقيدة يف خصص نبيها كابنيها؛ من أجل ذلك
اَّلل القرآف ليفصل يف القضي ا٤ببتدع  ،كيرد ا٤بكيدة ا٤بدبرة.
أنزؿ ٌ
نور هللا يف حديث اإلفك:
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قُلً (ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ)؛ الكتسابكم الثواب العظيم؛ ألنو ببلء مبْب ،ك٧بن ظاىرة ،كظهور كرامتكم على
هللا إبنزاؿ ٜبآف عشرة آي ىف نزاى ساحتكم ،كتعظيم خأنكم ،كتشديد الوعيد فيمن تكلم فيكم ،كالثناء على من
ظن بكم خّبان(.)1
ٌ
حادثة اإلفك وصورة من داخل النفس ادلؤمنة إذا انقطع عنها النور اإلذلي شهراً حلكمة يعلمها هللا:

اَّلل عنها  -يػيٍرىمى يف فراخو كعرضو،
ىا ىو ذا  - -يرمى يف كل خيء حْب يػيٍرىمى يف عائش  -رضي ٌ
اَّلل الذم
كقلبو كرسالتو ،كيعآف من العار ،كيعآف فجيع القلب كيعآف فوؽ ذلك الوحش ا٤بؤرق  ،الوحش من نور ٌ
اعتاد أف ينّب لو الطريق؛ عندما ٰبزبو أمر من األمور العظاـ ،لكن نور هللا يف قلبو يطمئنو على حبيبتو ،كالقرائن
تشهد ٥با ابلرباءة.
نور اإلؽلاف يُطَ ْمئِن الطاىرة العفيفة:
نور اإلٲباف يطمئن الطاىرة العفيف برباءاها لكن تنتظر من هللا (النور)؛ الرباءة بنور الوحي ،حيث قالت رضي
هللا عنها  ...« :وأان حينئذ أعلم أين بريئة ،وأف هللا مربئي برباءيت ،ولكن وهللا ما كنت أظن أف هللا منزؿ يف

شأين وحياً يتلى ،ولشأين يف نفسي كاف أحقر من أف يتكلم هللا يف أبمر يتلى ،ولكن كنت أرجو أف يرى
رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف النوـ رؤاي يربئِب هللا هبا»(.)2
ىكذا كانت ،كىكذا ٯبب على كل عفيف طاىرة تعرضت ٤با تعرضت لو أمها اهنع هللا يضر.
إشراؽ نور اإلؽلاف يف قلب أيب بكر :
أبو بكر  يقدـ لؤلم ٭بوذجان يبْب أثر نور هللا يف قلب عبده؛ إذا أمره أبمر يتعاُف فيو على آالمو؛ حيث
لىب  ما أ رخده ربو إليو من الصفح كا٤بغفرة عن ابن خالتو مسطح بن أاثث بعد أف خاض يف عرض ابنتو ،قاؿ
تعاُف ( ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ) [النور]22:
اَّلل إٓف ألحب أف
اَّلل يف طمأنين كحب ،كقاؿ ( :بلى ك ٌ
اَّلل؛ لىب داعي ٌ
فلما أخرقت نفسو الطاىرة بنور ٌ
اَّلل ال أنزعها منو أبدان ،ذلك يف مقابل ما
اَّلل ِف) ،كيعيد إُف مسطح النفق الٍب كاف ينفق عليو ،كٰبلف  :ك ٌ
يغفر ٌ

اَّلل ال أنفعو بنافع أبدا؛ وىكذا النور إذا دخل القلب انشرح وانفتح ولىب داعي احلق.
حلف  :ك ٌ
نور هللا يف قلوب عباده ادلؤمنْب؛ يهديهم لتربئة عائشة اهنع هللا يضر :

-1

زينب بنت جحش اهنع هللا يضر:

 1ركح ا٤بعآف ،األلوسي.126 /6 :
 2صحيح البصارم :ابب {لوال إذ ٠بعتموه ظن ا٤بؤمنوف كا٤بؤمنات ،أبنفسهم خّبا} [النور ]12 :إُف قولو{ :الكاذبوف}.)4750 (،
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قالت عائش  :ككاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يسأؿ زينب ابن جحش عن أمرم ،فقاؿ« :اي زينب ماذا علمت أك
رأيت؟» فقالت :اي رسوؿ هللا أٞبي ٠بعي كبصرم ،ما علمت إال خّبان ،قالت :كىي الٍب كانت تساميِب( )1من
أزكاج رسوؿ هللا ؛ فعصمها هللا ابلورع(.)2
-4

أسامة بن زيد هنع هللا يضر :

قالت -عائش  : -فأما أسام بن زيد فأخار على رسوؿ هللا  ابلذم يعلم من براءة أىلو ،كابلذم يعلم ٥بم
(.)3
يف نفسو من الود ،فقاؿ :اي رسوؿ هللا ،أىلك كال نعلم إال خّبان
-3

بريرة اهنع هللا يضر:

-4

أبو أيوب األنصاري وأـ أيوب رضي هللا عنهما :

قالت -عائش  : -فدعا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بريرة ،فقاؿ« :أم بريرة ،ىل رأيت من خيء يريبك؟» قالت بريرة:
ال كالذم بعثك اب٢بق ،إف رأيت عليها أمران أغمصو عليها ،أكثر من أهنا جاري حديث السن ،تناـ عن عجْب
(.)4
أىلها ،فتأيت الداجن فتأكلو
عن بعض األنصار ،أف امرأة أيب أيوب ،قالت لو حْب قاؿ أىل اإلفك ما قالوا ،فقاؿ ٥با :اي أـ أيوب:
أكنت تفعلْب ذاؾ؟ فقالت :ال كهللا .فقاؿ :فعائش كهللا خّب منك كأطيب(.)5
كيف بعض األخبار أف أـ أيوب قالت أليب أيوب األنصارم :أما بلغك ما يقوؿ الناس يف عائش ؟ فقاؿ أبو
أيوب :سبحانك ىذا هبتاف عظيم؛ فنزلت اآلي على كفق قولو(.)6
خامساً  :نور الفطرة يف النفس الصافية الطاىرة أينس للطيب مثلو

قاؿ تعاىل( :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ) [النور.]26:
قاؿ عبد الرٞبن بن زيد بن أسلم-رٞبو هللا  :-ا٣ببيثات من النساء للصبيثْب من الرجاؿ ،كا٣ببيثوف من
الرجاؿ للصبيثات من النساء ،كالطيبات من النساء للطيبْب من الرجاؿ ،كالطيبوف من الرجاؿ للطيبات من
النساء(.)7
فوائد من نور اآلايت:
1
ً
ً
ً
ىم تيطا ًكليِب يف ا٢بيظٍوة عنده(انظر النهاي يف غريب األثر.)405 /2 :
ىم تيعاليِب كتيفاخرٓف ،ىكيى ىو يم ى
فاعل م ىن الس يم ًٌو :أ ٍ
أٍ
 2صحيح البصارم :ابب {لوال إذ ٠بعتموه ظن ا٤بؤمنوف كا٤بؤمنات ،أبنفسهم خّبا} [النور ]12 :إُف قولو{ :الكاذبوف}.)4750 (،
 3صحيح البصارم :ابب {لوال إذ ٠بعتموه ظن ا٤بؤمنوف كا٤بؤمنات ،أبنفسهم خّبا} [النور ]12 :إُف قولو{ :الكاذبوف}.)4750 (،
 4ا٤برجع السابق.
 5مسند إسحاؽ بن راىوي .)1698(،978 /3 :
 6تفسّب البغوم  ،25 /6 :ذكره الواحدم يف أسباب النزكؿ ص ( ، )373كانظر الطربم ،96 / 18 :كالدر ا٤بنثور ،159 / 6 :فتح
البارم.470 / 9 :
 7تفسّب ابن كثّب.35 /6 :
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يف اآلي "كعد أبف تكوف عائش زكج النيب  – -يف ا١بن "(.)1

الكلمات كاألعماؿ كالنساء الطيبات ٤بناسبها من الطيبْب ،كالكلمات كاألعماؿ كالنساء ا٣ببيث
٤بناسبها من ا٣ببيثْب(.)2
قاؿ ا٤بودكدم –رٞبو هللا –" كالذم ٯبدر اب٤ببلحظ أف سورة النور خالي من ا٤برارة الٍب قد
-3
تنشأ يف األذىاف كالقلوب عند رد ا٢بمبلت الشنيع القذرة ،انظر يف جانب يف الظركؼ الٍب نزلت فيها ىذه
السورة ،كانظر يف ا١بانب اآلخر يف ما تشتمل عليو من ا٤بوضوعات؛ تعرؼ أم رزانة وتدبر معتدؿ وترفع عظيم
وحكمة ابلغة علينا أف نواجو بو الفًب كنعا١بها يف أقسى الظركؼ ا٤بثّبة للعواطف ،بل يثبت لنا يف الوقت نفسو
أف ليس ىذا الكتاب ٩با اختلقو الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ،من عند نفسو ،بل قد أنزلو عليو هللا الذم ال يعزب عنو مثقاؿ ذرة
يف األرض كال يف السماء ،كلو أف ىذا الكتاب كاف من عند النيب ملسو هيلع هللا ىلص نفسو ،لكاف ظهر فيو -على كل ما كاف
عليو النيب ملسو هيلع هللا ىلص من الصرب كاألانة كرحاب الصدر كٙبمل الشدائد -كلو بعض أثر للمرارة الٍب ال بد أف ٯبدىا كل
(.)3
إنساف عفيف يف نفسو؛ إذا أصيب يف عرضو"
سادساً  :نور آداب االستئذاف يف دخوؿ البيوت

قاؿ تعاُف( :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ) [النور.]29-27:
ىذه آداب خرعي  ،أدب هللا هبا عباده ا٤بؤمنْب؛ كذلك يف االستئذاف أمر هللا ا٤بؤمنْب أال يدخلوا بيواتن غّب
بيواهم حٌب يستأنسوا ،أم :يستأذنوا قبل الدخوؿ كيسلموا بعده ،كينبغي أف يستأذف ثبلاثن ،فإف أذف لو ،كإال
انصرؼ(.)4
امتثاؿ الرسوؿ والصحابة مهنع هللا يضر لنور االستئذاف على البيوت:
ثبت يف الصحيح :أف أاب موسى حْب استأذف على عمر ثبلاثن ،فلم يؤذف لو ،انصرؼ .مث قاؿ عمر :أَف أ٠بع
صوت عبد هللا بن قيس يستأذف؟ ائذنوا لو؛ فطلبوه فوجدكه قد ذىب ،فلما جاء بعد ذلك قاؿ :ما رجعك؟ قاؿ:
إٓف استأذنت ثبلاثن فلم يؤذف ِف ،كإٓف ٠بعت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ( :إذا استأذف أحدكم ثالاثً ،فلم يؤذف لو،
فلينصرؼ .فقاؿ :لتأتْب على ىذا ببين كإال أكجعتك ضرابن .فذىب إُف مؤل من األنصار ،فذكر ٥بم ما قاؿ عمر،
 1تفسّب ابن كثّب.35 /6 :
 2زاد ا٤بعاد البن القيم ا١بوزي .66 /1 :
 3تفسّب سورة النور للمودكدم.13 :
 4تفسّب ابن كثّب.36 /6 :
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فقالوا :ال يشهد لك إال أصغران .فقاـ معو أبو سعيد ا٣بدرم فأخرب عمر بذلك ،فقاؿ :أ٥بآف عنو الصفق
ابألسواؽ(.)1
كعن قيس بن سعد -ىو ابن عبادة – (قاؿ :زاران رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف منزلنا ،فقاؿ" :السبلـ عليكم كرٞب
هللا" .فرد سعد ردا خفيان ،قاؿ قيس :فقلت :أال أتذف لرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ فقاؿ :ذره يكثر علينا من السبلـ .فقاؿ
رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص" :السبلـ عليكم كرٞب هللا" .فرد سعد ردا خفيان ،مث قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص " :السبلـ عليكم كرٞب
هللا" مث رجع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،كاتبعو سعد فقاؿ :اي رسوؿ هللا ،إٓف كنت أ٠بع تسليمك ،كأرد عليك ردا خفيان،
لتكثر علينا من السبلـ .قاؿ :فانصرؼ معو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،فأمر لو سعد بغسل ،فاغتسل ،مث انكلو ملحف
مصبوغ بزعفراف -أك :كرس -فاختمل هبا ،مث رفع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يديو كىو يقوؿ" :اللهم اجعل صبلتك كرٞبتك
على آؿ سعد بن عبادة" .قاؿ :مث أصاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص من الطعاـ ،فلما أراد االنصراؼ قرب إليو سعد ٞبارا قد
كطأ عليو بقطيف  ،فركب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فقاؿ سعد :اي قيس ،اصحب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص .قاؿ قيس :فقاؿ رسوؿ هللا
ملسو هيلع هللا ىلص" :اركب" .فأبيت ،فقاؿ" :إما أف تركب كإما أف تنصرؼ" .قاؿ :فانصرفت(.)2
مث ليعلم أنو ينبغي للمستأذف على أىل ا٤بنزؿ أال يقف تلقاء الباب بوجهو ،كلكن ليكن الباب ،عن ٲبينو أك
يساره ،ركل أبو داكد بسنده عن عبد هللا بن بسر قاؿ :كاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا أتى ابب قوـَ ،ف يستقبل الباب من
تلقاء كجهو ،كلكن من ركنو األٲبن أك األيسر ،كيقوؿ" :السبلـ عليكم ،السبلـ عليكم" .كذلك أف الدكر َف يكن
عليها يومئذ ستور(.)3
أداب دخوؿ الرجل على أىل بيتو:

جاء يف الصحيح ،عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص :أنو هنى أف يطرؽ الرجل أىلو طركقان -كيف ركاي  :ليبلن يتصوهنم (. )4
كركل البصارم بسنده عن جابر ابن عبد هللا  :أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قدـ ا٤بدين هناران ،فأانخ بظاىرىا ،كقاؿ:
"انتظركا حٌب تدخل عشاء -يعِب :آخر النهار -حٌب ٛبتشط الشعث كتستحد ا٤بغيب " (.)5
اَّلل من ذلك األدب
اَّلل  -ملسو هيلع هللا ىلص -كصحابتوٗ ،با علَّمهم ٌ
إُف ىذا ا٢بد من اللطف كالدق بلغ حس رسوؿ ٌ
اَّلل.
الرفيع الوضيء ،ا٤بشرؽ بنور ٌ
سابعاً  :نور القلب والبصّبة يف غض البصر

قال تعالى ( :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ

 1صحيح البصارم برقم ( )6245كصحيح مسلم برقم (. )2153
 2سنن أيب داكد برقم ( )5185كالنسائي يف السنن الكربل برقم (.)50159( ، )10157
 3سنن أيب داكد برقم (. )5186
 4صحيح البصارم برقم ( )5244 ،5243كصحيح مسلم برقم ( )715من حديث جابر ،هنع هللا يضر.
 5ركاه البصارم يف صحيحو برقم ( )5247من حديث جابر ،هنع هللا يضر.
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ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ
ﰂ ﰃ) [النور.]31-30:
مناسبة آداب غض البصر دلا قبلها :
أعقب حكم االستئذاف ببياف آداب ما تقتضيو اجملالس بعد الدخوؿ كىو أف ال يكوف الداخل إُف البيت
٧بدقان بصره إُف امرأة فيو بل إذا جالستو ا٤برأة؛ غض بصره كاقتصر على الكبلـ كال ينظر إليها إال النظر الذم
يىػ ٍع يسر صرفو(.)1
والغض :صرؼ ا٤برء بصره عن التحديق كتثبيت النظر( ،)2والزينة :قسماف خلقي كمكتسب  .فا٣بلقي  :الوجو

كالكفاف أك نصف الذراعْب ،كا٤بكتسب  :سبب التزين من اللباس الفاخر كا٢بلي كالكحل كا٣بضاب اب٢بناء(.)3
حرـ عليهم ،فبل ينظركا إال إُف ما أابح ٥بم
ىذا أمر من هللا تعاُف لعباده ا٤بؤمنْب أف يغضوا من أبصارىم عما َّ
النظر إليو ،كأف يغضوا أبصارىم عن ا﵀ارـ ،فإف اتفق أف كقع البصر على ٧برـ من غّب قصد؛ فليصرؼ بصره عنو
سريعان( )4كما جاء يف ا٢بديث عن أيب زرع بن عمرك بن جرير ،عن جده جرير بن عبد هللا البجلي ،هنع هللا يضر ،قاؿ:
سألت النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،عن نظرة الفجأة ،فأمرٓف أف أصرؼ بصرم(.)5
كمن حفظ بصره؛ أكرثو هللا نوران يف قلبو كبصّبتو.
غض البصر عن احملارـ يوجب ثالث فوائد جليلة القدر:

إحداىا :حالوة اإلؽلاف ولذتو ،الٍب ىي أحلى كأطيب كألذ ٩با صرؼ بصره عنو كتركو ﵁ تعاُف؛ فإف من
ترؾ خيئان ﵁ عوضو هللا عز كجل خّبان منو.

الفائدة الثانية :نور القلب وصحة الفراسة.

الفائدة الثالثة :قوة القلب كثباتو كخجاعتو؛ فيعطيو هللا تعاُف بقوتو سلطاف النصرة ،كما أعطاه بنوره سلطاف

ا٢بج  ،فيجمع لو بْب السلطانْب ،كيهرب الشيطاف منو(.)6
فوائد من اآلايت:

 1التحرير كالتنوير ،ابن عاخور.203 /18 ،
 2التحرير كالتنوير ،ابن عاخور.204 /18 :،
 3ا٤برجع السابق.206 /18 :
 4تفسّب ابن كثّب.41 /6 :
 5سنن أيب داكد :ابب ما يؤمر بو من غض البصر ،)2148 (،قاؿ األلبآف :صحيح.
 6إغاث اللهفاف من مصايد الشيطاف ،ابن القيم48 :
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 -1األمر ٕبفظ الفركج عقب األمر ابلغض من األبصار؛ ألف النظر رائد الزْف.
-2ذيل ٔبمل ( :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ)؛ ألنو كناي عن جزاء ما يتضمنو األمر من الغض كا٢بفظ؛ ألف
ا٤بقصد من األمر االمتثاؿ.
-3التزين يزيد ا٤برأة حسنان كيلفت إليها األنظار؛ ألهنا من األحواؿ الٍب ال تقصد إال ألجل التظاىر اب٢بسن
فكانت الفت أنظار الرجاؿ؛ فلذلك هني النساء عن إظهار زينتهن إال للرجاؿ الذين ليس من خأهنم أف تتحرؾ
منهم خهوة ٫بوىا ٢برم قراب أك صهر.
-4قُلً تعالى( :ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ) أعقبت األكامر كالنواىي
ا٤بوجه إُف ا٤بؤمنْب كا٤بؤمنات أبمر ٝبيعهم ابلتوب إُف هللا؛ إٲباء إُف أف فيما أمركا بو كهنوا عنو دفاعان لداع تدعو
إليو ا١ببل البشري من االستحساف كالشهوة؛ فيصدر ذلك عن اإلنساف عن غفل مث يتغلغل ىو فيو؛ فأمركا ابلتوب
ليحاسبوا أنفسهم على ما يفلت منهم من ذلك اللمم ا٤بؤدم إُف ما ىو أعظم(.)1
مناسبة غض البصر عن احملارـ آلاثر اسم هللا وصفتو النور:
حرـ هللا عز كجل عليو؛ عوضو هللا تعاُف من جنسو ما ىو خّب منو ،فكما أمسك نور
من غض بصره عما َّ

بصره عن ا﵀رمات؛ أطلق هللا نور بصّبتو كقلبو ،فرأل بو ما َف يره من أطلق بصره كَف يغضو عن ٧بارـ هللا تعاُف(.)2
كهللا النور ىيع ًٌوض من غض بصره عن ا٢براـ إبٲباف ٯبد حبلكتو يف قلبو.
سابعاً  :األمر ابلزواج

قال تعالى ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ) [النور.]34:
مناسبة اآلايت دلا قبلها :
أ ٍيرًدفىت أكامر العفاؼ؛ ابإلرخاد إُف ما يعْب عليو ،كيعف نفوس ا٤بؤمنْب كا٤بؤمنات ،كيغض من أبصارىم؛
فأمر األكلياء أبف يزكجوا األايمى كال يَبكوىن متأٲبات؛ ألف ذلك أعف ٥بن كللرجاؿ الذين يتزكجوهنن.
كاألايمىٝ :بع أًٌىٔف  :كىي ا٤برأة الٍب ال زكج ٥با كانت ثيبان أـ بكران .كالشائع إطبلؽ األٔف على الٍب كانت ذات
زكج مث خلت عنو بفراؽ أك موتو(.)3
 1التحرير كالتنوير ،ابن عاخور.214 /18 :
 2إغاث اللهفاف من مصايد الشيطاف ،ابن القيم48 :
 3التحرير كالتنوير ،ابن عاخور.218 /18 :
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كقولو  (:ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ) ،كا٤بعُب :ال ٰبملكم ٙبقق صبلحهم على إٮباؿ إنكاحهم؛
ألنكم آمنوف من كقوعهم يف الزْف؛ بل عليكم أف تزكجوىم رفقان هبم ،كدفعان ٤بشق العنت عنهم ،كإغناء هللا إايىم
توفيق ما يتعاطونو من أسباب الرزؽ الٍب اعتادكىا ٩با يرتبط بو سعيهم ا٣باص من مقارن األسباب العام أك
ا٣باص الٍب تفيد سعيهم ٪باحان ك٘باراهم رابحان .كا٤بعُب :أف هللا تكفل ٥بم أف يكفيهم مؤن ما يزيده التزكج من
نفقااهم(.)1
والواسع  :يراد بو سع الفضل كالنعم  ،كذكر عليم بعد كاسع؛ إخارة إُف أنو يعطي فضلو على مقتضى ما
علمو من ا٢بكم يف مقدار اإلعطاء(.)2
كإضاف ا٤باؿ إُف هللا؛ ألنو ميسر أسباب ٙبصيلو .كفيو إٲباء إُف أف اإلعطاء من ذلك ا٤باؿ خكر كاإلمساؾ
جحد للنعم قد يتعرض بو ا٤بمسك لتسلب النعم عنو(.)3
إف الزكاج ىو الطريق الطبيعي؛ ٤بواجه ا٤بيوؿ ا١بنسي الفطري ؛ كىو الغاي النظيف ٥بذه ا٤بيوؿ العميق ؛ لذا
ٯبب على أكلياء األمور تيسّبه على الشباب.
كقولو تعاُف ( :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ).
فهو آايت مبينات ،ال تدع ٦باالن للغموض كالتأكيل ،كاال٫براؼ عن النهج القؤف ،كىو عرض ٤بصائر الغابرين
اَّلل؛ فتصشى
اَّلل فكاف مصّبىم النكاؿ ،كىو موعظ للمتقْب الذين تستشعر قلوهبم رقاب ٌ
الذين ا٫برفوا عن هنج ٌ
كتستقيم (.)4
كقد "ذييًٌلىت األحكاـ كا٤بواعظ الٍب سبقت إبثبات نفعها كجدكاىا ٤با اختملت عليو ٩با ينفع الناس كيقيم
عمود ٝباعتهم كٲبيز ا٢بق من الباطل ،كيزيل من األذىاف اختباه الصواب اب٣بطأ؛ فيىػ ٍعلىم الناس طرؽ النظر الصائب
كالتفكّب الصحيح ،كذلك تنبيو ٤با تستحقو من التدبر فيها كلنعم هللا على األم إبنزا٥با ليشكركا هللا حق
خكره"(.)5
كقولو( :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ) ىم األمم الذين سبقوا ا٤بسلمْب ،كأراد :من أمثاؿ صا٢بي الذين خلوا من

قبلكم ،كىذا ا٤بثل ىو قص اإلفك النظّبة لقص يوسف ،كقص مرٔف يف تىػ ىقوؿ البهتاف على الصا٢بْب الربآء (.)6

كقولو تعاُف( :ﮥ ﮦ) ٗبا فيو من األحكاـ كالفواصل ا٤بنبئ عن العلل ا٤بذكرة ٗبا يقرب من هللا

زلفى ،كينور القلب ،كيوجب ا٢بب كاأللف  ،كيذىب كحر الصدر(.)7
 1ا٤برجع السابق.218 /18 :
 2ا٤برجع السابق.218 /18 :
 3ا٤برجع السابق.221 /18 :
 4التحرير كالتنوير ،ابن عاخور.2515-2514 /4 :
 5ا٤برجع السابق.228 /18 :
 6ا٤برجع السابق.230 /18 :
 7نظم الدرر ،البقاعي.271 /13 :
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كمواعظ ىذه اآلايت من أكؿ السورة كثّبة كقولو( :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ) [النور]2 :
كقولو(ﭲ ﭳ ﭴ ﭾ) [النور ،]12 :كقولو( :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ)
[النور.]17 :
مناسبة اآلايت آلاثر اسم هللا وصفتو النور:
كعف نفسو عن ا٢براـ،
ىذه األحكاـ ا٣باص ابلزكاج؛ يلتقي فيها ا٤بؤمن العفيف الذم َّنور هللا قلبو ابإلٲباف َّ
كا٤بؤمن العفيف الٍب َّنور هللا قلبها ابإلٲباف كعفَّت نفسها عن ا٢براـ على سن هللا يف الزكجي ؛ فىػييػٍنعًم هللا عليهما
ابلسَب كالوقاي من كل ما يؤذم كيضر ،كينعم عليهما ابلذري الصا٢ب النّبة الٍب تكوف لبن يف بناء اجملتمع الفاضل
على نور من هللا عز كجل.
اثمناً :هللا نور السموات واألرض

(ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ) [النور.]35:
مناسبة اآلايت دلا قبلها :
٤ .1با ذكر هللا سبحانو غض البصر يف قولو تعاُف (ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮏ)
[النور ]30:؛ أتبعو بذكر النور يف قولو تعاُف (ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﰁ) [النور]35:؛ ألف غض
البصر يورث القلب نوران كإخراقان يظهر يف العْب كيف الوجو كيف ا١بوارح.

َ .2جاء قُلً تعالى(ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﰁ) [الىُر]84:تالية قُلً تعالى:

(ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ)؛ كذلك بعد أف كشفت
آايت هللا أبنوارىا ىذه الغاخي الٍب غشيت ا٤بسلمْب من حديث اإلفك ،حٌب لقد انقشع ظبلمها ،كا٪بلى ليلها
عن صبح مشرؽ مبْب(.)1
كا٤بعُب أم :منًٌور السماكات كاألرض ،كىادم أىل السماكات كاألرض " ،كصف هللا سبحانو كتعاُف ذاتو
ا٤بوجو لو إُف الطريق
السموات كاألرض ،أم أنو الكاخف لكل موجود طريقو ىف ىذا الوجود ،كا٥بادم ٌ
أبنو نور ٌ
الذم أيخذه ،كما يقوؿ سبحانو( :ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ) [طو ،]50:فهذا النور

الذم يضئ الوجود كلو ،كيقيم لكل موجود فيو ،بصّبة ،أك بصران -ىذا النور ىو مظهر من مظاىر جبلؿ هللا،
رب العا٤بْب ،فكذلك ىو -سبحانو -نور العا٤بْب(.)2
كعظمتو ،كقدرتو ،فكما أف هللا سبحانو كتعاُف ىو ٌ
 1التفسّب القرآٓف للقرآف ،عبد الكرٔف ا٣بطيب.1286 /9:
 2ا٤برجع السابق.1281 /9 :
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كركل مسلم بسنده عن أيب موسى األخعرم هنع هللا يضر قاؿ :قاـ فينا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٖبمس كلمات ،فقاؿ " :إف
هللا عز كجل ال يناـ ،كال ينبغي لو أف يناـ ،ٱبفض القسط كيرفعو ،يرفع إليو عمل الليل قبل عمل النهار ،كعمل
النهار قبل عمل الليل ،حجابو النور  -كيف ركاي أيب بكر :النار  -لو كشفو ألحرقت سبحات كجهو ما انتهى
(.)1
إليو بصره من خلقو
قُلً تعالى( :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲) [النور ،]35 :ىذا مثل لنوره يف قلب عبده ا٤بؤمن،
كأعظم عباده نصيبان من ىذا النور رسولو .
كىذا النور يضاؼ إُف هللا تعاُف إذ ىو معطيو لعبده ككاىبو إايه ،كيضاؼ إُف العبد إذ ىو ٧بلو كقابلو،
فالفاعل :ىو هللا تعاُف مفيض األنوار ا٥بادم لنوره من يشاء ،كالقابل :العبد ا٤بؤمن ،كا﵀ل قلبو ،كا٢بامل :ٮبتو
كعزٲبتو كإرادتو ،كا٤بادة :قولو كعملو ،كىذا التشبيو العجيب الذم تضمنتو اآلي فيو من األسرار كا٤بعآف كإظهار ٛباـ
نعمتو على عبده ا٤بؤمن ٗبا أانلو من نوره؛ ما تقر بو عيوف أىلو كتبتهج بو قلوهبم.
كيف ىذا التشبيو ألىل ا٤بعآف طريقتاف :أحدٮبا :طريق التشبيو ا٤بركب كىي أقرب مأخذان كأسلم من التكلف،
كىي أف تشبو ا١بمل برمتها بنور ا٤بؤمن من غّب تعرض لتفصيل كل جزء من أجزاء ا٤بشبو كمقابلتو ٔبزء من ا٤بشبو
بو كعلى ىذا عام أمثاؿ القرآف الكرٔف.
فتأمل صف مشكاة ،كىي كوة ال تنفذ لتكوف أٝبع للضوء قد كضع فيها مصباح كذلك ا٤بصباح داخل
زجاج تشبو الكوكب الدرم يف صفائها كحسنها ،كمادتو من أصفى األدىاف كأٛبها كقودا من زيت خجرة يف
كسط القراح ،ال خرقي كال غربي ٕ ،بيث تصيبها الشمس يف أحد طريف النهار بل ىي يف كسط القراح ٧بمي
أبطرافو ،تصيبها الشمس أعدؿ إصاب كاآلفات إُف األطراؼ دكهنا ،فمن خدة إضاءة زيتها كصفائو كحسنو يكاد
يضيء من غّب أف ٛبسو انر ،فهذا اجملموع ا٤بركب ىو مثل نور هللا تعاُف الذم كضعو يف قلب عبده ا٤بؤمن كخصو
بو.
كالطريق الثاني  :طريق التشبيو ا٤بفصل ،فقيل :ا٤بشكاة صدر ا٤بؤمن ،كالزجاج قلبو ،كخبو قلبو ابلزجاج
لرقتها كصفائها كصبلبتها ،ككذلك قلب ا٤بؤمن فإنو قد ٝبع األكصاؼ الثبلث فهو يرحم كٰبسن كيتحنن كيشفق
على ا٣بلق برقتو.
كبصفائو تتجلى فيو صور ا٢بقائق كالعلوـ على ما ىي عليو كيباعد الكدر كالدرف كالوسخ ٕبسب ما فيو من
الصفاء ،كبصبلبتو يشتد يف أمر هللا تعاُف ،كيتصلب يف ذات هللا تعاُف كيغلظ على أعداء هللا تعاُف كيقوـ اب٢بق ﵁
تعاُف ،كقد جعل هللا تعاُف القلوب كاآلني  ،كما قاؿ بعض السلف :القلوب آني هللا يف أرضو كأحبها إليو أرقها
كأصلبها كأصفاىا.

 1صحيح مسلم  :ابب :يف قولو عليو السبلـ :إف هللا ال يناـ ،كيف قولو :حجابو النور لو كشفو ألحرؽ سبحات كجهو ما انتهى إليو بصره من
خلقو.)179 (،
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كا٤بصباح ىو نور اإلٲباف يف قلبو ،كالشجرة ا٤ببارك ىي خجرة الوحي ا٤بتضمن للهدل ،كدين ا٢بق كىي مادة
ا٤بصباح الٍب يتقد منها ،كالنور على النور :نور الفطرة الصحيح كاإلدراؾ الصحيح ،كنور الوحي كالكتاب،
فينضاؼ أحد النورين إُف اآلخر؛ فيزداد العبد نوران على نور ،ك٥بذا يكاد ينطق اب٢بق كا٢بكم قبل أف يسمع " ما
" فيو ابألثر مث يبلغو األثر ٗبثل ما كقع يف قلبو كنطق بو فيتفق عنده خاىد العقل كالشرع كالفطرة كالوحي؛ فّبيو
عقلو كفطرتو كذكقو " أف " الذم جاء بو الرسوؿ  ىو ا٢بق ال يتعارض عنده العقل كالنقل البت بل يتصادقاف
كيتوافقاف؛ فهذا عبلم النور على النور (.)1
من لطائف ادلثل :

فادلشكاة يشبهها ما يف اإلرخاد اإل٥بي من انضباط اليقْب كإحاط الدالل اب٤بدلوالت دكف تردد كال انثبلـ.
وحفظ ادلصباح من االنطفاء مع ما ٰبيط ابلقرآف من حفظو من هللا بقولو :إان ٫بن نزلنا الذكر كإان لو
٢بافظوف [ا٢بجر. ]9 :
ومعاين ىداية إرشاد اإلسالـ تشبو ادلصباح يف التبصّب كاإليضاح ،كتبيْب ا٢بقائق من ذلك اإلرخاد.
وسالمتو من أف يطرقو الشك واللبس يشبو الزجاجة يف ٘بلي حاؿ ما ٙبتوم عليو كما قاؿ :كلقد أنزلنا
إليكم آايت مبينات [النور. ]34 :
كالوحي الذم أبلغ هللا بو حقائق الداين من القرآف كالسن يشبو الشجرة ادلباركة الٍب تعطي ٜبرة يستصرج
منها دالئل اإلرخاد.
ك٠باح اإلسبلـ كانتفاء ا٢برج عنو يشبو توسط الشجرة بْب طريف األفق فهو كسط بْب الشدة ا﵀رج كبْب
اللْب ا٤بفرط.
كدكاـ ذلك اإلرخاد ك٘بدده يشبو اإليقاد.
وتعليم النيب ملسو هيلع هللا ىلص أمتو ببياف القرآف كتشريع األحكاـ يشبو الزيت الصايف الذم حصلت بو البصّبة كىو مع
ذلك بْب قريب التناكؿ يكاد ال ٰبتاج إُف إ٢باح ا٤بعلم.
كانتصاب النيب عليو الصبلة كالسبلـ للتعليم يشبو مس النار للسراج ،كىذا يومئ إُف استمرار ىذا اإلرخاد.
كما أف قولو :من خجرة يوميء إُف ا٢باج إُف اجتهاد علماء الدين يف استصراج إرخاده على مركر األزمن ؛
ألف استصراج الزيت من ٜبر الشجرة يتوقف على اعتصار الثمرة كىو االستنباط(.)2
قولو تعاىل ( :ﯮ ﯯ ﯰ):
أل ىذا الذم خبهت بو ا٢بق نور متضاعف قد تناصر فيو ا٤بشكاة كالزجاج كا٤بصباح كالزيت ،حٌب َف تبق
٩با يقول النور كيزيده إخراقان كٲب ٌده إبضاءة :بقي  ،كذلك أف ا٤بصباح إذا كاف يف مكاف متضايق كا٤بشكاة كاف
أضوأ لو كأٝبع لنورهٖ ،ببلؼ ا٤بكاف الواسع فإ ٌف الضوء ينبث فيو كينتشر ،كالقنديل أعوف خيء على زايدة اإلانرة،
 1اجتماع ا١بيوش اإلسبلمي  ،ابن القيم.53 -45 /2:،
 2التحرير كالتنوير ،ابن عاخور.244 /18:
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اَّللي ٥بذا النور الثاقب ىم ٍن يىشاءي من عباده ،أل :يوفق إلصاب ا٢بق من نظر كتدبر
ككذلك الزيت كصفاؤه يىػ ٍه ًدم َّ
بعْب عقلو كاإلنصاؼ من نفسو ،كَف يذىب عن ا١بادة ا٤بوصل إليو ٲبينا كمشاال .كمن َف يتدبر فهو كاألعمى الذم
على رضى هللا عنو« :هللا نور السماكات كاألرض»
سواء عليو جنح الليل الدامس كضحوة النهار الشامس .كعن ٌ
أل نشر فيها ا٢بق كبثو فأضاءت بنوره ،أك نور قلوب أىلها بو(.)1
كا٤براد بنور هللا ،ىو ما أكدع ىف ا٤بوجودات من سنن ،كما رٌكب ىف ا٤بصلوقات من قول ،كما بعث ىف الناس
من رسل ،كما أنزؿ من كتب ،كمن دالئل ،ففي كل ىذا نور من نور هللا(.)2
كٝبل  :نور على نور مستأنف إخارة إُف أف ا٤بقصود من ٦بموع أجزاء ا٤بركب التمثيلي ىنا ىو البلوغ إُف
إيضاح أف ا٥بيئ ا٤بشبو هبا قد بلغت حد ا٤بضاعف لوسائل اإلانرة إذ تظاىرت فيها ا٤بشكاة كا٤بصباح كالزجاج
ا٣بالص كالزيت الصايف ،فا٤بصباح إذا كاف يف مشكاة كاف خعاعو منحصرا فيها غّب منتشر فكاف أخد إضاءة ٥با
٩با لو كاف يف بيت ،كإذا كاف موضوعا يف زجاج صافي تضاعف نوره ،كإذا كاف زيتو نقيا صافيا كاف أخد
إسراجا ،فحصل ٛبثيل حاؿ الدين أك الكتاب ا٤بنزؿ من هللا يف بيانو كسرع فشوه يف الناس ٕباؿ انبثاؽ نور
ا٤بصباح كانتشاره فيما حف بو من أسباب قوة خعاعو كانتشاره يف ا١به ا٤بضاءة بو (.)3
قوله (ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ) يدؿ على أف ا٤براد ابلنور ا٥بداي إُف العلم كالعمل(.)4
فالوجود كلو ،كإف كاف نوران من نور هللا ،ابإلفاض كا٣بلق؛ فإف ىناؾ نور ا٥بداي  ،الذم يضئ البصائر،
كيشرح الصدكر ،كىذا النور يدعو هللا إليو من خاء من خلقو؛ ليكونوا ىف ضياف ىذا النور القدسي؟ كليكونوا
رابنيْبٗ ،با فيهم من النور الرابٓف ،الذم أمدىم هللا بو(.)5
ك٤با علم من ىذا أف ٥بذا ا٤بمثل بو أنواران متظاىرة ٗبعاكن ادلشكاة والزجاجة وادلصباح والزيت ،فلم يبق ٩با
يقوم نوره كيزيده إخراقان ،كٲبده إبضاءة نقي  ،قاؿ يف ا٤بمثل لو{ :نور على نور} أم أف العلم الرابٓف عظيم
االتساع كلما سرحت فيو النظر ،كأطلقت عناف الفكر ،أتى ابلغرائب كال ٲبكن أف يوقف لو على حد.
ك٤با كاف اإلخبار عن مضاعف ىذا النور موجبان العتقاد أنو ال ٱبفى عن أحد ،أخار إُف أنو  -بشموؿ علمو
كٛباـ قدرتو  -يعمى عنو من يريد مع خدة ضيائو ،كعظيم أالئو ،فقاؿ{ :يهدم هللا} أم بعظمتو ا﵀يط بكل
خيء {لنوره من يشاء} كما ىدل هللا من ىدل من ا٤بؤمنْب لتربئ عائش اهنع هللا يضر قبل إنزاؿ براءاها(.)6

 1الكشاؼ ،الز٨بشرم242 /3:
 2التفسّب القرآٓف للقرآف ،ا٣بطيب.1286 /9:،
 3التحرير كالتنوير ،ابن عاخور.242 /18:
 4تفسّب الرازم  ،أبو عبد هللا دمحم الرازم.379 /23 :
 5التفسّب القرآٓف للقرآف ،عبد الكرٔف ا٣بطيب.1289 /9:، ،
 6نظم الدرر ،البقاعي.276 /13 :
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فوائد من اآلايت:
 مناسب موقع ٝبل ( :ﮮ ﮯ ﮰ) بعد ٝبل ( :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ)؛ ألف آايتالقرآف نور؛ قاؿ تعاُف( :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ)
[النساء ، ،]174:كقاؿ( :ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ) [ا٤بائدة.]15:
 الضمّب يف قولو ( :ﮯ) عائد إُف اسم ا١ببلل  ،أم مثل نور هللا ،كا٤براد ب ( ﮯ) كتابو ،أك الدين الذماختاره ،أم مثلو يف إانرة عقوؿ ا٤بهتدين ،فالكبلـ ٛبثيل ٥بيئ إرخاد هللا ا٤بؤمنْب هبيئ ا٤بصباح الذم حفت بو كسائل قوة
اإلخراؽ فهو نور هللا ال ٧بال  ،كإ٭با أكثر تشبيهو اب٤بصباح ا٤بوصوؼ ٗبا معو من الصفات دكف أف يشبو نوره بطلوع الشمس
بعد ظلم الليل؛ لقصد إكماؿ مشاهب ا٥بيئ ا٤بشبو هبا أبهنا حال ظهور نور يبدك يف خبلؿ ظلم ؛ فتنقشع بو تلك الظلم
يف مساح يراد تنويرىا ،كدكف أف يشبو هبيئ بزكغ القمر يف خبلؿ ظلم األفق؛ لقصد إكماؿ ا٤بشاهب ؛ ألف القمر يبدك
كيغيب يف بعض الليل ٖببلؼ ا٤بصباح ا٤بوصوؼ .كبعد ىذا فؤلف ا٤بقصود ذكر ما حف اب٤بصباح من األدكات ليتسُب
كماؿ التمثيل بقبولو تفريق التشبيهات كما سيأيت كذلك ال يتأتى يف القمر(.)1

و ً
 قولو تعاُف« :ك َّ ًلكل خيء ،فهو
ى
اَّللي ب يك ًٌل ىخ ٍيء ىعل هيم» إخارة إُف أف نور هللا ،ىو من علم هللا الكاخف ٌ
نور علم كىداي  ،يصدر عن عاَف ،حكيم ،مدبر ،فيفيض على الوجود ىدل كرٞب  ،كيسكب على ا٤بوجودات
سكين كسبلما كأمنا(.)2
 تشبيو ا٤بؤمن اب٤بشكاة دليل على أف جسد ا٤بسلم ىو مركز ٘بمع النور ،كمركز توجيهو ،كيف ذلك إخارةإُف أف ا٤بؤمن الكامل ينّب للناس الطريق ،كيرل الناس بو ا٢بقائق.
اَّلل -
 الذم أدرؾ حقيق النور قلب ا٤بؤمن كعقلو ،كلكن الذم أدركها كامل خامل قلب دمحم رسوؿ ٌىعوذي بًنيوًر
 -كعقلو؛ ففاض هبا كىو عائد من الطائف ،انفض كفيو من الناس ،عائذ بوجو ربو يقوؿ  ( :أ ي
كج ًه ً
صلى ىح ىعلىٍي ًو أ ىىمير الدنٍػيىا ىك ٍاآل ًخىرةً )( ،)3كفاض هبا يف رحل اإلسراء كا٤بعراج؛ فلما
ىٍ ى
ك الَّذم أى ٍخىرقى ٍ
ت لىوي الظلي ىم ي
ات ،ىك ى
()4
ىْف أ ىىراهي) .
ور أ َّ
سألتو عائش  :ىل رأيت ربك؟ قاؿ(:ني ه
اتسعاً ادلساجد نور

قولو تعاُف ( :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﭑ

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ) [النور.]38:
 1التحرير كالتنوير ،ابن عاخور.234 /18 :
 2التفسّب القرآٓف للقرآف ،عبد الكرٔف ا٣بطيب.1289 /9:،
 3ا٤بعجم الكبّب للطربآف  :يم ٍسنى ًد ىعٍب ًد هللاً بٍ ًن ىج ٍع ىف ور.)181 (،73 /13 ،
 4صحيح مسلم  :ابب يف قولو عليو السبلـ« :نور أْف أراه» ،كيف قولو« :رأيت نورا».)178 (،
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ىذه اآلايت إجاب عن سؤاؿ يثار يف النفس عن تعيْب بعض ٩بن ىداه هللا لنوره؛ فقيل :رجاؿ يف بيوت.
كالرجاؿ أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،كالبيوت مساجد ا٤بسلمْب كغّبىا من بيوت الصبلة يف أرض اإلسبلـ.
كمعُب ال تلهيهم ٘بارة أهنم ال تشغلهم ٘بارة كال بيع عن الصلوات كأكقااها يف ا٤بساجد .فليس يف الكبلـ أهنم
ال يتجركف كال يبيعوف اب٤برة.
اؿ :الٍمس ً
ً
الس ىماء ىك ىما تضيء ي٪بيوـ
اجد بييوت هللا ًيف األ ٍىرض؛ تضيء ألىل َّ
ىعن ابٍن ىعبَّاس ىرضي هللا ىعٍنػ يه ىما قى ى ى ى
الس ىماء ألىل األ ٍىرض(.)1
َّ
حادي عشر  :ظالـ الكفر وحرماف أىلو من نور اذلدى

اَّلل ،ا٤بشرؽ يف قلوب أىل اإلٲباف؛ يعرض
يف مقابل النور ا٤بتجلي يف السماكات كاألرض ،ا٤بتبلور يف بيوت ٌ
السياؽ ٦باالن آخر ٦باالن مظلمان ال نور فيو٨ ،بيفان ال أمن فيو ،ضائعان ال خّب فيو ،ذلك ىو ٦باؿ الكفر الذم يعيش
فيو الكفار  :قاؿ تعاُف( :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ) [النور.]40 -39:
مناسبة اآلايت دلا قبلها:
٤با جرل ذكر أعماؿ ا٤بتقْب من ا٤بؤمنْب كجزائهم عليها بقولو تعاُف( :ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ
ﭑ) [النور]36:إُف قولو( :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭵ) [النور]38 -36 :؛
أعقب ذلك بضده من حاؿ أعماؿ الكافرين الٍب ٰبسبوهنا قرابت عند هللا تعاُف ،كما ىي ٗبغني عنهم خيئان على
عادة القرآف يف إرداؼ البشارة ابلنذارة ،كعكس ذلك.
كاآلايت تعلمنا أنو من َف يتصل بنور هللا فهو يف ظلم ال انكشاؼ ٥با ،كيف ٨بالف ال أمن فيها ،كيف ضبلؿ
ال رجع منو .كهناي العمل سراب ضائع يقود إُف ا٥ببلؾ كالعذاب؛ ألنو ال عمل بغّب عقيدة ،كال صبلح بغّب
اَّلل ىو النور.
اَّلل ىو ا٥بدل .كإف نور ٌ
إٲباف ،إف ىدل ٌ
ٝبل ( :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ )  ،أم ىم ابءكا اب٣بيب فيما ابتغوا ٩با عملوا كقد حفهم

الضبلؿ الشديد فيما عملوا حٌب عدموا فائدتو.
من لطائف التمثيل:
ىذا التمثيل صاٌف العتبار التفريق يف تشبيو أجزاء ا٥بيئ ا٤بشبه أبجزاء ا٥بيئ ا٤بشبو هبا؛ فالضبلالت تشبو
الظلمات ،كاألعماؿ الٍب اقتحمها الكافر لقصد التقرب هبا تشبو البحر ،كما ٱبالط أعمالو ا٢بسن من األعماؿ
 1ركاه الطربآف يف الكبّب  ،319 / 10كقاؿ ا٥بيثمي يف ٦بمع الزكائد ( :)7/2رجالو موثقوف.
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الباطل كالبحّبة ،كالسائب يشبو ا٤بوج يف ٚبليطو العمل ا٢بسن كٚبللو فيو كىو ا٤بوج األكؿ .كما يرد على ذلك من
أعماؿ الكفر كالذبح لؤلصناـ يشبو ا٤بوج الغامر اآليت على ٝبيع ذلك ابلتصلل كاإلفساد كىو ا٤بوج الثآف ،كما
ٰبف اعتقاده من ا٢بّبة يف ٛبييز ا٢بسن من العبث كمن القبيح يشبو السحاب الذم يغشى ما بقي يف السماء من
بصيص أنوار النجوـ ،كتطلبو االنتفاع من عملو يشبو إخراج ا٤باخر يده إلصبلح أمر سفينتو أك تناكؿ ما ٰبتاجو
فبل يرل يده بلو الشيء الذم يريد تناكلو(.)1
ً
وؿ :الش ً
اؿ :دخٍلت علىى عب ًد ًَّ
اَّللً ب ًن َّ ً
َّقي ىم ٍن
ك تىػ يق ي
َّه ٍم يىػٍز يع يمو ىف أىنَّ ى
اَّلل بٍ ًن يع ىمىر فىػ يقٍل ي
الديٍػلىم ًٌي ،قى ى ى ى ي ى ىٍ
ىع ٍن ىعٍبد َّ ٍ
ت :إًنػ ي
ً ً و ً
وؿ ًَّ
ً
ت ىر يس ى
اَّللي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم يىػ يق ي
ىخ ًق ىي ًيف بىطٍ ًن أ ًٌيم ًو ،فىػ ىق ى
وؿ« :إً َّف َّ
صلَّى َّ
ب ىعلى َّي ،ى٠ب ٍع ي
اؿ :ىال أيحل ألى ىحد يىكٍذ ي
اَّلل ى
اَّللى
ًً
ً
ً
و
وؿ:
ك أىقي ي
ض َّل» ،فىل ىذل ى
ىصابىوي ًم ٍن ىذل ى
ىخطىأى ى
ك النوًر ٍاىتى ىدل ،ىكىم ٍن أ ٍ
ىخلى ىق ىخٍل ىقوي ًيف ظيٍل ىم  ،ىكأىلٍ ىقى ىعلىٍي ًه ٍم م ٍن نيوًرهً ،فى ىم ٍن أ ى
اَّللً ىج َّل ىك ىع ىبل(.)2
ىج َّ
ف الٍ ىقلى يم ىع ٍن ًعٍل ًم َّ
عاشراً نور الفطرة يف الكوف
ادلشهد األوؿ:

قاؿ تعاُف( :﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) [النور.]42 -41:
ادلناسبة:
أعقب ٛبثيل ضبلؿ أىل الضبلل ككيف حرمهم هللا ا٥بدل يف قولو( :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
إلى قُلً :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ) ؛ بطلب النظر كاالعتبار كيف ىدل هللا تعاُف كثّبان من أىل
السماكات كاألرض إُف تنزيو هللا ا٤بقتضي اإلٲباف بو كحده ،كٗبا أ٥بم الطّب إُف أصوااها ا٤بعرب عن هبجتها بنعم
كجودىا كرزقها الناخئْب عن إمداد هللا إايىا هبما؛ فكانت أصوااها دالئل حاؿ على تسبيح هللا كتنزيهو عن
الشريك ،فأصوااها تسبيح بلساف ا٢باؿ.
وطب ًبو النيب ؛ لئليذاف أبنو تعاُف أفاض عليو  أعلى مراتب النور
قُلً (﮲ ﮳)
ه
استئناؼ؛ يخ ى
كأجبلىا َّ
كبْب لو من أسرار ا٤بلك كا٤بلكوت أدقها كأخ ىفاىا ،كا٥بمزةي للتَّقرير أم قد علمت علمان يقينيٌان خبيهان
ً
حيح (﮴ ﯖ ﯗ ﯘ) أم ينزىو تعاُف على َّ
الدكاـ
يح ك
الص ً
الصر ً
االستدالؿ َّ
الرصان ً ابلوحي َّ
اب٤بشاىدة يف َّ
القوة ك َّ

ًً
ً
ًً
ا١بليل من نقص أك و
يليق بشأنو ً
خلل (ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ)أم ما
يف ذاتو كصفاتو كأفعالو عن كل ماال ي
فيهما (.)3
 1التحرير كالتنوير ،ابن عاخور.257 /18:
 2صحيح ابن حباف ً :ذ ٍكر إًلٍ ىق ًاء ًَّ
ور ىعلىى ىم ٍن ىخاءى ًم ٍن ىخلٍ ًق ًو ًى ىدايػىتىوي ،)6169(،قاؿ األلبآف :صحيح  :انظر« :ا٤بشكاة»
اَّلل ىج َّل ىك ىع ىبل الن ى
ي
(« ،)101الصحيح » (.)1076
 3تفسّب أيب السعود ،أبو السعود.182 /6 :،
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كاالستفهاـ يف قولو( :﮲ ﮳) مستعمل كناي عن التعجيب من حاؿ فريق ا٤بشركْب الذين ىم من أصحاب
العقوؿ كمع ذلك قد حرموا ا٥بدل؛ ٤با َف ٯبعلو هللا فيهم ،كقد جعل ا٥بدل يف العجماكات؛ إذ جبلها على إدراؾ
أثر نعم الوجود كالرزؽ .كىذا يف معُب قولو تعاُف(ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ) [الفرقاف:

.)1(]44

ورتلة( :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ) :من ٛباـ العربة؛ إذ أكدع هللا يف ٝبيع أكلئك ما بو مبلزمتهم ٤با فطركا
عليو من تعظيم هللا كتنزيهو.
كٚبصيص الطّب ابلذكر من بْب ا٤بصلوقات؛ للمقابل بْب ٨بلوقات األرض كالسماء بذكر ٨بلوقات يف ا١بو
بْب السماء كاألرض؛ كلذلك قيدت ب صافات(.)2
قولو( :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ)؛ ٙبقيق ٤با دؿ عليو الكبلـ السابق من إعطائو ا٥بدل
للعجماكات يف خؤكنو كحرمانو إايه فريقان من العقبلء ،فلو كاف ذلك جاراين على حسب االستحقاؽ؛ لكاف ىؤالء
أىدل من الطّب يف خأهنم(.)3
ا٤بشهد الثآف:
مشهد آخر من مشاىد ىذا الكوف الٍب ٲبر عليها الناس غافلْب كفيها متع للنظر ،كعربة للقلب ،ك٦باؿ
اَّلل كآايتو ،كيف دالئل النور كا٥بدل كاإلٲباف.
للتأمل يف صنع ٌ
قال تعالى ( :ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

ﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚﰛﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) .
مناسبة اآلايت دلا قبلها:
أعقب الدالل على إعطاء ا٥بدل يف قوانْب اإل٥باـ يف العجماكات؛ ابلدالل على خلق ا٣بصائص يف ا١بماد
ٕبيث تسّب على السّب الذم قدره هللا ٥با سّبان ال يتغّب ،فهي بذلك أىدل من فريق الكافرين الذين ٥بم عقوؿ
كحواس ال يهتدكف هبا إُف معرف هللا تعاُف كالنظر يف أدلتها(.)4
ويزجي :يسوؽ ،والركاـ :مشتق من الركم .والركم :ا١بمع كالضم ،كالودؽ  :ا٤بطر ،واخلالؿ :الفتوؽ،

والسنا :ضوء الربؽ كضوء النار.

جعل نزوؿ الربد إصابة؛ ألنو يفسد الزرع كالثمرة.
 1التحرير كالتنوير ،ابن عاخور.258 /18:
 2ا٤برجع السابق.258 /18:
 3ا٤برجع السابق.260 /18:
 4التحرير كالتنوير ،ابن عاخور .260 /18:،
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وإيثار رتلة (ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ)؛ ليتم التناسق مع جو النور الكبّب يف الكوف العريض.
قوله (ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ).
إف التأمل يف تقلب الليل كالنهار هبذا النظاـ الذم ال ٱبتل كال يفَب؛ يوقظ يف القلب ا٢بساسي كتدبر
اَّلل ،إف فطرتنا ٤بتوافق مع فطرتو ،مستمدة من النبع الذم
الناموس الذم يصرؼ ىذا الكوف كالتأمل يف صنع ٌ
يستمد منو ،قائم على ذات الناموس الذم يقوـ عليو ،فاالتصاؿ بضمّب ىذا الوجود يهبنا أنسا كطمأنين  ،كصل
فاَّلل نور السماكات كاألرض
اَّلل ىناؾٌ .
كمعرف  ،كفرح كفرح اللقاء ابلقريب الغائب أك ا﵀جوب! كإننا لنجد نور ٌ
٪ ..بده يف اآلفاؽ كيف أنفسنا يف ذات اللحظ الٍب نشهد فيها ىذا الوجود اب٢بس البصّب ،كالقلب ا٤بتفتح ،
كالتأمل الواصل إُف حقيق التدبّب(.)1
إف اتفاقنا كمؤمنْب مع ا٤بصلوقات الكوني يف حقيق نور الفطرة؛ ٯبعلنا مع الكوف يف أنس ،كاتفاؽ يف
التسبيح ،كال يشذ عن ىذا األنس كىذا التسبيح إال الكافرين الذين طيبً ىعت العقائد الفاسدة على قلوهبم.
اثين عشر  :نشأة احلياة من أصل واحد
تعرض اآلايت نشأة ا٢بياة ،من أصل كاحد ،كطبيع كاحدة ،مث تنوعها ،مع كحدة النشأة كالطبيع .

قاؿ تعاُف( :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋ ﮌ) [الىُر.]44:
مناسبة اآلايت دلا قبلها:
٤با استدؿ سبحانو على كحدانيتو أكالن أبحواؿ السماء كاألرض ،كاثنيان ابآلاثر العلوي ؛ استدؿ اثلثان أبحواؿ
ا٢بيواانت.
والدابة :ما دب على كجو األرض ،أم مشى.
وتنكّب ماء؛ إلرادة النوعي ؛ تنبيهان على اختبلؼ صفات ا٤باء لكل نوع من الدكاب؛ إذ ا٤بقصود تنبيو الناس
إُف اختبلؼ النطف للزايدة يف االعتبار(.)2
كقولو تعاُف( :ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ) [الىُر]41:
ا٤بعُب أف دالئل ا٢بق ظاىرة ،كلكن هللا يقدر ا٥بداي إُف ا٢بق؛ ٤بن يشاء ىدايتو.
اثلث عشر :ادلنافقوف وحرماهنم من االنتفاع ابآلايت ادلبينات
ابلرغم من كضوح اآلايت البياانت كما تتضح الشمس يف فلق السماء لكل انظر إليها؛ إال أف صنفان من
اَّلل ا٤ببينات كال يهتدكف ،فهم يظهركف اإلسبلـ ،كلكنهم ال يتأدبوف أبدب ا٤بؤمنْب يف
الناس ال ينتفعوف آبايت ٌ
 1ا٤برجع السابق.2523 /4:
 2التحرير كالتنوير  ،ابن عاخور.266 /18 :،
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اَّلل  - -كيف الرضى ٕبكمو ،كالطمأنين إليو ،كيوازف بينهم كبْب ا٤بؤمنْب الصادقْب يف إٲباهنم،
طاع رسوؿ ٌ
اَّلل االستصبلؼ يف األرض ،كالتمكْب يف الدين ،كاألمن يف ا٤بقاـ ،جزاء ٥بم على أدهبم مع
أكلئك الذين كعدىم ٌ
اَّلل كرسولو ،كطاعتهم ٌَّلل كرسولو(.)1
ٌ

قال تعاىل ( :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ) ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ
ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ ﰃﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍ ﰎ
ﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) [النور.]54 -47:
مناسب اآلايت ٤با قبلها :
بعد أف ذكرت اآلايت دالئل انفراد هللا تعاُف ابأللوىي كذكر الكفار الصرحاء الذين َف يهتدكا هبا يف قولو:
(ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮍ) [النور]39:؛ اهيأ ا٤بقاـ لذكر صنف آخر من الكافرين الذين َف
يهتدكا آبايت هللا كأظهركا أهنم اىتدكا هبا ،كىم أىل النفاؽ.
كاإلذعاف :االنقياد كالطاع  ،كا٢بيف :الظلم كا١بور.
(َيَقُُلُُنَ )؛ إٲباء إُف أف حظهم من اإلٲباف ٦برد القوؿ دكف االعتقاد(.)2
قُلً َ
والفوز :الظفر اب٤بطلوب الصاٌف .والطاعة :امتثاؿ األكامر كاجتناب النواىي ،واخلشية :ا٣بوؼ .كىي تتعلق
اب٣بصوص ٗبا عسى أف يكوف قد فرط فيو من التكاليف على أهنا تعم التقصّب كلو ،والتقوى :ا٢بذر من ٨بالف
التكاليف يف ا٤بستقبل.
أيضا يف الدنيا.
فجمعت اآلي أسباب الفوز يف اآلخرة ك ن
اَّلل ،كاتصالو
اَّلل كتقواه ،أدب رفيع ،ينبئ عن مدل إخراؽ القلب بنور ٌ
كأدب الطاع ٌَّلل كرسولو ،مع خشي ٌ
بو ،كخعوره هبيبتو.

 1ا٤برجع السابق.2525 /4:
 2التحرير كالتنوير ،ابن عاخور.268 /18 :
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قولو تعاُف  :ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ
ﰘﰙ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ)
مناسبة اآلايت دلا قبلها :

٤با بْب كراىتهم ٢بكم النيب؛ أتوه فقالوا :كهللا لو أمرتنا أف ٬برج من دايران كأموالنا ٣برجنا كلو أمرتنا اب١بهاد
١باىدان؛ فنزلت ىذه اآلي (.)1
اَّلل يعلم إهنم
اَّلل  - -لئن أمرىم اب٣بركج إُف القتاؿ ليصرجن ،ك ٌ
كلقد كاف ا٤بنافقوف يقسموف لرسوؿ ٌ

لكاذبوف ،فهو يرد عليهم متهكما ،ساخرا من أٲباهنم  « :ﰍ ت ﰏ يت ﰑ مث ﰓ » ال ٙبلفوا فإف طاعتكم
اَّللى ىخبً هّب ًٗبا
معركؼ أمرىا ،مفركغ منها ،ال ٙبتاج إُف حلف أك توكيد! كيعقب على التهكم الساخر بقولو « :إً َّف َّ
تىػ ٍع ىمليو ىف» فبل ٰبتاج إُف قسم كال توكيد  ،كقد علم أنكم ال تطيعوف كال ٚبرجوف! ٥بذا يعود فيأمرىم ابلطاع .
اَّلل كأ ً
ً
وؿ»
الر يس ى
ىط ييعوا َّ
الطاع ا٢بقيقي  .ال طاعتهم تلك ا٤بعركف ا٤بفهوم ! «قي ٍل  :أىط ييعوا َّى ى
«فىًإ ٍف تىػولَّوا» كتعرضوا  ،أك تنافقوا كال تنفذكا «فىًإَّ٭با علىي ًو ما يً
ٞبٌ ىل» من تبليغ الرسال كقد قاـ بو كأداه
ىٍ
ىٍ
ً
«كعلىي يكم ما يً
ٞبٌٍلتي ٍم» كىو أف تطيعوا كٚبلصوا .كقد نكصتم عنو كَف تؤدكه  « :ىكإً ٍف تيط ييعوهي تىػ ٍهتى يدكا» إُف ا٤بنهج القؤف
ىىٍ ٍ
الرس ً
ْب» فليس مسؤكال عن إٲبانكم ،كليس مقصرا إذا أنتم
وؿ إًَّال الٍبىبلغي الٍ يمبً ي
ا٤بؤدم إُف الفوز كالفبلح « .ىكما ىعلىى َّ ي
اَّلل كأمر الرسوؿ.
توليتم .إ٭با أنتم ا٤بسئولوف ا٤بعاقبوف ٗبا توليتم كٗبا عصيتم كٗبا خالفتم عن أمر ٌ
رابع عشر  :من ذتار اتباع النور اإلذلي

الوعد ابستخالؼ األمة والتمكْب ذلا
اَّلل عليو كسلم -أف يستصلفهم يف األرض ،كأف
اَّلل الذين آمنوا كعملوا الصا٢بات من أم دمحم -صلى ٌ
كعد ٌ
اَّلل كاقع.
اَّلل حق .ككعد ٌ
اَّلل .ككعد ٌ
ٲبكن ٥بم دينهم الذم ارتضى ٥بم ،كأف يبد٥بم من بعد خوفهم أمنا ،ذلك كعد ٌ
اَّلل كعده.
كلن ٱبلف ٌ
قاؿ تعاُف( :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸﭹﭺﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ) ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ) [النور.]56:
قاؿ ابن كثّب -رٞبو هللا – " ىذا كعد من هللا لرسولو ؛ أبنو سيجعل أمتو خلفاء األرض ،أم :أئم الناس
كالوالة عليهم ،كهبم تصلح الببلد ،كٚبضع ٥بم العباد ،كليبدلن بعد خوفهم من الناس أمنا كحكما فيهم ،كقد فعل
 1تفسّب القرطيب ،القرطيب.296 /12:
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تبارؾ كتعاُف ذلك .كلو ا٢بمد كا٤بن  ،فإنو َف ٲبت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حٌب فتح هللا عليو مك كخيرب كالبحرين ،كسائر
جزيرة العرب كأرض اليمن بكما٥با .كأخذ ا١بزي من ٦بوس ىجر ،كمن بعض أطراؼ الشاـ ،كىاداه ىرقل ملك
الركـ كصاحب مصر كاإلسكندري -كىو ا٤بقوقس -كملوؾ عماف كالنجاخي ملك ا٢ببش  ،الذم ٛبلك بعد
أصحم  ،رٞبو هللا كأكرمو.
مث ٤با مات رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كاختار هللا لو ما عنده من الكرام  ،قاـ ابألمر بعده خليفتو أبو بكر الصديق ،فلم
خعث ما كىى عند موتو ،عليو الصبلة كالسبلـ كأطد جزيرة العرب كمهدىا ،كبعث ا١بيوش اإلسبلمي إُف ببلد
فارس صحب خالد بن الوليد ،هنع هللا يضر ،ففتحوا طرفا منها ،كقتلوا خلقا من أىلها .كجيشا آخر صحب أيب عبيدة،
هنع هللا يضر ،كمن معو من األمراء إُف أرض الشاـ ،كاثلثا صحب عمرك بن العاص ،هنع هللا يضر ،إُف ببلد مصر ،ففتح هللا للجيش
الشامي يف أايمو بصرل كدمشق ك٨باليفهما من ببلد حوراف كما كاالىا ،كتوفاه هللا عز كجل ،كاختار لو ما عنده
من الكرام  .كمن على اإلسبلـ كأىلو أبف أ٥بم الصديق أف استصلف عمر الفاركؽ ،فقاـ يف األمر بعده قياما اتما،
َف يدر الفلك بعد األنبياء  -عليهم السبلـ -على مثلو ،يف قوة سّبتو ككماؿ عدلو .كت يف أايمو فتح الببلد
الشامي بكما٥با ،كداير مصر إُف آخرىا ،كأكثر إقليم فارس ،ككسر كسرل كأىانو غاي ا٥بواف ،كتقهقر إُف أقصى
٩بلكتو ،كقصر قيصر ،كانتزع يده عن ببلد الشاـ فا٫باز إُف قسطنطين  ،كأنفق أموا٥بما يف سبيل هللا ،كما أخرب
بذلك ككعد بو رسوؿ هللا ،عليو من ربو أت سبلـ كأزكى صبلة.
مث ٤با كانت الدكل العثماني  ،امتدت ا٤بمالك اإلسبلمي إُف أقصى مشارؽ األرض كمغارهبا ،ففتحت ببلد
ا٤بغرب إُف أقصى ما ىنالك :األندلس ،كقربص ،كببلد القّبكاف ،كببلد سبت ٩با يلي البحر ا﵀يط ،كمن انحي
ا٤بشرؽ إُف أقصى ببلد الصْب ،كقتل كسرل ،كابد ملكو ابلكلي  .كفتحت مدائن العراؽ ،كخراساف ،كاألىواز،
كقتل ا٤بسلموف من الَبؾ مقتل عظيم جدا ،كخذؿ هللا ملكهم األعظم خاقاف ،كجيب ا٣براج من ا٤بشارؽ كا٤بغارب
إُف حضرة أمّب ا٤بؤمنْب عثماف بن عفاف ،هنع هللا يضر .كذلك بربك تبلكتو كدراستو كٝبعو األم على حفظ القرآف(.)1
كقاؿ ابن عاخور –رٞبو هللا – " ففي الوعد ابالستصبلؼ كالتمكْب كتبديل ا٣بوؼ أمنا؛ إٲباء إُف التهيؤ
لتحصيل أسبابو مع ضماف التوفيق ٥بم كالنجاح إف ىم أخذكا يف ذلك ،كأف مبلؾ ذلك ىو طاع هللا كالرسوؿ
 ( :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭫ) [النور ، ]54 :كإذا حل االىتداء يف النفوس؛ نشأت الصا٢بات؛ فأقبلت
مسببااها تنهاؿ على األم  ،فاألسباب ىي اإلٲباف كعمل الصا٢بات"(.)2
فمٌب اىتم كالة األمور كعموـ األم ابتباع ما كضح ٥بم الشرع؛ ٙبقق كعد هللا إايىم هبذا الوعد ا١بليل.
حقيقة االستخالؼ يف األرض؟

االستصبلؼ :جعلهم خلفاء ،أم عن هللا يف تدبّب خؤكف عباده
 1تفسّب ابن كثّب ،ابن كثّب.78 /6 :
 2التحرير كالتنوير ،ابن عاخور.283 /18:
 3ا٤برجع السابق.285 /18:
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إف االستصبلؼ يف األرض قدرة على العمارة كاإلصبلح ،ال على ا٥بدـ كاإلفساد .كقدرة على ٙبقيق العدؿ
كالطمأنين  ،ال على الظلم كالقهر .كقدرة على االرتفاع ابلنفس البشري كالنظاـ البشرم ،ال على اال٫بدار ابلفرد
اَّلل الذين آمنوا كعملوا الصا٢بات.
كا١بماع إُف مدارج ا٢بيواف! كىذا االستصبلؼ ىو الذم كعده ٌ
كيف اآلي دالل كاضح على "أف خلفاء األم مثل :أيب بكر كعمر كعثماف كعلي كا٢بسن كمعاكي كانوا
ٗبحل الرضى من هللا تعاُف؛ ألنو استصلفهم استصبلفا كامبل كما استصلف الذين من قبلهم كفتح ٥بم الببلد من
ا٤بشرؽ إُف ا٤بغرب كأخاؼ منهم األكاسرة كالقياصرة"(.)1
َقد جمعت ٌذي اآلية (ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ) ٝبيع األعماؿ
الصا٢بات فأٮبها ابلتصريح ،كسائرىا بعموـ حذؼ ا٤بتعلق بقولو( :ﮙ ﮚ) أم يف كل ما أيمركم
كينهاكم ،كرتب على ذلك رجاء حصوؿ الرٞب ٥بم ،أم يف الدنيا بتحقيق الوعد الذم من رٞبتو األمن كيف اآلخرة
ابلدرجات العلى(.)2
كقد كاف ا٤بشركوف يومئذ َف يزالوا يف قوة ككثرة ،ككاف ا٤بسلموف َف يزالوا ٱبافوف أبسهم فرٗبا كاف الوعد ابألمن
من أبسهم متلقى ابلتعجب كاالستبطاء الشبيو ابلَبدد؛ فجاء قولو( :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ) [النور]57:؛ تطمينان كتسلي .
خامس عشر :نور من آداب االستئذاف داخل البيوت

(ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ)
[النور]58:
مناسبة اآلايت دلا قبلها:
٤با سبق يف السورة ذكر أحكاـ االستئذاف على البيوت؛ ذكر يف ىذه اآلي أحكاـ االستئذاف يف داخل
البيوت.
عقب سبحانو على اآلي بقولو « :ك َّ ً
ً
اَّلل بنفوس البشر ،كما يصلحها
اَّللي ىعل هيم ىحك هيم» ألف ا٤بقاـ مقاـ علم ٌ
ى
من اآلداب كمقاـ حكمتو كذلك يف عبلج النفوس كالقلوب.
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ) [النور.]59:
 1ا٤برجع السابق.289 /18:
 2ا٤برجع السابق.286 /18:
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شلا يستفاد من اآلية:

 -1ٯبب أف ينشأ األطفاؿ على سَب العورة؛ حٌب يكوف ذلك كالسجي فيهم إذا كربكا.
 -2تعيْب االستئذاف يف ىذه األكقات الثبلث ؛ ألهنا أكقات خلوة الرجاؿ كالنساء ،كأكقات التعرم من الثياب،
كىي أكقات نوـ .
َ-3قُلً( :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ) أم مثل ذلك البياف الذم طرؽ أ٠باعكم يبْب هللا لكم
اآلايت ،فبيانو ابلغ الغاي يف الكماؿ حٌب لو أريد تشبيهو ٤با خبو إال بنفسو.
-4قُلً( :﮳ ﮴ ﯖ ﯗ)؛ ليعلم أف األطفاؿ إذا بلغوا ا٢بلم؛ تغّب حكمهم يف االستئذاف إُف حكم
استئذاف الرجاؿ.
سادس عشر :الرخصة يف الدخوؿ على القواعد من النساء
قاؿ تعاُف( :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ) [النور.]60:

النساء القواعد اللوايت كربف كقعدف عن ا٤بيل إليهن كاالفتتاف هبن(.)1
فهؤالء القواعد ال حرج عليهن أف ٱبلعن ثياهبن ا٣بارجي  ،على أال تنكشف عورااهن كال يكشفن عن زين ،
كخّب ٥بن أف يبقْب كاسيات بثياهبن ا٣بارجي الفضفاض  ،ك٠بي ىذا استعفافان .أم طلبان للعف كإيثاران ٥با؛ ٤با بْب
التربج كالفتن من صل كبْب التحجب كالعف من صل .
سابع عشر :نور من أحكاـ تنظيم العالقات واالرتباطات بْب األقارب واألصدقاء
(ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯﮰﮱ﮲﮳﮴ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ

ﯯ ﯰ ﯱ) [النور.]61:
سبب النزوؿ :

( )2

عن عائش قالت كاف ا٤بسلموف يرغبوف يف النفّب مع رسوؿ هللا  فيدفعوف مفاتيحهم إُف ضمناىم
كيقولوف ٥بم قد أحللنا لكم أف أتكلوا ما أحببتم فكانوا يقولوف إنو ال ٰبل لنا أهنم أذنوا من غّب طيب نفس فأنزؿ
 1البحر ا﵀يط يف التفسّب ،أبو حياف.70 /8 :
 2الضمان  :الزمان .
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هللا عز كجل(ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ)إُف قولو ( ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ) (.)1
قُلً  « :ﮒ ﮓ » يدخل فيها بيت االبن كبيت الزكج ،فبيت االبن بيت ألبيو ،كبيت الزكج بيت
لزكجتو ،كتليها بيوت اآلابء ،فبيوت األمهات .فبيوت اإلخوة ،فبيوت األخوات .فبيوت األعماـ  ،فبيوت
العمات .فبيوت األخواؿ ،فبيوت ا٣باالت ،كيضاؼ إُف ىذه القراابت ا٣بازف على ماؿ الرجل فلو أف أيكل ٩با
ٲبلك مفاٙبو اب٤بعركؼ كال يزيد على حاج طعامو .كيلحق هبا بيوت األصدقاء .ليلحق صلتهم بصل القراب  .عند
عدـ التأذم كالضرر .فقد يسر األصدقاء أف أيكل أصدقاؤىم من طعامهم بدكف استئذاف.
فإذا انتهى من بياف البيوت الٍب ٯبوز األكل منها؛ بىػ َّْب ا٢بال الٍب ٯبوز عليها األكل ( :﮳ ﮴

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ) فقد كاف من عادات بعضهم يف ا١باىلي أال أيكل طعاما على انفراد،
اَّلل ىذا ا٢برج ا٤بتكلف ،كرد األمر إُف بساطتو ببل تعقيد ،كأابح أف
فإف َف ٯبد من يؤاكلو عاؼ الطعاـ! فرفع ٌ
أيكلوا أفرادا أك ٝباعات.
فإذا انتهى من بياف ا٢بال الٍب يكوف عليها األكل ذكر آداب دخوؿ البيوت الٍب يؤكل فيها  « :ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ » كىو تعبّب لطيف عن قوة الرابط بْب
ا٤بذكورين يف اآلي  .فالذم يسلم منهم على قريبو أك صديقو يسلم على نفسو ،كالتحي الٍب يلقيها عليو ىي ٙبي
اَّللٙ .بمل ذلك الركح ،كتفوح بذلك العطر .كتربط بينهم ابلعركة الوثقى الٍب ال انفصاـ ٥با؛ كىكذا ترتبط
من عند ٌ
قلوب ا٤بؤمنْب برهبم يف الصغّبة كالكبّبة  « :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ »،
كتدركوف ما يف ا٤بنهج اإل٥بي من حكم كمن تقدير.
فوائد من اآلايت:
خص ىؤالء ابلذكر؛ العتيادىم التَّبس ىط فيما بينيهم.
َّ -1
أنفسكم؛ ٤با بينكم كبينهم من القراب ال ًٌديني ً
-2قُلً { ﯠ ﯡ ﯢ } أم على أىلًها الذين ٗبنزل ً
ي
كالنَّسبي ً ا٤بوجب لذلك.
ً
كٙبوزكف
الشرائ ًع ك
-3قُلً (ﯯ ﯰ) أم ما يف تضاعيفها من َّ
األحكاـ كتعملوف ٗبوجبها ي
بذلك سعاد ىة الدَّارين.

 1الصحيح ا٤بسند من أسباب النزكؿ ،152 :قاؿ ا٢بافظ ا٥بيثمي يف اجملمع ،84/7:ركاه البزار كرجالو رجاؿ الصحيح.
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 -4قولو ( ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ)؛ لئبل ٯبعلوا
القراب كالصداق كا٤بصالط مبيح إلسقاط اآلداب؛ فإف كاجب ا٤برء أف يبلزـ اآلداب مع القريب كالبعيد كال يغرنو
قوؿ الناس :إذا استوى احلب سقط األدب.
سابع عشر :نور من آداب ادلسلمْب مع رسوؿ هللا 
قاؿ تعاُف( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲) [النور.]64:
ً
ً
األحكاـ الٍب من
أطاعوٮبا يف ٝبيع
أم َّإ٭با الكاملوف يف
اإلٲباف؛ الذين آمنيوا اب﵁ كرسولًو عن صميم قلوهبم ك ي
األحكاـ ا٤بتعلًٌق ً بعام أحو ًا٥بم ا٤بطَّردة يف الوقوع كأحو ًا٥بم الواقع ٕبسب االتًٌ ً
ً
ً
فاؽ كما
صل من قبل من
ٝبلتها ما في ٌ
إذا كانوا معو  على أمر مهم ٯبب اجتماعهم يف خأنو كا١بمع ً كا ً
ألعياد ك ً
ا٢بركب كغ ًّبىا من األمور الدَّاعي ً إُف
ي
ى
()1
اجتماع أكِف اآلر ًاء كالتَّجا ًرب .
مث ٰبذر ا٤بنافقْب الذين يتسللوف كيذىبوف بدكف إذف ،يلوذ بعضهم ببعض ،كيتدارل بعضهم ببعض ،فعْب
اَّلل عليهم ،كإف كانت عْب الرسوؿ ال تراىم  « :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ».
ٌ
مث قاؿ « ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ».

فليحذر الذين ٱبالفوف عن أمره ،كيتبعوف هنجان غّب هنجو ،كيتسللوف من الصف ابتغاء منفع أك اتقاء مضرة؛
ليحذركا أف تصيبهم فتن من "٧بن يف الدنيا ،أك قتل ،أك زالزؿ كأىواؿ ،أك تسليط سلطاف جائر ،أك قسوة القلب
عن معرف الرب ،أك إسباغ النعم استدراجان"(.)2
اَّلل ،كهنجو الذم ارتضاه للحياة.
(ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ) يف الدنيا أك يف اآلخرة؛ جزاء ا٤بصالف عن أمر ٌ

فوائد من اآلايت:

-1قُلً { ﭳ ﭴ ﭵ }؛ ذكر االستغفار للمستأذنْب؛ دليل على أف األفضل أف ال يستأذف.
خّب هللا رسولو يف اإلذف ٤بن استأذنو من ا٤بؤمنْب؛ ألنو أعلم ابلشأف الذم قضاؤه أرجح من حضور األمر
َّ -2
ا١بامع؛ ألف مشيئ النيب ال تكوف عن ىول كلكن لعذر كمصلح .
 1تفسّب أيب السعود ،أبو السعود.197 /6 : ،
 2تفسّب النسفي ،أبو الربكات عبد هللا النسفي .523 /2 :
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 -3قولو تعاُف (ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ) ىذه اآلي أصل من نظاـ
ا١بماعات يف مصاٌف األم ؛ ألف من السن أف يكوف لكل اجتماع إماـ كرئيس يدير أمر ذلك االجتماع .كقد
أخارت مشركعي اإلمام إُف ذلك النظاـ .كمن السن أف ال ٯبتمع ٝباع إال أمركا عليهم أمّبا فالذم يَبأس ا١بمع
ىو قائم مقاـ كِف أمر ا٤بسلمْب فهو يف مقاـ النيب ملسو هيلع هللا ىلص فبل ينصرؼ أحد عن اجتماعو إال بعد أف يستأذنو؛ ألنو لو
جعل أمر االنسبلؿ لشهوة ا٢باضر لكاف ذريع النفضاض االجتماعات دكف حصوؿ الفائدة الٍب ٝبعت ألجلها،
ككذلك األدب أيضان يف التصلف عن االجتماع عند الدعوة إليو كاجتماع اجملالس النيابي كالقضائي كالديني أك
التصلف عن ميقات االجتماع ا٤بتفق عليو إال لعذر كاستئذاف(.)1
 -4قُلً( :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ) فيو لطيف االطبلع على أحوا٥بم؛ ألهنم كانوا يسَبكف نفاقهم.
-5قُلً (ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ) أم أف هللا مالك ما يف السماكات كاألرض ،ٯبازم عباده
ٗبا يستحقوف كىو عاَف ٗبا يفعلوف ،كإخارة إُف أف ما خرعو يف ىذه السورة من آاثر ملكو ألفراد ٩بلكتو؛ ٗبا يعود
عليهم ابلنفع الدنيوم كاألخركم.

اخلادتة وأىم النتائج والتوصيات
ا٢بمد ﵁ الذم كفقِب إلعداد ىذا البحث ،كنسأؿ هللا القبوؿ ا٢بسن.
وكانت أىم النتائج:
 .7ا٤بقصود ببناء السورة القرآني  :ضم معآف آاثر أ٠باء هللا ا٢بسُب كصفاتو العليا يف السورة بعضها إُف
أتثّبا يف نفس القارئ ا٤بتدبر ٥با بعظم هللا كتقديسو كاستحقاقو
صبًح كالبناء ٍ
بعض حٌب تي ٍ
ا﵀ ىكم؛ لتي ٍحدث ن
ابالنفراد ابلعبادة.
أثر من اآلاثر يف ا٣بلق كاألمر.
لكل اس وم من أ٠بائو  ه
ًٌ .1
٠ .8بيت أ٠باء هللا اب٢بسُب؛ ألف كل اسم داؿ على صف كماؿ عظيم  ،كألهنا تدؿ على معاف حسن من
ٛبجيد كتقديس كغّبىا.
العليا ،كٝبيع األ٠باء ا٢بسُب خرح ال٠بو األعظم(هللا).
ٝ .4بيع القرآف خرح أل٠باء هللا ا٢بسُب كصفاتو ي
 .4مقصد سورة النور :ذكر أحكاـ العفاؼ كالسَب.
 .1بينًيىت سورة (النور) على آاثر ا٠بو كصفتو النور الذل ىدل بو عباده إُف طريق ا٢بق ،كبناء أسرىم
كدكلتهم على نور من هللا عز كجل..
 .1من آاثر ا٠بو كصفتو النور يف السورة أف خرع لعباده مػن األحكػاـ مػا يقشػع بػو ظػبلـ ا٤بعاصػي كالػذنوب،
كيطهػػر الفػػرد ،كاألسػػرة كاجملتمػػع مػػن األم ػراض ا١بنسػػي كغّبىػػا ،كمػػا قشػػع ظػػبلـ االاهػػاـ عػػن السػػيدة عائش ػ حبيب ػ
 1التحرير كالتنوير ،ابن عاخور.308 /18 :
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رسػػوؿ هللا  ،كمػػن آاثر ا٠بػػو النػػور ،أف ىػػدل عبػػاده إُف معرفػ حقػػائق األمػػور بسػػبب نػػوره يف قلػػوهبم ،كجعػػل يف
األرض ا٤بساجد نوران تضيء ألىل األرض ،ككعد عباده الذين أانر قلوهبم بنوره ابلتمكْب يف األرض ليضيئوا للناس
طريق النور ا٤بوصل إُف رضا رهبم.
 .1بناء الكوف كما فيو على نور الفطرة النقي الٍب تعَبؼ ﵁ ابلعبادة ك التسػبيح(ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ)
[النور ،]41:كأنزؿ من السماء نور الوحي فمن تلقاه تلقػي استسػبلـ كإذعػاف؛ فقػد ٝبػع بػْب النػورين ،نػور الفطػرة،
كنور الوحي؛ ليصبح (ﯮ ﯯ ﯰ).
التوصيات:

أوصي بػػ:

 .1إعداد رسائل علمي يف خرح بناء سورة اجملادل على آاثر اسم هللا (هللا) ،ككذلك سورة ا٢بج؛ لبناء
السورتْب على األلوىي  ،ككذلك سورة الرٞبن ا٤ببني على الرٞباني  ،كسورة مرٔف أيضان ا٤ببني على الرٞباني  ،كسورة
ا٤بلك ا٤ببني على آاثر اسم هللا كصفتو (ا٤بلك).
 .2إعداد موسوع علمي بعنواف ( بناء سور القرآف على أ٠باء هللا ا٢بسُب كصفاتو العليا).
 .3تبِب أحد أقساـ القرآف كعلومو يف أحد ا١بامعات تفسّبان كامبلن يقسم على الطبلب يعتِب بػ (بناء سور

القرآف على أمساء هللا احلسُب وصفاتو العليا).


فهرس ادلراجع
ـ

بد،
-1
اإلحساف يف تقريب صحيح ابن حباف ،ابن حباف ،دمحم بن حباف بن أٞبد بن حباف بن معاذ بن ىم ٍع ى
التميمي ،أبو حات ،الدارمي ،البيسٍب 1408(،ىػ 1988 -ـ ، ).ترتيب :األمّب عبلء الدين علي بن بلباف الفارسي ،حققو
كخرج أحاديثو كعلق عليو :خعيب األرنؤكط ،الطبع  :األكُف ،بّبكت ،مؤسس الرسال .
إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب ،ابن قيم ا١بوزي  ،دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين1411(،ىػ -
-2
 1991ـ)ٙ ، ،بقيق :دمحم عبد السبلـ إبراىيم ،الطبع  :األكُف ،بّبكت ،دار الكتب العلمي .
البحر ا﵀يط يف التفسّب ،أبو حياف ،دمحم بن يوسف بن علي بن يوسف بن حياف أثّب الدين
-3
األندلسي1420(،ىػ) ، ،ا﵀قق :صدقي دمحم ٝبيل ،د .ط ،بّبكت ،دار الفكر.
بدائع الفوائد ،ابن القيم ،دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ( ،د .ت) ،د .ط ،بّبكت ،لبناف ،دار
-4
الكتاب العريب.
الربىاف يف علوـ القرآف ،الزركشي ،أبو عبد هللا بدر الدين دمحم بن عبد هللا بن هبادر الزركشي1376( ،ىػ -
-5
1957ـ)  ،ا﵀قق :دمحم أبو الفضل إبراىيم ،الطبع  :األكُف ،القاىرة ،دار إحياء الكتب العربي عيسى البايب ا٢بليب
كخركائو.

 62جملة املدونة :الصية اخلامصة ،العدد املسدوج ،71- 71حمرو ٍ7441ـ  /أكتوبر 1171و
التحرير كالتنويرٙ« ،برير ا٤بعُب السديد كتنوير العقل ا١بديد من تفسّب الكتاب اجمليد» ،ابن عاخور ،دمحم الطاىر
-6
بن دمحم بن دمحم الطاىر1984( ،ـ) ، ،د .ط ،تونس ،الدار التونسي للنشر.
ٙبف األحوذم بشرح جامع الَبمذم ،ا٤بباركفورم ،أبو العبل دمحم عبد الرٞبن بن عبد الرحيم ا٤بباركفورل(د.ت)،
-7
(،د.ط) ،بّبكت ،دار الكتب العلمي .
تفسّب أيب السعود «إرخاد العقل السليم إُف مزااي الكتاب الكرٔف» ،أبو السعود ،دمحم بن دمحم بن مصطفى
-8
العمادم (،د.ت) ، ، ،د .ط ،بّبكت ،دار إحياء الَباث العريب.
تفسّب القرآف ا٢بكيم (تفسّب ا٤بنار) ،رخيد رضا ،دمحم رخيد بن علي رضا بن دمحم مشس الدين بن دمحم هباء الدين
-9
بن منبل علي خليف القلموٓف ا٢بسيِب1990(،ـ) ، ،د.ط ،القاىرة ،ا٥بيئ ا٤بصري العام للكتاب.
 -10التوضيح كالبياف لشجرة اإلٲباف ،آؿ سعدم ،أبو عبد هللا ،عبد الرٞبن بن انصر بن عبد هللا بن انصر بن ٞبد،
(د.ت) ، ،د.ط ،د.ف.
 -11تيسّب اللطيف ا٤بناف يف خبلص تفسّب القرآف ،آؿ سعدم ،أبو عبد هللا ،عبد الرٞبن بن انصر بن عبد هللا بن
انصر بن ٞبد1422( ،ىػ) ، ،الطبع  :األكُف ،ا٤بملك العربي السعودي  ،كزارة الشئوف اإلسبلمي كاألكقاؼ كالدعوة
كاإلرخاد.
 -12ا١بامع الصحيح للسنن كا٤بسانيد ،عبد ا١ببار ،صهيب ، ،)2014( ،د.ط ،د.ف.
 -13ا١بامع ا٤بسند الصحيح ا٤بصتصر من أمور رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كسننو كأايمو = صحيح البصارم ،البصارم ،دمحم بن
إ٠باعيل أبو عبد هللا ،ا﵀قق :دمحم زىّب بن انصر الناصر1422( ،ىػ) ، ،ط ( ،)1دار طوؽ النجاة (مصورة عن السلطاني
إبضاف ترقيم ،ترقيم دمحم فؤاد عبد الباقي).
 -14ا١بامع ألحكاـ القرآف = تفسّب القرطيب ،القرطيب ،أبو عبد هللا دمحم بن أٞبد بن أيب بكر بن فرح
األنصارم1384(،ىػ 1964 -ـ)ٙ ، ،بقيق :أٞبد الربدكٓف كإبراىيم أطفيش ،ط ( ،)2القاىرة ،دار الكتب ا٤بصري .
 -15ح ً
اضي ككً ىفاي ي َّ ً
اب علىى ت ٍفس ًّب البيضا ًكم ،الٍمس َّماةً :عنىاي ي ال ىق ً
يضاكم ،ا٣بفاجي،
اخي ي ًٌ
الراضى ىعلىى ت ٍفس ًّب البى ى
ى ى
الش ىه ً ى
ى
يى
خهاب الدين أٞبد بن دمحم بن عمر ا٤بصرم ا٢بنفي(،د.ط)  ،بّبكت  ،دار صادر.
 -16ركح ا٤بعآف يف تفسّب القرآف العظيم كالسبع ا٤بثآف ،اآللوسي ،خهاب الدين ٧بمود بن عبد هللا ا٢بسيِب،
(1415ىػ) ، ،ا﵀قق :علي عبد البارم عطي  ،ط ( ،)1بّبكت ،دار الكتب العلمي .
 -17سنن ابن ماجو ،ابن ماج  ،أبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزكيِب(،د.ت) ٙ ،بقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي ،القاىرة ،دار
إحياء الكتب العربي  -فيصل عيسى البايب ا٢بليب.
 -18سنن الَبمذم ،الَبمذم ،دمحم بن عيسى بن ىس ٍورة بن موسى بن الضحاؾ أبو عيسى (1395ىػ 1975 -ـ)،
ٙبقيق كتعليق :أٞبد دمحم خاكر (جػ  ،)2 ،1كدمحم فؤاد عبد الباقي (جػ  ،)3كإبراىيم عطوة عوض ا٤بدرس يف األزىر الشريف
(جػ  ،)5 ،4ط( ،)2مصر ،خرك مكتب كمطبع مصطفى البايب ا٢بليب.
 -19خرح أ٠باء هللا ا٢بسُب يف ضوء الكتاب كالسنَّ  ،القحطآف ،د .سعيد بن علي بن كىف(،د.ت) ،الرايض،
مطبع سفّب ،مؤسس ا١بريسي للتوزيع كاإلعبلف.
 -20خفاء العليل يف مسائل القضاء كالقدر كا٢بكم كالتعليل ،ابن قيم ا١بوزي  ،دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد
مشس الدين1398(،ىػ1978-ـ) ، ،بّبكت ،لبناف ،دار ا٤بعرف .
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 -21طريق ا٥بجرتْب كابب السعادتْب ،ابن قيم ا١بوزي  ،دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين1394( ،ىػ)،
 ،القاىرة ،مصر ،دار السلفي .
 -22غرائب القرآف كرغائب الفرقاف ،النيسابورم ،نظاـ الدين ا٢بسن بن دمحم بن حسْب القمي1416(،ىػ)  ،ا﵀قق:
الشيخ زكراي عمّبات ،بّبكت ،دار الكتب العلمي .
 -23الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل ،الز٨بشرم ،أبو القاسم ٧بمود بن عمرك بن أٞبد ،الز٨بشرم جار
هللا1407(،ىػ) ، ،ط ( ،)3بّبكت ،دار الكتاب العريب.
 -24الكليات معجم يف ا٤بصطلحات كالفركؽ اللغوي  ،الكفوم ،أيوب بن موسى ا٢بسيِب القرٲبي أبو البقاء
ا٢بنفي(،د.ت)  ،ا﵀قق :عدانف دركيش  -دمحم ا٤بصرم ،بّبكت ،مؤسس الرسال .
 -25مباحث يف إعجاز القرآف ،مسلم ،مصطفى1426( ،ىػ 2005 -ـ) ، ،ط ( ،)3دمشق ،دار القلم.
 -26ا﵀رر الوجيز يف تفسّب الكتاب العزيز ابن عطي  ،أبو دمحم عبد ا٢بق بن غالب بن عبد الرٞبن بن ٛباـ،
(1422ىػ) ، ،ا﵀قق :عبد السبلـ عبد الشايف دمحم ،ط ( ،)1بّبكت ،دار الكتب العلمي .
 -27ا٤بصتصر يف تفسّب القرآف الكرٔفٝ ،باع من علماء التفسّب ،ط ( ،)3مركز تفسّب للدراسات القرآني  ،الرايض،
1436ىػ.
 -28مدارج السالكْب بْب منازؿ إايؾ نعبد كإايؾ نستعْب ،ابن القيم ،دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين،
(1416ىػ 1996 -ـ) ،ـ  ،ا﵀قق :دمحم ا٤بعتصم اب﵁ البغدادم ،ط ( ،)3بّبكت ،دار الكتاب العريب.
 -29ا٤بستدرؾ على الصحيحْب ،ابن البيع ،أبو عبد هللا ا٢باكم دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن ٞبدكيو بن نيعيم بن ا٢بكم
الضيب الطهمآف النيسابورمٙ ، ،)1990 - 1411(،بقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،الطبع  :األكُف ،بّبكت ،دار
الكتب العلمي .
 -30ا٤بسند الصحيح ا٤بصتصر بنقل العدؿ عن العدؿ إُف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،مسلم ،أبو ا٢بسن القشّبم
النيسابورم(،د.ت) ، ،ا﵀قق :دمحم فؤاد عبد الباقي ،بّبكت ،دار إحياء الَباث العريب.
سمى (إعجاز القرآف كمعَبؾ األقراف) ،السيوطي ،عبد الرٞبن بن أيب بكر،
 -31معَبؾ األقراف يف إعجاز القرآف ،كيي َّ
جبلؿ الدين السيوطي 1408(،ىػ  1988 -ـ) ،الطبع  :األكُف  ،بّبكت – لبناف ،دار الكتب العلمي .
 -32معجم مقاييس اللغ  ،ابن فارس ،أٞبد بن فارس بن زكرايء القزكيِب الرازم ،أبو ا٢بسْب1399( ،ىػ -
1979ـ) ، ،ا﵀قق :عبد السبلـ دمحم ىاركف ،د .ط ،بّبكت ،دار الفكر.
٧بمد بن أيب بكر بن أيوب( ،د.ت)، ،
 -33مفتاح دار السعادة كمنشور كالي العلم كاإلرادة ،ابن قيم ا١بوزيَّ َّ :
(د.ط) ،بّبكت ،دار الكتب العلميَّ .
 -34ا٤بفردات يف غريب القرآف ،الراغب األصفهآف ،أبو القاسم ا٢بسْب بن دمحم ا٤بعركؼ1412(،ىػ) ، ،ا﵀قق:
صفواف عدانف الداكدم ،ط ( ،)1بّبكت ،دار القلم.
 -35ا٤بقصد األسُب يف خرح معآف أ٠باء هللا ا٢بسُب ،الغزاِف ،أبو حامد دمحم بن دمحم الغزاِف الطوسي– 1407( ،
 ، ،)1987ا﵀قق :بساـ عبد الوىاب ا١بايب ،الطبع  :األكُف ،قربص ،ا١بفاف كا١بايب.
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يُٓجٛح انمرآٌ انكرٚى يف انتعايم يع اٜخر ٔأحرْا يف
انشٕٓد انحضار٘ نأليح املطهًح
رؤٚح لرآَٛح
انذكتٕر ريضاٌ خًٛص انغرٚة
أشتاذ التفصيروعلىم القرآن اإلاشارك في كلية الشريعة جامعة قطر

مقدمة:
بسمميحرلا نمحرلا هللا 
ا٢بمد ﵁ كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ هللا دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص) كآلو كصحبو كمن كااله ،كبعد،،،
فمنهجي القرآف الكرٔف يف التعامل مع اآلخر من األمور البلفت الٍب توجب النظر كالتأمل خاص يف ظل اهم
غّب ا٤بسلمْب ٥بم يف ىذه األعصار أهنم سبب التفسخ اإلنسآف كالعنف البشرم ،على خبلؼ كاقع منهجيات
القرآف الكرٔف؛ لذا كاف البحث يف أتسيس ىذه ا٤بنهجي كإبرازىا كالنقل هبا من التأصيل إُف التنزيل ،كمن الوعي
إُف السعي ،كمن اإلدراؾ إُف ا٢براؾ مهم تستحق التوفر.
كقد ىغِب القرآف الكرٔف غُب ظاىر اب١بوانب اإلنساني ا٤بشَبك الٍب ٲبكن البناء عليها كالعمل هبا يف عا٤بنا
ا٤بعاصر.
أوال أعلية ادلوضوع وأسباب اختياره:
تبدك أٮبي ا٤بوضوع من خبلؿ النقاط اآلتي :
-1تقدٔف صورة حق للتعامل القرآف الكرٔف مع غّب ا٤بسلمْب ،مبني على التتبع كالرصد الذم ينتج منهجي
متكامل .
 -2كاقع العاَف اليوـ الذم غابت عنو صورة النظرة القرآني الصادق لئلنساف كل اإلنساف ،كالرغب يف تقدٔف
ىذه الصورة ا٤بشرق لنظرة القرآف إُف اآلخر.
 -3بياف أثر تطبيق منهجي القرآف كبنائو على ا٤بشَبؾ اإلنسآف يف الشهود ا٢بضارم لؤلم ا٤بسلم .
أسباب الدراسة

كلدراس ىذه القضي أسباب دفعتِب إليها ،منها:
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 -1أتكيد أف ا٤برجعي العليا للمسلمْب يف تصورااهم كمنطلقااهم ،كمعاخهم ،كمعادىم ،ىي القرآف الكرٔف،
كمو يف كل قضي  ،كفصلو يف كل مسأل .
يفيدكف منو يح ى
 -2أثر غياب ىذه ا٤برجعي من أذىاف بعض ا٤بسلمْب يف ا٥بزٲب النفسي  ،كالَباجع الفكرم ،كبدئهم من
الصفر ،دكف اإلفادة من عطاء القرآف كىديو ٩با يوفر عليهم ٘بارب بشري ثبت فشلها حٌب عند أصحاهبا.
 -3حاج البشري إُف التعرؼ الواعي على اإلسبلـ كمنهجيات القرآف خاص يف القواسم ا٤بشَبك .
اثنيا مشكلة البحث:
تدكر مشكل البحث حوؿ بياف منهجي القرآف الكرٔف يف التعامل مع اآلخر كما يَبتب على ذلك من
صبلح للبشري كخهود لؤلم ا٤بسلم .
اثلثا أسئلة البحث:
السؤاؿ األساس ٥بذه الدراس ىو :ىل عِب القرآف الكرٔف ابلتعامل مع غّب ا٤بسلمْب يف عرض دعوتو ،أك يف
العيش اإلنسآف ا٤بشَبؾ؟ كما ىذه ا٤بنهجي الٍب اتبعها؟ كما أثر ذلك على البشري كعلى ا٤بسلمْب من حيث
الشهود ا٢بضارم؟.
رابعا أىداؼ الدراسة:
ٲبكن حصر أىداؼ الدراس من خبلؿ اإلجاب على األسئل السابق
خامساً :حدود الدراسة:

تقتصر الدراس على حصر اآلايت الٍب تتناكؿ كيفي التعامل مع اآلخر فكرا أك عقيدة أك موقعا ،كٛبضي
على ا٤بنهج ا٤بوضوعي الوسيط ،الذم يسعى إُف حصر اآلايت ا١بامع للصورة القرآني الشامل عن توصيف
كتوظيف القصد القرآٓف يف إهناض األم كاالستعان على فهم ذلك ابلتفاسّب ا٤بعتمدة ،كالعلوـ اإلنساني ا٤بتاح ،
حسب الطاق البشري .
سادساً :منهج البحث وأداتو:

يستصدـ الباحث ا٤بنهج االستقرائي كاالستنباطي ،حسب طبيع التناكؿ ،ككانت أداتو ٝبع اآلايت ذات
الصل اب٤بوضوع ،كٙبليلها ،كاستنباط معاَف الفكرة كمبل٧بها؛ اعتمادا على ما كتبو علماء التفسّب كاللغ  ،كما يدعم
ذلك من كمضات السن النبوي ا٤بطهرة ،كما ٱبدـ ىدؼ البحث من الدراسات اإلنساني  ،دكف اإلفراط يف
الشركح؛ حرصا على عدـ خركج البحث عن مساره.
أٝبعها للقضي  ،كرتبتها من حيث ا٤بكي ي
كحرصت على ٝبع اآلايت ا٤بتعلق اب٤بوضوع  ،مث فرزىا من حيث ي
ى
كا٤بدني ي ،حٌب تعطي صورة كامل عن القضي -كالزمن جزء من رسم تلك الصورة الصادق  ،كتنزيلها على
كحرصت على أف تكوف العناصر ا٤بعنون من صميم اآلايت القرآني ؛ جراي على
األحداث ا٤بدركس قدر طاقٍب ،ى
ا٤بعتمد من ا٤بناىج يف ىذا اللوف من ألواف التفسّب ا٤بوضوعي( ،)1أما يف الشرح كاالستنباط ،فأفدت من كتب
 - 1انظر :ا٤بدخل إُف التفسّب ا٤بوضوعي ،ألستاذان د عبد الستار فتح هللا سعيد ط:دار التوزيع كالنشر اإلسبلمي  ،ط:
الثاني 1411،ىػ1991،ـ،ص .60،59
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التف سّب يف كل ا٤بدارس من مأثور كرأم ،فمررت على مدارس متعددة كألواف متباين  ،زماان ،كمكاان ،كا٘باىا،
كمنهاجا ،كفكرا ،كما أفدت من السن  ،كىي الشارح الي ًمبْب كالي ىمبًٌْب آلايت القرآف الكرٔف ،كأفدت ٩با قدمو ا١بهد
البشرم من دراسات إنساني أك عربي يف ىذا الصدد ،حسب الطاق كالوسع ،كحسب طبيع الدراس .
كما حرصت على:
 -1عزك اآلايت القرآني إُف مواضعها من ا٤بصحف الشريف.
ٚ -2بريج األحاديث من مظاهنا ا٢بديثي .
 -3توثيق األقواؿ كاآلاثر إبرجاعها إُف مصادرىا األصلي .
كأتصور أف تكوف الدراس يف النقاط اآلتي :
ادلقدمة  :كفيها أٮبي ا٤بوضوع كأسباب اختياره
ادلبحث األوؿ :مبلمح منهجي القرآف الكرٔف يف التعامل مع اآلخر

ادلبحث الثاين :أثر منهجي القرآف الكرٔف يف التعامل مع اآلخر على الشهود ا٢بضارم كالعمراف.

اخلادتة

أىم ادلصادر وادلراجع
فهرس ادلوضوعات
وهللا وحده خّب مسؤوؿ ومأموؿ.

ادلبحث األوؿ

مالمح منهجية القرآف الكرًن يف التعامل مع اآلخر
و
منهجيات مطرد نة٥ ،با مبلمح كاضح يف
ا٤بتأمل ٤بنهجيات القرآف الكرٔف كا٤بتدبر آلايتو ٯبد بوضوح أف لو
التعامل مع كثّب من ا٤بشكبلت ،بل يف كثّب من القضااي ،كقد يرل القارئ أف موقف القرآف من القضااي موقف
عابر ،أك حديثو حديث خاطف ،لكنو عندما يتأمل تدبرا كيقف معو متأمبل يدرؾ أهنا منهجيات اثبت  ،كمعاَف
راسص  ،كابلتتبع كالرصد يتأكد الباحث كالدارس من ثبات ىذه ا٤بنهجيات كاطرادىا ،كمن تلك ا٤بنهجيات:
منهجية القرآف الكرًن يف التعامل مع اآلخر بغض النظر عن :ىم ٍن يكوف ىذا اآلخر سواء كاف من ا٤بصالف يف
العقيدة أك يف التعامل أك يف ا٤بوقف أك ا٤بوقع ،كبدت منهجيتو مطردة اثبت خأف القرآف الكرٔف يف منهجياتو ،أذكر
ىذا من موقع عملي كميدآف ملموس؛ فلقد يعنيت برصد عدد من منهجيات القرآف الكرٔف سواء يف ٕبوث خاص
يب ،أك يف إخرايف على رسائل ا٤باجستّب؛ فقد كتبت حوؿ :منهجية القرآف لكرًن يف التعامل مع ادلنافقْب،
ومنهجية القرآف الكرًن يف غرس قيم اجلماؿ يف اإلنساف ،واالستبداد السياسي واإلرىاب إشكالية العالقة

ومنهجية العالج ،ككلها ٕبوث ٤بؤٛبرات علمي ٧بكم  ،أك يف إخرايف على بعضها مثل :ادلنهاج القرآين يف
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مواجهة الفساد ادلايل ،وادلنهاج القرآين يف البناء األخالقي لإلنساف وتطبيقاتو على رواد مراكز التحفيظ يف
دولة قطر ،كثبلثتها رسائل ماجستّب ،كابف ِف من التتبع الراصد كالنظر الراقب ٤ببلمح منهجيات القرآف ثبات
تلك ا٤بنهجيات يف كل قضي على حدة ،كىذا ما دعآف للكتاب يف ىذه الزاكي من زكااي ا٤بنهجيات.
بْب يدي ادلنهجية

كقبل ا٢بديث عن مبلمح تلك ا٤بنهجي أرل من الضركرم بياف بعض النقاط الٍب سيَبتب عليها ظهور
مبلمح تلك ا٤بنهجي كمن ىذه النقاط ما أييت:
-1

نظرة القرآف الكرًن إىل اآلخر

جاء القرآف الكرٔف كالكوف مشحوف بثقافات متباين  ،كأفكار متعددة ،ككل يعتقد صح ما لديو ،كٰبرص
على بقائو كركاجو ،بل يدعي أنو األصح دينا ،كاألعلى يقينا ،ككما قاؿ القرآف الكرٔفُ .. (:ك ُّل ِح ْز ٍ
ب ِمبَا لَ َديْ ِه ْم

فَ ِر ُحو َف (،))34الركـ.32 :

ككاف كاضحا منذ بداي نزكؿ القرآف الكرٔف أنو يعَبؼ بوجود اآلخر ،كيسعى إُف التعامل معو ليس على
مستول األخصاص فحسب ،بل على مستول الواقع كل الواقع ،فمثبل جاء القرآف كالرؽ ضارب أطنابىو كغارس
أكاتده ،كا٢بياة العربي مليئ بو قائم عليو ،فلم يتنكر القرآف الكرٔف ٥بذا الواقع بل سعى إُف إحساف توظيفو ،كأكؿ
ى
ً
ً
ً
ً
(كىما ىكا ىف ل يم ٍؤم ون أى ٍف يىػ ٍقتي ىل يم ٍؤمننا إًَّال ىخطىأن ىكىم ٍن قىػتى ىل يم ٍؤمننا
ىذا التوظيف :إحساف التعامل معو؛ فنرل قولو تعاُف :ى
ٍ ٍِ ِ
ص َّدقيوا فىًإ ٍف ىكا ىف ًم ٍن قىػ ٍووـ ىع يد ٌوك لى يك ٍم ىكيى ىو يم ٍؤًمن فَػتَ ْح ِر ُير
سلَّ َمةٌ إِ َىل أ َْىلِ ِو إًَّال أى ٍف يى َّ
ىخطىأن فَػتَ ْح ِر ُير َرقَػبَة ُم ْؤمنَة َوديَةٌ ُم َ
رقَػب ٍة م ْؤِمنَ ٍة وإِ ْف َكا َف ِمن قَػوٍـ بػ ْيػنَ ُكم وبػ ْيػنَػهم ِميثَا ٌؽ فَ ِديةٌ مسلَّمةٌ إِ َىل أ َْىلِ ِو وَحتْ ِرير رقَػب ٍة م ْؤِمنَ ٍة فىمن ىَف ىًٯب ٍد فى ً
صيى ياـ
َ ُ ََ ُ
ْ ْ َ ْ ََ ُ ْ
ىٍ ٍ
َ َُ َ
ََ ُ َ
ً
ً
ً
ً
ىخ ٍهريٍ ًن يمتىػتىابً ىع ٍ ً
يما ( ، )92النساء.92 :
اَّلل ىكىكا ىف َّ
ْب تىػ ٍوبى ن م ىن َّ
يما ىحك ن
اَّللي ىعل ن
ى
قاؿ ابن أيب عادؿ ا٢بنبلي( :كالكفارة تكوف إبعتاؽ رقب مؤمن سواء كاف ا٤بقتوؿ مسلما أك معاىدا ،رجبل أك
امرأة ،حرا كاف أك عبدا ،كتكوف يف ماؿ القاتل)( )1
فالتعامل ىنا مبِب على نظرة سليم صحيح إُف اآلخر بغض النظر عن موقعو أك موقفو ،رجبل كاف أك
امرأة ،مسلما كاف أـ ذميا ،حرا كاف أـ عبدا؛ ألنو يف الغاي  :إنساف.
كمن ركائع الز٨بشرم ىنا بيانو للحكم يف التعبّب ابإلعتاؽ بقولو٤( :با أخرج نفسا مؤمن عن ٝبل األحياء
لزمو أف يدخل نفسان مثلها يف ٝبل األحرار ،أل ٌف إطبلقها من قيد الرؽ كإحيائها؛ من قًبىل أف الرقيق ٩بنوع من
تصرؼ األحرار)()2
كما تعامل القرآف الكرٔف مع خرهبم للصمر كتدرج يف ٙبرٲبو يف مراحلو ا٤بعركف ؛ فمن أكؿ ما نزؿ يف ا٣بمر
ً
اب تىػت ً
ً ً
ً
َّص ًيل ك ٍاأل ٍىعنى ً
ك ىآلىيى ن لًىق ٍووـ يىػ ٍع ًقليو ىف (،)67
َّص يذك ىف ًمٍنوي ىس ىكنرا ىكًرٍزقنا ىح ىسننا إً َّف ًيف ذىل ى
قولو تعاُف ( :ىكم ٍن ىٜبىىرات الن ى
النحل.67 :
 - 1اللباب يف علوـ الكتاب.568 /6 :
 - 2الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل (.549 /1
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ا٣بى ٍم ًر ىكالٍ ىمٍي ًس ًر قي ٍل فًي ًه ىما إً ٍمثه ىكبً هّب ىكىمنىافً يع لًلن ً
َّاس ىكإًٍٜبييه ىما أى ٍكبىػير ًم ٍن نىػ ٍفعً ًه ىما
ك ىع ًن ٍ
مث نزؿ قولو تعاُف( :يى ٍسأىليونى ى
ً
ً
اَّلل لى يكم ٍاآلىاي ً
ت لى ىعلَّ يك ٍم تىػتىػ ىف َّكيرك ىف ()219
ك ىما ىذا يػيٍنف يقو ىف قي ًل الٍ ىع ٍف ىو ىك ىذل ى
ىكيى ٍسأىليونى ى
ك يػيبىػًٌ ي
ْب َّي ي ى
َّ ً
الص ىبلةى ىكأىنٍػتي ٍم يس ىك ىارل ىح ٌَّب تىػ ٍعلى يموا ىما تىػ يقوليو ىف ىكىال يجنيػبنا إًَّال ىعابً ًرم
ين آى ىمنيوا ىال تىػ ٍقىربيوا َّ
مث قولو تعاُف :ى
(اي أىيػ ىها الذ ى
ً
ً
سبً ويل ح ٌَّب تىػ ٍغتى ًسليوا كإً ٍف يكٍنػتيم مرضى أىك علىى س ىف ور أىك جاء أ ً ً
ًً
ٍ ىٍ ى ٍ ى ى ٍ ى ى ى
ى ى
ى
ىح هد مٍن يك ٍم م ىن الٍغىائط أ ٍىك ىال ىم ٍستي يم النٌ ىساءى فىػلى ٍم ى٘ب يدكا ىماءن
ً
ً
ً
ورا ()43
يدا طىيًٌبنا فى ٍام ىس يحوا بًيو يجوى يك ٍم ىكأىيٍدي يك ٍم إً َّف َّ
صع ن
فىػتىػيى َّم يموا ى
اَّللى ىكا ىف ىع يف اوا ىغ يف ن
َّ ً
اف فى ً
ا٣بىمر كالٍمي ًسر ك ٍاألىنٍصاب ك ٍاأل ٍىزىالـ ًرجس ًمن عم ًل الشَّيطى ً
ًَّ
ٍ
ٍ
اجتىنبيوهي
مث قولو تعاُف :ى
(اي أىيػ ىها الذ ى
ين آى ىمنيوا إ٭بىا ٍ ٍ ي ى ى ٍ ي ى ى ي ى ي ٍ ه ٍ ى ى
اَّللً
ً
ً
ً
ضاءى ًيف ٍ
ص َّد يك ٍم ىع ٍن ًذ ٍك ًر َّ
لى ىعلَّ يك ٍم تيػ ٍفل يحو ىف ( )90إًَّ٭بىا ييًر ي
يد الشٍَّيطىا يف أى ٍف ييوق ىع بىػٍيػنى يك يم الٍ ىع ىد ىاكىة ىكالٍبىػ ٍغ ى
ا٣بى ٍم ًر ىكالٍ ىمٍيس ًر ىكيى ي
الص ىبلةً فىػ ىه ٍل أىنٍػتي ٍم يمٍنػتىػ يهو ىف ()91ا٤بائدة.91 :
ىك ىع ًن َّ
لقد امًب هللا على الناس أبف اٚبذكا سكرا من الثمرات الٍب خلقها ٥بم ،مث إف هللا َف يهمل رٞبتو ابلناس حٌب
يف ٞبلهم على مصا٢بهم فجاءىم يف ذلك ابلتدريج ،فقيل :إف آي سورة البقرة ىذه ىي أكؿ آي آذنت ٗبا يف
ا٣بمر من عل التحرٔف ،.. ،فيكوف كصفها ٗبا فيها من اإلمث كا٤بنفع تنبيها ٥بم ،إذ كانوا ال يذكركف إال ٧باسنها
فيكوف اهيئ ٥بم إُف ما سّبد من التحرٔف ،قاؿ البغوم:إنو ٤با نزلت ىذه اآلي  ،قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص« :إف هللا تقدـ
يف ٙبرٔف ا٣بمر» أم ابتدأ يهيئ ٙبرٲبها يقاؿ :تقدمت إليك يف كذا أم عرضت عليك ،كيف «تفسّب ابن كثّب» :
أهنا ٩بهدة لتحرٔف ا٣بمر على البتات كَف تكن مصرح بل معرض أم معرض ابلكف عن خرهبا تنزىا .كٝبهور
ا٤بفسرين على أف ىذه اآلي نزلت قبل آي سورة النساء كقبل آي سورة ا٤بائدة ،كىذا رأم عمر بن ا٣بطاب كما
ركل أبو داكد ،كركم أيضا عن ابن عباس أنو رأل أف آي ا٤بائدة نسصت اي أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصبلة كأنتم
سكارل [النساء ، ]43 :كنسصت آي يسئلونك عن ا٣بمر كا٤بيسر ،كنسب البن عمر كالشعيب ك٦باىد كقتادة
كالربيع بن أنس كعبد الرٞبن بن زين بن أسلم.
كذىب بعض ا٤بفسرين إُف أف آي البقرة ىذه ثبت هبا ٙبرٔف ا٣بمر فتكوف ىذه اآلي عندىم انزل بعد آي
سورة النساء اي أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصبلة كأنتم سكارل كإذ كانت سورة البقرة قد نزلت قبل سورة النساء
كسورة ا٤بائدة ،فيجيء على قوؿ ىؤالء أف ىذه اآلي نزلت بعد نزكؿ سورة البقرة كأهنا كضعت ىنا إ٢باقا ابلقضااي
الٍب حكى سؤا٥بم عنها .كأف معُب فيهما إمث كبّب يف تعاطيهما بشرب أحدٮبا كاللعب ابآلخر ذنب عظيم ،كىذا
ىو األظهر من اآلي إذ كصف اإلمث فيها بوصف كبّب فبل تكوف آي سورة العقود إال مؤكدة للتحرٔف كنصا عليو
ألف ما يف آيتنا ىذه من ذكر ا٤بنافع ما قد يتأكلو ا٤بتأكلوف ابلعذر يف خرهبا)()1
كتلك طريق القرآف الكرٔف كمنهجيتو يف ا٤بعا١ب للواقع الذم يتعامل معو كال يغمض عينيو عنو( ،فماذا صنع
ا٤بنهج الرابٓف ٤بقاكم ىذه الظاىرة ا٤بتغلغل ؟ ماذا صنع ٤بكافح ىذه اآلف  ،الٍب ال يقوـ معها ٦بتمع جاد صاٌف
مستقيم كاع أبدا؟ ماذا صنع ليقف يف كجو عادة أصيل قدٲب  ،تتعلق هبا تقاليد اجتماعي كما تتعلق هبا مصاٌف
اقتصادي ؟
 - 1التحرير كالتنوير (.340 /2
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لقد عاًف ا٤بنهج الرابٓف ىذا كلو ببضع آايت من القرآف كعلى مراحل ،كيف رفق كتؤدة .ككسب ا٤بعرك .
دكف حرب .كدكف تضحيات .كدكف إراق دماء ..كالذم أريق فقط ىو دانف ا٣بمر كزقاقها كجرعات منها
كانت يف أفواه الشاربْب -حْب ٠بعوا آي التحرٔف -فمجوىا من أفواىهم .كَف يبلعوىا .كما سيجيء! يف مك -
حيث َف يكن لئلسبلـ دكل كال سلطاف ..إال سلطاف القرآف -كردت يف القرآف ا٤بكي تلميح سريع إُف نظرة
اإلسبلـ للصمر .تدرؾ من ثنااي العبارة .كىي ٦برد إخارة :جاء يف سورة النحل« :كمن ٜبرات النصيل كاألعناب
تتصذكف منو سكرا كرزقا حسنا»  ..فوضع «السكر» كىو الشراب ا٤بسكر الذم كانوا يتصذكنو من ٜبرات النصيل
كاألعناب ،يف مقابل الرزؽ ا٢بسن! ملمحا هبذا التقابل إُف أف السكر خيء .كالرزؽ «ا٢بسن» خيء آخر..
ككانت ٦برد ٤بس من بعيد للضمّب ا٤بسلم الوليد! كلكن عادة الشراب ،أك تقليد الشرابٗ -بعُب أدؽ -فقد كاف
أعمق من عادة فردي  .كاف تقليدا اجتماعيا ،لو جذكر اقتصادي  ..كاف أعمق من أف تؤثر فيو ىذه اللمس السريع
البعيدة..
كيف ا٤بدين حيث قامت لئلسبلـ دكل ككاف لو سلطافَ ..ف يلجأ إُف ٙبرٔف ا٣بمر بقوة الدكل كسيف
السلطاف .إ٭با كاف أكال سلطاف القرآف ..كبدأ ا٤بنهج عملو يف رفق كيف يسر ،كيف خربة ابلنفس البشري  ،كاألكضاع
االجتماعي  ..بدأ ا٤بنهج عملو يف رفق كيف يسر ،كيف خربة ابلنفس البشري  ،كاألكضاع االجتماعي  ..بدأ آبي البقرة
ردا على أسئل تدؿ على فجر اليقظ يف الضمّب ا٤بسلم ضد ا٣بمر كا٤بيسر« :يسئلونك عن ا٣بمر كا٤بيسر .قل:
فيهما إمث كبّب ،كمنافع للناس ..كإٜبهما أكرب من نفعهما)1(»..
كىنا يبدك تعامل القرآف الكرٔف مع ىذا الواقع الذم مشل الرؽ كالعبودي  ،كخرب ا٣بمر على أساس أف
التعامل معو ٗبنهجي كاضح خطوة على طريق إصبلحو.
كىكذا تعامل القرآف الكرٔف مع كاقع معيش فاعَبؼ بوجوده كسعى على بين إُف تغيّبه.
-4

خطاابت القرآف الكرًن

ا٤بتأمل للصطاب القرآٓف على طوؿ القرآف الكرٔف كعرضو ٯبد تنوعا كتناسقا بديعا ،يتجاكز األخصاص
كا٤بواقف فنجد ا٣بطاابت( :اي أيها الناس ،اي أيها الذين آمنوا ،اي أىل الكتاب ،اي أيها اإلنساف ،اي أيها
الكافركف ،اي أيها النيب ،اي أيها الرسوؿ ،اي أيها ا٤بؤل ،اي نساء النيب ،اي أيها الذين ىادكا ،اي أيها الذين كفركا).
كهبذا تنوعت خطاابت القرآف الكرٔف لتشمل ا٤بسلم كأىل الكتاب كالكافر ،كتتنوع لتتعامل مع اإلنساف كل
اإلنساف ،بغض النظر عن دينو أك عقيدتو ،كيف ذلك من سع التعامل مع اآلخر ما فيو.
حرص القرآف الكرًن على تبياف قضاايه لغّب ادلسلمْب
-3
٪بد ىذا كاضحا جليا يف عرض القرآف الكرٔف لقضااي التوحيد كالعقيدة كمباحث اإلٲباف يف صور متعددة
كأبساليب متنوع  ،كحرص القرآف الكرٔف على اإلقناع كالربىن  ،بلفت النظر إُف السماء كما فيها كاألرض كما
عليها.
 - 1يف ظبلؿ القرآف)665 /2( :
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كمن ىنا كثرت االستدالالت يف القرآف الكرٔف ككثرت األكامر الداعي إُف السّب كالنظر كالتأمل كالتفكر يف
آاثر هللا تعاُف كآالئو.
-4

أدلة القرآف الكرًن اإلقناعية وأثرىا يف قناعة اآلخر

أما أدل القرآف الكرٔف اإلقناعي فتنوعت كتعددت؛ حرصا على التبلقي بينو كبْب اآلخر ،ككسبا لو ،كسعيا
إُف إنزالو إُف البدىيات العقلي كا٤بسلمات ا٤بنطقي الٍب ال ينكرىا العقل السوم كالفكر الصفي فلفت النظر إُف
السماء كما حوت كاألرض كما كعت ،كدعا إُف السّب كالنظر كالتأمل كالفكر لينتقل اإلنساف من ا٤بشهود إُف
ا٤بفقود كليقيس ما َف يعرؼ على ما عرؼ ،فقدَّر العقل ،كاحَبـ االختبلؼ ،كاعَبؼ ٗبنازع البشر كثقافتهم كأثرىا
فيهم ؛ كلذا أخذىم إُف مساحتو ركيدا ركيدا ،حٌب أقركا بسلطانو كخضعوا لربىانو ،كسلموا لو تسليم ا٤بقر الواثق
كا﵀ب الوامق.
أىم مالمح تلك ادلنهجية:

وبعد ىذه التطوافة السريعة ؽلكننا أف نرصد مالمح ادلنهجية القرآنية يف التعامل مع اآلخر يف النقاط اآلتية:

-1

االعَباؼ بوجود اآلخر بغض النظر عن ادلوقع أو ادلوقف.

بدا ىذا االعَباؼ يف حديثو عن أدايهنم كأعرافهم كتقاليدىم حديث االنفتاح ال االنغبلؽ؛ فسمى سلوكهم
ا٣باطئ يف العبادة دينا ،فقاؿ تعاُف( :قي ٍل ىاي أىيػ ىها الٍ ىكافًيرك ىف ( )1ىال أ ٍىعبي يد ىما تىػ ٍعبي يدك ىف ( )2ىكىال أىنٍػتي ٍم ىعابً يدك ىف ىما أ ٍىعبي يد
ً
ً
ً
ً
ِف ًدي ًن ( ،)6سورة الكافركف.
( )3ىكىال أ ىىان ىعاب هد ىما ىعبى ٍد يٍت ( )4ىكىال أىنٍػتي ٍم ىعاب يدك ىف ىما أ ٍىعبي يد ( )5لى يك ٍم ديني يك ٍم ىك ى
كمن مبلمح ىذا التعامل أنو يف الوقت الذم خاطبهم فيو بكل كضوح كصراح أبهنم (كافركف) كأف رسولو
ً
ً
ِف ًدي ًن ()6
ملسو هيلع هللا ىلص ال يعبد ما يعبدكف يف الوقت ذاتو قاؿ ٥بم( :لى يك ٍم ديني يك ٍم ىك ى
يقوؿ صاحب التحرير كالتنوير( :تذييل كفذلك للكبلـ السابق ٗبا فيو من التأكيدات ،كقد أرسل ىذا الكبلـ
إرساؿ ا٤بثل كىو أٝبع كأكجز من قوؿ قيس بن ا٣بطيم:
٫بن ٗبا عندان كأنت ٗبا  ...عندؾ راض كالرأم ٨بتلف
...كقدـ يف كلتا ا١بملتْب ا٤بسند على ا٤بسند إليو ليفيد قصر ا٤بسند إليو على ا٤بسند ،أم دينكم مقصور
على الكوف أبنو لكم ال يتجاكزكم إُف الكوف ِف ،كديِب مقصور على الكوف أبنو ال يتجاكزٓف إُف كونو لكم ،أم
ألهنم ٧بقق عدـ إسبلمهم .فالقصر قصر إفراد ،كالبلـ يف ا٤بوضعْب لشبو ا٤بلك كىو االختصاص أك االستحقاؽ.
كالدين :العقيدة كا٤بل  ،كىو معلومات كعقائد يعتقدىا ا٤برء فتجرم أعمالو على مقتضاىا ،فلذلك ٠بي دينا
ألف أصل معُب الدين ا٤بعامل كا١بزاء)1().
احلرص على التعامل مع اآلخر
-4
كمن حرص القرآف الكرٔف على التعامل مع اآلخر أف عرض عليو قضاايه عرضا الئقا ابلقبوؿ من خبلؿ
ا٢بديث عن ا٤بسلمات البدىي  ،كاألدل اإلقناعي حٌب يف أدؽ ا٤بسائل ،كأعظم القضااي كأخطرىا ،مثل قضااي
 - 1التحرير كالتنوير (.584 /30
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ً
اَّلل لىىفسد ىات فىسبحا ىف ًَّ
ً ً
ب
اَّلل ىر ًٌ
العقيدة كاأللوىي فنراه مثبل يربىن لو يف قضااي العقيدة بقولو( :لىٍو ىكا ىف في ًه ىما آى٥بىه إَّال َّي ى ى ي ٍ ى
الٍعر ًش ع َّما ي ً
ص يفو ىف ( )22ىال يي ٍسأ يىؿ ىع َّما يىػ ٍف ىع يل ىكيى ٍم يي ٍسأىليو ىف ( )23أًىـ َّاٚبى يذكا ًم ٍن يدكنًًو آى ً٥بىن قي ٍل ىىاتيوا بػيٍرىىانى يك ٍم ىى ىذا
ىٍ ى ى
ضو ىف ( ،)24األنبياء.24-22 :
ًذ ٍكير ىم ٍن ىمعً ىي ىكًذ ٍكير ىم ٍن قىػٍبلًي بى ٍل أى ٍكثىػيريى ٍم ىال يىػ ٍعلى يمو ىف ٍ
ا٢بى َّق فىػ يه ٍم يم ٍع ًر ي
يقوؿ تعاُف :بل {اٚبذكا من دكنو آ٥ب قل} اي دمحم{ :ىاتوا برىانكم} أم :دليلكم على ما تقولوف{ ،ىذا
ذكر من معي} يعِب :القرآف{ ،كذكر من قبلي} يعِب :الكتب ا٤بتقدم على خبلؼ ما تقولوف كتزعموف ،فكل
كتاب أنزؿ على كل نيب أرسل ،انطق أبنو ال إلو إال هللا ،كلكن أنتم أيها ا٤بشركوف ال تعلموف ا٢بق ،فأنتم معرضوف
عنو؛ ك٥بذا قاؿ{ :كما أرسلنا من قبلك من رسوؿ إال يوحى ( )1إليو أنو ال إلو إال أان فاعبدكف}  ،كما قاؿ:
{كاسأؿ من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دكف الرٞبن آ٥ب يعبدكف} [الزخرؼ)1()]45 :
كاإلخارة يف قولو تعاُف ىذا ذكر من معي إُف مقدر يف الذىن يفسره ا٣برب.
كا٤بقصود من اإلخارة ٛبييزه كإعبلنو ٕبيث ال يستطيع ا٤بصاطب ا٤بغالط فيو كال يف مضمونو ،كقولو تعاُف:
(ىذا خلق هللا فأركٓف ماذا خلق الذين من دكنو) يف سورة لقماف [ ، ]11أم أف كتب الذكر أم الكتب الديني
يف متناكؿ الناس فانظركا ىل ٘بدكف يف أحد منها أف ﵁ خركاء كأف هللا أذان ابٚباذىم آ٥ب )2() .
ً
الس ًج ًل لًٍل يكتي ً
ب ىك ىما
كيف الدالل على البعث كالنشور يربىن بصورة منطقي بسيط ( :يػى ٍوىـ نىطٍ ًوم َّ
الس ىماءى ىكطى ًٌي ٌ ٌ
ًً
ْب ( ،)104األنبياء.104 :
بى ىدأٍ ىان أ َّىكىؿ ىخٍل وق نيعً ي
يدهي ىك ٍع ندا ىعلىٍيػنىا إً َّان يكنَّا فىاعل ى
كا٤بعُب :نعيد ٌأكؿ ا٣بلق كما بدأانه ،تشبيها لئلعادة ابإلبداء يف تناكؿ القدرة ٥بما على السواء)()3
كإ٭با ىو تشبيو ا٣بلق الثآف اب٣بلق األكؿ لدفع استبعاد البعث ،كقولو تعاُف :أفعيينا اب٣بلق األكؿ بل ىم يف
لبس من خلق جديد [ؽ ]15 :كقولو :كىو الذم يبدؤا ا٣بلق مث يعيده كىو أىوف عليو [الركـ ، ]27 :فذلك
مورد التشبيو ،غّب أف التشبيو ٤با كاف صا٢با للحمل على ٛباـ ا٤بشاهب أعلمنا النيبء ملسو هيلع هللا ىلص أف ذلك مراد منو)()4
-3

البحث عن القواسم ادلشَبكة

كيف سبيل ىذا دعا عباده ا٤بؤمنْب إُف لفت أنظار أىل الكتاب إُف أف إلو ا١بميع كاحد ،كىو الذم أنزؿ الكتب،
ً َّ ً
ً
كأرسل الرسل مبشرين كمنذرين ،قاؿ تعاُف( :كىال ي٘بى ًادليوا أ ٍىىل الٍكًتى ً
ين ظىلى يموا ًمٍنػ يه ٍم ىكقيوليوا
اب إًَّال ًابلًٍَّب ى ىي أ ٍ
ىح ىس ين إَّال الذ ى
ى
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ك الٍكتى ى َّ
اى يم
ك أىنٍػىزلٍنىا إًلىٍي ى
آى ىمنَّا ًابلَّذم أينٍ ًزىؿ إًلىٍيػنىا ىكأينٍ ًزىؿ إًلىٍي يك ٍم ىكإً ى٥بينىا ىكإً ى٥بي يك ٍم ىكاح هد ىكىٍ٫ب ين لىوي يم ٍسل يمو ىف ( )46ىكىك ىذل ى
ين آىتىػٍيػنى ي
اب فىالذ ى
ً
اب يػي ٍؤًمنيو ىف بًًو ىكًم ٍن ىى يؤىال ًء ىم ٍن يػي ٍؤًم ين بًًو ىكىما ىٍٯب ىح يد ًآبى ىايتًنىا إًَّال الٍ ىكافًيرك ىف ( ،)47العنكبوت.47 :
الٍكتى ى

كأمثاؿ ىذه اآلايت كثّب جدا ،كىي تصرح أبف إلو ا٤بسلمْب كأىل الكتاب كاحد ،كرهبم كاحد ،كالذم أنزؿ
عليهم ىو خيء كاحد؛ أم :يف جوىره ،كا٤براد منو كىو اإلٲباف اب﵁ كتوحيده كالبعث كالعمل()5

 - 1تفسّب ابن كثّب.337 /5(:
 - 2التحرير كالتنوير (.47 /17
 - 3الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل (.137 /3
 - 4التحرير كالتنوير (.95 /1
 - 5تفسّب ا٤بنار (.282 /2
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كإذف فبل حاج إُف الشقاؽ كالنزاع ،كا١بدؿ كالنقاش .ككلهم يؤمنوف إبلو كاحد ،كا٤بسلموف يؤمنوف ٗبا أنزؿ
إليهم كما أنزؿ إُف من قبلهم ،كىو يف صميمو كاحد ،كا٤بنهج اإل٥بي متصل ا٢بلقات.
ككذلك أنزلنا إليك الكتاب .فالذين آتيناىم الكتاب يؤمنوف بو ،كمن ىؤالء من يؤمن بو ،كما ٯبحد آبايتنا إال
الكافركف»كذلك»  .على النهج الواحد ا٤بتصل .كعلى السن الواحدة الٍب ال تتبدؿ .كعلى الطريق الٍب يوحي هبا()1

ككجو الوصاي اب٢بسُب يف ٦بادل أىل الكتاب أف أىل الكتاب مؤمنوف اب﵁ غّب مشركْب بو فهم متأىلوف
لقبوؿ ا٢بج غّب مظنوف هبم ا٤بكابرة كألف آداب دينهم ككتاهبم أكسبتهم معرف طريق اجملادل فينبغي االقتصار يف
٦بادلتهم على بياف ا٢بج دكف إغبلظ حذرا من تنفّبىمٖ ،ببلؼ ا٤بشركْب فقد ظهر من تصلبهم كصلفهم
كجبلفتهم ما أأيس من إقناعهم اب٢بج النظري كعْب أف يعاملوا ابلغلظ كأف يبالغ يف اهجْب دينهم كتفظيع
طريقتهم ألف ذلك أقرب ٪بوعا ٥بم)2(.
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تثمْب اجلوانب اإلغلابية وتعظيمها والعمل على استثمارىا

كمن منهجيات القرآف الكرٔف يف التعامل مع اآلخر أنو سعى إُف تثمْب كتعظيم ا١بوانب اإلٯبابي  ،كحرص
على استثمارىا كإبرازىا.
قاؿ تعاُف( :قيل اي أ ٍىىل الٍ ًكتى ً
اب تىػ ىعالىٍوا إً ىُف َكلِ َم ٍة َس َو ٍاء بَػ ْيػنَػنَا َوبَػ ْيػنَ ُك ْم أ ََّال نَػ ْعبُ َد إَِّال َّ
اَّللَ َوَال نُ ْش ِر َؾ بِ ِو َش ْيػئًا
ٍ ى ى
اب َفً
ً
ِ
ِ
ً
وَال يػت ِ
ِ
ً
ضا أ َْرَاب ًاب م ْن ُدوف َّ ً
ً
ضنَا بَػ ْع ً
َّخ َذ بَػ ْع ُ
َ َ
اَّلل فىإ ٍف تىػ ىولٍَّوا فىػ يقوليوا ا ٍخ ىه يدكا أب َّىان يم ٍسل يمو ىف ( )64ىاي أ ٍىى ىل الٍكتى ى
ً
ً
ً
ً ً ً
اإل ًٍ٪ب ً ً ً ً
ً ً
ً
يما لى يك ٍم
يل إَّال م ٍن بىػ ٍعده أىفى ىبل تىػ ٍعقليو ىف ( )65ىىا أىنٍػتي ٍم ىى يؤىالء ىح ى
اج ٍجتي ٍم ف ى
يٙبىاجو ىف يف إبٍػىراى ىيم ىكىما أينٍزلىت التػ ٍَّوىراةي ىك ٍ ي
ًً ً ً
ً
ً
ً
صىرانًياا
س لى يك ٍم بًًو ًعٍل هم ىك َّ
اَّللي يىػ ٍعلى يم ىكأىنٍػتي ٍم ىال تىػ ٍعلى يمو ىف ( )66ىما ىكا ىف إًبٍػىراى ييم يىػ يهود ااي ىكىال نى ٍ
بو عٍل هم فىل ىم يٙبىاجو ىف ف ى
يما لىٍي ى
ً
ً
ً
ً
ً
ْب ()67
ىكلىك ٍن ىكا ىف ىحني نفا يم ٍسل نما ىكىما ىكا ىف م ىن الٍ يم ٍش ًرك ى
ىذا ا٣بطاب يعم أىل الكتاب من اليهود كالنصارل ،كمن جرل ٦براىم {قل اي أىل الكتاب تعالوا إُف
كلم } كالكلم تطلق على ا١بمل ا٤بفيدة كما قاؿ ىاىنا .مث كصفها بقولو{ :سواء بيننا كبينكم} أم :عدؿ
كنصف ،نستوم ٫بن كأنتم فيها .مث فسرىا بقولو{ :أال نعبد إال هللا كال نشرؾ بو خيئا} ال كثنا ،كال صنما ،كال
صليبا كال طاغوات ،كال انرا ،كال خيئا ،بل نفرد العبادة ﵁ كحده ال خريك لو .كىذه دعوة ٝبيع الرسل ،قاؿ هللا
تعاُف{ :كما أرسلنا من قبلك من رسوؿ إال نوحي إليو أنو ال إلو إال أان فاعبدكف} [األنبياء[ . ]25 :كقاؿ تعاُف]
({ )2كلقد بعثنا يف كل أم رسوال أف اعبدكا هللا كاجتنبوا الطاغوت} [النحل]36 :
{...فإف تولوا فقولوا اخهدكا أبان مسلموف} أم :فإف تولوا عن ىذا النصف كىذه الدعوة فأخهدكىم أنتم
على استمراركم على اإلسبلـ الذم خرعو هللا لكم)3(.

 - 1يف ظبلؿ القرآف (.2745 /5
 - 2التحرير كالتنوير (.6 /21
 -3تفسّب ابن كثّب(.55 /2( :
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كا٢بج  :الدليل الذم يدؿ ا٤بسوؽ إليو على صدؽ دعول القائم بو كإ٭با تكوف ا٢بج بْب ٨بتلفْب يف
دعول .كنفي ا٢بج نفي جنس ٯبوز أف يكوف كناي عن نفي اجملادل الٍب من خأهنا كقوع االحتجاج كناي عن
عدـ التصدم ٣بصومتهم فيكوف ا٤بعُب اإلمساؾ عن ٦بادلتهم ألف ا٢بق ظهر كىم مكابركف فيو كىذا تعريض أبف
ا١بداؿ معهم ليس بذم جدكل)1(.
-5

التغاضي عن مواطن النزاع وعدـ الوقوؼ عندىا.

كىنا يتغاضى القرآف الكرٔف يف منهجيتو يف التعامل مع اآلخر عن مواطن النزاع كال يصدرىا ،كال يبدأ هبا ،بل
يبِب على الثابت كيتجاكز نقاط ا٣ببلؼ كسبا منو للمسلَّم كالبدىي ،كتعلي لقيم اإلنساني  ،كلذا حبب القرآف
اإلنساف يف أف يؤسس األخبلؽ اإلنساني العام كالٍب يسميها األستاذ ا٤بودكدم ابألخبلؽ األساسي  ،كىي ما
ً
يتفق عليو كل بِب البشر ،قاؿ تعاُف(( :كىال تىسبوا الَّ ًذين ي ٍدعو ىف ًمن د ً
ك ىزيػَّنَّا
اَّللً فىػيى يسبوا َّ
كف َّ
اَّللى ىع ٍد نكا بًغى ًٍّب ًعٍل وم ىك ىذل ى
ىى ي ٍ ي
ى ي
ًً
ً
ً
ً
لً يك ًٌل أ َّيم و ىع ىملى يه ٍم يمثَّ إً ىُف ىرٌهبًً ٍم ىمٍرًج يع يه ٍم فىػييػنىػبًٌئيػ يه ٍم ًٗبىا ىكانيوا يىػ ٍع ىمليو ىف ( )108ىكأىقٍ ىس يموا اب ََّّلل ىج ٍه ىد أىٍٲبىاهن ٍم لىئ ٍن ىجاءىتٍػ يه ٍم آىيىه
لىيػؤًمن َّن ًهبا قيل إًَّ٭بىا ٍاآلىايت ًعٍند ًَّ
ً
ت ىال يػي ٍؤًمنيو ىف ( ،)109األنعاـ.109 ،108 :
ى ي ى
اَّلل ىكىما يي ٍشعيريك ٍم أىنػ ىَّها إًذىا ىجاءى ٍ
يٍ ي ى ٍ
كىنا يقوؿ اإلماـ الز٨بشرم بياان للحكم يف النهي عن السب :فإف قلت :سب اآل٥ب حق كطاع  ،فكيف
رب طاع علم أهنا تكوف مفسدة فتصرج عن أف تكوف
صح النهى عنو ،كإ٭با يصح النهى عن ا٤بعاصي؟ قلتٌ :
ٌ
أجل الطاعات ،فإذا علم أنو
طاع  ،فيجب النهى عنها ألهنا معصي  ،ال ألهنا طاع كالنهى عن ا٤بنكر ىو من ٌ
يؤدل إُف زايدة الشر انقلب معصي  ،ككجب النهى عن ذلك النهى .كما ٯبب النهى عن ا٤بنكر .فإف قلت :فقد
ٌ
ركل عن ا٢بسن كابن سّبين أهنما حضرا جنازة فرأل دمحم نساء فرجع ،فقاؿ ا٢بسن :لو تركنا الطاع ألجل
ا٤بعصي ألسرع ذلك يف ديننا .قلت :ليس ىذا ٩بن ٫بن بصدده ،أل ٌف حضور الرجاؿ ا١بنازة طاع كليس بسبب
٢بضور النساء فإهنن ٰبضرهنا حضر الرجاؿ أك َف ٰبضركاٖ ،ببلؼ سب اآل٥ب ()2
إف الطبيع الٍب خلق هللا الناس هبا ،أف كل من عمل عمبل ،فإنو يستحسنو ،كيدافع عنو! فإف كاف يعمل
الصا٢بات استحسنها كدافع عنها .كإف كاف يعمل السيئات استحسنها كدافع عنها .كإف كاف على ا٥بدل رآه
حسنا ،كإف كاف على الضبلؿ رآه حسنا كذلك! فهذه طبيع يف اإلنساف ..كىؤالء يدعوف من دكف هللا خركاء..
مع علمهم كتسليمهم أبف هللا ىو ا٣بالق الرازؽ ..كلكن إذا سب ا٤بسلموف آ٥بتهم ىؤالء اندفعوا كعدكا عما
يعتقدكنو من ألوىي هللا ،دفاعا عما زين ٥بم من عباداهم كتصورااهم كأكضاعهم كتقاليدىم! ..
فليدعهم ا٤بؤمنوف ٤با ىم فيو« :مث إُف رهبم مرجعهم فينبئهم ٗبا كانوا يعملوف» ..
كىو أدب يليق اب٤بؤمن ،ا٤بطمئن لدينو ،الواثق من ا٢بق الذم ىو عليو .ا٥بادئ القلب ،الذم ال يدخل فيما
ال طائل كراءه من األمور .فإف سب آ٥بتهم ال يؤدم هبم إُف ا٥بدل كال يزيدىم إال عنادا .فما للمؤمنْب كىذا الذم

 - 1التحرير كالتنوير ((.63 /25
 - 2الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل ((.56 /2
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ال جدكل كراءه .كإ٭با قد ٯبرىم إُف ٠باع ما يكرىوف .من سب ا٤بشركْب لرهبم ا١بليل العظيم؟! كأخّبا ٱبتم ىذا
الدرس ،الذم استعرض فيو صفح الوجود ا٢بافل ابآلايت كا٣بوارؽ ،يف كل ٢بظ من ليل أك هنار)1( ..
-6

التفريق بْب ادلتعصب وادلسامل وعدـ التعميم يف احلكم بْب الصنفْب.

-7

إقرار معيار اثبت يف التعامل بغض النظر عن األشخاص

كمن منهجيات القرآف الكرٔف الثابت كا٤بطردة أنو يفرؽ يف ا٢بكم بْب ا٤بتعصب كا٤بساَف فأعطى للمساَف حقوؽ
كيتحاب ،بغض النظر
ا٤بستأمن ،كجعل خفر ذمتو خيان ﵁ كالرسوؿ ،كبذا يستطيع اجملتمع اإلنسآف أف يتعايش
َّ
تعاُف(:كًم ٍن أ ٍىى ًل
عن معتقده كدينو ،ففرؽ القرآف الكرٔف حٌب بْب أصحاب الداين الواحدة يف النظرة كالتعامل فقاؿ
ى
ً
ً
ً
ًً
ًً
الٍ ًكتى ً
ك
اب ىم ٍن إً ٍف ىأتٍىمٍنوي بًقٍنطىا ور يػي ىؤٌده إًلىٍي ى
ت ىعلىٍي ًو قىائً نما ذىل ى
ك ىكًمٍنػ يه ٍم ىم ٍن إً ٍف ىأتٍىمٍنوي بًدينىا ور ىال يػي ىؤٌده إًلىٍي ى
ك إًَّال ىما يد ٍم ى
ًأبىنػَّهم قىاليوا لىيس علىيػنا ًيف ٍاأل ًيميًْب سبًيل كيػ يقوليو ىف علىى ًَّ ً
ب ىكيى ٍم يىػ ٍعلى يمو ىف ( )75بىػلىى ىم ٍن أ ٍىك ىىف بً ىع ٍه ًدهً ىكاتَّػ ىقى
ٍ ى ى ٍى
ى
اَّلل الٍ ىكذ ى
ٌٌ ى ى ه ى ى
يٍ
ً
فىًإ َّف َّ ً
ْب ( ،)76ا٤بائدة.76 ،75 :
اَّللى يٰبب الٍ يمتَّق ى
كالقرآف َف ٰبكم على أم ابلضبلؿ كالفسق بنص عاـ يستغرؽ ٝبيع األفراد ،بل يعرب اترة ابلكثّب كاترة
ابألكثر ،كإذا أطلق أداة العموـ يستثِب ٗبثل قولو يف بِب إسرائيل :مث توليتم إال قليبل منكم كأنتم معرضوف [:2
 ]83كقولو فيهم :فبل يؤمنوف إال قليبل [ ]155 :4أك ٰبكم على البعض ابتداء كما تقدـ يف قولو :كمن أىل
الكتاب من إف أتمنو بقنطار يؤده إليك كمنهم من إف أتمنو بدينار ال يؤده إليك [ ]75 :3اآلي  .كقاؿ  -تعاُف
 فيهم :كمن قوـ موسى أم يهدكف اب٢بق كبو يعدلوف [ ]159 :7كقاؿ فيهم كيف النصارل :منهم أم مقتصدةككثّب منهم ساء ما يعملوف [)2(]66 :5
كيف ىذا ا٤بوضع يبْب طبيع نظرة اإلسبلـ األخبلقي كمبعثها كارتباطها بتقول هللا« :بلى من أكىف بعهده
كاتقى فإف هللا ٰبب ا٤بتقْب .إف الذين يشَبكف بعهد هللا كأٲباهنم ٜبنا قليبل ،أكلئك ال خبلؽ ٥بم يف اآلخرة ،كال
يكلمهم هللا كال ينظر إليهم يوـ القيام  ،كال يزكيهم ،ك٥بم عذاب أليم»()3
كبدا ىذا كاضحا يف تركيز القرآف الكرٔف على ميزاف اثبت ال يتغّب بتغّب األخصاص كال يتباين بتنوع الناس بل
يقاس عليو كل كارد ،فبل فرؽ يف النظرة القرآني بْب ا٤بسلم كالنصرآف كاليهودم كا٤بشرؾ كالصابئ يف التعامل ،إذا
َّ ً
حقق ا١بميع ثوابت اإلٲباف ،قاؿ تعاُف( :إً َّف الَّ ًذين آىمنيوا كالَّ ًذين ىادكا ك َّ ً
ين
الصابًئ ى
ْب ىكالن ى
وس ىكالذ ى
ى ى ى ى ىي ى
َّص ىارل ىكالٍ ىم يج ى
اَّلل يػ ٍف ً
ً
اَّللى ىعلىى يك ًٌل ىخ ٍي وء ىخ ًهي هد ( ،)17ا٢بج.17:
ص يل بىػٍيػنىػ يه ٍم يىػ ٍوىـ الٍ ًقيى ىام ً إً َّف َّ
أى ٍخىريكوا إ َّف َّى ى
الصابًئو ىف كالنَّصارل من آىمن ًاب ََّّللً كالٍيػوًـ ٍاآلى ًخ ًر كع ًمل ص ً
َّ ً
ً َّ ً
ا٢بنا فىىبل
ين ىى ي
ىى ى ى
ى ىٍ
ادكا ىك َّ ي ى ى ى ى ٍ ى ى
ين آى ىمنيوا ىكالذ ى
كقاؿ تعاُف( :إ َّف الذ ى
ؼ ىعلىٍي ًه ٍم ىكىال يى ٍم ىٍٰبىزنيو ىف ( ،)69ا٤بائدة.69 :
ىخ ٍو ه

 - 1يف ظبلؿ القرآف (.)1169 /2
 - 2تفسّب ا٤بنار.)54 /4( :
 - 3يف ظبلؿ القرآف (.)410 /1
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كا٤بقصود :أف كل فرق آمنت اب﵁ كابليوـ اآلخر ،كىو ا٤بعاد كا١بزاء يوـ الدين ،كعملت عمبل صا٢با ،كال
يكوف ذلك كذلك حٌب يكوف موافقا للشريع ا﵀مدي بعد إرساؿ صاحبها ا٤ببعوث إُف ٝبيع الثقلْب فمن اتصف
بذلك {فبل خوؼ عليهم} فيما يستقبلونو كال على ما تركوا كراء ظهورىم {كال ىم ٰبزنوف}()1
كمعُب من آمن اب﵁ كاليوـ اآلخر من آمن كداـ ،كىم الذين َف يغّبكا أدايهنم ابإلخراؾ كإنكار البعث فإف كثّبا
من اليهود خلطوا أمور الشرؾ أبدايهنم كعبدكا اآل٥ب كما تقوؿ التوراة .كمنهم من جعل عزيرا ابنا ﵁ ،كإف النصارل
أ٥بوا عيسى كعبدكه ،كالصابئ عبدكا الكواكب بعد أف كانوا على دين لو كتاب... .مث إف اليهود كالنصارل قد
أحدثوا يف عقيداهم من الغركر يف ٪بااهم من عذاب اآلخرة بقو٥بم٫ :بن أبناء هللا كأحباؤه [ا٤بائدة ]18 :كقو٥بم لن
ٛبسنا النار إال أايما معدكدة [البقرة ، ]80 :كقوؿ النصارل :إف عيسى قد كفر خطااي البشر ٗبا ٙبملو من عذاب
الطعن كاإلىان كالصلب كالقتل ،فصاركا ٗبنزل من ال يؤمن ابليوـ اآلخر ،ألهنم عطلوا ا١بزاء كىو ا٢بكم الٍب قدر
البعث لتحقيقها ()2
كاآلي تقرر أنو أاي كانت النحل  ،فإف من آمنوا اب﵁ كاليوـ اآلخر كعملوا صا٢با -كمفهوـ ضمنا يف ىذا
ا٤بوضع ،كتصرٰبا يف مواضع أخرل أهنم فعلوا ذلك على حسب ما جاء بو الرسوؿ األخّب -فقد ٪بوا«:فبل خوؼ
عليهم كال ىم ٰبزنوف»  ..كال عليهم ٩با كانوا فيو قبل ذلك كال ٩با ٰبملوف من أ٠باء كعنواانت..فا٤بهم ىو العنواف
األخّب..
كىذا الذم نقرر أنو مفهوـ من اآلي ضمنا يعترب من «ا٤بعلوـ من الدين ابلضركرة»  .فمن بديهيات ىذه
العقيدة ،أف دمحما -ملسو هيلع هللا ىلص -ىو خات النبيْب ،كأنو أرسل إُف البشر كاف  ،كأف الناس ٝبيعا -على اختبلؼ مللهم
ك٫بلهم كأدايهنم كاعتقادااهم كأجناسهم كأكطاهنم -مدعوكف إُف اإلٲباف ٗبا جاء بو ،كفق ما جاء بو يف عمومو كيف
تفصيبلتو .كأف من ال يؤمن بو رسوال ،كال يؤمن ٗبا جاء بو إٝباال كتفصيبل ،فهو ضاؿ ال يقبل هللا منو ما كاف
عليو من دين قبل ىذا الدين ،كال يدخل يف مضموف قولو تعاُف« :فبل خوؼ عليهم كال ىم ٰبزنوف»(.)3


 - 1تفسّب ابن كثّب 156 /3(:
 - 2التحرير كالتنوير.270 /6(:
 - 3يف ظبلؿ القرآف (.942 /2
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ادلبحث الثاين

أثر منهجية القرآف الكرًن يف التعامل مع اآلخر على الشهود احلضاري
يبدك أثر منهجي القرآف الكرٔف يف التعامل مع اآلخر يف أمور ينبغي الوقوؼ عندىا ،كعدـ ٘باكزىا ،لننتقل
هبا من الوعي إُف السعي كمن التوصيف إُف التوظيف كمن اإلدراؾ إُف ا٢براؾ ،كمن العلم إُف العمل ،كمن الفهم
إُف التسصّب ،كمن أىم ىذه األمور ما أييت:
-1

اإلفادة من موقف ادلخالف وعدـ إىداره

فعندما يلتقي القرآف الكرٔف يف منهجيتو الثابت مع مساح مشَبك مع ا٤بصالف يستطيع أف ٰبافظ على ا٤بتاح
كا٤بباح ،كٯبعل الكل عوان على بناء ا٢بضارة اإلنساني  ،الٍب ىو كا٣بصم فيها خركاء يف البناء كالنماء.
كقد عرفنا كيف تعامل النيب (ملسو هيلع هللا ىلص) كىو ا٤ببًٌْب ألحكاـ القرآف كمنهجياتو -كيف تعامل مع حلف الفضوؿ؛
إذ يقوؿ فيما خرجو البيهقي ):عن طلح بن عبد هللا بن عوؼ  ،أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ " :لقد خهدت يف دار
عبد هللا بن جدعاف حلفا ما أحب أف ِف بو ٞبر النعم ،كلو أدعى بو يف اإلسبلـ ألجبت " قاؿ القتييب فيما بلغِب
عنو :ككاف سبب ا٢بلف أف قريشا كانت تتظاَف اب٢برـ ،فقاـ عبد هللا بن جدعاف كالزبّب بن عبد ا٤بطلب فدعاىم
إُف التحالف على التناصر ،كاألخذ للمظلوـ من الظاَف ،فأجاهبما بنو ىاخم كبعض القبائل من قريش .قاؿ الشيخ:
قد ٠باىم ابن إسحاؽ بن يسار قاؿ :بنو ىاخم بن عبد مناؼ ،كبنو ا٤بطلب بن عبد مناؼ ،كبنو أسد بن عبد
العزل بن قصي ،كبنو زىرة بن كبلب ،كبنو تيم بن مرة .قاؿ القتييب :فتحالفوا يف دار عبد هللا بن جدعاف ،فسموا
ذلك ا٢بلف حلف الفضوؿ تشبيها لو ٕبلف كاف ٗبك أايـ جرىم على التناصف كاألخذ للضعيف من القوم ،
كللغريب من القاطن ،قاـ بو رجاؿ من جرىم يقاؿ ٥بم :الفضل بن ا٢بارث  ،كالفضل بن كداع  ،كالفضل بن
فضال  ،فقيل حلف الفضوؿ ٝبعا أل٠باء ىؤالء)1(.
كيف ركاي (:كلو دعيت بو يف اإلسبلـ ألجبت ،كما أحب أف أخيس بو كإف ِف ٞبر النعم )()2
فعمل (ملسو هيلع هللا ىلص) على اإلفادة من مساح ا٣بّب ا٤بوجودة يف فطر الناس كاغتنمها.
البناء على القواسم ادلشَبكة بْب البشر
-4
كىذا من غّب خك ٯبعل اآلخر يقبلك ،أك على أقل احتماؿ يسمع إليك ،كينظر إُف قضيتك كرسالتك،
كليس عند ا٤بسلم ما ٱباؼ عليو أك يستحي من عرضو ،كتلك طريق القرآف الكرٔف يف حواراتو ا٤بتعددة يف سوره
ا٤بكي كا٤بدني  ،كىي منهجي األنبياء كا٤برسلْب يف ٧باكرااهم ألقوامهم ،كا٤بتأمل لسورة األعراؼ مثاال ال حصرا ٯبد
ذلك بوضوح.
كقد أتى النيب ملسو هيلع هللا ىلص ككجد قدرا صا٢با من القيم كاألخبلؽ العربي فبُب عليها كدعا إليها فقاؿ فيما نقلو أبو
ىريرة " إ٭با بعثت ألٛبم صاٌف األخبلؽ()3
 - 1السنن الكربل للبيهقي (.596 /6
 - 2خرح مشكل اآلاثر (.)221 /15
 - 3مسند أٞبد ط الرسال (.513 /14
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ضماف قدر من احلرية للمؤمن يستطيع من خالذلا عرض فكرتو ورسالتو

-4

التعرؼ على رسالة القرآف من خالؿ مقوالتو ال من خالؿ ما ينقل عنو.
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كىذا ال يتأيت إال ابلسلم االجتماعي الذم أيمن كل إنساف فيو على حياتو كحريتو ،كا٤بسلم يف ىذا ا٤بوقف
ىو الرابح؛ ألنو ال ٰبتاج إال إُف مساح من ا٢بري ليعرض رسالتو كيبْب دعوتو ،فعن جابر بن عبد هللا قاؿ " :كاف
رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يعرض نفسو على الناس اب٤بوسم  ،فقاؿ " :أال رجل ٰبملِب إُف قومو ،فإف قريشا قد منعوٓف أف أبلغ
كبلـ ريب عز كجل " كركينا ،عن أيب بكر الصديق هنع هللا يضر ،أنو ٤با قرأ سورة الركـ على مشركي مك فقالوا :ىذا ما
أتى بو صاحبك .قاؿ " :ال ،كلكنو كبلـ هللا عز كجل " كقولو :كيف ركاي أخرل " :ليس بكبلمي ،كال كبلـ
صاحيب ،كلكنو كبلـ هللا عز كجل " إاتح الفرص كامل للتعرؼ على مضامْب القرآف الكرٔف كرسالتو()1
نفسو على الناس اب٤بوقف ،فقاؿ" :أال رجل
عن جابر بن عبد هللا ،قاؿ :كاف ي
رسوؿ هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -يى ي
عرض ى
ً
ىٰب ًمليِب إُف قى ً
وم ًوَّ ،
كبلـ ىرًٌيب عز كجل"()2
فإف قريشان قد ىمنىعوٓف أف أيبلٌغ ى
ب
كمن ىنا دعا القرآف الكرٔف الناس كل الناس إُف التفكر كالنظر كالتدبر يف آيو كمضامينو؛ فقاؿ ( :ىكىك َّذ ى
ً
الَّ ًذ ً ً
ىعظي يكم بًو ً
ًَّ ً
ً
ًً
اح ىدةو أى ٍف
اى ٍم فى ىك َّذبيوا ير يسلي فى ىكٍي ى
ين م ٍن قىػٍبل ًه ٍم ىكىما بىػلىغيوا م ٍع ىش ىار ىما آىتىػٍيػنى ي
ى
ف ىكا ىف نىكّب ( )45قي ٍل إ٭بىا أ ٍ ى
و
ً
ً
ً
ً
ً
و
ً
ً
و
ً
ً
ً
َّ
ً
َّ
ْب يى ىد ٍم ىع ىذاب ىخديد ()46
صاحب يك ٍم م ٍن جنَّ إ ٍف يى ىو إال نىذ هير لى يك ٍم بىػ ٍ ى
وموا ََّّلل ىمثٍػ ىُب ىكفيػىر ىادل يمثَّ تىػتىػ ىفكيركا ىما ب ى
تىػ يق ي
سبأ.46 ،45 :
إهنا دعوة إُف القياـ ﵁ .بعيدا عن ا٥بول .بعيدا عن ا٤بصلح  .بعيدا عن مبلبسات األرض .بعيدا عن
ا٥بواتف كالدكافع الٍب تشتجر يف القلب ،فتبعد بو عن هللا .بعيدا عن التأثر ابلتيارات السائدة يف البيئ  .كا٤بؤثرات
الشائع يف ا١بماع .
دعوة إُف التعامل مع الواقع البسيط ،ال مع القضااي كالدعاكل الرائج كال مع العبارات ا٤بطاط  ،الٍب تبعد
القلب كالعقل من مواجه ا٢بقيق يف بساطتها.
دعوة إُف منطق الفطرة ا٥بادئ الصايف ،بعيدا عن الضجيج كا٣بلط كاللبس كالرؤي ا٤بضطرب كالغبش الذم
ٰبجب صفاء ا٢بقيق .
كىي يف الوقت ذاتو منهج يف البحث عن ا٢بقيق  .منهج بسيط يعتمد على التجرد من الركاسب كالغواخي
كا٤بؤثرات .كعلى مراقب هللا كتقواه.
كىي «بواحدة»  ..إف ٙبققت صح ا٤بنهج كاستقاـ الطريق .القياـ ﵁ ..ال لغرض كال ٥بول كال ٤بصلح كال
لنتيج  ..التجرد ..ا٣بلوص ..مث التفكر كالتدبر ببل مؤثر خارج عن الواقع الذم يواجهو القائموف ﵁ ا٤بتجردكف.

 - 1خعب اإلٲباف .331 /1:
 - 2سنن أيب داكد ت األرنؤكط .115 /7:
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«أف تقوموا ﵁ .مثُب كفرادل»  ..مثُب لّباجع أحدٮبا اآلخر ،كأيخذ معو كيعطي يف غّب أتثر بعقلي
ا١بماىّب الٍب تتبع االنفعاؿ الطارئ ،كال تتلبث لتتبع ا٢بج يف ىدكء ..كفرادل مع النفس كجها لوجو يف ٛبحيص
ىادئ عميق.
«مث تتفكركا .ما بصاحبكم من جن »  ..فما عرفتم عنو إال العقل كالتدبر كالرزان  .كما يقوؿ خيئا يدعو إُف
التظنن بعقلو كرخده .إف ىو إال القوؿ ا﵀كم القوم ا٤ببْب ()1
كيف ىذا كلو من ا٣بّب للمسلم كاألم ما فيو.

اخلادتة؛ أسأؿ هللا حسنها،،،
أما بعد،،،

فقد ابف من خالؿ ىذا اجلهد ادلتواضع عدد من النقاط والنتائج ؽلكن أف صلملها فيما أييت:
 أف للقرآف منهجي اثبت يف التعامل مع اآلخر ،كأف ٥بذه ا٤بنهجي مبلمح كاضح كمعاَف اثبت .


أف ىذه ا٤بنهجي مبني على التتبع كالرصد كاالطراد كالرقب آلايت القرآف الكرٔف كمواقفو.



أف ىذه ا٤بنهجي سعت إُف تفعيل ا١بانب اإلنسآف كإعماؿ القواسم البشري ا٤بشَبك .



أف العمل على منهجي القرآف الكرٔف يتيح للمسلم فرصا كاسع يف عرض رسالتو كبياف فكرتو كدعوتو.

 أف الوعي هبذه ا٤بنهجي يتيح للمسلم إحساف التعامل مع اآلخر على بين كمن خبلؿ موقف خرعي
أسسو القرآف كسعى إُف ترسيصو.

 أهنا أفادت من ا٤بساحات ا٤بتاح يف السلوؾ البشرم كاإلنسآف.

 أهنا قابل للتفعيل كالتنزيل ،كإعادة العمل خاص يف ظرفنا الراىن الذم تعيشو األم ا٤بسلم .
 أهنا منهجي تتآزر مع ا١بانب اإلنسآف كتتبلقي مع طبيع القرآف الكرٔف كمقاصده الكربل.


 - 1يف ظبلؿ القرآف ()2914 /5
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فهرس ادلصادر وادلراجع
 تفسّب القرآف ا٢بكيم (تفسّب ا٤بنار) ،رخيد رضا(ت1354:ىػ) ،ا٥بيئ ا٤بصري العام للكتاب ،بدكف
طبع 1990( ،ـ).
 تفسّب القرآف العظيم ،ابن كثّب(ت774:ىػ)ٙ ،بقيق :سامي بن دمحم سبلم  ،دار طيب للنشر كالتوزيع،
ط1420( ،2/ىػ1999/ـ).
ً
الس ًج ٍستآف(ت275:ق)ٙ ،بقيق :خعيب األرنؤكط ،دمحم
 سنن أيب داكد ،أبو داكد سليماف بن األخعث ٌ
كامل قره بللي ،ط1430( ،1/ىػ2009/ـ).
 السنن الكربل ،ا٤بؤلف :أٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن موسى ا٣بي ٍسىرٍكًجردم ا٣براسآف ،أبو بكر البيهقي
(ا٤بتوىف458 :ىػ) ،ا﵀قق :دمحم عبد القادر عطا ،الناخر :دار الكتب العلمي  ،بّبكت – لبنات
 خرح مشكل اآلاثر ،ا٤بؤلف :أبو جعفر أٞبد بن دمحم بن سبلم بن عبد ا٤بلك بن سلم األزدم
ا٢بجرم ا٤بصرم ا٤بعركؼ ابلطحاكم (ا٤بتوىف321 :ىػ)ٙ ،بقيق :خعيب األرنؤكط
 يف ظبلؿ القرآف ،الشهيد سيد قطب(1387ق) ،دار الشركؽ ،القاىرة ،مصر ،ط،32/
(1423ق2003/ـ).
 الكشاؼ عن حقائق غوامض التنزيل ،الز٨بشرم ،اعتُب بو كخرج أحاديثو كعلق عليو :خليل مأموف
خيحا ،دار ا٤بعرف  ،بّبكت ،لبناف ،ط1430( ،3/ق2009/ـ).التحرير كالتنوير ،ابن
عاخور(ت1393:ق) ،الدار التونسي  ،بدكف طبع 1984( ،ـ).
 اللباب يف علوـ الكتاب أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادؿ ا٢بنبلي الدمشقي النعمآف
(ا٤بتوىف775 :ىػ) ،ا﵀قق :الشيخ عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود كالشيخ علي دمحم معوض ،الناخر :دار الكتب
العلمي  -بّبكت  /لبناف ،الطبع  :األكُف 1419 ،ىػ 1998-ـ
 ا٤بدخل إُف التفسّب ا٤بوضوعي ،ألستاذان د عبد الستار فتح هللا سعيد ط:دار التوزيع كالنشر اإلسبلمي ،
ط :الثاني 1411،ىػ1991،ـ،ص .60،59الناخر :مؤسس الرسال  ،الطبع  :األكُف  1415 -ىػ،
.1494
مسند اإلماـ أٞبد بن حنبل ،أبو عبد هللا أٞبد بن دمحم بن حنبل بن ىبلؿ بن أسد الشيبآف (ا٤بتوىف:

241ىػ) ،ا﵀قق :أٞبد دمحم خاكر ،الناخر :دار ا٢بديث – القاىرة ،الطبع  :األكُف 1416 ،ىػ -
 1995ـ
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ىٚأْذاف املطتشرلني يف ترجًاتٓى نهمرآٌ انكر
َٙانذكتٕر عادل يمرا
الجزائر-جامعة ألاميرعبد القادر للعلىم ؤلاشالمية-أشتاذ التفصير وعلىم القرآن

:ملخص البحث
 كمشلت حقوال علمي متعددة من التحقيق كالطباع، بستشرقْب ٘باه علوـ الشرؽ٤لقد تنوعت جهود ا
بات االستشراقي للقرآف الكرٔف ؛الٍب حظيت بعناي كاىتماـٝ ككاف من أبرزىا الَب، ب كالنشػر كالفهرسٝكالَب
،  ما يدؿ على كجود قاسم مشَبؾ من الغاايت كاألىداؼ بينها، كحٌب الركسي، كاألمريكي، بدارس األكركبي٤ا
بدم العلمي٣بهود الٍب ظاىرىا ا١بقيقي كراء ىذه ا٢بقاصد االستشراقي ا٤كأتيت ىذه الدراس للكشف عن ا
 الطعن كالتشكيك يف: ادلقصد األوؿ:كالٍب قسمتها كما يلي، با ٘بلي مقاصدىم٥ إذ حاكلت من خبل، بالص٣ا
 إبعاد القرآف عن مقاصده:وادلقصد الثالث،  الطعن يف نبوة النيب ملسو هيلع هللا ىلص: وادلقصد الثاين،مصدري القرآف الكرٔف

وادلقصد، بع القرآف الكرٔفٝ  الطعن يف اتريخ: وادلقصد اخلامس،بتوٝ تشويو تر: وادلقصد الرابع،كىداايتو
.بارب اإلسبلـ٧ التنصّب كالتهويد ك:السادس
The intentions of the orientalists' translation of the holy Quran.
The efforts led by the Orientalists varied towards the eastern study fields through
different domains such as : Inspection printing translation publishing and bibliography
but the most important of them was the translation of the holy Quran. Which dragged
the attention of the European and American schools of thoughts because they shared the
same intentions and objectives.
This paper highlights the true intentions of the Orientalists' efforts that pretend to
serve the neutrality of science. Through this paper I'm trying to elucidate the implicit
intention through five intentions.
Intention 1: The criticism. Questioning and skepticism about the source of the holy
Quran
Intention 2: The criticism and questioning of the prophecy of the Prophet
Muhammad peace be upon him.
Intention 3: Trying to diverge the holy Quran from its true intentions and real
guidance
Intention 4: Trying to distort and falsify the translation of the holy Quran
Intention 5: The criticism and questioning of the history of the holy Quran
Intention 6: The christianisation , judaisation and fighting Islam.
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مقدمة:

لقد تنوعت جهود ا٤بستشػرقْب يف دراستهم للَباث العريب كاإلسبلمي ،كالٍب كاف من أٮبها :حفظ ا٤بصطوط
العريب كاإلسبلمي ،كدراستو ،كٙبقيقو ،كنشره  ،كترٝبتو ،كفهرستو.
كتعد الَبٝبات االستشراقي للقرآف الكرٔف من أبرز جهودىم ٘باه الشرؽ ،كمن أبْب صنائعهم الكاخف على
أغراضهم كمقاصدىم ا٢بقيقي الكامن كراء ىذه ا١بهود ا٤بتضافرة ا٤بتتابع ؛ فهل عترب ىذه الَبٝبات خاىدة على
ا٤بقاصد ا٢بسن ا٣بادم للبحث العلمي النزيو ؟ أـ أهنا خاىد حق على الغرض العلمي ا٤بشوب اب٤بقاصد السيئ ؟
أـ أف القرآف الكرٔف قد جعل قنطرة موصل ألىدافهم؟ إذ َف تكن ىذه الَبٝبات ٕباؿ من األحواؿ بقصد
ا٤بعرف ا٤بوصل إُف ا٢بق ،أك ا١بهد ا٤بفضي إُف معرف ما يف القرآف الكرٔف ؛بل كانت سعيا لطمس معاَف ىداايتو
كغياتو السامي ؛ألهنم أعدكا تلك الَبٝبات كفق نظراهم السيئ عن اإلسبلـ ،فَبكوا بصمات عقائدىم منقوخ
على صحائفها ،فمنها ما تشم رائحتو  ،كمنها ما يصعب كشف زيفو .
كرغم تنوع لغات الَبٝبات الٍب مشلت ا٤بشهور منها كغّبه ،كتعدد طرؽ أتليفو  ،كمنها:
 -1ابعتبار ادلقدار ادلفسر:
أ -تررتات كلية  ،من أكؿ سورة إُف أخر سورة يف القرآف مثل :ترٝب (تيودور ينجوؿ) عاـ 7817ـ ،كترٝب
(ىاكس ىينتج) عاـ 7817ـ،كترٝب ا٤بستشرؽ األ٤بآف ركدم ابرت الٍب نشرىا عاـ 7881ـ .

ب -وتررتات جزئية لبعض سور القرآف ،مثل ترٝب  :األ٤بآف (فريدريش ريكارت) عاـ 7114ـ  ،ك(داومر)
عاـ 7141ـ ،ك(شرببلجر) عاـ 7117ـ ،ك(بلوماف) عاـ 7111ـ .

-2ابعتبار الَبتيب وعدمو:
أ -ترٝبات مرتب حسب الَبتيب ادلصحفي ا٤بأثور ا٤بعركؼ عند ا٤بسلمْب  ،كَبٝب :جورج سيل ،وتررتة
:آربري

ب -ترٝبات مرتب على ترتيب النزوؿ ،ت كضعو من ا٤بستشرقْب قصد ا ،مثل ترٝب " راد ويل ،وإدوارد
ابدلر ،و ريتشارد بيل كأمثا٥بم .

فتتبدل أٮبي ىذا ا٤بقاؿ يف ٘بلي أىداؼ ا٤بستشرقْب يف ترٝبااهم للقرآف الكرٔف الٍب عادة ما تسَب كراء
ا٥بدؼ العلمي ا٤بشبوه ٩،با ٯبعل نظر بعض الناس قاصرا على النواحي ا٤بضيئ يف ىذه الَبٝبات ،كقد حاكلت
حصر أىدافهم يف ست جوىري  ،كىي :ا٥بدؼ األوؿ :الطعن كالتشكيك يف مصدري القرآف الكرٔف ،كالثاين:
الطعن يف نبوة النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،ك الثالث :إبعاد القرآف عن مقاصده كىداايتو ،ك الرابع :تشويو ترٝبتو ،واخلامس:
الطعن يف اتريخ ٝبع القرآف الكرٔف ،ك السادس :التنصّب كالتهويد ك٧بارب اإلسبلـ ،مث نتائج البحث كتوصياتو

،كىي مسك ختاـ ىذا البحث.
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اذلدؼ األوؿ :الطعن والتشكيك يف مصدرية القرآف الكرًن.
كىذا من أعظم أىداؼ القوـ ؛ إذ رفع عقيدة كاثق مصدري النص القرآٓف عند ا٤بسلمْب  ،كالتشكيك
فيها يعد من أعظم ا٤بكاسب ،الٍب فتحت الباب على مصرعيو للطعن يف بقي ا٤بسلمات كاليقينيات اإلسبلمي
،كما قاؿ ا٤ببشػر اتكلي  ":ٯبب أف نستصدـ القرآف ،كىو أمضى سبلح يف اإلسبلـ ،ضد اإلسبلـ نفسو ،حٌب
نقضى عليو ٛبامان  ،ٯبب أف نبْب للمسلمْب أف الصحيح يف القرآف ليس جديدان  ،كأف ا١بديد فيو ليس صحيحان
"(. )1
ك٘بلى ىذا ا٤بقصد الرئيس للمستشرقْب يف ٝبل أمور منها:

أوال :وضع تسميات لَبرتاهتم بقصد سيء :كىذه التسميات توحي ابلغرض من الَبٝب ؛ ألهنا تدؿ على
مضموف عمل ا٤بستشرؽ يف ترٝبتو ،كمنها:

فجورج سيل اختار لَبٝبتو عنواان" القرآف" كالٍب توحي أف النسص ا٤بَبٝب اُف اللغ اال٪بليزي ىي األصل ،

كالبديل عن القرآف .
و سولوموف شفاغلر ،الواعظ بكنيس فراكف يف نورمربج نشر ترٝبتو بعنواف" :القرآف احملمدي" لنفي مصدري

القرآف الكرٔف ،كتقريره ألصلهم الفاسد "القرآف من كضع دمحم".

و فريدرش ماجر الين ،نشر ترٝب للقرآف الكرٔف كذلك عاـ7111 :ـ ،بعنواف "اإلصليل الَبكي" ،كعنوانو

جلي يف بياف مقصده.

 ك ريتشارد بل :لو ترٝب ،كعنواهنا :تررتة القرآف مع دراسة نقدية إلعادة ترتيب السور.
اثنيا :وضع مالحق يف بداية أو هناية الَبرتة:
كضعوا يف بداي أك هناي ترٝبااهم للقرآف الكرٔف بعض ا٤ببلحق ،كالٍب أصلها كتب كمقاالت دكهنا

ا٤بستشرقوف يف موضوع "جدلية مصدرية القرآف الكرًن" ،كال عبلق ٥با ابلَبٝب  ،كلكنها متمم ألغراضهم
الفاسدة ،ك"تعترب جدلي مصدري القرآف الكرٔف يف الفكر االستشراقي امتدادا ٤بدرس النقد التارٱبي يف الغرب الٍب
أسسها الكاثوليكي ريتشارد سيموف بكتابو " التاريخ النقدي للعهد القدًن" حيث تفرغ ٝبع كبّب من ا٤بستشرقْب
لنقض مصدري القرآف الكرٔف الثابت عند ا٤بسلمْب ؛ألهنا من ا٤بسلمات العقدي كالفطري كا٢بسي كالعقلي الٍب ال
خك فيها كال ريب ،غّب أف ىؤالء انصبت جهودىم على نقل النظرايت الغربي يف نقد الكتاب ا٤بقدس – حسب
زعمهم -لنقد القرآف الكرٔف  ،فكاف حرصهم على زعزع يقينيات القرآف إبرجاع مضامينو اُف مصادر سابق لو
نقلي أك عقلي ديني أك بشػريو ،قد ألفوا ٧باكلْب إثبات غيهم كضبل٥بم مؤلفات" (.)2
كمن أمثل ىذه ا٤ببلحق :
( )1ينظر :قادة الغرب يقولوف دمركا اإلسبلـ كأبيدكا أىلو ،جبلؿ العاؿ ،نشر ا٤بصتار اإلسبلمي للطباع كالنشر كالتوزيع  -القاىرة – ط:1
1397ىػ  ،ص.60:
( )2ينظر :آراء ا٤بستشرقْب حوؿ القرآف الكرٔف كتفسّبه :عمر إبراىيم رضواف ( ،)231/2ك ا٤بستشرقوف٪ :بيب العقيقي ، ،دار ا٤بعارؼ،
القاىرة ،ط.)532/3( ، 4
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ادلثاؿ األوؿ :مبلحق" تررتة بطرس" الٍب قاـ هبا الراىب اإل٪بليزم ركبرت الرتيِب كالراىب األ٤بآف ىرماف

الدا٤بآف  ،كىذه هبا عدد من ا٤بقدمات كا٤ببلحق ٠بيت ٗبجموع " دير كلوين "  ،كىي (: )1
 7ػ خطاب بطرس إُف بّبهنارد "القديس برانر دم كليوفر" .
 1ػ رلموعة سلتصرة من الواثئق الشيطاني ا٤بضادة للطائف اإلسبلمي الكافرة .
 8ػ مقدمة روبرت الرتيِب .

 4ػ "تعاليم دمحم" ٥برماف الدا٤بآف .
 4ػ "أمة دمحم ونشوزىا" ٥برماف الدا٤بآف .
 1ػ اتريخ ا٤بسلمْب "أخبار ادلسلمْب ادلعيبة ادلضحكة" .

ادلثاؿ الثاين :ملحق "تررتة الكارديناؿ يوحنا األشقويب اإلسباين" (ت  7441ـ) ككاف عنواهنا " :طعن

ادلسلمْب بسيف الروح" .

مرتشي  7181ـ ٗبوافق
ادلثاؿ الثالث :ملحق الَبرتة الالتينية الٍب قاـ هبا الراىب اإليطايل لودوفيجو ّ
البااب أنوسنت ا٢بادم عشر جاءت الَبٝب يف قسمْب :
يشتمل القسم األكؿ على النص العريب للقرآف مع ترٝبتو البلتيني كحواخي جزئي للرد على بعض ا٤بواضع ،
كيشتمل القسم الثآف على كتاب  " :الرائد إُف الرد على القرآف " (. )2

ادلثاؿ الرابع :ملحق تررتة جورج سيل اإل٪بليزي الٍب ظهرت يف لندف عاـ  7184ـ،كأعيد طبعها أكثر من
ثبلثْب مرة  ،فقد تضمنت مقدم ضد القرآف كصفت يف أدبيات التنصّب أبهنا قيًٌم كأهنا أفضل كصف موضوعي

لئلسبلـ (. )3
كا٤بتأمل يف عناكين ىذه ا٤ببلحق تتجلى لو ا٤بقاصد ا٢بقيقي ألصحاب ىذه الَبٝبات ،بعدـ اقتصارىم على
ٙبريف مضموف الَبٝب ؛بل تعداه إُف تقرير العقائد كالتوجهات اإليديولوجي للمستشرقْب من خبلؿ ىذه ا٤ببلحق
الٍب توصل مقاصدىم بسهول للقراء  ،فكانت من أظهر صور جنايتهم على القرآف الكرٔف ،فهي حائل بْب النص

ا٢بقيقي من جهات:



اجلهة األوىل :صرؼ القرآف الكرٔف عن ىداايتو ،كإخراج الدالالت القرآني عن غااياها السامي .

اجلهة الثانية :صد القراء عن النظر يف حقيق القرآف ،كذلك بقرير حقائق  ،كبناء قناعات مسبق للقارئ

ٙبوؿ بينو كبْب القرآف الكرٔف.


اجلهة الثالثة :تقرير مبدأ التشكيك يف مصدري القرآف الكرٔف .

( )1اتريخ حرك االستشراؽ  :الدراسات العربي كاإلسبلمي يف أكركاب حٌب بداي القرف العشرين  :يوىاف فوؾ ،ترٝب  :عمر لطفي العاَف -
دمشق  :دار قتيب  1417 ،ىػ  1996 -ـ  ،ص  ، 17ك موسوع ا٤بستشرقْب  :عبد الرٞبن بدكم  ،دار العلم للمبليْب  ،بّبكت ػ ط3
1993 :ـ  .ص . 307
( )2موسوع ا٤بستشرقْب :عبد الرٞبن بدكم  ،ص . 303
( )3أٞبد عبد ا٢بميد غراب  ،رؤي إسبلمي لبلستشراؽ  ،ا٤بنتدل اإلسبلمي  ،لندف 1411ى ػ  ،ص  35ػ . 36
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اثلثا :تصريح بعض ادلستشرقْب أبىداؼ تررتتهم للقرآف الكرًن.
إف ا٤بتفحص ١بهود ا٤بستشرقْب يف ا٢بقوؿ العلمي بعام  ،كا٤بتتبع ألقوا٥بم حوؿ أىداؼ ترٝبتهم للقرآف الكرٔف
ليجزـ ٕبقيق علمي اثبت أف جهودىم ٘باه علوـ الشرؽ َف تتجرد عن الدافع الديِب؛ ،ك٩با يدؿ على طعنهم
كتشكيكهم يف مصدري القرآف الكرٔف ما دكنتو أقبلمهم
حيث صرح غّب كاحد من ىؤالء بعدـ إ٥بي النص القرآٓف  ،حٌب قاؿ ماكسيم ردونسوف" :لقد أصبح النظر
يف عدـ أصال اإلسبلـ كاعتماده على األدايف السابق دين بْب عموـ ا٤بستشرقْب"(،)1ك كما قاؿ إدكارد مونتيو كىو
من أبرز ا٤بستشرقْب ا٤بَبٝبْب للقرآف الكرٔف للغ الفرنسي ٪ ":بد عناصر مشَبك بْب ا٤بسيحي كاليهودي الٍب
نبلحظ حضورىا يف القرآف إال أف النص العريب للنيب تعمق يف اال٥باـ اليهودم أكثر من اإل٥باـ ا٤بسيحي  ،لذلك
فالشكل اليهودم ىو ا٤بسيطر كليس يف ذلك ما يدعو للدىش ما داـ اليهود من أصل سامي  ،فاألمر يتعلق ىنا
()2
بتأثّب ا١بنس"
كقاؿ أيضا ":يف القرآف ٪بد ثبلث مصادر للمعرف الديني  :األكؿ :ا٤بصدر اليهودم كا٤بسيحي ،كمنو عرؼ
دمحم بواسط الركاي الشفهي  ،كيقينا أنو َف ير أم كتاب مقدس لليهود كالنصارل "(.)3
اذلدؼ الثاين :الطعن يف نبوة النيب ملسو هيلع هللا ىلص .

من ا٤بعلوـ ضركرة أف األقبلـ ٙبركها العقائد  ،ككل مستشرؽ تنبثق أتصيبلتو كتقريراتو ٤بباحث العلوـ من
خلفيتو اإليديولوجي  ،كمن أعظم األعماؿ الٍب تتجاذب فيها ا٤بقررات االيديولوجي مع الشق االبداعي إقداـ
ا٤بستشرقْب على ترٝب أصل مصدر أىل القبل ؛ ألف الَبٝب العلمي توجب نقل مقررات القرآف لغّب الناطقْب
ابلعربي ،كىذا العمل ال ٱبدـ ا٤بستشرقْب ٤با سيقدمو للمسلمْب من خدم جليل يف ا٢بقل الدعوم ،فكانت
ترٝبااهم حقبل كميداان لبث عقائدىم ،كٙبريف الَبٝب ٗبا يتناسب كمقاصدىم ،فكاف من توابع طعنهم
كتشكيكهم يف مصدري القرآف الكرٔف الطعن يف نبوة النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،كىذا انتج منطقي من نواتج ا٤بقصد األكؿ ؛ألف
نفي ا٤بصدر يلزـ منو نفي الناقل للوحي ،كىو النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،كرغم اتفاؽ كلمتهم يف نفي النبوة عنو ،إال أهنم اختلفوا
يف تعيْب مصدره القرآف الكرٔف ،ك٩با يدؿ على ىذا القصد:
أوال :أقواذلم :وىذه األقواؿ صادرة عن:

أ -ىيئات وجهات علمية استشراقية رمسية:ففي دائرة ا٤بعارؼ اإلسبلمي ( :القرآف ليس من عند هللا)(.)4

ب -مستشرقْب ذلم مكانة مرموقة يف حقل الدراسات االستشراقية ،قاؿ كيلز " :دمحم ىو الذم صنع
( )1ينظر  :ثبلث رسل إللو كاحد قراء ة استشراقي يف القرآف الكرٔف" للدكتور حسن األمرآف ٦ ،بل ا٤بشكاة العدد 20 :السن ا٣بامس
1995/ـ ،ص. 3:
( )2ا٤بصدر نفس ،ص51:
( )3آراء ا٤بستشرقْب الفرنسيْب يف القرآف الكرٔف  :أٞبد نصرم .،دار القلم –الرابط ط،2009 :1ص51-50:
( )4دائرة ا٤بعارؼ اإلسبلمي (  ) 244/4يف ٕبث التعريف بكلم (هللا) قدمو ا٤بستشرؽ ماكدكانلد.
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()2

القرآف" ،كقاؿ يوليوس فلهاكزف ":القرآف من دمحم"،)1(.كقاؿ غوستاؼ لوبوف" :القرآف من أتليف دمحم".

ت -مستشرقْب ذلم تررتات للقرآف الكرًن ،كما قاؿ جورج سيل (7181 - 7181ـ) الذم ترجم معآف
القرآف إُف اإل٪بليزي " :أما أف دمحمان كاف يف ا٢بقيق مؤلف القرآف كا٤بصَبع الرئيس لو فأمر ال يقبل ا١بدؿ ،كإف كاف
()3
من ا٤برجح أف ا٤بعاكن الٍب حصل عليها من غّبه يف خطتو ىذه َف تكن معاكن يسّبة"
كقاؿ ا٤بستشػرؽ األ٤بآف جوستاؼ فلوجيل الذم ترجم القرآف إُف اللغ البلتيني (" :)4إف ما كاف ينتاب
الرسوؿ ٩با يشبو ا٢بمى ،كما كاف يسمعو من صوت كصلصل ا١برس ليس كحيان ،كإ٭با ىو نوابت صرع
()5
كاضطراابت عصبي ".
اثنيا :إيرادىم الشبو حوؿ مصدر أخذه للقرآف :
كقد تعدد أقوا٥بم يف تعيْب ىذه ا٤بصادر  ،كمن أٮبها :
*ادلصدر األوؿ:اليهودية والنصرانية :
أم أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص أخذ القرآف الكرٔف من التوراة كاال٪بيل،مث اختلفوا يف تعْب الواسط أك الطريق الٍب
أخذ منها اليهودي كالنصراني  ،كمن أخهر أقوا٥بم:
 قاؿ نولدكو ":ا٤بصدر الرئيس للوحي الذم نزؿ على النيب حرفيا ٕبسب اٲباف ا٤بسلمْب كٕبسب اعتقاد

القركف الوسطى كبعض ا٤بعاصرين ىو بدكف خك ما ٙبملو الكتاابت اليهودي كتعاليم دمحم يف جلها تنطوم يف أقدـ
السور على ما يشّب ببل لبس اُف مصدرىا ٥،بذا ال لزكـ للتحليل لنكشف إف أكثر قصص األنبياء يف القرآف ؛ال
()6
بل الكثّب من التعاليم كالفركض ىي ذات أصل يهودم"
 كقاؿ أيضا(( :لقد أفاد دمحم من اتريخ العهد القدٔف ككاف ذلك يف أكثر األحياف عن طريق قصص األنبياء
ليذ ٌكر على سبيل اإلنذار كالتمثيل ٗبصّب األمم السالف الذين سصركا من رسلهم ككقفوا يف طريقهم)) (. )7
 ك قاؿ ا٤بستشرؽ اليهودم فنسنك( :النيب كاف يػيبى ٌشر بدين مستمد من اليهودي كالنصراني  ،كمن مثَّ كاف
يردد قصص األنبياء ا٤بذكورين يف التوراة كاإل٪بيل  ،لينذر قومو ٗبا حدث ٤بك ًٌذيب الرسل قبلو  ،كليثبًٌت أتباعو

( )1معاَف اتريخ اإلنساني  ،كيلز  ،ترٝب عبد العزيز جاكيد ،القاىرة١ ،بن التأليف كالَبٝب  ،ط1967 ،3ـ( 626/3) .
( )2حضارة العرب ،لغوستاؼ لوبوف( ،ص ، )111:دار إحياء الَباث العريب ،بّبكت ،ط.1979 ،3
( ) 3ينظر  :التبشّب كاالستشراؽ أحقاد كٞببلت على النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كببلد اإلسبلـ :دمحم عزت إ٠باعيل الطهطاكم د.ط ،.القاىرة٦ :بمع
البحوث اإلسبلمي 1397 ،ىػ1977/ـ( ،ص)54 :
( )4ينظر :االستشراقي كأثرىا على الدراسات اإلسبلمي :ساسي ساَف ا٢باج ،الظاىرة  ،مركز دراسات العاَف اإلسبلمي ،ط1991 ،1ـ،
(.)311/1
( )5مدخل إُف القرآف :ريتشارد بل كمونتغمرم كاط ،ص ، 17جامع أدنربه 1977ـ.
( )6اتريخ القرآف :تيودكر نولدكو ،ترٝب  :جورج ،كعبل معلوؼ اتمر ،كآخركف  ،ط ،1بّبكت :مؤسس كونراد2004 ،ـ .ص.7:
( )7العقيدة كالشريع يف اإلسبلـ :جولدتسهر  ،ترٝب دمحم يوسف كآخرين مصر ،دار الكتب ،ط ،2ص  ، 15كذكر نفس ا٤بعُب يف
كتابو:مذاىب التفسّب اإلسبلمي  ،ص  ، 75بَبٝب عبد ا٢بليم النجار  ،القاىرة 1955ـ .
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القليلْب من حولو) (. )1

 قاؿ غوستاؼ لوبوف(( :كإذا أرجعنا القرآف إُف أصولو أمكننا ع ٌد اإلسبلـ صورة ٨بتصرة عن
النصراني .)2()).
 قاؿ ريتشارد بل(( :إف الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص استمد من الكتاب ا٤بقدس كثّبا ٩با جاء يف القرآف كٖباص
()3

القصص)). . .

 قاؿ إدوارد مونتيو الفرنسي":يف القرآف ٪بد ثبلث مصادر للمعرف الديني  :األكؿ :ا٤بصدر اليهودم
()4

كا٤بسيحي ،كمنو عرؼ دمحم بواسط الركاي الشفهي  ،كيقينا أنو َف ير أم كتاب مقدس لليهود كالنصارل "...

*ادلصدر الثاين :الصرع:
قاؿ جوستاؼ(( :إف ما كاف ينتاب الرسوؿ ٩با يشبو ا٢بمى ،كما كاف يسمعو من صوت كصلصل ا١برس
()5
ليس كحيان ،كإ٭با ىو نوابت صرع كاضطراابت عصبي ))
*ادلصدر الثالث :االضطراابت النفسية [ الوحي النفسي]

كملصص قو٥بم يف ىذا ا٤بصدر أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص كاف يفكر ٖببلص قومو من الشرؾ كالظلم كالتصلف،
فصار ٯبد فيضا من نفسو،كتبُب ىذه النظري بعض ا٤بستشرقْب منهم :كات كمونتجمرم،ك برككلماف الذم قاؿ
ٙ":بققت عنده أف عقيدة مواطنيو الوثنيْب فارغ فكاف يعتمل يف أعماقو ىذا السؤاؿ ":إُف مٌب ٲبدىم هللا يف
ضبل٥بم ما داـ ىو عز كجل قد ٘بلى آخر األمم للشعوب األخرل بواسط أنبيائو ؟ كىذا نضجت يف نفسو الفكرة
()6
أنو مدعو اُف أداء رسال النبوة"
*ادلصدر الرابع :احلنيفية:
 قاؿ برانرد لويس  " :كتشّب األخبار إُف قوـ يسموف اب٢بنفاء ،كىم قليلوف كثنيوف َف يقنعوا بعبادة األصناـ
السائدة بْب قومهم ،كٕبثوا عن صورة من الدين أطهر ،كلكنهم كانوا غّب راغبْب يف اعتناؽ اليهودي كالنصراني ،
()7
كقد يكوف من الصحيح أف يبحث بينهم عن أصوؿ دمحم الركحي "
 كقاؿ مسَب كانوف سل ٩ " :با الخك فيو ،كال ينبغي أف ٱبتلف فيو إنساف أف دمحما ىو يف ا٢بقيق

( )1العقيدة اإلسبلمي  :فنسنك ،ص ،3نقبلن عن :أٞبد غراب ،رؤي إسبلمي لبلستشراؽ ،لندف ،ا٤بنتدل اإلسبلمي ،ط 1سن 1411ىػ ،
ص.91
()2حضارة العرب  :غوستاؼ لوبوف،ص.158 :
( )3التبشّب كاالستشراؽ :دمحم عزت الطهطاكم  ،القاىرة ،ا٤بطابع األمّبي  ،ط 1397ىػ  ،ص. 47
( )4آراء ا٤بستشرقْب الفرنسيْب يف القرآف الكرٔف :أٞبد نصرم ،دار القلم –الرابط ط2009 :1ـ ،ص. 51-50:
( )5مدخل إُف القرآف :ريتشارد بل كمونتغمرم كاط ،ص. 17
( ) 6اتريخ الشعوب اإلسبلمي  ،كارؿ برككلماف ،ترٝب نبيو أمْب فارس ،كمنّب البعلبكي ،بّبكت ،دار العلم للمبليْب ،ط 1968 ،5ـ  ،ص:
.36
( )7العرب يف التاريخ برانرد لويس ،دار العلم للمبليْب بّبكت ط 1954 ،ـ ،ص 50 :
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مصنف القرآف كأكؿ كاضعيو ،كإف كاف ال يبعد أف غّبه أعانو عليو كما أاهمو العرب"
كغّبىا من ا٤بصادر األخرل الٍب ذكركه.
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()1

اذلدؼ الثالث :إبعاد القرآف عن مقاصده وىداايتو.
لقد كانت ىداايت القرآف الكرٔف نورا جالبا لقلوب الناس ،مستقطبا لعقو٥بم ،كما قاؿ الوليد بن ا٤بغّبة "
فو هللا ما فيكم رجل أعلم ابألخعار مِب ،كال أعلم برجزىا كبقصيدىا مِب ،كهللا ما يشبو الذم يقوؿ خيئا من
2
ىذا ،كهللا إف لقولو الذم يقوؿ حبلكة ،كإف عليو لطبلكة ،كإنو ٤بثمر أعبله مغدؽ أسفلو كإنو ليعلو كال يعلى"
،فتعْب على ا٤بستشرقْب صرؼ الناس عن مقاصده  ،ك٧باكل ٙبريفها يف تلك الَبٝبات حٌب ال يلتفت إليها من
يقرأ الَبٝبات االستشراقي للقرآف الكرٔف ،الٍب ٝبعت بْب قصور لغ الغرب عن ٧باكاة األسلوب كا٤بضموف
القرآٓف ،مع القصد السيء للمَبٝبْب ،كما قاؿ رخيد رضا  ":ترٝبات القرآف الٍب يعتمد عليها علماء اإلفرنج
يف فهم القرآف كلها قاصرة عن أداء معانيو الٍب تؤديها عباراتو العليا كأسلوبو ا٤بعجز للبشر " (. )3
وجتلى ىذا اذلدؼ يف:
أوال :مضموف العناوين والَبرتات:
بعض عناكين الَبٝبات توحي ٗبقاصد أصحاهبا بوضوح ال لبس فيو كال خفاء ،من مثل
الَبٝب اإلسباني الٍب كضعها "موكيوندو أي" كعنواهنا :القرآف مَبٝبان أبمان إُف اإلسباني كمعلقان عليو
كمدحضان طبقان للعقيدة كالتعاليم ا٤بقدس كاألخبلؽ الكامل للدين الكاثوليكي ا٤بقدس الرسوِف الركمآف"(.)4
فالقصد من الَبٝب ىدـ القرآف كطمس معا٤بو ،كإثبات ٨بالفتو لعقائد كمقاصد ككليات الشرائع
السماكي األخرل ،ما يصد ا٤بتصفح للَبٝب ابتداء  ،أك يدفعو للوقوؼ على ما فيو من ا٤بصالفات كاألخطاء
الفادح الٍب بينها "موكيوندو أي" يف ترٝبتو ىذه.
اثنيا :التالعب ابآلايت القرآنية ،وبياهنا وفق أىوائهم.
بقصد الطعن يف اإلسبلـ ،يقوؿ (ركبّب كاسبار) " :فأكؿ ترٝب للقرآف َف تظهر سول يف القرف الثآف عشر
أم بعد ٟبس قركف من ظهور اإلسبلـ ،كٛبت بناء على مبادرة من بطرس ا٤ببجل ،كٙبت إخراؼ أسقف دير
كلوٓف كال بد لنا من إضاف أف ىذه الَبٝب ككل الَبٝبات الٍب تلتها مل تكن ذلا أي ىدؼ آخر سوى أف تكوف

( )1مقالو يف اإلسبلـ ص 116 :نقبل عن مصدر القرآف الكرٔف يف رأم ا٤بستشرقْب د .دمحم السيد  ،يف ندكة القرآف الكرٔف يف الدراسات
االستشراقي ٗ ،بجمع ا٤بلك فهد للمصاحف  ،ص.36 :
 2ركاه ا٢باكم( ، )507/2كقاؿ صحيح على خرط البصارم كَف ٱبرجاه ،كأقره الذىيب ،كركاه البيهقيي دالئل النبوة (. )56/1
( )3الوحي ا﵀مدم :رخيد رضا  ،ا٤بكتب اإلسبلمي  ،دمشق  1391ىػ ػ  1971ـ  ،ص 24
( )4ينظر " :ا٤بستشرقوف كترٝب القرآف الكرٔف" للدكتور دمحم صاٌف البنداؽ منشورات دار اآلفاؽ ا١بديدة ،بّبكت ،ط1403 ،2ىػ1983 /ـ
،ص ،104:كينظر  :الَباجم االستشراقي ٤بعآف القرآف إُف اللغات األجنبي ٦،بل الفرقاف موضوع ، :ص ،30:العدد 28سن 1413 :ى
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األساس لتوجيو ادلزيد من اإلداانت ضد القرآف ،تلك اإلداانت الٍب امتدت سلسلتها على مدل قركف تتناثر
()1
عليها بعض أخهر األ٠باء"
اثلثا :التقليل من قداسة النص القرآين ابستعماذلم مصطلحات ال تليق بعظيم قدر القرآف الكرًن

كىذا ا٤بنهج سلكو بعضو إلزال قداس القرآف الكرٔف من نفوس كألسن قارئيو؛ ألف طبيع األلفاظ كا٤بصطلحات
ا٤بستعمل يف أم فن توحي ٗبدل مكانتو .
ك٩با كظفو ىؤالء لبلنتقاص من القرآف ٝبل من األكصاؼ ،كاأللفاظ كا٤بصطلحات الٍب ال تليق بكبلـ
البارم عز كجل ،كوصفو( :ابلسنفوني ا٤بعجزة) ،كإحدل سوره (ابلَبنيم ا٤بنتشي ) ،كأف كل سورة تعج (أبلواف من
اإليقاعات) ،كأف للقرآف (طبيع رابسودي جذل ) ،ك(كقعان دراماتيكيان) ،ك(ٝباالن أخاذان) كغّبىا من ا٤بصطلحات
الٍب أكثر منها ا٤بستشرؽ مارمادكؾ كليم بكثوؿ ( )7881-7114الذم ترجم معآف القرآف الكرٔف اإل٪بليزي .2
اذلدؼ الرابع :تشويو تررتتو:
لقد تعددت كجوه التشويو يف الَبٝبات االستشراقي للقرآف الكرٔف  ،ك" أف أخد ٧باكالت تشويو القرآف
الكرٔف ظهرت يف بعض الدراسات القرآني الٍب سعت إُف ٧باكل تغيّب خكل القرآف الكرٔف من خبلؿ إعادة ترتيب
السور القرآني  ،أك ٧باكل تقدٔف ترتيب أترٱبي لآلايت القرآني  .كىي ا﵀اكالت النا٘ب عن نظري اتريخ النص عند
نولدكو كفلهاكزف كجولدتسهّب ،كسيل ،كبل ،كىّبخفيلد ،ككاختاليفا .كأتيت أكرب ٧باكل تشويو على يد ا٤بستشرؽ
ريتشارد بّبتوف الذم حاكؿ أف يَبجم القرآف خعران (٦بل إدنربا  .)7111كتصل عملي تشويو القرآف الكرٔف إُف
ذركاها يف ٧باكل كضع قرآف ٧برؼ من خبلؿ عمليات التحريف كالتبديل يف النص القرآٓف .كآخر مثاؿ قوم على
مثل ىذه ا﵀اكالت الكتاب الذم ظهر حديثان بعنواف ((الفرقاف ا٢بق)) كىو كتاب تنصّبم ١بأ إُف ٙبريف القرآف
الكرٔف كإعطاء مقوالت النصراني  ،كإثبات الشبو التنصّبي كاالستشراقي من خبلؿ التبلعب ابلنص القرآٓف،
كإحداث أخكاؿ من التحريف كالتبديل الشديدين فيو".3
()4
كقد ذكر صاٌف البنداؽ كجوه تشويو ترٝبات القرآف  ،كعددىا كما يلي:
 7ػ إزاحة اآلايت من مكاهنا التوقيفي لتضليل القارئ كإبعاده عن اإلحاط ٕبقيق النص القرآٓف .

إمعاان يف التحريف كالتضليل ٩ ،با يَبتب عليو ٙبوير ا٤بعآف
احلرة وحتاشي الَبرتة العلمية ن
 1ػ الَبرتة ّ
كتبديلها  ،كعرض النص القرآٓف كما يراه ا٤بَبجم  ،ال كما تقتضيو آايتو كألفاظو .
 8ػ التقدًن والتأخّب واحلذؼ واإلضافة" .

( )1ينظر ٧ :باصرة كإابدة  -موقف الغرب من اإلسبلـ للدكتورة زينب عبدالعزيز ،ا٤بؤسس ا١بامعي للدراسات
1993ـ،ص.40:
 2ككاف قد أعلن إسبلمو كأصبح إمامان للمسلمْب يف لندف.
 3دراس القرآف الكرٔف عند ا٤بستشرقْب يف ضوء علم نقد :الكتاب ا٤بقدس :دمحم خليف حسن .
()4ا٤بستشرقوف كترٝب القرآف الكرٔف  ،ص  101ػ . 108

كالنشر كالتوزيع بّبكت
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٩با ٲبكن معو القوؿ أبف  " :ترٝبات القرآف الٍب يعتمد عليها علماء اإلفرنج يف فهم القرآف كلها قاصرة عن
أداء معانيو الٍب تؤديها عباراتو العليا كأسلوبو ا٤بعجز للبشر " (. )1
اذلدؼ اخلامس :الطعن يف اتريخ رتع القرآف الكرًن .
كىذا جزء من ا٤بنهج النقدم للقرآف الكرٔف عن ا٤بستشرقْب ،كالذم بنيت دعائمو على منهج نقد اتريخ
ٝبع الكتاب ا٤بقدس بعهديو القدٔف كا١بديد  ،كيقوـ ىدفهم ىذا على ٝبل من األصوؿ ،كىي:
أوال :قوذلم بغموض اتريخ رتع القرآف الكرًن ٩،با يؤكؿ إُف عدـ كاثق النص القرآٓف.
قاؿ كيلش" :إف اتريخ القرآف بعد كفاة دمحم ال يزاؿ غّب كاضح ،كإف إعداد النسص الر٠بي أك القانوني للقرآف
مر بثبلث مراحل عرب تطورىا ،يصعب كضع اتريخ ٧بدد لكل منها ،كإف االعتقاد السائد بْب ا٤بسلمْب ىو أف
كرتب ألكؿ
القرآف كاف ٧بفوظا بطريق خفهي  ،مث كتب أثناء حياة النيب  -ملسو هيلع هللا ىلص أك بعد موتو بقليل ،عندما يٝبع ي
مرة بواسط الصحاب ،
()2
مث ظهرت النسص اإلماـ أك ا٤بصحف اإلماـ يف عهد ا٣بليف عثماف بن عفاف "
اثنيا :التصرؼ يف مواطن اآلايت القرآنية ،كمن صورىا:


وضعها يف أماكن سلالفة لوجودىا يف ترتيب ادلصحف الشريف ،كصنيع جوف ميدكز ركدكيل John



وضع ترتيب مصطنع،كما فعل ركدكيل.حيث جعل عنواف الَبٝب  The Koran :القرآف .مع

.Meadows Rodwellالذم َف يرقم اآلايت آي آي  ،بل رقمها ترقيما عاما ،فكاف يضع كل عشر آايت
3
مع بعضها.
مبلحظ تقوؿtranslated from the Arabic the suras arranged in :
" chronological order with notes and indexالقرآف مَبٝبا عن العربي مرتب السور حسب
اتريخ النزكؿ ،ابإلضاف إُف ا٢بواخي كالفهرس ا٤بفصل".
 زايدة عدد سور القرآف ،حيث بلغ عدد السور يف ترٝب ببلخّب الٍب أعاد فيها ا٤بَبجم الَبتيب حسب
اتريخ النزكؿ 771 ،سورة  ،كليس العدد اجملمع عليو كىو  774سورة يف القرآف
4
الكرٔف


جتريد الَبرتة من أرقاـ اآلايت ،كما فعل " ٪بيب داؤد "اليهودم العراقي يف ترٝبتو الٍب

( )1الوحي ا﵀مدم  :رخيد رضا  ،ص . 24
( )2دائرة ا٤بعارؼ اإلسبلمي  :ص 404عمود ب.
 3دراس نقدي لَبٝب معآف القرآف الكرٔف إُف اللغ اإلنكليزي للمستشرؽ ج .ـ .ركدكيل عبد هللا ا٣بطيب ،ندكة القرآف الكرٔف يف الدراسات
االستشراقي (1427/10/18-16ىػ2006/11/9-7 ،ـ).
 4مناىج ا٤بستشرقْب يف ترٝبات معآف القرآف الكرٔف :عبد الراضي بن دمحم عبد ا﵀سن ، ،ندكة ترٝب معآف القرآف الكرٔف ،تقؤف للماضي
كٚبطيط للمستقبل 12-10 ،صفر 1423ق ا٤بوافق  25-23أبريل 2002ـ٦ ،بمع ا٤بلك فهد لطباع ا٤بصحف ،ا٤بدين ا٤بنورة ،ص.12 :

 91جملة املدونة :الصية اخلامصة ،العدد املسدوج ،71- 71حمرو ٍ7441ـ  /أكتوبر 1171و

ظهرت عاـ 7841ـ ،كاخَبع فيها ترتيبا حسب النغم الشعري للسور كاآلايت ،كجرد
الَبٝب من أرقاـ اآلايت فضبل عن النص العريب للمصحف.
اثلثا :تقرير نظرية قراءة القرآف ابدلعِب :للربىن على عدـ كجود نص متفرؽ عليو من جه لفظو ،كىذا قادىم

للطعن يف كاثقتو ،كما قاؿ ببلخّب" خبلؿ الفَبة الٍب تبدأ من مبايع علي ،عاـ 84ىػ ،حٌب مبايع ا٣بليف
األموم ا٣بامس ،عبد ا٤بلك ،عاـ 14ىػ ،كانت ٝبيع اال٘باىات تتواجو ،فا٤بصحف العثمآف قد نشر نفوذه يف
كل الببلد...،فبالنسب إُف بعض ا٤بؤمنْبَ ،ف يكن نص القرآف ٕبرفو ىو ا٤بهم ،كإ٭با ركحو ،كمن ىنا ظل اختيار
الوجو (ا٢برؼ) يف القراءات الٍب تقوـ على الَبادؼ ا﵀ض  -أمرا ال أبس بو ،كال يثّب االىتماـ .ىذه النظري الٍب
يطلق عليها (القراءة ابدلعُب) كانت دكف خك من أخطر النظرايت ،إذ كانت تكل ٙبديد النص إُف ىول كل
إنساف"(.)1

رابعا :التشكيك والطعن يف رواايت رتع القرآف الكرًن  :كىي من أظهر دنداناهم لزعزع مسلم سبلم
ركاايت ٝبع القرآف الكرٔف ،كىذا الذم صرح بو غّب كاحد منهم ،كما قاؿ كيلش" :إف ا٤بسلمْب قبلوا ىذه
الركاايت على أهنا صحيح اترٱبيا ،كأف ما فيها حق الخك فيو ،مع أف ىناؾ مشكبلت صعب ٙبوط هبا ،حيث
توجد ركاايت أخرل يف كتب األحاديث ا٤بعتمدة تناقض موضوع ىذا ا٢بديث"(.)2
خامسا :الطعن يف الصحابة الذين قاموا هبذه ادلهمة :
كذلك من خبلؿ ٧باكل توجيو مقصد ٝبعهم لقرآف الكرٔف إُف أغراض خاص ٚبدمو من جانبْب :
أ-

اجلانب األوؿ  :ا١بانب السياسي.

ب -اجلانب الثاين :ا١بانب الديِب .
قاؿ ماسيو":ٲبكن أف نفرض أنو كاف لعثماف ىدؼ سياسي بعملو ىذا يعادؿ ا٥بدؼ
الديِب ،فقد كصل إُف ا٣ببلف ٔبهد ،ككاف أف عزز مركزه إبقراره نصا ال يتغّب للكتاب
)3
ا٤بقدس "
كقاؿ ا٤بستشرؽ ببلخّب "بيد أننا نلمح من أكؿ كىل  ،إما سوء تصرؼ لدل ا٣بليف  ،كإما بعض النوااي
ا٤بستَبة ...فا٣بليف الذم كاف ركح ا٤بشركع ...يعد ا٤بمثل ا٢بقيقي لؤلرستقراطي ا٤بكي  - ،يقصد عثماف رضي هللا
عنو  -فقد كانت لديو ٝباع متحالف مع ىذه األرستقراطي  ،كتعمل غالبان اب٠بها ...أصهار ا٣بليف  ،تربطهم فيما
بينهم النساء ،كقد ٝبعت بينهم مصاٌف مشَبك  ...إٍف"(.)4
رابعا :قوذلم بضياع بعض القرآف الكرًن :
( )1ينظر :ا٤بدخل إُف القرآف:ببلخّب،ص، 70 -69 :نقبل عن اتريخ القرآف ،د .عبد الصبور خاىْب :ص 8-84
( ) 2ينظر :القرآف الكرٔف من ا٤بنظور االستشراقي دراس نقدي ٙبليلي للدكتور دمحم دمحم أبو ليل -ط -1دار النشر للجامعات مصر ،ط:
2002ـ  ،ص.143
( )3نقبل عن كتاب :آراء ا٤بستشرقْب الفرنسيْب يف القرآف الكرٔف :أٞبد نصرم،ص.222:
( )4ا٤بدخل إُف القرآف :ببلخّب ،ص  60-56نقبلن عن :اتريخ القرآف ،د .عبد الصبور خاىْب ،ص .187-185ابختصار.
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كىذا القوؿ منبثق من نظري التفريق بْب النص الشفوم كا٤بكتوب لتقرير أصل فساد منهج ٝبع الصحاب
للقرآف الكرٔف ،حيث كاف عملهم قاصرا لضياع بعض القرآف الشفوم الذم َف يدكف  ،كتكاد ٘بتمع كلم
ا٤بستشرقْب عموما  ،كا٤بَبٝبْب لو خصوصا على ىذا األصل  ،فهذا ا٤بستشرؽ نولدكو يرل أف أجزاء من القرآف قد
ضاعت ،فيضع يف كتابو اتريخ القرآف ،ىذا العنواف الواضح " :الوحي الذم نزؿ على دمحم كَف ٰبفظ يف القرآف".
كىذا ما تبناه ا٤بستشرقاف اللذاف كتبا مادة القرآف بدائرة ا٤بعارؼ؛ إذ كرد فيها(( :إنو ٩با الخك فيو أف ىناؾ
فقرات من القرآف قد ضاعت "(،)1كما ني ًشر لػ :ألفونس منجاان ،كآجنس ٠بيث يف سن 7874ـ كتااب بعنواف "
أكراؽ من ثبلث مصاحف قدٲب ٲبكن أف تكوف سابق للمصحف العثمآف ،مع قائم ٗبا فيها من اختبلفات"،
ً
كتاب ابسم :ترٝب سرايني قدٲب للقرآف تعرض آايت جديدة كاختبلفات"(.)2
كما نيشر ٤بنجاان ه
اذلدؼ السادس :التنصّب والتهويد وزلاربة اإلسالـ:
كدافع ىذا ا٥بدؼ النزع التهويدي كالتنصّبي [ الردة] ،ىو أعظم سعيهم ،كغاي جهدىم كأقصى مراميهم ،
ككل حرك يف ببلد اإلسبلـ ٙبت رعاي اليهود كالنصارل ىذه غايتها كمقصدىا بشهادة القرآف الكرٔف ،يف غّب ما
موضع من القرآف الكرٔف،كمنها:
*قاؿ تعاُف ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ البقرة٩٠١ :
*كقاؿ تعاُف :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭼ البقرة، ٩٢٠ :ككما قاؿ الشيخ
()3

دمحم الطاىر بن عاخور ":ألف أىل كل دين إذا اعتقدكا صح دينهم حرصوا على إدخاؿ الناس".

*كقاؿ تعاُف ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
تاب لىو ي ً
ت أم ٛبنت طائًىف ه ًمن أ ٍىى ًل الٍ ًك ً
ضلونى يك ٍم
ﯽ ﭼ آؿ عمراف، ٩٢ :قاؿ ٝباؿ الدين القا٠بي  ":ىكَّد ٍ
ٍ
ٍ ي
()4
ابلرجوع إُف دينهم حسدا كبغيا"
وشلا يدؿ على اذلدؼ :
 .1تصرػلاهتم هبذا اذلدؼ:

قاؿ يوىاف فوؾ

:لقد كانت فكرة التبشّب ىي الدافع ا٢بقيقي خلف انشغاؿ الكنيس بَبٝب

()1
توسعا من خبلؿ تنقبلت
القرآف" ،كقاؿ يف موطن آخر ":ىذه الفكرة الٍب أدت إُف ترٝب القرآف قد خهدت ن

( )1ينظر  :القرآف الكرٔف من ا٤بنظور االستشراقي دراس نقدي ٙبليلي  ،ص.213-212
( )2ينظر :ا١بمع الصويت األكؿ للقرآف ،للدكتور لبيب السعيد-ط-2دار ا٤بعارؼ ،ص.323-322
( )3التحرير كالتنوير :دمحم الطاىر بن دمحم بن دمحم الطاىر بن عاخور ،الدار التونسي للنشر – تونس ،ط 1984 :ىػ ()332/2
(٧ )4باسن التأكيل :دمحم ٝباؿ الدين القا٠بي ٙبقيق :دمحم ابسل عيوف السود ،دار الكتب العلمي – بّبكت،ط 1418 -،1ىػ (.)334/2
( )1اتريخ حرك االستشراؽ  ،بَبٝب عمر العاَف  ،ط ، 1دار قتيب  ،دمشق ػ بّبكت 1417ى ػ ػ 1996ـ  ، .ص . 14
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الوعاظ الدينيْب لطائفٍب الدكمنيكاف كالفرنسيسكاف"(.)1

كىذا الذم صرح بو جورج سيل يف مقدم ترٝبتو للقرآف بقولو ":تسليح النصارل الربكتستانت يف حرهبم

التنصّبي ضد اإلسبلـ كا٤بسلمْب ؛ ألهنم كحدىم قادركف على مهاٝب القرآف بنجاح  ،كأف العناي اإل٥بي قد
َّاد ىخىرت ٥بم ٦بد إسقاطو" (. )2
 .2القائموف على ىذه الَبرتات :
فا٤بتأمل يف عقائد كمناىج كدكافع القائمْب على الَبٝبات االستشراقي للقرآف الكرٔف ٯبد أف غالبهم ؛بل
جلهم يهود أك نصارل خلص ،دعاة لعقائدىم كداينتهم ،الواقع خاىد.
 فكانت أكؿ ترٝب ٤بعآف القرآف الكرٔف إُف البلتيني يف القرف الثآف عشػر بدعم من الراىب "بطرس
ادلبجل" ،كىو راىب الىويتٌ رئيس لدير (( كلوف )) الذم توُف ا١بدؿ التنصّبم ضد القرآف الكرٔف ،ك ألٌف
كتااب يف الرد على اإلسبلـ كالقرآف عاـ  7748ـ .
ن

 كمن أصحاب تلك الَبٝبات االستشػراقي الراىب اإليطاِف ماراتشػي 7181ـ ،الذم قاؿ "إنو قضى
أربعْب سن يف دراس القرآف ككتب التفسّب العربي ؛ كي يستطيع ٧بارب اإلسبلـ أبسلحتو نفسها".3
 كما أف أكؿ ترٝب ٤بعآف القرآف الكرٔف إُف اللغ األ٤باني قاـ هبا (سولوموف خفاٯبر) الواعظ بكنيس

فراكف يف نورمربج كنشرىا ٙبت عنواف" :القرآف احملمدي" ظهرت يف ثبلث ٦بلدات اعتباران من عاـ 7171ـ،
ككانت ا٤بنبع الرئيس للَبٝبات األ٤باني الٍب ظهرت حٌب أكاخر القرف الثامن عشر .كقد ترٝبت إُف ا٥بولندي عاـ
7147ـ .
 ككذلك الَبٝب البلتيني الٍب قاـ هبا األب (ال دكفيك ماراكس) عاـ 7111ـ ككاف كاىنان كتعلم
العربي .
 .8اإلشراؼ ادلباشر للكنيسة على بعض الَبرتات :
لقد نشأت بعض الَبٝبات االستشراقي للقرآف الكرٔف يف كنف الكنيس  ،ما يدؿ على الغرض ا٢بقيقي
ا١بلي ألصحاهبا ،كمنها:
 ترٝب "الشماس ماركوس دم طوليدك" للقرآف الكرٔف أبمر رئيس األسقفي كإخرافو" :ركدريغو خيمينث
دم رادا".
 ترٝب مطراف كنيس سقوفيا جوف السقويف من العربي إُف اإلسباني مث إُف البلتيني "كأخرؾ معو يف ىذه
ا٤بهم فقيهان حاذقان ا٠بو عيسى ابن جابر السقويف - ،كذلك قبل أربعْب عامان من غزك غرانط كسقوطها سن
7481ـ  -كقد تفرغ االثناف سن 7444ـ يف صومع يف مدين سافوم ٥بذه ا٤بهم مدة أربع أخهر ،يف الشهر
( )1ا٤بصدر نفسو  ،ص . 22
()2رؤي إسبلمي لبلستشراؽ  :أٞبد عبد ا٢بميد غراب ،ا٤بنتدل اإلسبلمي  ،لندف 1411ى ػ  ،ص . 35
 3صفحات من اتريخ االستشراؽ :دمحم كامل عياد ٦ ،بل ٦بمع اللغ العربي  ،اجمللد الثالث كاألربعوف ،ا١بزء الثالث ،دمشق1388 ،ىػ،
ص.577
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األكؿ قاـ الفقيو عيسى بن جابر بنسخ القرآف الكرٔف على قطع من الورؽ العريض اتركان حواخي كبّبة للَبٝب  ،كيف
الشهر الثآف قاـ بَبتيب حلقات التجليد لكل القرآف .كيف الشهر الثالث بدأ بكتاب الَبٝب اإلسباني على
الصفح ا٤بقابل للنص القرآٓف ،كيف الشهر الرابع قاـ كل من جوف السقويف كعيسى بن جابر السقويف ٗبراجع
الَبٝب اإلسباني للتأكد من صحتها ،كبعدئذ قاـ جوف السقويف بنقل الَبٝب اإلسباني إُف اللغ البلتيني " (.)1

خادتة:
فبعد ىذه االطبلل على أىم مقاصد ا٤بستشرقْب يف ترٝبااهم للقرآف الكرٔف ٲبكن صياغ ٝبل من النتائج
ا١بامع ٤بضموف ىذه ا٤بقاؿ كما يلي:
 كجود ٝبل من مقاصد ا٤بستشرقْب يف ترٝبااهم للقرآف الكرٔف منها ا١بلي ،كمنها ا٣بفي.
 مقاصد ا٤بستشرقْب يف انبع من ا٣بلفيات االيديولوجي ٥بم.
 ا٤بقصد الديِب ىو الباعث كا﵀رؾ لبقي ا٤بقاصد األخرل.
 ال يستقل العمل العلمي يف جهود ا٤بستشرقْب عن الغرض الديِب؛ ألف األقبلـ ٙبركها العقائد ببل خك.
كأما التوصيات فتتمثل يف:

 إنشاء ىيئات علمي متصصص للكشف عن األخطاء كا٤بغالطات ا٤بوجودة يف الَبٝبات االستشراقي  ،كمن ٜب
عدىا ك ترٝبتها إُف لغات متعددة ،كنشرىا لينتفع الناس هبا.
 تتبع مقاصد ا٤بستشرقْب يف ترٝبااهم للقرآف الكرٔف ك٘بليتها ،مع االخارة إليها يف مواطنها.
 كضع ترٝبات للقرآف الكرٔف بديل عن ترٝبات ا٤بستشرقْب ،ك٧باكل تيسّبكصو٥با للراغبْب فيها .
 العمل على مواجه ٧باكالت ٙبريف القرآف الكرٔف كذلك من خبلؿ ا٤بتابع العلمي ا١بادة ٥بذه ا﵀اكالت،
كالتعريف هبا.


( ) 1ينظر  :الَبٝبات القرآني بْب نقل ا٤بعآف كىدـ ا٤ببآف ترٝب تولن ترنر ٤بعآف القرآف لئل٪بليزي ٦ ،بل النور العددٝ 89 :بادل اآلخرة
1419ىػ أكتوبر 1998ـ .ص.61:
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كشاؼ ادلصادر وادلراجع

 القرآف الكرٔف  ،ركاي حفص عن عاصم ،مصحف ٦بمع ا٤بلك فهد للمصاحف.
 آراء ا٤بستشرقْب الفرنسيْب يف القرآف الكرٔف  :أٞبد نصرم ،دار القلم –الرابط ط1118 :7ـ.
 آراء ا٤بستشرقْب حوؿ القرآف الكرٔف كتفسّبه :عمر إبراىيم رضواف ( ،)187/1ك ا٤بستشرقوف٪ :بيب
العقيقي ،دار ا٤بعارؼ ،القاىرة ،ط. 4
 اتريخ الشعوب اإلسبلمي  ،كارؿ برككلماف ،ترٝب نبيو أمْب فارس ،كمنّب البعلبكي ،بّبكت ،دار العلم
للمبليْب ،ط 7811 ،4ـ.
 اتريخ حرك االستشراؽ  :الدراسات العربي كاإلسبلمي يف أكركاب حٌب بداي القرف العشرين  :يوىاف فوؾ ،
ترٝب  :عمر لطفي العاَف  -دمشق  :دار قتيب  7471 ،ىػ  7881 -ـ .
 اتريخ القرآف :تيودكر نولدكو ،ترٝب  :جورج ،كعبل معلوؼ اتمر ،كآخركف  ،ط ،7بّبكت :مؤسس كونراد،
1114ـ.
 التبشّب كاالستشراؽ أحقاد كٞببلت على النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كببلد اإلسبلـ" للباحث دمحم عزت إ٠باعيل الطهطاكم
د.ط ،.القاىرة٦ :بمع البحوث اإلسبلمي 7881 ،ىػ7811/ـ.
 التحرير كالتنوير :دمحم الطاىر بن دمحم بن دمحم الطاىر بن عاخور ،الدار التونسي للنشر – تونس ،ط7814 :
ىػ
 الَباجم االستشراقي ٤بعآف القرآف إُف اللغات األجنبي ٦ ،بل الفرقاف موضوع ، :العدد 11سن 7478 :ى.
 الَبٝبات القرآني بْب نقل ا٤بعآف كىدـ ا٤ببآف ترٝب تولن ترنر ٤بعآف القرآف لئل٪بليزي ٦ ،بل النور العدد18 :
ٝبادل اآلخرة 7478ىػ أكتوبر 7881ـ.
 ثبلث رسل إللو كاحد قراءة استشراقي يف القرآف الكرٔف ٦،بل ا٤بشكاة العدد 11 :السن ا٣بامس 7884/ـ
ملف العدد :للدكتور :حسن األمرآف .
 ا١بمع الصويت األكؿ للقرآف ،للدكتور لبيب السعيد-ط-1دار ا٤بعارؼ.
 حضارة العرب ،لغوستاؼ لوبوف ،دار إحياء الَباث العريب ،بّبكت ،ط.7818 ،8
 دالئل النبوة للبيهقي ٙبقيق :عبد ا٤بعطى قلعجى ،دار الكتب العلمي ػ كدار الرايف للَباث،ط7411 :7
ىػ 7811 /ـ
 رؤي إسبلمي لبلستشراؽ  :أٞبد عبد ا٢بميد غراب ،ا٤بنتدل اإلسبلمي  ،لندف 7477ى ػ .
 صفحات من اتريخ االستشراؽ :دمحم كامل عياد ٦ ،بل ٦بمع اللغ العربي  ،اجمللد الثالث كاألربعوف ،ا١بزء
الثالث ،دمشق7811 ،ىػ.
 الظاىرة االستشراقي كأثرىا على الدراسات اإلسبلمي :ساسي ساَف ا٢باج ، ،مركز دراسات العاَف اإلسبلمي،
ط7887 ،7ـ.
 العرب يف التاريخ برانرد لويس  ،دار العلم للمبليْب بّبكت ط 7844 ،ـ .
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 العقيدة كالشريع يف اإلسبلـ :جولدتسهر  ،ترٝب دمحم يوسف كآخرين مصر ،دار الكتب ،ط.1
 قادة الغرب يقولوف دمركا اإلسبلـ كأبيدكا أىلو ،جبلؿ العاؿ ،نشر ا٤بصتار اإلسبلمي للطباع كالنشر كالتوزيع
 القاىرة  -الطبع 7881 :8ىػ . القرآف الكرٔف من ا٤بنظور االستشراقي دراس نقدي ٙبليلي للدكتور دمحم دمحم أبو ليل -ط -7دار النشر
للجامعات مصر ،ط1111 :ـ .
٧ باسن التأكيلٝ:باؿ الدين القا٠بي ٙبقيق:دمحم ابسل عيوف السود ،دار الكتب العلمي – بّبكت،ط-،7
 7471ىػ
٧ باصرة كإابدة  -موقف الغرب من اإلسبلـ للدكتورة زينب عبدالعزيز ،ا٤بؤسس ا١بامعي للدراسات كالنشر
كالتوزيع بّبكت 7888ـ.
 ا٤بستدرؾ على الصحيحْب :ا٢باكم ٙ ،بقيق  :مصطفى عبد القادر عطا  ،دار الكتب العلمي – بّبكت ط:7
 7477ىػ 7881 -ـ.
 ا٤بستشرقوف كترٝب القرآف الكرٔف للدكتور دمحم صاٌف البنداؽ منشورات دار اآلفاؽ ا١بديدة ،بّبكت ،ط،1
7418ىػ7818 /ـ.
 مصدر القرآف الكرٔف يف رأم ا٤بستشرقْب د .دمحم السيد  ،يف ندكة القرآف الكرٔف يف الدراسات االستشراقي ،
ٗبجمع ا٤بلك فهد للمصاحف .
 مناىج ا٤بستشرقْب يف ترٝبات معآف القرآف الكرٔف :عبد الراضي بن دمحم عبد ا﵀سن ، ،ندكة ترٝب معآف
القرآف الكرٔف ،تقؤف للماضي كٚبطيط للمستقبل 71-71 ،صفر 7418ق ا٤بوافق  14-18أبريل
1111ـ٦ ،بمع ا٤بلك فهد لطباع ا٤بصحف ،ا٤بدين ا٤بنورة.
 موسوع ا٤بستشرقْب  :عبد الرٞبن بدكم  ،دار العلم للمبليْب  ،بّبكت ػ ط7888 : 8ـ
 الوحي ا﵀مدم :رخيد رضا  ،ا٤بكتب اإلسبلمي  ،دمشق  7887ىػ ػ  7817ـ .
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يفٕٓو انجٓاد يف انرتاث انتفطري٘ ٔردّ دعأٖ انتطرف
ٙانفكر٘ ٔانٕالع
َٙى يحًذ تُاٚانذكتٕر عثذ انكر
اإلاغرب- خريج دارالحديث الحصيية بالرباط

The concept of jihad in the iterpretive heritage and the answer of the claims of
radicalism.
Dr. Abdelkarim Bennani / the Moroccan kingdom.
A graduate of Dar Alhadit Alhassania Rabat.
A member of structure of financial transactions and society. Sidi Mouhamed Ibn
Abdiallah. Fez
Praise to Allah and peace be on his messenger,
This research came in two chapters. Before that there is a preliminary chapter that I
allocated to clarify the linguistic meanings which are understood from the material of(
effort) ; it can be gathered in : doing more than one’s best, energy, achieving the
hardship and fighting. I stoped in front of the Quranic uce of the material and the
concept. It’s uce of jihad in many other new meanings like : hardworking, patience,
purification of the self and charity.
In the first chapter I talked about the stages of legislating jihad from the stage
when Allah ordered his mesenger peace be upon him to answer the infidels hurt with
patience, charity and educating his sahaba before his permission to fight, but it wasn’t
obligatory In the second stage in Almadina to get rid of the injustice. And after, the
third stage in which Allah legislated jihad on Muslums to defence without assault, but
in the fourth stage, I indicated the meaning of legislating jihad of demand and the
circumstances that required it to correct the wrong understanding of it. Concerning
the defence jihad, itwas clear that it is related to self-defense, width, fortune and land
at the time of attack.
In the second chapter, I showed the effect of the levels of jihad against radicalism,
starting with the stage of satan jihad via the reform of the soul. Then, the jihad of
tongue that depends on proactivity and advice. It guids the Islamic call through
wisdom and good debates. After that, I indicated the place of jihad with money and it’s
effect on radicalism as well as I tackled the effect of jihad of defence and fighting for
the sake of Allah against the claims of radicalism through showing its controls,
conditions and purposes, as itwas handled by the book of Islamic Heritage, which is in
the form of being under the guardian’s power and it must be for the sake of Allah with
its controls and conditions.

جملة املدونة :الصية اخلامصة ،العدد املسدوج ( ،)71- 71حمرو ٍ7441ـ /أكتوبر 1171و

97

مقدمة:
احلمد هلل الذم أنقذان بنور العلم من ظلمات ا١بهال  ،كىداان ابالستبصار بو عن الوقوع يف عماي الضبلل
كنصب لنا من خريع سيدان كمبلان دمحم أعلى علم كأكضح دالل  ،كالصبلة كالسبلـ على سيدان و
٧بمد الناطق
ٌ
ى
بلساف الكماؿ ،كعلى آلو كصحبو كسلٌم تسليما كثّبا ،أما بعد:
تغّبت حيث ارتبطت ابإلرىاب كالتطرؼ
فبل ٱبتلف اثناف يف أ ٌف نظرة العاَف اليوـ إُف مفهوـ ا١بهاد قد ٌ
نتيج ى التطورات كاألحداث الٍب حصلت يف العاَف كأسهمت يف بناء ىذه التصورات ا٤بغلوط عن ىذا ا٤بفهوـ
أتكيبلت كتفسّب و
و
ات ٨بتلف ،
عرؼ ىذا ا٤بفهوـ على مستول البني الفكري
اإلسبلمي األصيل كالرصْب ،فقد ى
خرجت بو عن سياقو الشرعي ،كعن معناه ا٢بًكمي الذم خرع من أجلو ،فظهرت أفكار متطرف كخبهات
ً
متطرف ال عبلق ٥با
مغرض  ،كمفاىيم خاطئ ٙباكؿ إخراج ا٤بصطلح من سياقو القرآٓف األصيل إُف سياقات فكري ٌ
الغراء.
ابلدين اإلسبلمي كبصفاء عقيدتو كنقاء خريعتو ٌ
ً
بَبىيب الناس كٚبويفهم أك التع ٌدم عليهم ،أك بتفجّب
ذلك أبف مفهوـ ا١بهاد يف االستعماؿ القرآٓف ،ال يرتبط
األنفس كإتبلؼ ا٤بمتلكات كٚبريب ا٤بؤسسات ،فهو مفهوـ يرتبط بدءنا ٔبانب إصبلح النفس مث الدعوة إُف هللا
ً ً
ً
ً ً
ك ًاب ٍ٢بًك ً
ىح ىس ين إً َّف
اب٢بًكم كا٢بسُب يقوؿ ا٢بق سبحانو ٍ
﴿ادعي إًًُف ىسبً ًيل ىربًٌ ى
ٍم ىكالٍ ىم ٍوعظى ا ٍ٢بى ىسنى ىك ىجاد ٍ٥بيم ًابلًٍَّب ى ىي أ ٍ
ى
ً ً
ً ًً
ً
ين﴾ ،1فالوقوؼ عند ىذا النص القرآٓف كغّبه من النصوص
ىربَّ ى
ك يى ىو أ ٍىعلى يم ٗبىن ى
ض َّل ىعن ىسبيلو ىكيى ىو أ ٍىعلى يم ابلٍ يم ٍهتىد ى
يتبْب أف ا١بهاد مراتب ،منها :مرتب ا١بهاد ابللساف ،كىناؾ جهاد
القرآني األخرل الٍب تناكلت ا١بهاد عبارة كإخارة ٌ
إصبلح النفس كاهذيبها كتزكيتها كالذم يستمد أصلو من قولو عز كجل يف سورة العنكبوت ﴿كمن جاىد فىًإَّ٭بىا يٯب ً
اى يد
ىى ى ى ى
ى
2
ً
لرد العدكاف بشركط كضوابط مرعي ...
لًنىػ ٍف ًس ًو إً َّف َّ
ْب﴾  ،كىناؾ ا١بهاد اب٤باؿ كا١بهاد ابلنفس قتاال ٌ
اَّللى لىغىً ٌّ
ِب ىع ًن الٍ ىعالىم ى
فبل ٲبكن فهم ا١بهاد على أنو إذف بقتاؿ الكفار كا٤بشركْب ،كٞبل السبلح ٤بواجهتم ،فهذا الفهم بعيد عن
ا٤بعآف كا٤بقاصد ا٤بستنبط من ا٤بقارابت العلمي  ،الٍب ٙب ٌدد أنواع ا١بهاد ،كمراتبو ،كأصناؼ اجملاىدين ،ككذا مقاصد
ا١بهاد ،يقوؿ ا٣بطيب الشربيِب (ت1326ىػ)":ككجوب ا١بهاد كجوب الوسائل ال ا٤بقاصد ،إذ ا٤بقصود ابلقتاؿ
إ٭با ىو ا٥بداي كما سواىا من الشهادة ،كأما قتل الكفار فليس ٗبقصود حٌب لو أمكن ا٥بداي إبقام الدليل بغّب
جهاد كاف أكُف من ا١بهاد".3
كنظرا إُف كوف الوحيْب كاالجتهاد الفقهي بينوا ٗبا ال يدع ٦باال للتشكيك كالطعن يف ا٤بفهوـ الرصْب كالسليم
للتعامل مع ا١بهاد ،فقد ارأتيت سرب أغوار الَباث اإلسبلمي كخاص كتب التفسّب لتبيْب الفهم ا٣باطئ كاال٫براؼ
ا٢باصل يف فهم كتنزيل آايت ا١بهاد نتيج ا١بهل كا٥بول كالغلو ،كابلتاِف تنقي ا٤بفهوـ من األفكار ا٤بتطرف كالشاذٌة
خاص أف التفسّب
كالٍب ٙباكؿ أتكيل بعض األحكاـ ا٤برتبط بو كٙبريف معانيها ،كإبعادىا عن سياقها الشرعيٌ ،
القرآٓف للجهاد سيم ٌكن من ضبط ىذا ا٣بلل ،كابلتاِف تبيْب ا٤بنهج الصحيح كالسليم.
 1النحل .125
 2العنكبوت .6
3مغِب ا﵀تاج إُف معرف ألفاظ ا٤بنهاج .مشس الدين دمحم بن ا٣بطيب الشربيِب.277/4.دار ا٤بعرف بّبكت لبناف1418.ىػ.1997-
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أعلية الدراسة:
انطبلقا من الواقع الذم نعيشو اليوـ كالذم يعرؼ ميل بعض الشباب إُف تبِب بعض األفكار ا٥بدام كالضال
الٍب ٚبرب اجملتمع ،كتدفع إُف التطرؼ الفكرم كا٤بمارس الواقعي ٥بذا التطرؼ على مستول ظهور ا١بماعات
ا٤بنحرف كا٤بغالي يف فهم مبادئ الدين اإلسبلمي ا٢بنيف كٙبويرىا ٗبا يبلئم ىذه التوجهات ،كخاص مفهوـ ا١بهاد
الذم عرؼ كمازاؿ يعرؼ ىذا ا٤بيل اال٫برايف يف الفهم كالتأسيس.
كرد الدعاكل كنقض الشبهات
انطبلقا من ىذا األساس ،أتيت ىذه الدراس لتصحيح ا٤بفاىيم كاألغاليط ٌ
كاألفكار ا٥بدام بناء على ما جاء يف كتب تراثنا اإلسبلمي كخاص كتب التفسّب الٍب عا١بت قضي ا١بهاد ٕبكم
مبني على فهم القرآف الكرٔف فهما سليما كصحيحا ،أبسس كضوابط خرعي تراعي ركح ىذا ا٤ببدأ كتقف عند
غاايتو كحكمو ببل إفراط كال تفريط.
اذلدؼ من الدراسة:
من خبلؿ كتابٍب يف ىذا البحث توخيت فيو –إبذف هللا تعاُفٙ -بقيق األمور اآلتي :
مادة كاختقاقا.
بياف مفهوـ ا١بهاد يف ا٤بعاجم اللغوي ككيفي ككرده يف القرآف الكرٔف ٌ تبيْب الصورة ا٤بثلى للمفهوـ اإلسبلمي "ا١بهاد" ببياف مقاصده ،كمراتبو كا٢بًكم الٍب نستنبطها من تشريعو،لتؤدم الدكر ا٤بنوط يف عبلج
ككذا تبيْب أٮبي الرجوع إُف كتب الَباث كخاص كتب التفسّب من أجل النهوض هبا ٌ
ًعلل األم يف قضاايىا ا٤بعاصرة.
 توظيف الفهم الصحيح للصطاب القرآٓف ا٤برتبط اب١بهاد لفهم مراحل تشريعو أكال ،كتصحيح اال٫برافاتالفكري ا٤برتبط بفهم ا٢بًكم من تشريعو كفق مراحل معين اثنيا.
األم الراسصْب ،-للشركط كالضوابط الٍب يقوـ عليها ا١بهاد
 التأسيس -من خبلؿ ما جاء عند علماء ٌرد دعاكل التطرؼ كنقد األفكار الدخيل على ٦بتمعنا ا٤بسلم.
الدفاعيٗ ،با يكفل ٌ
منهجية الدراسة وخطتها،

ا٥بدؼ من ىذه الدراس كما أخرت ىو تصحيح مفهوـ ا١بهاد كما بينتو كتب الَباث اإلسبلمي ،كخاص
رد الدعاكل كالشبهات،
كتب التفسّب يف ارتباط بنصوص القرآف الكرٔف ،كأتسيس ا٤بفهوـ السليم كالقؤف كابلتاِف ٌ
كرد اإلخكاالت الٍب يطرحها الفكر ا٤بتطرؼ.
ٌ
كلتحقيق الغاايت كاألىداؼ ا٤بسطٌرة أعبله ،قسمت ٕبثي إُف فصل ٛبهيدم كفصليْب رئيسيْب،
فصل ٛبهيدم ،خصصتو لبياف مفهوـ ا١بهاد بْب التناكؿ اللغوم كاالستعماؿ القرآٓف
رد دعاكل التطرؼ الفكرم كالواقعي
الفصل األكؿ ،يتحدث عن أثر فهم مراحل تشريع ا١بهاد يف ٌ
رد دعاكل التطرؼ الفكرم كالواقعي
الفصل الثآف ،يتناكؿ أثر مراتب ا١بهاد يف ٌ
كختمت البحث ٖباٛب تضمنت خبلص مباحثو كنتائجو كالتوصيات ا٣باص بو
الرخد كا٥بًداي
فأقوؿ كاب﵁ التوفيق كمنو أستمد ي
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فصل دتهيدي :اجلهاد بْب التناوؿ اللغوي واالستعماؿ القرآين
ا٤بصطلح ىو "اللبن األكُف من كل علمٗ ،با ىو مدار كل علم ،بو يبدأ كإليو ينتهي" ، 1بل إذا خئنا ا٢بقيق
فإف "ا٤بصطلح ىو العلم ذلك قوؿ ٯبرم ٦برل القاعدة يف ٝبيع العلوـ ،كللعلم الشرعي منها خصوص أم
خصوص ،من حيث ينفرد فيو ا٤بصطلح ًٗبىيًز و
ات ٘بعلو أكثر اكتنازا ٗبا ىو تصورات كقضااي كإخكاالت".2
ٌى
خاص  ،فمن البلزـ مراجع
كٗبا أننا نتحدث عن مصطلح خرعي ،استعملو القرآف الكرٔف لبياف أحكاـ تشريعي
ٌ
ا٤بعُب اللغوم للمفهوـ ،مث بياف االستعماؿ القرآٓف ٥بذه ا٤بعآف اللغوي .

ادلبحث األوؿ :ادلفهوـ اللغوي للجهاد

من الضركرم للوقوؼ عند ا٤بفهوـ الصحيح للجهاد من الرجوع إُف ا٤بعاجم اللغوي الٍب تناكلت مادتو
لتبْب كضع ا٤بفهوـ يف اللغ  ،ألف القرآف عريب نزؿ بلغ العرب ،فػ"ا٢بق سبحانو خاطب العرب بلساهنا
(جهد) ٌ
على ما تعرؼ من معانيها" ،3كلذلك ففهم القرآف ال يتأتٌى إال من خبلؿ ىذه اللغ الٍب نزؿ هبا.
ً
ً
(ج ىه ىد) ،ك٥با يف ا٤بعاجم اللغوي ع ٌدة معاف منها:
فا١بهاد مصدر رابعي من جاىد ٯباىد ج ن
هادا ،كمادتو :ى
*ادلشقة :قاؿ ابن فارس ":ا١بيم كا٥باء كالداؿ أصلو ا٤بشق  ،مثَّ ٰبمل عليو ما يقاربو" ،4كقاؿ الراغب ":ا١بىهد
كا١بيهد :الطاق كا٤بشق  ،كقيل  :ا١بىهد ابلفتح :ا٤بشق  ،كا١بيهد ابلضم :الوسع" .5كقاؿ الفراء...":كا١بىهد :ا٤بشق
يقاؿ :جهد دابتو كأجهدىا إذا ٞبل عليها يف السّب فوؽ طاقتها ،كج ٌد الرجل يف كذا أم جد كابلغ" ،6فكلها
معآف تشّب إُف معُب ا٤بشق .
الوسع والطاقة :قاؿ ابن منظور يف لساف العرب" :ا١بي ٍهد ،ابلضم :الطاق  ،كا١بى ٍهد ،ابلفتح :من
*استفراغ ُ
كج ًه ىد الرجل فهو ٦بهود من ا٤بشق  ...كا١بهاد :ا٤ببالغ ".7
قولك ٍ
اج ىهد ىج ٍهدؾ يف ىذا األىمر أىم ابلغ غايتك ....ي

 1ا٤بصطلح األصوِف عند الشاطيب .فريد األنصارم .ص .11.معهد الدراسات ا٤بصطلحي كا٤بعهد العلمي للفكر اإلسبلمي .ط1424 .1.
 2ا٤بصطلح األصوِف عند الشاطيب .فريد األنصارم .ص .11.مرجع سابق.
 3ا٤بوافقات يف أصوؿ الشريع  .أبو إسحاؽ الشاطيبٙ.62/4بقيق الشيخ عبد هللا دراز .دار الكتب العلمي  .لبناف .ط1422/1ق-
2001ـ.
4
(ج ىه ىد) ٙبقيق :عبد السبلـ دمحم ىاركف .بّبكت.دار الفكر.1979.
معجم مقاييس اللغ .ابن فارس 486/1 .مادة ى
 5ا٤بفردات يف غريب القرآف .أبو القاسم ا٢بسْب بن دمحم ا٤بعركؼ ابلراغب األصفهاْف .صٙ.101بقيق:صفواف عدانف الداكدم .دار القلم-
الدار الشامي -بّبكت-لبناف.ط1412/1ىػ.
 6الصحاح اتج اللغ كصحاح العربي .ا٠باعيل بن ٞباد ا١بوىرمٙ.بقيق:أٞبد عبد الغفور.461مادة جهد .دار العلم
للمبليْب.ط1404/3ىػ.1981-
7
(ج ىه ىد) .دار صادر للطباع كالنشر .بّبكت .لبناف .ط(.1.د.ت.).
لساف العرب.ابن منظور االفريقي 135-133 /3.مادة ى
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ٯبهد ىج ٍهدا كاجتهد :كبلٮبا ج ٌد" ،1فبل ج ٌد ببل استفراغ للوسع كبذؿ للطاق  ،كقاؿ ابن
"كجهد ى
كأيضا قولو :ى
األثّب يف معناه :ىو"استفراغ ما يف الوسع كالطاق من قوؿ أك فعل".2
"ج ىهد يف األمر ىجهدان ،من ابب نفع ،إذا طلب حٌب بلغ غايتو يف الطلب".3
كقاؿ يف ا٤بصباح ا٤بنّب :ى
كقاؿ الز٨بشرم" :كجهد الرجل :أٌفٌ عليو يف السؤاؿ كبلغ يجهده ك٦بهوده أم طاقتو".4
كقاؿ الرازم" :كاالجتهاد كالتجاىد :بذؿ الوسع كاجملهود".5
"كجاى ىد
*القتاؿ :جاء يف ا٤بصباح ا٤بنّب" :كابلكسر (أم ا١بًهاد) القتاؿ مع العدك كاجملاىدة" ،6كيف اللساف:
ى
ً
جهادا،
كجاىد يف سبيل هللا" ،7كيف مطالب أكِف النهى" :ا١بهاد مصدر جاىد
َّ
ن
اىدة كجهادان :قاتلو ى
العدك ي٦ب ى
9
8
ك٦باىدة :إذا ابلغ يف قتل عدكه"  ،كيف لساف العرب" :ا١بهاد٧ :بارب األعداء" .
مادة (جهد) يف ا٤بعاجم اللغوي َّ ،
أف أصل مفهوـ ا١بهاد يشمل مراتب متع ٌددة انطبلقا
فيتبْب من مآخذ ٌ
ٌ
من معآف ا٤بشق كاستفراغ الوسع ا٤ببِب على االجتهاد يف األمر ،كالقتاؿ ﵀ارب األعداء ،كال ٲبكن حصره يف مرتب
كاحدة ،أك معُب كاحد.

ادلبحث الثاين :االستعماؿ القرآين للجهاد

مرة) ،بصيغ ٘بمع بْب الفعل ( 27مرة) ،ا٤بصدر ( 10مرات)،
كردت ٌ
مادة "جهد" يف القرآف الكرٔف (ٌ 41
ا٤بشتقات ( 04مرات)٘ ،بمع بْب النزكؿ ا٤بكي كا٤بدٓف ،فالقرآف ا٤بكي كردت بو ا٤بادة ( 11مرة) كا٤بدٓف (30
10
ست آايت ،كىي قوؿ ا٢بق
مرة)  ،كفيما يلي اآلايت الٍب كردت فيها ٌ
ا٤بادة "جهد" بدكف إضاف كعددىا ٌ
سبحانو:
ًً
ً َّ ً
﴿كيػ يق ي َّ ً
ً
ىصبى يحوا
َّه ٍم لى ىم ىع يك ٍم ىحبًطى ٍ
ت أ ٍىع ىما ي٥بيٍم فىأ ٍ
ين أىقٍ ىس يموا ًاب ََّّلل ىج ٍه ىد أىٍٲبىاهن ٍم إًنػ ي
ىى
وؿ الذ ى
ين ىآمنيوا أ ىىى يؤالء الذ ى
11
ً
ين﴾ .
ىخاس ًر ى

 1لساف العرب .مادة جهد 135-133 /3 .مرجع سابق.
 2النهاي يف غريب ا٢بديث البن األثّب٦ .بد الدين أيب السعادات ا٤ببارؾ بن األثّب ،319 /1 .ابب ا١بيم مع ا٥باء.ا٤بكتب العلمي (.د.ت.).
3
(ج ىه ىد) .ا٤بكتب العلمي  .بّبكت(.د.ت.).
ا٤بصباح ا٤بنّب .الفيومي 112 /1 .مادة ى
 4أساس الببلغ  .أبو القاسم ٧بمود بن عمر الز٨بشرم .مادة جهد .دار الكتب ا٤بصري ابلقاىرة (.1923-1922د.ت.).
٨ 5بتار الصحاح .دمحم بن أيب بكر بن عبد القادر الرازم.مادة جهد .مكتب لبناف.1986 /
6
(ج ىه ىد) .دار الكتب العلمي  .بّبكت1979 .ـ.
القاموس ا﵀يط.الفّبكزآابدم 351 /1 .مادة ى
 7لساف العرب.136/3.مرجع سابق.
8مطالب أكِف النهى يف خرح غاي ا٤بنتهى ك٘بريد الزكائد الغاي كالشرح.مصطفى السيوطي الرحيبآف-حسن الشطي .497/2ا٤بكتب
اإلسبلمي1381.ق.1961/
 9لساف العرب.مادة جهد.مرجع سابق.
 10انظر مفهوـ ا١بهاد يف القرآف كا٢بديث .د.عبد الرٞبن البوكيلي.ص .37-34طوب بريس.الرابط.ط.2015/1
 11ا٤بائدة .53
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﴿كأىقٍسموا ًاب ََّّللً جهد أىٍٲباهنًًم لىئًن جاءتٍػهم آي ه لىيػؤًمن َّن ًهبا قيل إًَّ٭بىا اآلايت ًعٍند ًَّ
ً
ت ال
ى ي ى
اَّلل ىكىما يي ٍشعيريك ٍم أىنػ ىَّها إً ىذا ىجاءى ٍ
ى ىي
ى ٍ ى ى ٍ ٍ ى ى ي ٍ ى يٍ ي ى ٍ
يػي ٍؤًمنيو ىف﴾.1
﴿الَّ ًذين يػٍل ًمزك ىف الٍمطَّ ًو ًعْب ًمن الٍمؤًمنًْب ًيف َّ ً َّ ً
ين ال ىًٯب يدك ىف إًال يج ٍه ىد يى ٍم فىػيى ٍس ىصيرك ىف ًمٍنػ يه ٍم ىس ًصىر َّ
ى ى ي ي ٌ ى ى يٍ ى
اَّللي
الص ىدقىات ىكالذ ى
ً
اب أىلً هيم﴾.2
مٍنػ يه ٍم ىكى٥بيٍم ىع ىذ ه
ًً
ً
وت بىػلىى ىك ٍع ندا ىعلىٍي ًو ىحقاا ىكلى ًك َّن أى ٍكثىػىر الن ً
َّاس ال يىػ ٍعلى يمو ىف﴾.3
ث َّ
﴿كأىقٍ ىس يموا ًاب ََّّلل ىج ٍه ىد أىٍٲبىاهن ٍم ال يىػٍبػ ىع ي
اَّللي ىم ٍن ٲبىي ي
ى
4
ًً
ً
ً
ً
ً
اَّللى ىخبً هّب ٗبىا تىػ ٍع ىمليو ىف﴾ .
اع ه ىم ٍعيركفى ه إً َّف َّ
﴿كأىقٍ ىس يموا ًاب ََّّلل ىج ٍه ىد أىٍٲبىاهن ٍم لىئ ٍن أ ىىمٍرتىػ يه ٍم لىيى ٍصير يج َّن قي ٍل ال تيػ ٍقس يموا طى ى
ى
ً
ً
ًً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
﴿كأىقٍ ىس يموا اب ََّّلل ىج ٍه ىد أىٍٲبىاهن ٍم لىئ ٍن ىجاءى يى ٍم نىذ هير لىيى يكوني َّن أ ٍىى ىدل م ٍن إ ٍح ىدل األ ىيم ًم فىػلى َّما ىجاءى يى ٍم نىذ هير ىما ىز ىاد يى ٍم إال
ى
5
ورا﴾ .
نػي يف ن
ظ التأسيس ٤بعآف جديدة
نلح ي
كابلرجوع إُف مادة "جهد" يف القرآف الكرٔف٪ ،بد ا٤بعآف اللغوي حاضرة كما ى
ً
التعمق يف ا٤بصطلح ،كسأبْب ىنا بعض ىذه ا٤بعآف ،ألترؾ البياف التوضيحي يف البحث.
ييفهمها ٌ
﴿:كأىقٍ ىس يموا ًاب ََّّللً ىج ٍه ىد أىٍٲبىاهنًً ٍم
فقد ورد استعمالو مبعُب استفراغ الوسع وبذؿ اجلهد :يف مثل قولو تعاُف ى6
لىئًن جاءتٍػهم آي ه لىيػؤًمن َّن ًهبا قيل إًَّ٭بىا اآلايت ًعٍند ًَّ
ً
ت ال يػي ٍؤًمنيو ىف﴾  ،قاؿ
ى ي ى
اَّلل ىكىما يي ٍشعيريك ٍم أىنػ ىَّها إً ىذا ىجاءى ٍ
ٍ ى ى ي ٍ ى يٍ ي ى ٍ
7
يمقاتل(ت150ىػ) يف تفسّب اآلي (":كأقسموا اب﵁ جهد أٲباهنم) ،فمن حلف اب﵁ فقد اجتهد يف اليمْب"  ،أم
بذؿ كسعو كاستفرغ جهده يف حلف اليمْب.
كقاؿ القرطيب (ت671ىػ) يف قولو تعاُف ﴿كأقسموا اب﵁ ىجهد أٲباهنم﴾ ،8كقولو سبحانو ﴿أىؤالء الذين
أقسموا اب﵁ جهد أٲباهنم﴾" :9فقولو ":جهد أٲباهنم" أم غاي أٲباهنم الٍب بلغها علمهم".10
ككذلك يف قولو سبحانو ﴿كالَّ ًذين ال ىًٯب يدك ىف إًال جه ىدىم فىػيسصرك ىف ًمٍنػهم س ًصر َّ ً
اب
اَّللي مٍنػ يه ٍم ىكى٥بيٍم ىع ىذ ه
ى ى
يٍ ى ى
ي ٍ ي ٍ ى ٍ ىي
أىلً هيم﴾ ،11قاؿ ابن أيب ىزمنْب (ت399ىػ)":كقولو عز كجل(:كالذين ال ٯبدكف إال جهدىم) ،يعِب :طاقتهم ،ا١بهد
الطاق ".12
 1األنعاـ .109
 2التوب .79
 3النحل .38
 4النور .53
 5فاطر .42
 6االنعاـ .109
 7تفسّب مقاتل أبو ا٢بسن ،مقاتل بن سليماف بن بشّب األزدم.تفسّب األنعاـ ٙ .109بقيق :أٞبد فريد ا٤بزيدم ،دار الكتب العلمي
2003ـ.
 8األنعاـ .109
 9ا٤بائدة .53
 10ا١بامع ألحكاـ القرآف .أيب عبد هللا دمحم بن أٞبد األنصارم القرطيب.تفسّب األنعاـ .109دار الكتب ا٤بصري .ط1353/2ق.1935-
 11التوب .79.
 12تفسّب القرآف العزيز .ابن أيب زمنْب.تفسّب التوب  .79دار الفاركؽ ا٢بديث  -القاىرة.ط1423ىػ.
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فتمثٌل ىذا ا٤بعُب اللغوم ،ينبغي توظيفو يف بياف ا٤بعُب ا٤براد من مفهوـ ا١بهاد ببياف طلبو استفراغ الوسع كبذؿ
ا١بهد ،يف كل مراتبو كأنواعو" ،فتعلٌم آايت هللا تعاُف كتعليمها ال يع ٌد جهادا ما َف يبذؿ األقصى يف ىذا السبيل،
كقتاؿ ا٤بعتدين ال يع ٌد جهادا ما َف تستن ىفذ فيو كل الوسائل ا٤بستطاع كما َف تبذؿ فيو ا١بهود ا٤بمكن  ،كىكذا"،1
الوسع اب٢بكم كا٤بوعظ ا٢بسن .
كالدعوة إُف هللا ال تتح ٌقق إف َف يستفرغ فيها ي
َّ ً
ً َّ ً
اى يدكا ًيف
اجيركا ىك ىج ى
ين ىى ى
ين ىآمنيوا ىكالذ ى
 كما ورد مبعُب القتاؿ واحملاربة ،يف مثل قوؿ البارم سبحانو ﴿إ َّف الذ ىسبً ًيل ًَّ
ور ىرًح هيم﴾ ،2قاؿ اإلماـ الطربم(310ىػ)" :كأما قولو :كجاىدكا فإنو
ت َّ
اَّللً ىك َّ
اَّلل أيكلىئً ى
ك يىػٍر يجو ىف ىر ٍٞبى ى
اَّللي ىغ يف ه
ى
3
يعِب :كقاتلوا كحاربوا كأصل اجملاىدة ا٤بفاعل " .
ً ً
ك بًًو ًعٍل هم فىبل
س لى ى
﴿كإً ٍف ىج ى
ووردت مبعُب ادلشقة ،كما يفهم من قولو سبحانو ىاى ىد ىاؾ ىعلىى أى ٍف تي ٍشرىؾ يب ىما لىٍي ى
تي ًطعهما ك ً
ً ً
ً
ِف ىمٍرًج يع يك ٍم فىأينىػبًٌئي يك ٍم ًٗبىا يكٍنػتي ٍم تىػ ٍع ىمليو ىف﴾ 4كقولو
ِف يمثَّ إً ىَّ
ب إً ىَّ
يل ىم ٍن أ ىىان ى
ٍيى ى ى
صاحٍبػ يه ىما يف الدنٍػيىا ىم ٍعيركفنا ىكاتَّب ٍع ىسب ى
5
ً
ً
ً ً
ِف ىمٍرج يع يك ٍم فىأينػىبًٌئي يك ٍم ًٗبىا يكٍنػتي ٍم تىػ ٍع ىمليو ىف﴾  ،قاؿ
ك بًًو ًعٍل هم فىبل تي ًط ٍع يه ىما إً ىَّ
س لى ى
سبحانو ﴿ ىكإً ٍف ىج ى
اى ىد ىاؾ لتي ٍشرىؾ يب ىما لىٍي ى
ابن أيب زمنْب(ت399ىػ)(":كإف جاىداؾ) يعِب :أراداؾ" ،6كقاؿ ابن كثّب الدمشقي﴿ت774ىػ﴾" :فجاىداؾ:
أم حرصا عليك كل ا٢برص على أف تتابعهما على دينهما" ،7كاإلرادة كا٢برص ىنا ترتبط ٗبشقتهما يف بلوغ
مقصد اإلخراؾ ،يدلٌك على ذلك سبب النزكؿ ،جاء يف ا﵀رر الوجيز "ركم أف ىاتْب اآليتْب 8نزلتا يف خأف سعد
بن أيب كقاص كذلك أف ٌأمو ٞبن بنت أيب سفياف بن أمي ٤با أسلم حلفت أف ال أتكل كال تشرب حٌب يفارؽ دينو
كيرجع إُف دين قومو فلج سعد يف اإلسبلـ ،ككانت ىي إذا أفرط عليو ا١بوع كالعطش خحوا فاىا ،كيركل خجركا
فاىا ،أم فتحوه بعود ك٫بوه كصبوا ما يرمقها ،فلما طاؿ ذلك كرأت أف سعدا ال يرجع أكلت ،ففي ىذه القص
نزلت اآلايت ،قالو سعد بن أيب كقاص كا١بماع من ا٤بفسرين".9
ومن ادلعاين التأسيسية دلادة (جهد) يف القرآف الكرًن:

 1مفهوـ ا١بهاد يف القرآف كا٢بديث.ص.58مرجع سابق.
 2البقرة.218.
 3ج امع البياف عن أتكيل آم القرآف .أبو جعفر دمحم بن جرير الطربم.تفسّب البقرة ٙ.218بقيق :عبد هللا بن عبد ا﵀سن الَبكي ،دار ىجر،
ابلتعاكف مع مركز البحوث كالدراسات العربي كاإلسبلمي .ط1422/1ىػ.
 4لقماف.15.
 5العنكبوت.8.
 6تفسّب ابن أيب زمنْب .العنكبوت .8مرجع سابق.
 7تفسّب القرآف العظيم.ابن كثّب الدمشقي.تفسّب العنكبوت.8.ج.3446دار الفكر.ط1401.ىػ.
 8يقصد لقماف 15.كالعنكبوت .8
 9ا﵀رر الوجيز يف تفسّب الكتاب العزيز .أبو دمحم ،عبد ا٢بق بن غالب ابن عطي ،تفسّب لقماف.15طبع كزارة األكقاؼ بقطرٙ .بقيق :عبد هللا
بن ابراىيم األنصارم.ط1402/1ىػ.1982-
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االجتهاد ،يف مثل قوؿ البارم عز كجل ﴿ ىكأىقٍ ىس يموا ًاب ََّّللً ىج ٍه ىد أىٍٲبىاهنًً ٍم لىئً ٍن ىجاءىتٍػ يه ٍم آيىه لىييػ ٍؤًمني َّن ًهبىا قي ٍل إًَّ٭بىااآلايت ًعٍند ًَّ
ً
ت ال يػي ٍؤًمنيو ىف﴾ ،1قاؿ مقاتل (ت150ىػ)﴿" :كأقسموا اب﵁ جهد
ى ي ى
اَّلل ىكىما يي ٍشعيريك ٍم أىنػ ىَّها إً ىذا ىجاءى ٍ
2
أٲباهنم﴾ فمن ىحلف اب﵁ فقد اجتهد يف اليمْب" .
 الصرب ،يف مثل قوؿ ا٣بالق جل يف عبله ﴿كمن جاىد فىًإَّ٭بىا يٯب ًً
ْب﴾،3
اى يد لًنىػ ٍف ًس ًو إً َّف َّ
ىى ٍ ى ى ى
ّ
اَّللى لىغىً ٌّ
ِب ىع ًن الٍ ىعالىم ى
ى
ٌ
يقوؿ الشوكآف(ت1255ىػ)" :يقوؿ هللا تعاُف" :كمن جاىد فإ٭با ٯباىد لنفسو" أم جاىد نفسو ابلصرب على
الطاعات فإ٭با ٯباىد لنفسو ".4
ً
ً
 تزكية النفس طلبا دلرضاة هللا ،يف مثل قوؿ ا٢بق سبحانو َّ ًَّه ٍم يسبيػلىنىا ىكإً َّف َّ
ين ىج ى
اى يدكا فينىا لىنىػ ٍهديىػنػ ي
اَّللى
﴿كالذ ى
ى
ًً
ْب﴾ 5قاؿ أبو منصور ا٤باتريدم (ت333ىػ)":أم ليس من أجهد نفسو يف طلب الدنيا كالعمل ٥با
لى ىم ىع الٍ يم ٍحسن ى
إال [الىيا كالعبا] كأما من أجهد نفسو ﵁ ،كطلب مرضاتو ،فهو حق ،كلو دار ا٢بياة الٍب ال موت فيها كال
انقطاع".6
عمل اخلّب ،يف مثل قوؿ ا٣بالق سبحانو ﴿كمن جاىد فىًإَّ٭بىا يٯب ًً
ْب﴾،7
اى يد لًنىػ ٍف ًس ًو إً َّف َّ
ىى ٍ ى ى ى
اَّللى لىغىًِبٌّ ىع ًن الٍ ىعالىم ى
ى
قاؿ مقاتل(ت150ىػ) يف تفسّبىا كبياف معناىا(":كمن جاىد فإ٭با ٯباىد لنفسو) ،يقوؿ :من يعمل ا٣بّب فإ٭با
يعمل لنفسو".8
تبْب أف القرآف الكرٔف
فهذه بعض االستعماالت ٤بادة –جهد -كمشتقااها يف القرآف الكرٔف ،حيث ٌ
تبْب ا٤بعآف
استعمل ا٤بادة كمشتقااها اب٤بعآف اللغوي عند العرب ،كما استعملو إبضاف بعض ا٤بعآف األخرل الٍب ٌ
من ككرد ا٤بادة يف القرآف الكرٔف ( 41مرة) منفردة كمضاف إُف ﴿سبيل هللا﴾ ،ككذا ٗبعآف مرادف للمفهوـ
الصرب كغّبىا ٩با سيبينو البحث ٕبوؿ هللا.
كالقتاؿ ،كالتزكي  ،كاإلصبلح ،ك ٌ
يتأكد من خبلؿ بياف ىذا االستعماؿ ا٤بتنوع للمادة كا٤بفهوـ أف ا١بهاد لو مراتب كال ٲبكن القطع أبف
ا٤براد بو القتاؿ ك٧بارب األعداء ابلسبلح فقط ،كىي الشبه كالدعول الٍب يقوـ عليها الفكر ا٤بتطرؼ.

 1األنعاـ .109
 2تفسّب مقاتل .األنعاـ .109مرجع سابق.
 3العنكبوت.6.
 4فتح القدير ا١بامع بْب الركاي كالدراي .دمحم بن علي الشوكآف.114/1.دار ا٤بعرف 1423.ىػ.2004/
 5العنكبوت.69.
 6أتكيبلت أىل السن  .أبو منصور ،دمحم بن دمحم بن ٧بمود ا٤باتريدم.تفسّب العنكبوت ٙ.69بقيق :فاطم يوسف ا٣بيمي .مؤسس
الرسال .بّبكت.ط1425/1ىػ2004 -ـ.
 7العنكبوت .6
 8تفسّب مقاتل .تفسّب العنكبوت .6
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الفصل األوؿ:

أثر فهم مراحل تشريع اجلهاد يف ر ّد دعاوى التطرؼ الفكري والواقعي
ً
أفهاـ الناس إُف إدراكها كاستيعاهبا ،كقد
خرع هللا عز كجل لعباده ا١بهاد كيف خرعو حكم كمعآف ،قد تصل ي
تغيب ىذه ا٤بعآف كالغاايت أك بعضها عنهم ،كلعل أمر تشريع ا١بهاد يندرج يف سياؽ األحكاـ الٍب ترتبط بكلي
ي
ً
عام أ ٌف "الشريع مبناىا كأساسها على ا٢بكم كمصاٌف العباد يف ا٤بعاش كا٤بعاد ،كىي عدؿ كلها كرٞب كلها
ٌ
1
ً
كمصاٌف كلها ، "...ففي تشريعو مصاٌف كمنافع كغاايت كحكم ،يستوجب فهمها الرجوع إُف اآلايت القرآني ،
كٝبعها كتدبٌرىا ،كتفسّبىا من خبلؿ بياف نزك٥با ،بدءا ٗبراحل التشريع كغاايت كل مرحل  ،ألف يف فهم ىذه
كتبْب خطأ
الغاايت إجاابت كافي كحجج يقيني تدحض خبهات األعداء كا٤بغرضْب كتنقض دعاكل ا٤بتطرفْبٌ ،
ا١باىلْب كتيرخد الغافلْب إُف ا٢بًكم التشريعي كا٤بعآف التجديدي الٍب ينبغي فهمها من سرب آايت ا١بهاد يف كتب
الَباث اإلسبلمي كخاص منها كتب التفسّب.
األم ا﵀مدي  ،بل ىو تشريع يكتب على األمم السابق  ،كقد جاء
فا١بهاد فريض خرعي َ ،ف تستقل هبا ىذه ٌ
اَّللً
ً
ً ً
ً ً ً
ىصابىػ يه ٍم ًيف ىسبً ًيل َّ
يب قىاتى ىل ىم ىعوي ًربٌيو ىف ىكثّبه فى ىما ىكىىنيوا ل ىما أ ى
ما يؤكد ىذا ا٤بعُب يف قوؿ ا٢بق سبحانو ﴿ ىكىكأىيٌ ٍن م ٍن نى وٌ
الصابً ًرين﴾ ،2كقولو أيضا ﴿أىىَف تىػر إً ىُف الٍم ًئل ًمن ب ًِب إًسرائًيل ًمن بػع ً
كما ضع يفوا كما استى ىكانيوا ك َّ ً
وسى إً ٍذ
م
د
ىى ى ي ىى ٍ
ى ٍ ى ٍى ى ٍ ىٍ ي ى
اَّللي يٰبب َّ ى
ى
ٍ ى
ً 3
ًً
اَّلل﴾  .قاؿ البقاعي (ت885ىػ) يف تفسّب اآلي ":ك٤با كاف
ث لىنىا ىملً نكا نػي ىقاتً ٍل ًيف ىسبً ًيل َّ
يب ى٥بييم ابٍػ ىع ٍ
قىاليوا لنى وٌ
الصحاب رضواف هللا تعاُف عليهم يتمنٌوف يف مك ا٤بشرف اإلذف يف مقارع الكفار لّبدكىم عما ىم عليو من األذل
كالغي كالعمى ،عجب من حاؿ بِب إسرائيل حيث سألوا األمر ابلقتاؿ مث َف ينصفوا إذ أمركا ٙبذيرا من مثل حا٥بم،
كتصويرا لعجيب قدرتو على نقض العزائم كتقليب القلوب ،كإعبلما بعظيم مقادير األنبياء كٛبكنهم يف ا٤بعارؼ
اإل٥بي  ،كدليبل على ختاـ اآلي الٍب قبلها فقاؿ مقببل على أعلى ا٣بلق إخارة إُف أف للنفوس من دقائق الوساكس
ما ال يفهمو".4
األم تنزيبل ،بقي البحث يف فهم معانيو من خبلؿ مراحل تشريعو على
ٌ
فتبْب أف ا١بهاد تشريع سبقت بو ٌ
ىذه األم الوسطي .

 1إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب .ابن القيم ا١بوزي  .دراس كٙبقيق :طو عبد الرؤكؼ سعد .3/3 .مكتب الكليات األزىري  .القاىرة .مصر.
1388ىػ1968/ـ.
 2آؿ عمراف .146
 3البقرة .246
 4نظم الدرر يف تناسب اآلايت كالسور .برىاف الدين أيب ا٢بسن إبراىيم بن عمر البقاعي.406/3.دار الكتاب اإلسبلمي(.د.ت).
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اإلسبلـ حينما خرع ا١بهاد َف يشرعو ببل ىدؼ كال غاي بل خرعو ليحقق أىدافا سامي كأغراضا نبيل
تتح ٌقق بو ،كلذلك كانت أكُف آايت القرآف نزكالن ترتبط اب٤بعُب الشموِف للجهاد الذم تتحقق بو ا٤بصاٌف للناس،
كىي اآلايت ا٤برتبط ابلصرب على إذاي ا٤بشركْب ابالستمرار يف دعواهم كمقابل إساءىاهم كظلمهم ابإلحساف ،كنوع
ً ًً
ًً
ين ال
ين ىآمنيوا يىػ ٍغفيركا للَّذ ى
من ٦باىدة النفس كاستفراغ الوسع يف الصرب على األذل يف مثل قولو تعاُف﴿قي ٍل للَّذ ى
1
ً
ً
يىػٍر يجو ىف أ َّىاي ىـ ًَّ ً ً
ؼ يىػ ٍعلى يمو ىف﴾،2
بلـ فى ىس ٍو ى
م قىػ ٍونما ٗبىا ىكانيوا يىكٍسبيو ىف﴾  ،كقولو سبحانو﴿فى ٍ
اص ىف ٍح ىعٍنػ يه ٍم ىكقي ٍل ىس ه
اَّلل ليى ٍجز ى
3
ًً
اعف عٍنػهم كاص ىفح إً َّف َّ ً
ك الٍبىبلغي ىك َّ
ْب ﴾  ،كقولو سبحانو﴿ ىكإً ٍف تىػ ىولٍَّوا فىًإَّ٭بىا ىعلىٍي ى
اَّللى يٰبب الٍ يم ٍحسن ى
كقولو أيضا ﴿فى ٍ ي ى ي ٍ ى ٍ ٍ
اَّللي
صّب ًابلٍعًب ًاد﴾ ،4كقولو سبحانو﴿كإًذىا خاطىبػهم ٍ ً
ً
بلما﴾.5
بى ه ى
ا١بىاىليو ىف قىاليوا ىس ن
ى ى ىيي
ً َّ ً
ين
كيؤٌكد ىذا ا٤بعُب القرآٓف –الصرب على إذاي ا٤بشركْب كعدـ مقاتلتهم -قوؿ ا٢بق سبحانو ﴿أىىَفٍ تىػىر إ ىُف الذ ى
اَّللً
ً
ً
ً
اؿ إًذىا فى ًر ً
ً
الصبلةى ىكآتيوا َّ
ب ىعلىٍي ًه يم الٍ ًقتى ي
َّاس ىك ىص ٍشيى ً َّ
يموا َّ
ه
يل ى٥بيٍم يكفوا أىيٍديى يك ٍم ىكأىق ي
الزىكاةى فىػلى َّما يكت ى
يق مٍنػ يه ٍم ٱبىٍ ىش ٍو ىف الن ى
ق ى
ً
ً
يب قيل متىاع الدنٍػيا قىلًيل ك ً
اؿ لىوال أ َّ ً
ىج ول قى ًر و
اآلخىرةي ىخٍيػهر لً ىم ًن
أ ٍىك أ ى
ىخ َّد ىخ ٍشيى ن ىكقىاليوا ىربػَّنىا َفى ىكتىػٍب ى
ىخٍرتىػنىا إ ىُف أ ى
ت ىعلىٍيػنىا الٍقتى ى ٍ
ٍى ي ى هى
اتَّػ ىقى ىكال تيظٍلى يمو ىف فىتًيبل﴾ ،6جاء عند القرطيب(ت671ىػ) يف تفسّبه لآلي ":ركل عمرك بن دينار عن عكرم عن
عز ك٫بن مشركوف،
ابن عباس أف عبد الرٞبن بن عوؼ كأصحااب لو أتوا النيب ملسو هيلع هللا ىلص ٗبك فقالوا :اي نيب هللا ،كنا يف ٌ
فلما آمنا صران أذل ؟ فقاؿ" :إٓف أمرت ابلعفو فبل تقاتلوا القوـ" ،فلما حوؿ هللا تعاُف إُف ا٤بدين أمره ابلقتاؿ
فكفوا ،فنزلت اآلي " ،7فأفهمت اآلي أف صحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص" ،استأذنوا النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف القتاؿ كىم ٗبك لكثرة ما
يلقوف من أذل ا٤بشركْب ،فنزؿ قولو تعاُف ﴿:كفوا أيديكم كأقيموا الصبلة كآتوا الزكاة﴾ أم َف يؤمركا ابلقتاؿ،
8
كبْب دمحم رخيد رضا يف تفسّبه سبب أتخر تشريع ا١بهاد ،كتوجيو ا٤بصطئْب يف فهم ركاي
فنهاىم عن ذلك" ٌ ،
تقاعس الصحاب بعد ذلك عن ا١بهاد حْب أمركا بو ،بقولو ...":مث ذكر بعد ذلك خأان آخر من خئوهنم كذلك
أف ا٤بسلمْب ،كانوا قبل اإلسبلـ يف ٚباصم كتبلحم كحركب مستحرة مستمرة  -كال سيما األكس كا٣بزرج -فإف
ابلسلم كاهذيب النفوس
ا٢بركب بينهم َف تنقطع إال ابإلسبلـ ،كبعد ىجرة النيب  -ملسو هيلع هللا ىلص  -إليهم أمرىم اإلسبلـ ٌ
ابلعبادة كالكف عن االعتداء كالقتاؿ إُف أف اختدت ا٢باج إليو ففرضو عليهم فكرىو الضعفاء منهم"...فلما
كتب عليكم القتاؿ" للدفاع عن بيضتهم كٞباي حقيقتهم ،كرىو الضعفاء منهم ،ككاف عليهم أف يفقهوا من األمر
ٰبب سفك الدماء ،كأنو ما كتب القتاؿ إال لضركرة دفاع ا٤ببطلْب ا٤بغّبين
بكف األيدم أف هللا  -تعاُف  -ال ٌ
 1ا١باثي .14
 2الزخرؼ .89
 3ا٤بائدة.13
 4آؿ عمراف .20
 5الفرقاف .63
 6النساء.77
 7انظر ا١بامع ألحكاـ القرآف.سورة النساء.77مرجع سابق.
 8أتكيبلت أىل السن .النساء.77مرجع سابق.
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ا٢بق من رهبم ،فّبيدكف أف ينكلوا هبم" ،1فأ ٌكد هبذا التفسّب أف ما
على ا٢بق كأىلو ألهنم خالفوا أابطيلهم كاتبعوا ٌ
فكف
يتم أتسيسو على ىذه الركاي من الطٌعن يف الصحاب ابلتقاعس كا٣بذالف مبناهي سوء الفهم للركاايت ا٤بنقول ٌ ،
منهج قرآٓف يرتب أكلوايت تشريعي ٚبدـ مصاٌفى ا٤بسلمْب ،لذلك ٤با فرض ا١بهاد اب٤بدين بقولو تعاُف
األيدم ه
تنزالتو ا٤بصلحي على كاقعهم يف إطار جزئي يرتبط اب٢بركب
فهم ضعفاء ا٤بسلمْب ٌ
ٌ
﴿فلما كتب عليهم﴾ ،ى
كالتطاحنات الٍب عرفها العهد ا١باىلي ،فأصلحها اإلسبلـ ابلدعوة كالصرب كمقابل األذل ابإلحساف ،كليس
اىد ً
دفاعهم كاستماتتًهم كاستجابتهم لؤلمر اإل٥بي اب١بهاد يف
تقاعسا أك ٚباذال منهم يف تطبيقو ،يؤٌكد ذلك خو ي
سبيلو.
الفهم الصحيح كعبلج
إف تفسّب ما جاء يف كتب التفسّب يرتٌب بياف السياقات ٌ
العام لفهم تنزيل اآلايت ى
األخطاء ا٤بَبتب عن سوء ترتيب النصوص كٝبعها ،كمنها:
أف عدـ تشريع مقاتل األعداء يف ىذه ا٤برحل رغم التعدم على ا٤بؤمنْب فلبياف أ ٌف دعوة الناس ابللسافتسبق دعواهم ابلسبلح.
تربي الصحاب –كمعهم ا٤بؤمنْب-على الصرب كعلى أمر تزكي النفس بقبو٥با اإلذاي كمقابلتها الظلم كاألذلابإلحساف ،ألنو منهج تشريعي كلٌي.
تنبيو الناس إُف أف حفظ الدين من جانبو الوجودم ،بتوجيو الناس إُف الدعوة كالتبليغ أكثر من عنايتوابألكؿ.
ٕبفظو من جانبو ى
الع ىدمي ،الذم ال يصّب إليو إال عند اإلخبلؿ ٌ
أف ترتيب ا٤بصاٌف كتنزيلها على كاقع الناس ،يقتضي تدبرا قرآنيا سليما كفهما منهجيا كليا جملموع النصوصيف ارتباط كلي غّب ٦بزأ.
حرب يف ىذه ا٤برحل ا٤بكي  ،لقضي على الدعوة كعلى ا٤بسلمْب ،ألف
 لو كقع بْب ا٤بؤمنْب كا٤بشركْب هعددىم ٧بصور كمعدكد ،كليس ٥بم انصر كال عوف يعينهم ،لذلك فا٤بفسدة يف تشريع القتاؿ يف ىذه ا٤برحل بين
حث ا٤بؤمنْب على الصرب لَببي النفس على التعود عليو ٛبثبل ٤بصلح
كجلي  ،كالشارع ا٢بكيم كاف حكيما يف ٌ
ا٤بسلمْب الٍب تتحقق اب٤بوازن بْب ا٤بصاٌف كا٤بفاسد.
أتجيل تشريع القتاؿ حٌب ا٤برحل ا٤بدني  ،يرتٌب أمرا تشريعيا ىاما ،يتمثل يف حرص الدعوة على مصلحا١بماع  ،فلو أبيح القتاؿ يف ىذه ا٤برحل الٍب كانت تعرؼ تفرقا بْب األسر بسبب دخوؿ بعض األفراد يف
ألدل ذلك إُف أف تقوـ معرك يف كل بيت كيف كل أسرة ،فلما جاءت ا٥بجرة ،قويت ا١بماع كاحتمت
اإلسبلـٌ ،
بوجود األنصار.

 1تفسّب ا٤بنار.دمحم رخيد رضا.214/5.تفسّب النساء.77ا٥بيئ ا٤بصري للكتاب(د.ت.).
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ادلبحث الثاين :ادلرحلة الثانية ،اإلذف ابجلهاد دوف ِ
فرضو على ادلسلمْب

بعد أتسيس الدكل اإلسبلمي اب٤بدين ا٤بنورة ،ككجود قائد للمسلمْب ،خرع هللا ٥بم القتاؿ دكف فرض عليهم،
َّ ً
حيث ًأذف هللا للمظلومْب ابلقتاؿ انطبلقا من قوؿ ا٢بق سبحانوو ﴿إً َّف َّ ً
اَّللى ال يًٰبب
ين ىآمنيوا إً َّف َّ
اَّللى يي ىداف يع ىع ًن الذ ى
و و ً ًً
ص ًرًى ٍم لىىق ًد هير﴾ ،1كبقولو سبحانو ﴿ ىكىما لى يك ٍم ال
َّه ٍم ظيلً يموا ىكإً َّف َّ
اَّللى ىعلىى نى ٍ
ين يػي ىقاتىػليو ىف ًأبىنػ ي
يك َّل ىخ َّواف ىك يفور أيذ ىف للَّذ ى
اَّللً كالٍمستضع ًفْب ًمن ً ً ً ً
ً َّ ً
ً ً ً
ىخ ًر ٍجنىا ًم ٍن ىى ًذهً الٍ ىقٍريىً الظَّ ًاَف
ين يىػ يقوليو ىف ىربػَّنىا أ ٍ
الر ىجاؿ ىكالنٌ ىساء ىكالٍ ًولٍ ىداف الذ ى
تيػ ىقاتليو ىف يف ىسب ًيل َّ ى ي ٍ ى ٍ ى ى ى ٌ
أىىليها كاجعل لىنا ًمن لىدنٍ ً
ك نى ً
ص نّبا﴾ ،2جاء عند البغوم(ت516ىػ) يف تفسّبه آلايت
اج ىع ٍل لىنىا ًم ٍن لى يدنٍ ى
ٍ ى ى ٍى ٍ ى ٍ ي ى
ك ىكلياا ىك ٍ
ا٢بج" :قاؿ ا٤بفسركف :كاف مشركو أىل مك يؤذكف أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فبل يزالوف ٧بزكنْب من بْب مضركب
كمشجوج ،كيشكوف ذلك إُف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،فيقوؿ ٥بم :اصربكا فإٓف َف أؤمر ابلقتاؿ ،حٌب ىاجر رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص،
فأنزؿ هللا عز كجل ىذه اآلي كىي أكؿ آي أذف هللا فيها ابلقتاؿ ،فنزلت ىذه اآلي اب٤بدين ".3
يؤسس منهجا سليما بعيدا عن التطرؼ الفكرم كالغلو كالفهم ا٣باطئ الذم ٲبيل
ففهم ىذه ا٤برحل ٌ ،
ي
ً
اب١بهاد ميبل متطرفا ييبعده عن سياقاتو الشرعي كغاايتو ا٢بكمي  ،كيفرضو يف كل الظركؼ كالسياقات كا٢باالت،
لرد
كدكف مراعاة ألكلوي ا٤براتب ،كدكف ٛبييز بْب حال اإلذف الٍب جاءت لرفع الظلم كاالعتداء ،كحال الفرض ٌ
العدكاف ،فؤلف ا١بهاد فيو مشق  ،فقد خرعو هللا ابلتدريج ،انسجاما مع ابقي األصوؿ الكلي كالتشريعات اإل٥بي
الٍب راعى فيها الشارع ا٢بكيم ىذا ا٤بنهج التدرٯبي ،تيسّبا على الناس كرفعا للحرجً ،
فأذف بو بناء على و
علل
كاضح نفهم سياقااها من اآلي ﴿أذف للذين يقاتلوف أبهنم ظلموا﴾ ،فاإلذف ابلقتاؿ "نزؿ يف سياؽ الدفاع
كاالقتصاص ،كىذا ىو الشرط الوحيد كالظرؼ االستثنائي الذم ٯبيز فيو اإلسبلـ استعماؿ القوة ،فهو ٯبيزىا
٤بواجه القوة ،كأسلوب للردع٩ ،با يعِب أف استعماؿ القوة يف ا١بهاد حال اضطراري  ،تتوقف فور توقف
دكاعيها" ،4لذلك فعلل اإلذف بو ىي:
الظلم كاالعتداء كاإلخراج من الداير.أف يف ىذا ا١بهاد ا٤بأذكف بو دفع ٥بدـ ا١بوامع كا٤بعابد الٍب يذكر فيها اسم هللا كثّبا.-أف اإلذف ينتهي بتحقيق إقام الصبلة كإيتاء الزكاة كاألمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر.

 1ا٢بج 38ػ.39
 2النساء .75
 3معاَف التنزيل .ا٢بسْب بن مسعود البغوم.389/5.تفسّب ا٢بج .39-38دار طيب للنشر كالتوزيع (د .ت).
 4ا٤براجع الفكري بْب قضي ا٣بلط بْب ا١بهاد كاإلرىاب .أٞبد عبد الكرٔف الكبيسي.صٕ.240بث منشور ضمن أعماؿ ا٤بؤٛبر الدكِف
(اإلرىاب بْب تطرؼ الفكر كفكر التطرؼ) الذم نظمتو ا١بامع اإلسبلمي اب٤بدين ا٤بنورة 28 .إُف  31مارس .2010
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ادلبحث الثالث :ادلرحلة الثالثة ،فرض اجلهاد لرِّد العدواف دوف االعتداء

تسوؿ لو نفسو التعدم عليهم ابلتضييق ك٧باربتهم يف
فرض هللا القتاؿ على ا٤بسلمْب دكاء كعبلجا لكل من ٌ
تبْب ىذا الفرض ،حيث استطاعت كتب التفسّب أف
دايرىم ،كقد جاءت النصوص القرآني بسياقات كاضح ٌ
تستوعب معآف ىذه اآلايت ،كمنها قولو تعاُف:
ً
اؿ ىكيى ىو يكٍرهه لى يك ٍم ىك ىع ىسى أى ٍف تىكىٍريىوا ىخٍيػئنا ىكيى ىو ىخٍيػهر لى يك ٍم ىك ىع ىسى أى ٍف يًٙببوا ىخٍيػئنا ىكيى ىو ىخٌّر
ب ىعلىٍي يك يم الٍ ًقتى ي
﴿ يكت ى
اَّللي يىػ ٍعلى يم ىكأىنٍػتي ٍم ال تىػ ٍعلى يمو ىف﴾ ،1قاؿ ا١بصاص(ت370ىػ)":قولو تعاُف﴿:كتب عليكم القتاؿ كىو كره لكم﴾
لى يك ٍم ىك َّ
كىذا يدؿ على فرض القتاؿ ،ألف قولو﴿:كتب عليكم﴾ ٗبعُب فرض عليكم" ،2كبو قاؿ مكحوؿ ،كسعيد بن
ا٤بسيب ،كأكثر ا٤بفسرين.3
كما أ ٌكد ا٢بق سبحانو األمر بقولو يف سورة البقرة ﴿كقىاتًليوا ًيف سبً ًيل ًَّ َّ ً
ين يػي ىقاتًليونى يك ٍم ىكال تىػ ٍعتى يدكا إً َّف َّ
ى
اَّللى
ى
اَّلل الذ ى
ً
ً
ين﴾ ،4يقوؿ الطاىر ابن عاخور(ت1394ىػ)" :كىذا إذف يف قتاؿ الدفاع لدفع ىجوـ العدك مث
ال يٰبب الٍ يم ٍعتىد ى
ً
ً
ً
ْب ىكافَّ ن ىك ىما يػي ىقاتًليونى يك ٍم ىكافَّ ن ىك ٍاعلى يموا أ َّ
ْب﴾ ،5انسص
ىف َّ
اَّللى ىم ىع الٍ يمتَّق ى
نزلت بعدىا آي "براءة" ﴿ ىكقىاتليوا الٍ يم ٍش ًرك ى
٤بفهوـ ىذه اآلي عند من يرل نسخ ا٤بفهوـ كال يرل الزايدة على النص نسصا ،كىي أيضا انسص ٥با عند من يرل
الزايدة على النص نسصا كال يرل نسخ ا٤بفهوـ ،كىي كإف نزلت لسبب خاص فهي عام يف كل حاؿ يبادئ
ا٤بشركوف فيو ا٤بسلمْب ابلقتاؿ ،ألف السبب ال ٱبصص ،كعن ابن عباس كعمر بن عبد العزيز ك٦باىد أف ىاتو
اآلي ٧بكم َف تنسخ ،ألف ا٤براد ابلذين يقاتلونكم الذين ىم متهيئوف لقتالكم ،أم :ال تقاتلوا الشيوخ كالنساء
كالصبياف".6
كِف األمر ،سواء
فبل يعِب ىذا إذف ،استغبلؿ ا١بهاد يف قتل
ى
ا٤بستأمنْب يف ببلد اإلسبلـ بعهد أماف من ٌ
كانوا سائحْب أك خرباء أك عماال أك غّبىم ،كما كقع مؤخرا مع سفّب ركسيا الذم قتل خبلؿ افتتاح معرض صور
7
تبِب التفجّبات كاالغتياالت كاستعماؿ العبوات الناسف
حوؿ ركسيا أبنقرة دجنرب  ، 2016كال يعِب أيضا ٌ
ً
كتدمر ا٤بمتلكات كا٤بنشآت العام  ،8فهذا تع ٌدم
ا٤بدمرة كا٤بشوى  ،الٍب يٙبدث ا٤بفاسد الكبّبة ٌ
كاألسلح ا٢بديث ٌ
ال يتضمن معُب رد العدكاف الذم فرض من أجلو ا١بهاد ،فهذه ا٤برحل ٗبا بيٌنتها النصوص القرآني كأكضحتها كتب
 1البقرة .216
 2أحكاـ القرآف .أبو بكر أٞبد بن علي الرازم ا١بصاص.البقرةٙ.216بقيق :دمحم الصادؽ قمحاكم .دار إحياء الَباث العريب .بّبكت.
ط1405/ىػ.
 3التبياف يف تفسّب القرآف.البقرة.216مرجع سابق.
 4البقرة.190
 5التوب .36
 6التحرير كالتنوير .دمحم الطاىر بن عاخور.200/2.تفسّب البقرة .190مرجع سابق.
 7موقع العربي  ،www.alarabiya.netاتريخ النشر  06مارس .2017
 8انظر ٕبث :الفرؽ بْب ا١بهاد كاإلرىاب٤ .بياء بنت سليماف الطويل.ص٦.236بل البحوث اإلسبلمي  .العدد  .97من رجب إُف خواؿ
1433ىػ.
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برد كل فه وم خاطئ حوؿ فرض ا١بهاد ،كيف أف قتاؿ ا٤بشركْب كافٌ حال ى رد العدكاف،
الَباث اإلسبلمي كفيل ٌ
فإعبلف ا١بهاد يكوف "حال اعتداء على ا٤بسلمْب أك على عقيداهم أك على أكطاهنم ،أك أموا٥بم أك أعر ً
اضهم٩ ،با
يؤدم إُف اضطهادىم ،كفتنتهم عن دينهم ،أك اهديد أمنهم ،كسبلمتهم كمصادر حري دعواهم ،أك كل ما يش ٌكل
ٌ
1
خطرا ٧ب ٌققا على ا٤بسلمْب" .

ِ
الطلب وال ّدفع
ادلبحث الرابع :ادلرحلة الرابعة ،بياف تشريع جهاد

بعد أف ًأذف هللا عز كجل للمسلمْب يف قتاؿ ا٤بشركْب ،فرضو عليهم ٞباي للمستضعفْب كطلبا ٣ببلصهم من
قتاؿ
تضمنت ى
الظلم الذم تعرض لو أىل مك على يد قريش ،جاء البياف القرآٓف ٗبعآف جديدة يف ا١بهادٌ ،
ا٤بشركْب ابتداءن كص ٌدا ،أم طلبا كدفعا ،كبفعل كل ما يراه ا٤بسلموف من مصلح يف تدابّب القتاؿ ،منها قولو البارم
ً
ص ود
سبحانو ﴿فىًإ ىذا انٍ ىسلى ىخ األى ٍخ يهير ٍ
ْب ىحٍي ي
ا٢بييريـ فىاقٍػتيػليوا الٍ يم ٍش ًرك ى
صير ي
وى ٍم ىك يخ يذ ي
ث ىك ىج ٍدٛبيي ي
كى ٍم ىك ٍ
اح ي
كى ٍم ىكاقٍػعي يدكا ى٥بيٍم يك َّل ىم ٍر ى
2
ً
اَّلل ىغ يف ً
ً
الصبل ىة ىكآتىػ يوا َّ
وى ٍم ىح ٌَّب ىال تى يكو ىف
فىًإ ٍف ىاتبيوا ىكأىقى ياموا َّ
ور ىرح هيم﴾  ،كقولو سبحانو﴿ ىكقىاتلي ي
الزىكا ىة فى ىصلوا ىسبًيلى يه ٍم إ َّف َّى ه
فًٍتػن ه كي يكو ىف ال ًٌدين يكلو ًًَّ
َّلل﴾ ،3فشرع قتاؿ ا٤بشركْب يف كل زماف كمكاف ،كخرع أخذ ا١بزي من أىل الكتاب مع
ي ي
ى ىى
4
اختبلؼ أىل التفسّب يف من ٘بب عليو ا١بزي .
كل مكاف ،كمن ذلك طلبهم يف بلدىم ،كالدفع دفع ا٤بشركْب من بلد
كا٤براد ابلطلب ىو طلب الكفار يف ٌ
ا٤بسلمْب ،كقد جاءت اآلايت القرآني مبيٌن ٥بذا ا٤بعُب بسياؽ معلٌل ككاضحَ ،ف يستطع الكثّب من خباب اليوـ
كضحها أىل التفسّب ٗبا يفهم حقيق ا١بهاد الشرعي  ،كالٍب تدفع من خبل٥با كل خبه
االنسياؽ مع ا٤بعآف الٍب ٌ
ٛبيل إُف رفع راي ا١بهاد يف كل مناسب دكف اعتبار للضوابط الشرعي كالغاايت كا٤بعآف التشريعي .
5
يقوؿ ابن تيمي (ت728ىػ) كىو يعاًفي فهم الناس ا٣باطئ ٤بعُب جهاد الطلب" :كهبذه اآلي ك٫بوىا كاف
عمر رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،كعلى عهد خلفائو الراخدين ،ككذلك ىو إُف قياـ الساع  ،ال تزاؿ
ا٤بسلموف يعملوف يف آخر ٍ
 1ا٤براجع الفكري بْب قضي ا٣بلط بْب ا١بهاد كاإلرىاب .أٞبد عبد الكرٔف الكبيسي.ص.212مرجع سابق.
 2التوب .5
 3البقرة .193
 4اختلف أىل التفسّب يف من ٘بب عليو ا١بزي  ،كىي ا٣براج ا٤بضركب على رقاهبم ،جاء يف تفسّب البغوم":اتفقت األم على جواز أخذ
ا١بزي من أىل الكتابْب ،كىم اليهود كالنصارل إذا َف يكونوا عراب ،كاختلفوا يف الكتايب العريب كيف غّب أىل الكتاب من كفار العجم ،فذىب
الشافعي  :إُف أف ا١بزي على األدايف ال على األنساب ،فتؤخذ من أىل الكتاب عراب كانوا أك عجما ،كال تؤخذ من أىل األكاثف ٕباؿ ،كاحتج أبف
النيب ملسو هيلع هللا ىلص أخذىا من أكيدر دكم  ،كىو رجل من العرب يقاؿ  :إنو من غساف  ،كأخذ من أىل ذم اليمن  ،كعامتهم عرب .
كذىب مالك كاألكزاعي :إُف أهنا تؤخذ من ٝبيع الكفار إال ا٤برتد ،كقاؿ أبو حنيف :تؤخذ من أىل الكتاب على العموـ  ،كتؤخذ من مشركي
العجم ،كال تؤخذ من مشركي العرب  .كقاؿ أبو يوسف  :ال تؤخذ من العريب  ،كتابيا كاف أك مشركا  ،كتؤخذ من العجمي كتابيا كاف أك مشركا كأما
اجملوس :فاتفقت الصحاب مهنع هللا يضر على أخذ ا١بزي منهم" .تفسّب البغوم.34/4.تفسّب التوب .29دار طيب للنشر كالتوزيع الرايض (د.ت.).
 5التوب .29
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طائف من ىذه األم قائمْب على ا٢بق ،ينصركف هللا كرسولو النصر التاـ ،فمن كاف من ا٤بؤمنْب أبرض ىو فيها
مستضعف فليعمل آبي الصرب كالصفح كالعفو ،عمن يؤذم هللا كرسولو من الذين أكتوا الكتاب كا٤بشركْب".1
ابلقوة الٍب يتطلٌبها أمره ،إذا تعلٌق األمر ابلتع ٌدم على ال ٌدين كالتضييق على الدعوة
ففهم جهاد الطلب يرتبط ٌ
لوِف األمر الذم ينظر فيما يصلح
إليو ،كابلنظر يف منفعتو على ا٤بسلمْب ،كموازنتو اب٤بفاسد ،كىو أمر كٌكلو الشرع ٌ
ا٢بل كالعقد ،أما جهاد الدفع ،فّبتبط ٕبال الدفاع عن النفس كالعًرض كا٤باؿ كاألرض عند
للمسلمْبٗ ،بشورة أىل ٌ
االعتداء على ا٤بسلمْب يف بلدىم ،بشرط عدـ التعدم لقولو سبحانو﴿كقىاتًليوا ًيف سبً ًيل ًَّ َّ ً
ين يػي ىقاتًليونى يك ٍم ىكال
ى
ى
اَّلل الذ ى
ً
تىػعتى يدكا إً َّف َّ ً
ين﴾ ،2ككذا بوجود الضوابط الشرعي ا٤برعي -كما سيبينها البحث يف فصلو الثآف.
ٍ
اَّللى ال يٰبب الٍ يم ٍعتىد ى

الفصل الثاين :أثر فهم مراتب اجلهاد يف ر ّد دعاوى التطرؼ الفكري والواقعي
كٞبل للسبلح كما تبْب من مراحل تشريعو ،فهذا الفهم بعيد عن ا٤بعآف
ال ٲبكن فهم ا١بهاد على أنو قتاؿ ن
تبْب من الفهم الصحيح كالسليم ٥بذه
كا٤بقاصد ا٤بستنبط من ٦بموع اآلايت الٍب خرعت كفرضت ا١بهاد ،فقد ٌ
النصوص القرآني أ ٌف ا١بهاد مراتب.
كسأتناكؿ يف ىذا الفصل أثر فهم مراتب ىذا ا١بهاد كما تناكلتها كتب التفسّب كتوضيح الفهم ا٣باطئ الذم
يرد دعاكل الفكر ا٤بتطرؼ.
علق هبذه ا٤براتب ،متضمنا ما ٌ

ادلبحث األوؿ :أثر فهم مرتبة جهاد الشيطاف إبصالح النفس يف ر ّد دعاوى التطرؼ

ٙب ٌدث غّب كاحد من ا٤بفسرين عن جهاد النفس ،كذلك لبياف أٮبي ىذه ا٤برتب يف إعداد النفوس ا٤بؤمن
لطاع هللا ،كاالبتعاد عن الذنوب الٍب تبعد العبد عن خالقو ،كتقربو من الشيطاف الذم ًأمران ابٚباذه عدكا لقولو
ً ً
ً
ًَّ
ىصح ً
ً
ً
السعً ًّب﴾ ،3قاؿ ابن أيب
اب َّ
سبحانو ﴿إ َّف الشٍَّيطىا ىف لى يك ٍم ىع يد ٌّك فىاٚب يذكهي ىع يد اكا إَّ٭بىا يى ٍد يعو حٍزبىوي ليى يكونيوا م ٍن أ ٍ ى
حات(ت327ىػ)":عن قتادة هنع هللا يضر يف قولو﴿:إف الشيطاف لكم عدك فاٚبذكه عدكا﴾ قاؿ :عادكه فإنو ٰبق على
كل مسلم عداكتو ،كعداكتو أف يعاديو بطاع هللا".4
فقد أمران ا٢بق سبحانو أف ٪بعل الشيطاف عدكا ،كمعاداتو تعِب ٦باىدة النفس من الداخل مكمن كسوس
الشيطاف ،كٛبكنو من اإلنساف ،إبصبلح النفس كنقلها من الرذيل إُف الطاع كالعبادة ،ابعتبار الغاي من خلق
1الصارـ ا٤بسلوؿ .ص.221
 2البقرة .190
 3فاطر .6
 4تفسّب ابن أيب حات .أبو دمحم ،عبد الرٞبن بن دمحم .ابن أيب حات.تفسّب فاطرٙ.6بقيق أسعد دمحم الطيب ،ا٤بكتب العصري  .صيدا.
لبناف.ط1419/2ىػ1999 -ـ.
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ا١بً َّن كا ًإلنٍس إًال لًيػعب يد ً
كف﴾ ،1فجهاد الذات أك النفس ىو
﴿كىما ىخلى ٍق ي
ى ٍي
ا٣بلق ىو العبادة أم لزكـ الطاع ى
ت ٍ ى ى
2
﴿كنىػ ٍف و
س ىكىما
"ا١بهاد األكمل"  ،كيكوف بتزكيتها كإصبلحها كاهذيبها ٗبا ينفعها كينفع الناس ،يقوؿ ا٢بق سبحانو ى
اىا﴾ ،3قاؿ القرطيب (ت671ىػ)﴿":من
اب ىم ٍن ىد َّس ى
ورىىا ىكتىػ ٍق ىو ىاىا قى ٍد أىفٍػلى ىح ىم ٍن ىزَّك ى
اىا ىكقى ٍد ىخ ى
ىس َّو ىاىا فىأى ٍ٥بىىم ىها في يج ى
4
زكاىا﴾ أم من زكى هللا نفسو ابلطاع "  ،كتزكي النفس ابلطاع أتيت ٗبجاىداها كإ٭بائها ابلعلم كالعمل ،يقوؿ
ا٢بث على
البيضاكم(ت 685ىػ) يف تفسّبه﴿":قد أفلح من زكاىا﴾:أ٭باىا ابلعلم كالعمل....كأنو ٤با أراد بو ٌ
تكميل النفس كا٤ببالغ فيو أقسم عليو ٗبا يد٥بٌم على العلم بوجود الصانع ككجوب ذاتو ككماؿ صفاتو الذم ىو
القوة النظري كيذكرىم عظائم آالئو ليحملهم على االستغراؽ يف خكر نعمائو الذم ىو منتهى
أقصى درجات ٌ
كماالت القوة العملي .5"...
كىو ا٤بعُب الذم يؤكده ابن القيم رٞبو هللا (ت751ىػ) بقولو" :النفس على أربع مراتب :أحدىا أف ٘باىدىا
على تعلٌم ا٥بدل كدين ا٢بق الذم ال فبلح ٥با .6"....
كيقع "جهاد ا٤برء نفسو ٗبنع النفس عن ا٤بعاصي ،كٲبنعها من الشبهات ،كٲبنعها من اإلكثار من الشهوات
ا٤بباح لتتوفر ٥با يف اآلخرة ،كلئبلَّ يعتاد اإلكثار فيألفو ،فيجره إُف الشبهات ،فبل أيمن أف يقع يف ا٢براـ" ،7يقوؿ
ًً
س ىع ًن ا ٍ٥بىىول﴾.8
﴿كأ َّىما ىم ٍن ىخ ى
ا٢بق سبحانو ى
اؼ ىم ىق ىاـ ىربٌو ىكنػى ىهى النَّػ ٍف ى
قصر بعض الناس ا١بهاد على القتاؿ ،كعدـ اعتبار إصبلح النفس كتزكيتها كاهذيبها من مراتبو ،ألف
كقد ى
ا١بهاد يف نظرىم يرتبط بقتاؿ العدك ،كىو فهم خاطئ عا١بتو النصوص القرآني الٍب تتحدث عن ا١بهاد
ً
ً
َّ ً
اَّللى لى ىم ىع
الشموِف ،ابلنفس كا٤باؿ ،يف قوؿ ا٢بق
َّه ٍم يسبيػلىنىا ىكإً َّف َّ
ين ىج ى
اى يدكا فينىا لىنىػ ٍهديىػنػ ي
سبحانو﴿:كالذ ى
ى
ًً
ْب﴾ ،9قاؿ الغزاِف(ت505ىػ)":كىو ا١بوىر النفيس الذم ىو غاي إٲباف الصديقْب كا٤بقربْب" ،10كقاؿ
الٍ يم ٍحسن ى
يف تفسّبه" :من أراد أف يكوف من سالكي طريق اآلخرة ،كساعده التوفيق حٌب اختغل ابلعمل كالزـ التقول

 1الذارايت .56
 2جاء يف الفوائد البن القيم ا١بوزي ":فاكمل الناس ىداي أعظمهم جهادا" .الفوائد .أبو عبد هللا دمحم بن أيب بكر أيوب الزرعي ابن
القيم.59/1.دار الكتب العلمي .بّبكت.لبناف1393.ىػ.1973-
 3الشمس7.ػ8ػ9ػ.10
 4ا١بامع ألحكاـ القرآف .دمحم بن أٞبد األنصارم القرطيب .69/20.تفسّب الشمس اآلايت .10-7مرجع سابق.
 5أنوار التنزيل كأسرار التأكيل .انصر الدين أيب ا٣بّب عبد هللا بن عمر بن علي البيضاكم .316/5.تفسّب الشمس اآلايت 10-7دار إحياء
الَباث العريب(.د.ت.).
 6زاد ا٤بعاد يف ىدم خّب العباد .دمحم بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم ا١بوزي ٙ.9/3 .بقيق :خعيب األرانؤكط  -عبد القادر األرانؤكط .مؤسس
الرسال 1418.ىػ.1998-
 7التفسّب ا٤بوضوعي :الدرس السابع عشر.ص.235نشر جامع ا٤بدين العا٤بي .
 8النازعات .40
 9العنكبوت.59.
 10إحياء علوـ الدين.أبو حامد الغزاِفٙ.81-80/1.بقيق:موسى دمحم علي .عاَف الكتب-لبناف.ط1405/2ىػ.1985/
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كهنى النفس عن ا٥بول ،كاختغل ابلرايض كاجملاىدة ،انفتحت لو أبواب من ا٥بداي تكشف عن حقائق ىذه
العقيدة بنور إ٥بي يقذؼ يف قلبو بسبب اجملاىدة".1
ك٩با يؤكد أف تفسّب اآلي  ،ينصرؼ إُف إلزاـ النفس بطاع هللا ،ك٘بنب كل ما ٲبيل هبا إُف خهوات الشيطاف
فيبعدىا عن ا٣بالق ،كوف اآلي مكي " ،فكوف اآلي الكرٲب مكي ٘ ،بعل مفهوـ ا١بهاد ا٤بذكور فيها ال ينصرؼ
أساس إُف القتاؿ ،كإ٭با إُف ا١بهاد الذم ال قتاؿ فيو ،كعلى رأس ذلك ٦باىدة النفس ،لتتصلى عن ا٤بوركاثت
الفاسدة من عقائد كسلوؾ ،كلتتحلى ابلفضائل من اإلٲباف كالعمل الصاٌف".2
كما يتأكد ىذا ا٤بعُب يف قوؿ البارم سبحانو أيضا﴿كج ً
اَّللً ىح َّق ًج ىه ًادهً﴾ ،3قاؿ
اى يدكا ًيف َّ
ىى
السمعآف(ت489ىػ)" :قولو تعاُف ﴿كجاىدكا يف هللا حق جهاده﴾ اعلم أف ا١بهاد يكوف ابلنفس ،كابلقلب،
كاب٤باؿ ،فأما ا١بهاد ابلنفس فهو فعل الطاعات كاختيار األخق من األمور...كقولو ﴿:حق جهاده﴾ قاؿ بعضهم:
ىو أف يطيع هللا ﴿كال يعصيو﴾ ،كيذكره فبل ينساه ،كيشكره فبل يكفره ،كقاؿ بعضهم :حق جهاده :ىو أف ال
ٱبل بفرض ما ،كعن بعض أىل التحقيق قاؿ :حق جهاده ىو أف ال يَبؾ جهاد نفسو طرف عْب" ،4كقاؿ
القرطيب﴿ت671ىػ﴾":ىو إخارة إُف امتثاؿ ٝبيع ما أمر هللا بو ،كاالنتهاء عن كل ما هنى هللا عنو ،أم جاىدكا
رد كسوستو.5"....
أنفسكم يف طاع هللا كردكىا عن ا٥بول ،كجاىدكا الشيطاف يف ٌ
فهذا البياف القرآٓف من القيم الضركري الٍب ينبغي للدعاة كالوعاظ كا٤برخدين توضيحها يف ىذا العصر،
الذم كثرت فيو الشبهات كاألغاليط عند ا١بهاديْب كالتكفّبيْب لسوء فهمهم للنصوص ،وابلتايل اإلساءة
لإلسالـ داخليا وخارجيا ،فلها ارتباط بباقي مراتب ا١بهاد ،فأغلب األفكار ا٤بتطرف كا٣باطئ الٍب ٰبملها بعض
خباب اليوـ ٩بن تدفعهم قواهم إُف ٞبل السبلح كااللتحاؽ بصفوؼ ا٤بقاتلْب ،تبُب على أساس أهنم َف يستطيعوا
االنتصار يف معرك جهاد الذات ،كغلبتهم نفسهم كأغواىم الشيطاف كما أغول ا٣بلق الكثّب الذين أطاعوه كعصوا
ىض َّل ًمٍن يك ٍم ًجبً ابل ىكثً نّبا أىفىػلى ٍم تى يكونيوا تىػ ٍع ًقليو ىف﴾ ،6فكثّبي من الشباب استعجلوا ا٤بغفرة كالتوب
﴿كلىىق ٍد أ ى
ا٣بالق سبحانو ى
كاإلانب بطلب ا١بهاد دكف التيقن من خركطو كبياف ألسبابو ،فصار عملهم مبِب على سوء فهم ترتب عنو قتل
الرجوع هبا يف كل كقت كحْب إُف
النفس الربيئ كإرىاهبا ،بينما القصد أف ٯباىد اإلنساف نفسو بتزكيتها كاهذيبها ك ً
طريق ا٢بق كا٥بداي  ،كأف يطلب ا٤بغفرة كالتوب من طريقها الصحيح ابلندـ كالعودة إُف هللا عز كجل ،ببل أيس كال
قنط من رٞب هللا عز كجل ،مصداقا لقوؿ ا٢بق سبحانو ﴿قيل اي ًعب ًاد َّ ً
ىسىرفيوا ىعلىى أىنٍػ يف ًس ًه ٍم ال تىػ ٍقنىطيوا ًم ٍن
ى
ين أ ٍ
م الذ ى
ٍى ى ى
 1تفسّب الغزاِف.أيب حامد الغزاِف.تفسّب العنكبوت .69الباحث دمحم الرٰبآف .رسال جامعي لنيل دبلوـ الدراسات العليا (ا٤باجستّب) يف
الدراسات اإلسبلمي  .جامع سيدم دمحم بن عبد هللا ،كلي اآلداب كالعلوـ اإلنساني بفاس ا٤بغرب1997 .ـ.
 2مفهوـ ا١بهاد يف القرآف كا٢بديث.ص.227مرجع سابق.
 3ا٢بج.76
 4تفسّب السمعآف .أبو ا٤بظفر ،منصور بن دمحم بن عبد ا١ببار .تفسّبا٢بجٙ .76بقيق ايسر بن إبراىيم كغنيم غنيم ،دار الوطن .الرايض.
ط1418/1ىػ1997-ـ.
 5ا١بامع ألحكاـ القرآف.تفسّب سورة ا٢بج.76مرجع سابق.
 6يسن.62.
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ر ٍٞبىً ًَّ ً
اَّلل يػ ٍغ ًفر الذني ى ً ً
الرًح ييم﴾ ،1كىذا أكرب من جهاد األعداء ،لتضمنو معآف ٨بالف
ور َّ
ى
وب ىٝب نيعا إنَّوي يى ىو الٍغى يف ي
اَّلل إ َّف َّى ى ي

خهوات النفس ،يقوؿ ابن ا١بوزم(ت597ىػ)":اعلم أنو إ٭با كاف جهاد النفس أكرب من جهاد األعداء ،ألف

النفس ٧ببوب  ،كما تدعو إليو ٧ببوب ،ألهنا ال تدعو إال إُف ما تشتهي ،كموافق ا﵀بوب يف ا٤بكركه ٧ببوب  ،فكيف
إذا دعا إُف ٧ببوب؟ فإذا عكست ا٢باؿ كخولف ا﵀بوب فيما يدعو إليو من ا﵀بوب اخت ٌد ا١بهاد ،كصعب

األمر".2

ادلبحث الثاين :أثر فهم مرتبة جهاد اللساف يف ر ّد دعاوى التطرؼ

ا١بهاد الشرعي ال يقف عند ٦باىدة النفس كلزكمها الطاع كاالمتثاؿ ،كال ينحصر يف قتاؿ األعداء كرٌد
عدكاهنم ابلسبلح ،بل يقوـ يف مقاربتو التأصيلي  ،على ا٤ببادرة النَّصحي كالرسالي  ،الٍب تسَبخد فيها الدعوة
اإلسبلمي اب٢بًكم كا٤بوعظ كا١بداؿ اب٢بسُب ،فا١بهاد خرع من ابب الوسائل كليس ا٤بقاصد" ،فليس ا١بهاد
مقصودا لذاتو ،كإ٭با ىو كسيل لتحقيق غاايت نبيل " ،3لقوؿ ا٢بق سبحانو ﴿فىبل تي ًط ًع الٍ ىكافً ًرين كج ً
اى ٍد يى ٍم بًًو
ى ىى
ًج ىه نادا ىكبً نّبا﴾ ،4قاؿ ٰبي بن سبلـ (ت200ىػ)":ىذا ا١بهاد ابللساف" ،5كقاؿ الطربم (ت310ىػ)":فبل تطع
الكافرين فيما يدعونك إليو من أف تعبد آ٥بتهم ،فنذيقك ضعف ا٢بياة كضعف ا٤بمات ،كلكن جاىدىم هبذا
القرآف جهادا كبّبا ،حٌب ينقادكا لئلقرار ٗبا فيو من فرائض هللا ،كيدينوا بو كيذعنوا للعمل ٔبميعو طوعا ككرىا".6
رد العدكاف ابلقتاؿ بضوابطو الشرعي  ،ألهنا ٙبرص
فجهاد اللساف يف الدعوة ابلقرآف كاإلسبلـ ،مرتب تسبق ٌ
الذب عن ٧بارـ هللا
على دعوة اآلخر للدخوؿ كالتعايش كاعتناؽ ىذا الدين ،فهي تعِب الدعوة لدين هللا أكال ،ك ٌ
ًً ً
اَّللً علىى ب ً
ً
ص ىّبةو أ ىىان ىكىم ًن اتَّػبىػ ىع ًِب
اثنيا ،امتثاال ألمر البارم سبحانو يف كتابو ا٢بكيم ﴿قي ٍل ىىذه ىسبًيلي أ ٍىد يعو إ ىُف َّ ى ى
كسبحا ىف ًَّ
ً
ً
ْب﴾.7
اَّلل ىكىما أ ىىان م ىن الٍ يم ٍش ًرك ى
ى يٍ ى
يقوؿ ا٤بكي الناصرم(ت1415ىػ) رٞبو هللا 8يف تفسّب اآلي " :كيف ىذا ا٣بطاب أيمر هللا رسولو أبف يبلغ الناس
أٝبعْب أف ملٌ اإلسبلـ ىي السبيل الوحيد إُف هللا ﴿قل ىذه سبيلي﴾﴿كمن يبتغ غّب اإلسبلـ دينا فلن يقبل منو ،كىو يف
9
٦بردة من كل غرض،
اآلخرة من ا٣باسرين﴾  ،كما أمره أبف يبلغ الناس أٝبعْب أف الدعوة الٍب جاء هبا ىي دعوة إُف هللاٌ ،
كحج قائم  ،فهو منها على بين
إالٌ ابتغاء مرضاة هللا ﴿أدعوا إُف هللا﴾ كأف دعوتو منبثق عن إٲباف صحيح ،كيقْب اتـٌ ،

 1الزمر.53.
 2ذـ ا٥بول.أبو الفرج عبد الرٞبن بن أيب ا٢بسن ا١بوزم.صٙ.40بقيق  :مصطفى عبد الواحد .مكتب عاطف  -دار األنصار  -القاىرة ط.1
 3أسباب اال٫براؼ يف مفهوـ ا١بهاد ككسائل عبلجو.ص.18مرجع سابق.
 4الفرقاف .52
 5تفسّب ٰبٓب بن سبلـ .تفسّب الفرقاف .52طبع جزء منوٙ ،بقيق ىند خليب.بّبكت.ط1425 /1ىػ2004 -ـ.
 6جامع البياف عن أتكيل آم القرآف .تفسّب الفرقاف .52مرجع سابق.
 7يوسف.108.
8
مفسر مغريب ،اختهر تفسّبه من خبلؿ إذاعتو ابإلذاع الوطني ابلرابط ،قبل أف تقوـ دار الغرب اإلسبلمي بطباعتو سن .1985
ٌ
 9آؿ عمراف.85.
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﴿على بصّبة﴾ ،كأف الدعوة خالدة مستمرة ،يقوـ هبا كيبلغها إُف الناس ما داـ على قيد ا٢بياة ،كيقوـ هبا من بعده كرثتو
كأتباعو إُف يوـ الدين ﴿أان كمن اتبعِب﴾ أم أدعو إُف هللا أان كمن اتبعِب".1

غّب أف دعوة األتباع ،أتباع النيب ملسو هيلع هللا ىلص ينبغي أف تقوـ بضوابط –كما أكضحها أىل التفسّب ،-حٌب يستقيم
فهم اآلايت القرآني  ،كضوابطها الشرعي  ،كتتمثل يف:
 اإلخبلص ﵁ عز كجل ك٘بريد النفس من كل منافع كمكاسب ىذه الدعوة إالٌ ما يلحق العبد منًً
ً
التشريف كا٤بكان الٍب ىي من ا٤بقاصد التبعي  ،لقوؿ ا٢بق سبحانو ﴿قيل إً َّف ى ً
ب
ام ىك٩بىى ًايت ََّّلل ىر ًٌ
صبليت ىكني يسكي ىكىٍ٧بيى ى
ٍ
3
ً
ً
ً
ً
الٍعالى ًمْب﴾ ،2كقولو سبحانو ﴿كمن أىحسن قىػوال ً٩بَّن دعا إً ىُف ًَّ ً
ً
ً
ْب﴾ .
صا٢بنا ىكقى ى
ىى ٍ ٍ ى ي ٍ ٍ ى ى
اؿ إنَِّب م ىن الٍ يم ٍسلم ى
ى ى
اَّلل ىك ىعم ىل ى
ً
 العلػػم ،فبلبد يف كماؿ الدعوة من البلوغ يف العلم إُف ح ٌد أقصى يصل إليو السعي ،فػ"إذا كانت الدعوةإُف هللا أخرؼ مقامات العبد كأجلٌها كأفضلها :فهي ال ٙبصل إال ابلعلم الذم يدعو بو كإليو ،بل ال ب ٌد يف كماؿ
4
الدعوة من البلوغ يف العلػم إُف ح ٌد يصل إليو السعي"  ،لقوؿ ا٢بق سبحانو ﴿فىػلى ٍوال نىػ ىفىر ًم ٍن يك ًٌل فًٍرقىو ًمٍنػ يه ٍم طىائًىف ه
ً
َّهوا ًيف ال ًٌدي ًن﴾.5
ليىػتىػ ىفق ي
فمرتب جهاد اللساف ترتبط هبذين الشرطْب يف ٛبثٌبلت حياة ا٤بسلم الذم يتطلب منو ىذا ا١بهاد أف ٲبثٌل
حب ا٣بّب للناس ٝبيعا ،كرد العدكاف من
الصورة الفضلى للمسلم قوال كسلوكا كعمبل ،أتسيسا ٤ببدأ خرعي يف ٌ
ا٤بشركْب بدعواهم كتعريفهم ٗبحاسن كمقاصد ىذا الدين ،اب٢بكم كا٤بوعظ ا٢بسن .

ادلبحث الثالث :أثر فهم مرتبة جهاد ادلاؿ يف ر ّد دعاوى التطرؼ

فهم بعض الناس جهاد ا٤باؿ بتقدٲبو نصرةن للمجاىدين كا٤بقاتلْب يف سبيل هللا ،كأصبحت ا١بماعات
ا٤بتطرف كداعش كغّبىا تتغ ٌدل من ىذا الفهم الذم يعترب قاصرا عن استيعاب ا٣بطاب القرآٓف يف مشوليتو الذم
ً
األم  ،ألف ابنتفاعها
يتحدث عن مقصد جهاد ا٤باؿ يف صورة كلي  ،تشمل إنفاؽ ا٤باؿ ٣بدم العلم الذم تنتفع بو ٌ
ٙبقيق لغاايت سامي من إٯباد ا٣بلق كنفعهم ،كىو مرتب من مراتب جهاد الدعوة إُف هللا ،كما يتضمن إنفاقو يف
ٙبق ًيق ا٤بشاريع ا٣بّبي كبناء ا٤بساجد كدكر لؤليتاـ كإيواء العجزة كمساعدة البلجئْب كا﵀تاجْب ،كرفع ا٢بيف كالظلم
ً ً
ً
ْب فً ًيو﴾.6
عنهم ،امتثاال ألمر هللا عز كجل يف اإلنفاؽ يف كجوه الرب ﴿ ىكأىنٍف يقوا ٩بَّا ىج ىعلى يك ٍم يم ٍستى ٍصلىف ى
كإنفاؽ ا٤باؿ جهادا لو ارتباط بفقو األكلوايتٗ ،بعُب أف اإلنفاؽ يف بناء ا٤بساجد يف ا٤بناطق كاألماكن الٍب
ٙبتاج إُف ذلك خدم لل ٌدين كحفاظا على بيض ا٤بسلمْب قد تق ٌدـ على غّبىا ،كما قد تقدـ أكلوي اإلنفاؽ على
 1التيسّب يف أحاديث التفسّب .دمحم ا٤بكي الناصرم .سورة يوسف.اآلي .108طبع دار الغرب اإلسبلمي .بّبكت.ط1405/1ى ػ.1985
(الكتاب عبارة عن سلسل دركس إذاعي ).
 2األنعاـ .162
 3فصلت .33
 4مفتاح دار السعادة كمنشور كالي العلم كاإلرادة.ابن القيم ا١بوزي .154/1 .دار الكتب العلمي  .بّبكت. .د.ت.
 5التوب .122
 6ا٢بديد.7.
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بعثات علمي من خأف إيفادىا نصرة للدين اإلسبلمي ،أك نشر العلم....1كىكذا ،كذلك ألف نفع األمواؿ متع ٌدد
كيشمل مناح متعددة ،ك٥بذا جاءت النصوص القرآني يف تقدٔف األمر ٔبهاد ا٤باؿ على النفس يف قوؿ البارم
سبحانو﴿:انٍ ًفركا ًخ ىفافنا كثًىقاال كج ً
اَّللً ذىلً يك ٍم ىخٍيػهر لى يك ٍم إً ٍف يكٍنػتي ٍم تىػ ٍعلى يمو ىف﴾ 2كقولو
اى يدكا ًأب ٍىم ىوالً يك ٍم ىكأىنٍػ يف ًس يك ٍم ًيف ىسبً ًيل َّ
ى ىى
ي
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
اَّلل ًأب ٍىم ىوال يك ٍم ىكأىنٍػ يفس يك ٍم ىذل يك ٍم ىخٍيػهر لى يك ٍم إً ٍف يكٍنػتي ٍم
عز من قائل ﴿تيػ ٍؤمنيو ىف ًاب ََّّلل ىكىر يسولو ىكي٘بىاى يدك ىف ًيف ىسبً ًيل َّ
ٌ
3
ً َّ ً
ً
ًً
ًَّ
اى يدكا ًأب ٍىم ىوا٥بًً ٍم ىكأىنٍػ يف ًس ًه ٍم ًيف ىسبً ًيل
ين ىآمنيوا ًاب ََّّلل ىكىر يسولو يمثَّ ىَفٍ يىػٍرىاتبيوا ىك ىج ى
تىػ ٍعلى يمو ىف﴾  ،كقولو أيضا﴿إ٭بىا الٍ يم ٍؤمنيو ىف الذ ى
ًَّ
الص ًادقيو ىف﴾/4
ك يى يم َّ
اَّلل أيكلىئً ى
ففي تقدٔف ا١بهاد اب٤باؿ ،أتكيد ٥بذه ا٤برتب من ا١بهاد كبياف أٮبيتها يف حفظ كلي الدين عموما يف جانبها
الوجودم ،فمن ينفق يف بناء ا٤بساجد فإنو ٱبدـ مقصد حفظ الدين من جانبو الوجودم قبل االعتناء هبذا ا٤بقصد
من جانبو العدمي يف تزكيد اجملاىدين ابلزاد كالسبلح كالعتاد البلزـ ٢بماي بيض الدين ككحدة األم .
كما ينبغي ىنا عبلج التصور ا٣باطئ الذم يقدـ ا١بهاد ابلنفس يف األكلوي كيف األفضلي  ،انطبلقا من تقدٔف
ًً
ً
ْب أىنٍػ يف ىس يه ٍم ىكأ ٍىم ىوا ى٥بيٍم ًأب َّ
ا١بىنَّ ى﴾.5
ىف ى٥بييم ٍ
هللا عز كجل للنفس يف البذؿ يف قولو سبحانو ﴿إً َّف َّ
اَّللى ا ٍختىػىرل م ىن الٍ يم ٍؤمن ى
كالواقع أف ىذه اآلي الوحيدة الٍب يق ٌدـ الشارع فيها النفس على ا٤باؿ ،كفيها تقدٔف النفس خوقا إُف هللا عز
كجل ،بينما يف اآلايت السابق تقدٔف ا٤باؿ أل ٌف دفعو أىوف ،ليس فيو تضحي ابلنفس ،قاؿ الغزاِف(ت505ىػ) يف
معُب تقدٔف النفس يف ا١بهاد":كذلك ا١بهاد ،كىو مسا٧ب اب٤بهج خوقا إُف لقاء هللا عز كجل كا٤بسا٧ب اب٤باؿ
أىوف" ،6كال ينبغي أف يفهم من ىذا الكبلـ أف تقدٔف ا٤باؿ لو األفضلي  ،ألنٌو يف األعم األغلب ،ألف اب٤باؿ قد
العتاد كالسبل ىح كالز ىاد كاهيٌأ العلماء كا٤بفكرين ،كتشجع البحث العلمي ،لكنك لن تشَبم من يق ٌدـ نفسو نصرة
تشَبم ى
"إتبلؼ أنفسهم كأموا٥بم يف طاعتو ،كإىبلكها يف مرضاتو،
فا٢بق سبحانو اخَبل من العباد
ى
لدينو يف حاؿ العدكافٌ ،
كأعطاىم سبحانو ا١بنٌ عوضا عنها إذا فعلوا ذلك ،كىو ًعوض عظيم ال يدانيو ا٤بعوض كال يقاس بو ،فأجرل ذلك على
٦باز ما يتعارفونو يف البيع كالشراء فمن العبد تسليم النفس كا٤باؿ ،كمن هللا الثواب كالنواؿ فسمي ىذا خراء".7

فبذؿ ا٤باؿ أىو يف من بذؿ النفس ،لكن أٮبيٌتو ال ٚبفى ،كيكفي يف بياف ذلك ،ما يَبتب على الفهم
ا٣باطئ للجهاد اب٤باؿ من آاثر عكسي  ،تتمثل يف ظهور ا١بماعات ا٤بتطرف الٍب ٛبارس العدكاف ا٤بسلٌح على
ا٤بسلمْب كغّبىم ،فإف قو ىامها يقوـ على الدعم ا٤باِف الذم تتلقاه بدافع الفهم ا٣باطئ كالتصور ا٣باطئ للجهاد،

 1يقوؿ مثبل ٧بقق كتاب الرد على ا١بهمي كالزاندق يف مقدم التحقيق ":إف نشر ىذا الكتاب كٙبقيقو كفتح مغاليقو ٥بو من ا١بهاد يف سبيل
هللا ،كإف كنت حرمت أك عجزت عن ا١بهاد ابلسيف كالسناف فبل أحرـ أك أعجز عن ا١بهاد ابلقلم كاللساف" .الرد على ا١بهمي كالزاندق .
أٞبد بن حنبلٙ .بقيق :صربم بن سبلم خاىْب .مقدم التحقيق .9/1.دار الثبات للنشر كالتوزيع.ط/1د.ت.
 2التوب .41.
 3الصف.11.
 4ا٢بجرات .15
 5التوب .111.
 6إحياء علوـ الدين .أبو حامد الغزاِف.214/1.مرجع سابق.
 7ا١بامع ألحكاـ القرآف.187/8.مرجع سابق.
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من ىنا يتبْب خطورة ا١بهاد اب٤باؿ ككيف أف فهم مقاصد اإلنفاؽ يف سبيل هللا من خأنو نفع األم كانتفاعها
أبمواؿ أغنيائها.

ادلبحث الرابع :أثر فهم مرتبة اجلهاد الدفاعي يف ر ّد دعاوى التطرؼ الفكري والواقعي

أتكيبلت كتفسّب و
و
ات ٨بتلف أنىت بو عن ا٤بنهج الصحيح نتيج تيارات فكري
عرفت ىذه ا٤برتب من ا١بهاد
اعتمدت مناىج خاطئ يف فهم النصوص القرآني كتفسّبااها ٖبصوص جهاد الدفاع ،كفرضت ىذه التصورات
الفكري ٗبمارسات كاقعي ضال كمضلٌ .
كابلرجوع إُف القراءة ا٤بتأني للصطاب القرآٓف ،كتوظيف ما جاء يف كتب الَباث اإلسبلمي ،ٲبكننا فهم معآف
ىذا ا١بهاد كمقاصده التشريعي كعبلج الفهم ا٣باطئ فيو كخركطو الشرعي .
كسأتناكؿ ىنا بعض ىذه الضوابط كالشركط ا٤برتبط ٔبهاد الدفع ،انطبلقا من األسس الٍب سبق ذكرىا:
أ-أف يكوف حتت سلطة ويل األمر

ً َّ ً
ًَّ
ين ىآمنيوا
الدليل على اخَباط كوف ا١بهاد ٙبت راي كِف األمر كإبذنو ،قوؿ هللا تعاُف﴿إ٭بىا الٍ يم ٍؤمنيو ىف الذ ى
ًاب ََّّللً ىكىر يسولًًو ىكإً ىذا ىكانيوا ىم ىعوي ىعلىى أ ٍىم ور ىج ًام وع ىَفٍ يى ٍذ ىىبيوا ىح ٌَّب يى ٍستىأٍ ًذنيوهي﴾ ،1كقد حكى ا٤باكردم (ت450ىػ)
االختبلؼ يف "األمر ا١بامع" على ثبلث أقواؿ:
أحدىا :أف األمر ا١بامع ،ا١بمع كالعيداف كاالستسقاء ككل خيء يكوف فيو ا٣بطب  ،قالو ٰبٓب بن سبلـ.
الثآف :أنو ا١بهاد ،قالو زيد بن أسلم.
الثالث :طاع هللا ،قالو ٦باىد ،2كحكى القرطىب(ت671ىػ) القوؿ الراجح يف "األمر ا١بامع كا٤بتمثٌل "فيما
"لئلماـ من حاج إُف ٘بمع الناس فيو إلذاع مصلح  ،من إقام سنٌ يف الدين ،أك لَبىيب عدك ابجتماعهم
كللحركب".3
كبذلك ،يتبْب أف ىذا ا١بهاد الب ٌد أف ٲبتثل فيو ألمر السلطاف الذم يوازف بْب ا٤بصاٌف كا٤بفاسد ،فلو فتح
ألدل ذلك إُف الفوضى ،كلكاف سببا من أسباب تفرؽ ا٤بسلمْب ،كتسلٌط العدك عليهم" ،ألنو البد
الباب لؤلفراد ٌ
يف ا١بهاد من كالي يرجع الناس إليها ،كيستأمركهنا ،كيستأذنوهنا ،ك٘بتهد يف أحكاـ ا١بهاد ،كتنظر ما يصلح
ا٤بسلمْب ،كما يلحق السيٌئات كالعواقب الرديئ هبم ،كيعرؼ مكامن العدك ،كلو َف يكن ىناؾ كالي كإمام فبل
كيدؿ على ذلك النصوص الشرعي الثابت منها :قوؿ النيب -ملسو هيلع هللا ىلص" :-إًَّ٭بىا ًٍ
اإل ىم ياـ يجنَّ ه ،يػي ىقاتى يل
يكوف ىناؾ جهادٌ ،
ً
ً
ىجهر ،ىكإً ٍف ىأيٍيمٍر بًغى ًٍّبهً ىكا ىف ىعلىٍي ًو ًمٍنوي"،4
ًم ٍن ىكىرائًًو ،ىكيػيتَّػ ىقى بًًو ،فىًإ ٍف أ ىىمىر بًتىػ ٍق ىول هللا  -ىعَّز ىك ىج َّل -ىك ىع ىد ىؿ ،ىكا ىف لىوي بً ىذل ى
كأٍ
فدؿ ذلك على أف القتاؿ ال ب ٌد فيو من إماـ ،كهبذا الرأم أخذ العلماء كالفقهاء منهم عبد ا٤بلك ابن حبيب
ٌ
 1النور .62
 2انظر تفسّب ا٤باكردم .أيب ا٢بسن علي بن دمحم بن حبيب ا٤باكردم البصرم.128/4.تفسّب النور.62دار الكتب العلمي (.د.ت).
 3ا١بامع ألحكاـ القرآف .297/12.تفسّب النور .62مرجع سابق.
 4صحيح مسلم .كتاب اإلمارة .ابب اإلماـ جن يقاتل من كرائو كيتقى بو.ح.1841
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حرمت ٨بالفتو ،1"...
(ت238ىػ) ،الذم قاؿ٠" :بعت أىل العلم يقولوف إف هنى اإلماـ عن القتاؿ ٤بصلح ٌ ،
فما رآه السلطاف مصلح فعلى العموـ طاعتو فيو ،كقاؿ ابن قدام ا٤بقدسي(ت620ىػ)":كأمر ا١بهاد موكوؿ إُف
2
ً ً
َّ ً
يل
اإلماـ كاجتهاده ،كيلزـ الرعي طاعتو فيما يراه من ذلك"  ،يقوؿ ا٢بق سبحانو﴿ ىأيىيػ ىها الذ ى
ين ىآمنيوا ىما لى يك ٍم إذىا ق ى
ً
ً
ً
ا٢بياةً الدنٍػيا ًيف ً
اَّللً َّااثقىػٍلتيم إً ىُف األىر ً ً
اآلخىرةً إًال
لى يك يم انٍ ًفيركا ًيف ىسبً ًيل َّ
ض أ ىىرضيتي ٍم ًاب ٍ٢بىيىاة الدنٍػيىا م ىن اآلخىرةً فى ىما ىمتى ي
ٍ
ى
اع ٍىى
ٍ
ً
يل﴾ ،3فالشاىد يف اآلي أف عدـ االمتثاؿ لنفرة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ترتيب لعذاب أليم يف الدنيا ،كىو خطاب
قىل ه
"للمؤمنْب يف ٝبلتهم ،تربي ٥بم ٗبا لعلو كقع من ٦بموعهم ال من ٝبيعهم". 4
اجنى ٍح ى٥بىا ىكتىػ ىوَّك ٍل
كإذا كاف لئلماـ النظر يف ا٥بدن كا٤بصا٢ب حاؿ ا٢برب ،لقولو تعاُف﴿ ىكإً ٍف ىجنى يحوا لً َّ
لسٍل ًم فى ٍ
5
الس ًم ً
ىعلىى ًَّ ً
رد ابن
يع الٍ ىعل ييم﴾  ،فاألكُف أف يكوف لو النظر يف إعبلهنا ،ألنٌو من مصاٌف ا٤بسلمْب ،كقد ٌ
اَّلل إنَّوي يى ىو َّ ي
الفرس(ت595ىػ) على قوؿ من قاؿ :أنو ليس لئلماـ من نظر يف ذلك بقولو":كالدليل على فساد ىذا القوؿ أف
ىذا من مصاٌف ا٤بسلمْب فبل ب ٌد من نظر اإلماـ فيو".6
كالواقع أف الفهم ا٣باطئ ٣بطاب القرآف ،كعدـ اتباع منهج تفسّبم كاضح ،كغياب الوعي ابلضوابط
الشرعي للجهاد ،جعل بعض خباب اليوـ ينساقوف كراء أىوائهم كيتبعوف فتاكل ضال مضلٌ تسعى إُف ٚبريب
األم  ،كىدـ ىويتها كطمس ثقافتها ،الٍب قامت على ا٤ببادئ اإلسبلمي السمح  ،فكيف للمسلم الذم يعيش يف
تؤمر عليها من ال بيع خرعي لو،
بلد مستقل لو أمنيو كأمانو ،أف ييعلن نفسو ٦باىدا يف صفوؼ طائف أك ٝباع ٌ
كال أساس سلطآف ،فهذا من التطرؼ الذم نبو إليو الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص حْب قاؿ ":ىٍٰب ًمل ىى ىذا الٍعًٍلم ًمن يك ًل ىخٍل و
ف
ٌ
ى ٍ ٌ
ي
ًً 7
ً
ً
اؿ الٍ يمٍب ًطل ى ً
ْب" .
يل ٍ
ْب ،ىكانٍتً ىح ى
يع يدكليوي ،يىػٍنػ يفو ىف ىعٍنوي ىٍٙب ًر ى
ا١بىاىل ى
يف الٍغىال ى
ْب ،ىك ىأتٍك ى
يؤدم إُف خلق الفتن كالتفرق بْب الناس ،كمن الغِب عن البياف أف الشريع اإلسبلمي تدعو
فمثل ىذا الفهم ٌ
إُف توحيد الصف كتنهى عن التفرق كالتمزؽ لقوؿ ا٢بق سبحانو ﴿ ىكتىػ ىع ىاكنيوا ىعلىى الًٍ ًٌرب ىكالتَّػ ٍق ىول ىكال تىػ ىع ىاكنيوا ىعلىى ا ًإل ًٍمث
ىكالٍ يع ٍد ىك ًاف﴾.8

 1عبد ا٤بلك بن حبيب كأثره يف الفقو ا٤بالكي .د.ادريس جويلل ص .209-208.مرجع سابق.
 2ا٤بغِب.203/9.
 3التوب .38
 4تفسّب ا٤بنار.دمحم رخيد رضا.365/10.تفسّب سورة التوب .38مرجع سابق.
 5األنفاؿ .61
 6انظر أحكاـ القرآف .ابن الفرس .تفسّب سورة األنفاؿ.اآلي ٙ.61بقيق:طو علي بوسريح .منجي ا٥بادم .صبلح الدين بوعفيف .دار ابن
حزـ1427.ىػ.2006/
 7مسند الشاميْب .الطربآف .عن أيب ىريرة.ح.599اإلابن الكربل .ابن بط  .ابب ذكر األخبار كاآلاثر .عن ابراىيم بن عبد الرٞبن
العذرم.ح.44
 8ا٤بائدة.2.
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فبل جهاد دفاعي إال بوالي خرعي  ،تنظر يف مصاٌف ا٤بسلمْب كيف كحداهم كٛباسكهم ،كتراعي ما ٰبقق
ا٢بل كالعقد ٩بن ٝبعوا بْب العلم كا٢بًكم ،
الرفع كالعلو للدين ،كىذا يتحقق ابجتهاد اإلماـ كاستشارتو ألىل ٌ
كفهموا نصوص الشرع ككقفوا عند حدكده كمقاصده.
ب-أف يكوف "يف سبيل هللا"

كنعِب هبذا أف ا١بهاد عموما كمنو ،ا١بهاد ابلقتاؿ ،ليس لو من غاي ً
كحكم إال ابتغاء كجو هللا ،كإعبلء
كلمتو٥ ،بذا ربطو القرآف الكرٔف بكونو يف "سبيل هللا" يف ثبلث عشرة مرة ،مراتف بصيغ "جهاد يف سبيل هللا" ،يف
قولو تعاُف ﴿أيىيػها الَّ ًذين آمنيوا ال تىػت ً
ا٢بى ًٌق
َّص يذكا ىع يد ًٌكم ىك ىع يد َّكيك ٍم أ ٍىكلًيىاءى تيػٍل يقو ىف إًلىٍي ًه ٍم ًابلٍ ىم ىوَّدةً ىكقى ٍد ىك ىفيركا ًٗبىا ىجاءى يك ٍم ًم ىن ٍ
ى ى
ى ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ض ًايت تيسرك ىف إًلىٍي ًه ٍم
الر يس ى
ٱبيٍ ًر يجو ىف َّ
وؿ ىكإً َّاي يك ٍم أى ٍف تيػ ٍؤمنيوا ًاب ََّّلل ىربٌ يك ٍم إً ٍف يكٍنػتي ٍم ىخىر ٍجتي ٍم ج ىه نادا ًيف ىسبًيلي ىكابٍتغىاءى ىمٍر ى
ً
ً
ً
السبً ًيل﴾ ،1كقولو سبحانو﴿قي ٍل إً ٍف ىكا ىف
ض َّل ىس ىواءى َّ
ىخ ىفٍيػتي ٍم ىكىما أ ٍىعلىٍنػتي ٍم ىكىم ٍن يىػ ٍف ىعٍلوي مٍن يك ٍم فىػ ىق ٍد ى
ًابلٍ ىم ىوَّدة ىكأ ىىان أ ٍىعلى يم ٗبىا أ ٍ
ً
آاب يؤيكم كأىبػنىا يؤيكم كإًخواني يكم كأ ٍىزكاج يكم كع ًشّبتي يكم كأىمو هاؿ اقٍػتىػرفٍػتيم ً
ب
ىح َّ
وىا ىك٘بى ىارةه ىٚبٍ ىش ٍو ىف ىك ىس ىاد ىىا ىكىم ىساك ين تىػٍر ى
ى ي ى
ض ٍونىػ ىها أ ى
ى ٍ ى ٍ ٍ ى ٍى ٍ ى ى ي ٍ ى ى ى ٍ ى ٍى
2
ًً
ً
إًلىي يكم ًمن ًَّ
ًً ً و
ًً
ْب﴾ كإحدل عشر
اَّللي ًأب ٍىم ًرهً ىك َّ
صوا ىح ٌَّب ىأيًٍيتى َّ
اَّللي ال يىػ ٍهدم الٍ ىق ٍوىـ الٍ ىفاسق ى
اَّلل ىكىر يسولو ىكج ىهاد ًيف ىسبًيلو فىػتىػىربَّ ي
ٍ ٍ ى
3
َّ ً
ً َّ ً
اجيركا
ين ىى ى
ين ىآمنيوا ىكالذ ى
مرة بصيغ فعل ا١بهاد مضموما إُف التعبّب "يف سبيل هللا" يف مثل قوؿ ا٢بق سبحانو﴿إ َّف الذ ى
كجاىدكا ًيف سبً ًيل ًَّ
ور ىرًح هيم﴾ ،4فنصوص القرآف ،علٌلت القتاؿ ٌأكالن أبف يكوف ً"يف
ت َّ
اَّللً ىك َّ
ىى ىي
اَّلل أيكلىئً ى
ك يػىٍر يجو ىف ىر ٍٞبى ى
اَّللي غى يف ه
ى
اَّللً" ،كهنت اثنيا عن أف يكوف القتاؿ لغّب ذلك ٤با فيو من مفسدة على صاحبو كعلى ا١بماع .
ىسبً ًيل َّ

ردا صرٰبا لكل من يتٌصذ ىواه كيتصذ ٝباعتو أك حزبو أك طائفتو سببا يف خلق الفتن
كىذا التفسّب يتضمن ٌ
بْب ا٤بسلمْب ،بدعول جهاد الكفار كقتا٥بم إلعبلء كلم ىذه ا١بماع أك الفئ ا٤بعين  ،فػ"يف سبيل هللا" ىم الفئ
كِف األمر ،كبشركط اإلخبلص كالني كالتقرب
الٍب تقاتل ٙبت راي خرعي ىٙب ٌقق ٥با معُب ا٣بركج ٌ
لرد العدكاف أبمر ٌ
يوضح أف ا٤براد أف ال يكوف ا١بهاد للتشفي أك االنتقاـ أك
إُف هللا تعاُف هبذا العمل ،كما أف كركده هبذا العدد ٌ
التع ٌدم عموما أف يكوف إلعبلء كلمتو كلنصرة دينو ،ببذؿ النفس كالنفيس لتحقيق ىذه الغاي كحدىا ﴿ ،ىأيىيػ ىها
َّ ً
ت أىقٍ ىد ىام يك ٍم﴾ ،5قاؿ الشنقيطي(ت1393ىػ)":كمعُب نصر ا٤بؤمنْب ﵁،
صيركا َّ
صٍريك ٍم ىكيػيثىػبًٌ ٍ
اَّللى يىػٍن ي
ين ىآمنيوا إً ٍف تىػٍن ي
الذ ى
نصرىم لدينو كلكتابو ،كسعيهم كجهادىم يف أف تكوف كلمتو ىي العليا ،كأف تقاـ حدكده يف أرضو ،كٛبتثل أكامره
ك٘بتنب نواىيو ،كٰبكم يف عباده ٗبا أنزؿ على رسولو ملسو هيلع هللا ىلص".6
كأما االنتصار لفئ أك ٝباع أك طائف معين  ،فهو إرىاب كليس جهادا ،كيتبْب ىذا ا٤بعُب إبيراد تعريف
اإلرىاب من اجملمع الفقهي اإلسبلمي ٔبدة اب٤بملك العربي السعودي كالصادر يف 1421/10/15ىػ كفق
 1ا٤بمتحن .1
 2التوب .24
 3انظر مفهوـ ا١بهاد يف القرآف كا٢بديث.ص.126مرجع سابق.
 4البقرة .118
 5دمحم .7
 6أضواء البياف يف إيضاح القرآف ابلقرآف .دمحم بن األمْب بن ا٤بصتار الشنقيطي.252/7.تفسّب سورة دمحم .7دار الفكر للطباع كالنشر
كالتوزيع1415ىػ.1995-
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 ،2001/01/10حيث جاء فيو ما يلي" :ىو العدكاف الذم ٲبارسو أفراد أك ٝباعات أك دكؿ ،بغيا على
اإلنساف يف دينو ،أك دمو أك عرضو ،أك عقلو ،أك مالو كيشمل صنوؼ التصويف كاألذل كالتهديد كالقتل بغّب حق
كما يتٌصل بصور ا٢براب كإخاف السبيل كقطع الطريق ،ككل فعل من أفعاؿ عنف أك التهديد ،تنفيذا ٤بشركع
إجرامي فردم أك ٝباعي ،كيهدؼ إُف إلقاء الرعب أك تركيعهم إبيذائهم ،أك تعريض حيااهم أك حريتهم أك أمنهم
للصطر ،كمن صنوفو :إ٢باؽ الضرر ابلبيئ  ،أك أبحد ا٤برافق كاألمبلؾ العام أك ا٣باص  ،فكل ىذا من صور الفساد
ًً
ً
يف األرض ،كما قاؿ تعاُف﴿ ىكال تىػٍب ًغ الٍ ىف ىس ىاد ًيف األ ٍىر ً
ين﴾ ،2"1فا١بهاد ال ٯبب أف
ض إً َّف َّ
اَّللى ال يٰبب الٍ يم ٍفسد ى
يتضمن أم معُب من معاف ا٢بىميٌ أك أف يقصد بو االنتصار ٢بزب أك ٝباع أك طائف معين  ،أك تنظيم معْب ،كإ٭با
رد العدكاف الذم يهدـ ال ٌدين كيقضي على معاقلو ،فاإلسبلـ كضع سياجْب كبّبين يعصماف أىل
يكوف القصد بو ٌ
اإلسبلـ من اال٫براؼ بفريض ا١بهاد عن ىدفها ،كىو أف يكوف الدين كلٌو ﵁ ،كأف يكوف يف سبيل هللا ،ىع ٍن أًىِب
اؿ :جاء رجل إُف النًَّيب صلَّى َّ ً
الر يج يل يػي ىقاتً يل
كسلَّ ىم ،فىػ ىق ى
وسى ىر ًضي َّ
الر يج يل :يػي ىقاتً يل لًٍل ىم ٍغنىًم ،ىك َّ
اؿ َّ
ى
يم ى
اَّللي ىعلىٍيو ى
اَّللي ىعٍنوي ،قى ى ى ى ى ي ه
اَّللً ًىي العيٍليىا فىػ يه ىو يف ىسبً ًيل
اَّللً؟ قى ى
الر يج يل يػي ىقاتً يل لًييػىرل ىم ىكانو ،فى ىم ٍن يف ىسبً ًيل َّ
"م ٍن قىاتى ىل لًتى يكو ىف ىكلً ىم ي َّ
لًل ًٌذ ٍك ًر ،ىك َّ
اؿ :ى
ً 3
يرد بو العدكاف ٕبمل السبلح ،كيف ا٢بديث معاف
َّ
اَّلل"  ،كالقتاؿ ا٤بقصود يف ا٢بديث :القتاؿ الدفاعي الذم ٌ
منها"،ذـ ا٢برص على الدنيا كعلى القتاؿ ٢بظ النفس يف غّب الطاع ".4
ج -أف تُ َّ
عد لو الع ّدة
بيٌنت النصوص القرآني  ،أف من خركط ا١بهاد إعداد الع ٌدة لو ،فبل يتصور إعبلف ا١بهاد دكف أف يع ٌد لو
ً
ا٣بىٍي ًل تيػٍرًىبيو ىف
استىطى ٍعتي ٍم ًم ٍن قيػ َّوةو ىكًم ٍن ًرىاب ًط ٍ
العدة الكافي  ،كينظر يف مآالتو كغاايتو ،لقولو سبحانو ﴿ ىكأىعدكا ى٥بيٍم ىما ٍ
بًًو عد َّك ًَّ
اَّللي يىػ ٍعلى يم يه ٍم﴾ ،5قاؿ دمحم رخيد رضا(ت1354ىػ)":أمر هللا
ين ًم ٍن يدكهنًً ٍم ال تىػ ٍعلى يمونىػ يه يم َّ
ىي
اَّلل ىك ىع يد َّكيك ٍم ىك ى
آخ ًر ى
تعاُف عباده ا٤بؤمنْب أبف ٯبعلوا االستعداد للحرب الٍب علموا أف ال مندكح عنها لدفع العدكاف كالشر ،ك٢بفظ
األنفس كرعايتو ا٢بق كالعدؿ كالفضيل أبمرين ( :أحدٮبا) إعداد ٝبيع أسباب القوة ٥با بقدر االستطاع
(.كاثنيهما) مرابط فرساهنم يف ثغور ببلدىم كحدكدىا ،كىي مداخل األعداء كمواضع مهاٝبتهم للببلد" ،6كيعِب
كردا لو ،كيتم تزكيدىم ابلسبلح
ىذا أف يكوف يف الببلد اإلسبلمي جيش ٰبمي الثغور كيرابط فيها دفعا للعدكاف ٌ
الضركرم الذم يستعْب بو على مقاتل العدك" ،لذلك كاف لزاما على ا٤بسلمْب العمل على إرساء الصناعات
العسكري  ،كامتبلؾ زمامها كالتفنن يف إتقاهنا كٙبسينها".1

 1القصص .77
 2نقبل من كتاب:اإلرىاب كالعنف كالتطرؼ يف ميزاف الشرع.دمحم علي ابراىيم.ص.35منشور ٗبوقعhttp://www.al-islam.com:
 3صحيح البصارم.كتاب ا١بهاد كالسّب.ابب من قاتل لتكوف كلم هللا ىي العليا.ح.2655
 4فتح البارم خرح صحيح البصارم.ابن حجر العسقبلٓف.34/6.دار الرايف للَباث.الطبع األكُف 1407ىػ.1986/
 5األنفاؿ .60
 6تفسّب ا٤بنار.53/10.تفسّب األنفاؿ .60مرجع سابق.
 1مفهوـ ا١بهاد يف القرآف كا٢بديث.ص.429مرجع سابق.
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كِف األمر ،كإال اعترب
فبل ب ٌد أف يستعد ا٤بسلموف كأف يع ٌدك العدة للجهاد -إذا توفرت أسبابو ، -كأعلنو ٌ
اَّللً ىكال تيػٍل يقوا
خركجهم دكف إعداد من قبيل رمي النفس يف التهلك  ،لقوؿ ا٢بق سبحانو ﴿ ىكأىنٍ ًف يقوا ًيف ىسبً ًيل َّ
ًً
ًأبىي ًدي يكم إً ىُف التػَّهلي ىك ً كأىح ًسنيوا إً َّف َّ ً
ْب﴾1كمضموف اآلي ":األمر ابإلنفاؽ يف سبيل هللا يف سائر
اَّللى يٰبب الٍ يم ٍحسن ى
ٍ ى ٍ
ٍ ٍ
كجوه القرابت ككجوه الطاعات ،كخاص صرؼ األمواؿ يف قتاؿ األعداء ،كبذ٥با فيما يقول بو ا٤بسلموف على
عدكىم ،كاإلخبار عن ترؾ فعل ذلك أبنو ىبلؾ كدمار إف لزمو كاعتاده".2
أما دفع ا٤بسلمْب إُف ا١بهاد ،يف غياب القوة كاالستطاع  ،فهذا نظر ٱبالف الفهم السليم لنصوص القرآف،
فمثل ىذا األمر قد ٯبر على ا٤بسلمْب ا٣بسارة كاالنتكاس بتسلط العدك عليهم ،فبل ب ٌد من عدة كاستعداد كقوة
ٛبكنٌهم من مواجه عدكىم ،ك٥بذا كاف يف إعبلف كِف األمر للجهاد ،اعتبار لنظ ور مصلحي ،يفهم من خبللو تقليبو
للمصاٌف كا٤بفاسد ،كترجيحو ٤با ينفع األم كٰب ٌقق ٥با العزة كالكرام .
د-أف يكوف لر ّد العدواف

تبْب من خبلؿ تتبع اآلايت ا٤برتبط بفرض القتاؿ ،كٗبراجع كتب الَباث اإلسبلمي الٍب تناكلت قضي
رد العدكاف على ا٤بسلمْب كليس التع ٌدم على اآلخر ،كقد
ا١بهاد ،أف ا٤براد ا٤بقصود اب١بهاد ىو جهاد الدفع ،أم ٌ
حاكؿ أعداء اإلسبلـ تصوير أمر ٨بالف ٥بذا ،فألصق بعض مفكرم الغرب ابإلسبلـ ،خبه مفادىا أف اإلسبلـ
الشبه من متطريف الفكر ا٢بديث من يؤمن
انتشر ابلسيف ،كأف ا١بهاد كا٢برب فيو ىو األصل ،كقد كجدت ىذه ي
هبا كيدافع عنها ،بينما أساسها فلسلف قدٲب تبنٌاىا الفكر االخَباكي ،تىعترب أف "التغيّب ال ٰبدث يف أم ميداف إال
نتيج لتصارع قول متضادة متشابك تقضي كل منها على األخرل ٕبيث ٚبرج نتاجا جديدا يفوقها ".3
كىذا الفكر كإف تغ ٌذل يف البداي من ينابيع اخَباكي ٧بض فإنو كجد من يؤمن بو كيدافع عنو ،كيسعى إُف
أتكيد ىذا الفكر تنظّبا كتنزيبل على الواقع ،جاء يف دائرة ا٤بعارؼ اإلسبلمي ":إف نشر اإلسبلـ ٕب ٌد السيف كالقوة
ىو الواجب الديِب على كل مسلم".4
تطرفت أفكارىم فمالوا هبا انحي الفكر الغريب ا٤ببِب
كىو ا٤بعُب الذم اقتبسو أعداء اإلسبلـ ،كأبناؤه ٩بن ٌ
على ضبلؿ ٌبْب ككاضح.
كرد دعاكيو انطبلقا من ا٤براجع السالف الذكر ،الٍب
كىذا الفهم ا٣باطئ للنصوص من السهل دحض حججو ٌ
أسس العبلق مع غّب ا٤بسلمْب على ا٤بهادن كاألماف كالتعاكف فهو ال يقاتل الناس كال يقتلهم
أكدت أف اإلسبلـ ٌ
ً
ْب الر ٍخ يد ًم ىن الٍغى ًٌي فى ىم ٍن يى ٍك يفٍر
جملرد أهنم على غّب دين اإلسبلـ ،ألف ا٤ببدأ الكلي ﴿ال إً ٍكىر ىاه ًيف ال ٌدي ًن قى ٍد تىػبىػ َّ ى

 1البقرة .195
 2تفسّب القرآف العظيم.ابن كثّب الدمشقي.529/1.البقرة .195مرجع سابق.
3انظر ركح الدين االسبلمي.عفيف عبد الفتاح طبارة .ص.395دار العلم للمبليْب.بّبكت.لبناف.ط.1995/30
 4دائرة ا٤بعارؼ االسبلمي .الَبٝب العربي .ص .2778انظر ا١بهاد كالقتاؿ يف السياس الشرعي .دمحم خّب ىيكل .1619/3.دار
البيارؽ.ط1417/2ىػ.1996/
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ً ً
ً ً
ك ًابلٍعركةً الٍوثٍػ ىقى ال انٍ ًفصاـ ى٥با ك َّ ً
يع ىعلًي هم﴾ ،1كىو أمر كاضح يف أمر
ًابلطَّا يغوت ىكيػي ٍؤم ٍن ًاب ََّّلل فىػ ىقد ٍ
اَّللي ى٠ب ه
ىى ى ى
استى ٍم ىس ى يٍ ى ي
َّ ً
ً
ً
الشارع للمسلمْب ٗبعامل غّب ا٤بسلمْب اب٢بسُب كالعدؿ ﴿ال يىػٍنػ ىها يك يم َّ
ين ىَفٍ يػي ىقاتليويك ٍم ًيف ال ٌدي ًن ىكىَفٍ
اَّللي ىع ًن الذ ى
ٱبيٍ ًرجويكم ًمن ًداي ًريكم أى ٍف تىػبػركىم كتيػ ٍق ًسطيوا إًلىي ًهم إً َّف َّ ً
ًً
ْب﴾ ،2كقد كرد يف اآلي  ،أهنا نسصت بقولو
اَّللى يٰبب الٍ يم ٍقسط ى
ٍ ٍ
ي ٍ ٍ ى ٍ ى يٍ ى
4
3
ً
وى ٍم﴾  ،كأ ٌهنا ٨بصوص أبىل مك من الذين آمنوا كَف يهاجركا  ،لكن "أكُف
ْب ىحٍي ي
تعاُف ﴿فىاقٍػتيػليوا الٍ يم ٍش ًرك ى
ث ىك ىج ٍدٛبيي ي
األقواؿ يف ذلك ابلصواب قوؿ من قاؿ :عِب بذلك﴿ :ال ينهاكم هللا عن الذين َف يقاتلوكم يف الدين﴾ ،من ٝبيع
عم بقولو ﴿الذين َف يقاتلوكم يف
أصناؼ ا٤بلل كاألدايف أف تربكىم كتصلوىم ،كتقسطوا إليهم ،إف هللا عز كجل ٌ
5
الرب كالقسط ال
الدين كَف ٱبرجوكم من دايركم﴾ ٝبيع من كاف ذلك صفتو ،فلم ٱبصص بو بعضا دكف بعض"  ،ك ٌ
يعِب التعدم عليهم كاعتبارىم أعداء ،ما َف يقوموا بعمل يهدد أمن كسبلم ا٤بسلمْب.
السلم كاألماف كعلى دعوة الناس إُف الدخوؿ يف
فاإلسبلـ أحرص على عدـ التعدم كعلى لزكـ منهج ٌ
َّ ً
السٍل ًم ىكافَّ ن كال تىػتَّبًعوا خطيو ً
ً ً
ات َّ ً
الشٍيطىاف إًنَّوي
منتهى خرائعو ،انطبلقا من قولو تعاُف ﴿ ىأيىيػ ىها الذ ى
ين ىآمنيوا ٍاد يخليوا يف ٌ
ى ي ي ى
ْب﴾ ،6فا٤بسلموف "٨باطبوف يف ىذه اآلي أف يلتزموا ٗبل اإلسبلـ كبشريعتو دكف زيغ أك انتقاص أك
لى يك ٍم ىع يد ٌّك يمبً ه
إبداؿ ،كىم كذلك مأموركف أف يتجنبوا مسالك الشيطاف كيفما كانت كحيثما كانت ،كىي مسالك يقود ٝبيعها
إُف الضبلؿ كالغواي كا٣بسراف" ،7فكيف ال كا٢برب كلها تدمّب كإذالؿ كخسراف ،ما َف تكن ٥با موجبات حازم ،
كنوااي صادق  ،كيقْب حقيقي يف أف ا٤براد هبا ابتغاء كجو هللا كإعبلء كلمتو بضوابطها الشرعي كخركطها ا٤برعي .
حٌب يف حاؿ دخوؿ ا٤بسلمْب ا٢برب كإعبلف ا١بهاد ،فإف هللا نبٌو ا٤بسلمْب كأرخدىم إُف معُب ىاـ كىو
بل ٌ
اَّللً إًنَّوي يى ىو
اجنى ٍح ى٥بىا ىكتىػ ىوَّك ٍل ىعلىى َّ
﴿كإً ٍف ىجنى يحوا لً َّ
لسٍل ًم فى ٍ
العودة إُف ا٤ببدأ األصل الذم ىو السلٌم كا٤بسا٤ب كا٤بصا٢ب ى
8
الس ًم ً
ككٌدكىا كطلبوىا فاجنح ٥با ،أم :كافقهم
َّ ي
يع الٍ ىعل ييم﴾  ،كا٤براد من اآلي ":إف ماؿ الكفار اي نيب هللا إُف السلم ى
1
ً
السلم كصا٢بهم كسا٤بهم كما طلبوا ذلك منك"  ،ألف األصل ىو السلم كليس ا٢برب،
يف ذلك ،كمل إُف ٌ
ؼ"ا١بهاد يف اإلسبلـ جهاد إنسآفَ ،ف يشهد ا٤بؤرخوف أنبل من أغراضو كال أ٠بى من أىدافو كال أرفع من
خيصا
غرة ،كال يقتل ن
مقاصده ،فهو ٯبنح للسلم إف طلب العدك ،كىو رحيم رفيق ال يعتدم كال أيخذ على حْب ٌ
طفبل كال آمننا غّب ابغ كال آمث ،كخريع اإلسبلـ يف ا١بهاد خريع عادل غّب معتدي كغّبىا من
مسننا كال امرأة كال ن
 1البقرة.256.
 2ا٤بمتحن .8.
 3التوب  . 5.انظر تفسّب الصنعآف .أبو بكر عبد الرزاؽ بن انفع الصنعآف .تفسّب اآلي  .دار ا٤بعرف  .بّبكت.الطبع األكُف1411ىػ.
 4انظر جامع البياف .الطربم .تفسّب سورة التوب .اآلي .5مرجع سابق.
 5نفس ا٤برجع السابق.
 6البقرة.208.
 7انظر التفسّب الشامل .أمّب عبد العزيز.تفسّب سورة البقرة اآلي .8دار السبلـ.القاىرة1420.ىػ.2000/
 8األنفاؿ.61.
 1العذب التنمّب من ٦بالس الشنقيطي.دمحم األمْب الشنقيطي .تفسّب سورة األنفاؿ اآلي .61دار ابن القيم كدار ابن عفاف .الطبع
األكُف1424.ىػ.2003/
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الشرائع اإلسبلمي الٍب جاءت لتحمي ال لتبدد كلتعدؿ ال لتبغي كلتوحد ال لتفرؽ كلتنشر السبلـ كاألمن ال لَبىب
الضعيف اآلمن" ،1كلذلك كاف يف تشريع ا١بهاد منفع لؤلم بتوحيد صفوفو ،كَفٌ مشلو كٝبع كلمتو ابلدكد عن
كيانو كحرماتو كخعائره.
كبذلك يزكؿ كل فهم خاطئ كتصور مبِب على مغالطات ٛبيل اب٤بنهج اإلسبلمي يف فهم فرض ا١بهاد
السلم كالسبلـ
كتشريعو يف غّب معانيو كغاايتو ،فاإلسبلـ يعترب أف األصل ىو الدعوة اب٢بسُب ،فهو حريص على ٌ
كمنهجو إعمار األرض كحسن استثمار مواردىا ٗبا ينفع الناس كيقيم حيااهم كيهيئهم للرخاد ﴿ يى ىو أىنٍ ىشأى يك ٍم ًم ىن
األ ٍىر ً
استىػ ٍع ىمىريك ٍم فً ىيها﴾ 2أم جعلكم عمارىا كسكاهنا.
ض ىك ٍ
ىػ-أف يراد بو نشر السمو الروحي

تبْب ٩با سبق ،أف ا١بهاد َف يشرع للتعدم على اآلخر كيفما كانت داينتو ،بل كانت الغاي ا٢بكيم من
تشريعو رفع الظلم عن ا٤بستضعفْب الذين أخرجوا من دايرىم ،ككذا رد العدكاف الذم يسعى إُف التضييق على
ا٤بسلمْب ك٧باربتهم يف دينهم ٖبلق الفتن يف الدين ،كىذا ا٤بعُب ىو الذم ٰبقق للمسلمْب ً
مقصدا مهما من
َّ ً
َّاى ٍم ًيف
ين إً ٍف ىم َّكن ي
مقاصد تشريع ا١بهاد الدفاعي ،كىو نشر السمو الركحي يف العاَف ،يقوؿ ا٢بق سبحانو ﴿الذ ى
الزىكا ىة كأىمركا ًابلٍمعر ً
األ ٍىر ً
كؼ ىكنىػ ىه ٍوا ىع ًن الٍ يمٍن ىك ًر ىكًََّّللً ىعاقًبى ي األ ييموًر﴾ ،3فهذه اآلي تضمنت
ض أىقى ياموا َّ
الصبل ىة ىكآتىػ يوا َّ ى ى ي ى ٍ ي
لرد العدكاف ،يقوؿ الدكتور مصطفى السباعي يف كتابو "السّبة
تصرٰبا ابلنتائج الٍب ٰبققها االلتزاـ بضوابط ا١بهاد ٌ
النبوي  :دركس كعرب"" :تلك ىي النتائج الٍب تَبتب على انتصار ا٤بؤمنْب يف قتا٥بم مع أعدائهم ،من إقام دكل
إسبلمي تعمل على ٠بو الركح ،كتكافل اجملتمع كرقي اإلنساف عن طريق ا٣بّب ،كمنع ا٫بداره عن طريق الشر ،فأم
غاي إنساني أنبل من ىذه الغاي الٍب خرع من أجلها القتاؿ يف اإلسبلـ".4
كىذا ٲبيز بْب ا٤بسلمْب كغّبىم ،فالقتاؿ الذم يعلنو ا٤بسلموف كٱبوضونو ٧با هط بسياج خرعي ٰبمي كل ٘باكز
كتعدم فيو ،كمقيد ٗبقصد نشر ىذه الركح السامي  ،كىي ركح التسامح كإقام العدؿ كا٤بساكاة ،فهو قتاؿ يف سبيل
ا٢بق كا٢بري كالعدال اإلنساني يقوؿ البارم سبحانو ﴿الَّ ًذين آمنوا يػ ىقاتًليو ىف ًيف سبً ًيل ًَّ َّ ً
ين ىك ىفيركا يػي ىقاتًليو ىف ًيف
ى
ى ىي ي
اَّلل ىكالذ ى
سبً ًيل الطَّا يغ ً
وت﴾ ،1فا١بهاد الدفاعي لو أىداؼ إنساني نبيل  ،ال يقوـ على أفكار عدكاني  ،كال يعتِب ٗبصلح
ى
األفراد ،كال يكوف يف سبيل ٙبقيق سلط  ،أك ماؿ كال يقوـ على التهدٔف كاالستعبلء كاالستقواء كالغلب  ،كال حٌب
العنجهي القبلي  ،فمن سعى يف خيء من ىذا فإنو َف يفهم ا٤بقصد اإلنسآف من تشريع ا١بهاد.
كبذلك ،يتبْب لنا أف ا١بهاد يف اإلسبلـ برمءه من الدماء الٍب تسيل كاألركاح الٍب تزىق يف العاَف أبس ًره،
بدكافع منافي ٤بقاصد تشريعو ،كبعيدة عن ٠بو رسالتو كنبلها.
 1أضواء على الثقاف اإلسبلمي  .اندي خريف العمرم.ص.273مؤسس الرسال .ط1422 /9ىػ 2001 -ـ.
 2ىود.61.
 3ا٢بج .41
 4السّبة النبوي :دركس كعرب.ص.117-116ا٤بكتب اإلسبلمي.بّبكت(.د.ت.).
 1النساء .76
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ابلنظر يف نصوص الشريع كاستقراء أحكامها كدالالاها ،اتضح أف كربايت مقاصد الشريع كأمهات
كيسميها
ا٤بصاٌف الٍب تدكر األحكاـ الشرعي على حفظها كرعايتها ،ىي الٍب اختيهرت ابسم الضركرايت ا٣بمسٌ ،
األصوليوف كالفقهاء ابلكليات ا٣بمس أك األصوؿ ا٣بمس  ،كىي الدين كالنفس كالنسل كالعقل كا٤باؿ.
فا٤بصاٌف الضركري ىي الٍب يضطر الناس إليها ،كتتوقف عليها حيااهم كهبا تقوـ مصاٌف الدين كالدنيا ،كيف
تفويتها ضياع ٥بما ،كالعناي هبذه الضركرايت لو جانبْب :كجودم كعدميٗ ،بعُب أف "ا٢بفظ يكوف أبمرين،
أحدٮبا :ما يقيم أركاهنا كيثبت قواعدىا ،كذلك عبارة عن مراعااها من جانب الوجود .كالثآف :ما يدرأ عنها
االختبلؿ الواقع أك ا٤بتوقع فيها ،كذلك عبارة عن مراعااها من جانب العدـ".1
يقوم جانب
فوجو ا٢بفظ يف الضركرايت راجع إُف تشريع الفركض كالطاعات ،كالدعوة إُف التمسك ٗبا ٌ
الدين ،كصيان ا٤بهج كاألركاح ،كتطهّب العقوؿ ،كتزكي األمواؿ ،كحفظ األنساب كاألعراض.
العدمي ،أم
كا٤بتأمل يف ىذه ا٤بعآف ،ٯبد أف ا١بهاد الدفاعي خرع ألجل حفظ ىذه الضركرة من جانبها ى
بدرء ا٣بلل الواقع أك ا٤بتوقع يف ال ٌدين ،يقوؿ ا٢بق سبحانو﴿كقىاتًليوىم ح ٌَّب ال تى يكو ىف فًٍتػن ه كي يكو ىف ال ًٌدين ًًَّ
َّلل فىًإ ًف
ى ىى
ى يٍ ى
ي
انٍػتػهوا فىبل ع ٍدكا ىف إًال علىى الظَّالً ًمْب﴾ ،2كقولو سبحانو﴿كقىاتًليوىم ح ٌَّب ال تى يكو ىف فًٍتػن ه كي يكو ىف ال ًٌدين يكلو ًًَّ
َّلل فىًإ ًف
ى
ى
ي ي
ى ىى
ى يٍ ى
ىىٍ
ي ى
3
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ا٢بى ًٌق لييظٍ ًهىرهي ىعلىى ال ٌدي ًن
﴿ى ىو الَّذم أ ٍىر ىس ىل ىر يسولىوي ًاب ٍ٥بيىدل ىكدي ًن ٍ
انٍػتىػ ىه ٍوا فىًإ َّف َّ
اَّللى ٗبىا يىػ ٍع ىمليو ىف بىصّبه﴾  ،كقولو أيضا ي
يكلًٌ ًو ىكلىٍو ىك ًرىه الٍ يم ٍش ًريكو ىف﴾ 4كذىبت أغلب التفاسّب أف ا٤براد ب"حٌب ال تكوف فتن " ":سبب يوجب ميبل عن
ال ٌدين أصبل" ،5كاألسباب ا٤بوجب إلفساد الدين كا٢بيلول دكف ظهوره ،ٲبكن إٝبا٥با يف:
 التضييق على ا٤بسلمْب يف ببلدىمٗ ،بنعهم من القياـ بشعائرىم الديني . إظهار العداء لئلسبلـ ك٧باربتو ٗبا يضيق عن الدعوة إُف ٠باحتو كتبيْب ييس ًر خريعتو.فالقتاؿ خرع لدفع عدكاف الظا٤بْب ،الذم يقفوف يف سبيل إقام ا٤بسلمْب لدينهم ،كحسن أدائهم
لشعائرىم كيف سبيل إيصاؿ الدعوة يف حري كأماف.
كالواقع ،أ ٌف كل ا﵀اكالت الٍب يدفع هبا أعداء اإلسبلـ اليوـ ،ال تصل إُف التضييق يف أداء ا٤بسلمْب
لشعائرىم الديني يف ببلدىم ،كال إُف منع الدعوة اإلسبلمي الٍب يصل صداىا اآلفاؽ ،كتتحقق بدخوؿ الكثّب من
الشباب الغريب يف اإلسبلـ ،ففي تقرير لركيَبز سن  ،2012جاء فيو "أ ٌف عدد ا٤بسلمْب األمريكيْب ارتفع أثناء
العقد ا٤باضي ليفوؽ عدد اليهود للمرة األكُف يف معظم مناطق الغرب األكسط كجزء من ا١بنوب يف حْب فقدت
معظم الكنائس الرئيسي أتباعها كقاؿ ديل جونز الباحث الذم خارؾ يف الدراس الٍب أجراها ٝبعي اإلحصائيْب
 1انظر :ا٤بوافقات .الشاطيب .7/2 .مرجع سابق.
 2البقرة .193
 3األنفاؿ .39
 4التوب .33
 5نظم الدرر يف تناسب اآلايت كالسور.281/8.تفسّب األنفاؿ .39مرجع سابق.
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للهيئات الديني األمريكي أف عدد معتنقي اإلسبلـ زاد إُف  2.6مليوف يف عاـ  2010من مليوف كاحد يف عاـ
 2000مدعوما اب٥بجرة كاعتناؽ االسبلـ".1
لذلك فتشريع ا١بهاد الدفاعي ،لو ً
يؤدم إُف إفساد ال ٌدين ،دفعا لكل
رد العدكاف الذم ٌ
مقصد كغاي  ،كىو ٌ
تسلط ك٘برب على ا٤بسلمْب.
فمقصد حفظ الدين من جانبو العدمي ،يقوـ ابستقراء النصوص على رد العدكاف كليس التعدم ،فبل
يفهم منو ٞبل السبلح ضد الناس بدعول ا١بهاد كالقتاؿ دكف أف يكوف ىذا ا٤بعُب كاضحا يف التضييق كمنع
الدعوة.

خادتة ،خالصة وتوصيات

بعد أف بيٌنت يف الفصل التمهيدم ،ا٤بعآف اللغوي الٍب تفهم من مادة (جهد) كالٍب ٲبكن ٝبعها يف :استفراغ
تبْب استعمالو للجهاد
الوسع كالطاق كبلوغ ا٤بشق كالقتاؿ ،كقفت عند االستعماؿ القرآٓف للمادة كا٤بفهوـ ،حيث ٌ
يف معآف جديدة كاالجتهاد ،الصرب ،تزكي النفس ،كعمل ا٣بّب.
رد دعاكل التطرؼ الفكرم كالواقعي ،مراحل
تناكلت يف الفصل األكؿ ا٤بوسوـ أبثر مراحل تشريع ا١بهاد يف ٌ
تشريع ا١بهاد انطبلقا من ا٤برحل  ،الٍب أمر هللا فيها نبيو ٗبقابل إذاي ا٤بشركْب ابلصرب كاإلحساف ،تربي للصحاب ،
كاهذيبا لنفوسهم ،قبل إذنو ٥بم ابلقتاؿ دكف فرض عليهم يف ا٤برحل الثاني اب٤بدين ا٤بنورة لرفع الظلم كاإلذاي  ،لتأيت
لرد العدكاف دكف االعتداء ،عبلجا لكل من تسوؿ لو نفسو
ا٤برحل الثالث الٍب فرض هللا فيها ا١بهاد على ا٤بسلمْب ٌ
التضييق على ا٤بسلمْب يف ببلدىم كمنعهم من أداء خعائرىم الديني  ،أما ا٤برحل الرابع  ،فقد بينت فيها معُب
تشريع جهاد الطلب كالظركؼ الٍب اقتضتو ،تصحيحا للفهم ا٣باطئ حولو كالٍب ٛبيل بو ميبل خاطئا كتصوره يف كل
مرحل  ،كيف كل ظرؼ ،أما جهاد الدفع ،فتبْب أنو يرتبط ٕبال الدفاع عن النفس كالعرض كا٤باؿ كاألرض عند
االعتداء ،بشرط عدـ التعدم.
رد دعاكل التطرؼ ،بدءا ٗبرتب جهاد الشيطاف إبصبلح
كيف الفصل الثآف ،بينت أثر مراتب ا١بهاد يف ٌ
النفس ،ابعتباره ا١بهاد األكمل ،الذم يقوـ على أساس تزكي النفس ابلطاع ك٦باىداها كإ٭بائها ابلعلم كالعمل،
بعيدا عن الفهم القاصر للجهاد يف القتاؿ كٞبل السبلح ،فيما تناكلت يف ا٤ببحث الثآف من ىذا الفصل أثر مرتب
جهاد اللساف أك جهاد الدعوة الذم يقوـ على ا٤ببادرة النَّصحي كالرسالي  ،الٍب تسَبخد فيها الدعوة اإلسبلمي
اب٢بًكم كا٤بوعظ كا١بداؿ اب٢بسُب ،بضوابط خرعي  ،تتمثل يف اإلخبلص يف الدعوة إُف هللا كٞبل العلم الذم يعترب
سبلح الداعي يف جهاده ،كجاء ا٤ببحث الثالث ،لينب أثر مرتب جهاد ا٤باؿ يف رد الفكر ا٤بتطرؼ ،الذم قصر فهم
 ٙبرير دمحم 1التقرير من إعداد دمحم اليمآف للنشرة العربي
http://ara.reuters.com/article/worldNews/idARACAE84101G20120502

عبد

العاؿ،

موقع:
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ىذه ا٤برتب على نصرة اجملاىدين كا٤بقاتلْب ،دكف اسَبخاد للنصوص الٍب تتحدث عن مقصد جهاد ا٤باؿ يف صورة
كلي  ،تنتفع بو األم يف عمومها ،كٰبقق ٥با قواها كعزاها ،كما بينت ىنا أف تقدٔف النفس على ا٤باؿ يف آي التوب ،
ال يعِب األكلوي  ،بل لكل جهاد مرتبتو ا٣باص الٍب قد يفهم سياقها أكلويتو كأفضليتو ،انطبلقا من اآلايت الٍب
يتقدـ فيها ا٤باؿ على النفس ،أما ا٤ببحث الرابع فتناكلت فيو أثر فهم مرتب جهاد الدفع ،أك القتاؿ يف سبيل هللا يف
رد دعاكل التطرؼ ،من خبلؿ بياف ضوابطو كخركطو كمقاصده كما تناكلتها كتب الَباث اإلسبلمي كا٤بتمثل يف
أف يكوف ٙبت سلط كِف األمر ،كأف يكوف يف سبيل هللا أم أنو ليس إلخباع رغبات بشري دنيئ  ،أك للتشفي
كتفريغ مشاعر إنساني ذميم  ،أك ٙبقيق مصاٌف خصصي فاجرة ،كإ٭با ىو لبلوغ مقاصد خرعي نبيل  ،كٙبقيق
أىداؼ إنساني عظيم  ،كىذا ا٤بعُب ً
ردا صرٰبا لكل من يتٌصذ ىواه كيتصذ ٝباعتو أك حزبو أك
ا٤بقصدم ،يتضمن ٌ
طائفتو سببا يف خلق الفتن بْب ا٤بسلمْب ،بدعول جهاد الكفار كقتا٥بم إلعبلء كلم ا١بماع أك الفئ ا٤بعين  ،كأف
تعد لو العدة امتثاال ألمر ا٢بق سبحانو ﴿كأع ٌدكا ٥بم ما استطعتم من قوة﴾ ،كأف يكوف لرد العدكاف كليس التعدم
ألف ا١بهاد كا٢برب يف اإلسبلـ استثناء يف حاؿ التعدم على الدكل اإلسبلمي  ،كأيضا نشر السمو الركحيٛ ،بييزا
بْب ا٤بسلمْب كغّبىم ،ابعتبار أف ا١بهاد يف اإلسبلـ لو أىداؼ إنساني نبيل  ،كال يقوـ على أفكار عدكاني  ،كال
يعتِب ٗبصلح األفراد ،كال يكوف يف سبيل ٙبقيق سلط  ،بل ىو تشريع رابٓف ٣بدم اإلنساف.
أما التوصيات الٍب ٲبكن اقَباحها ىنا ،فهي:
 ضركرة العناي بكتب الَباث اإلسبلمي من خبلؿ ربط ىذا الَباث ابلقضااي الفكري ا٤بعاصرة الٍب تشغلابؿ األم  ،للصركج بتصورات منهجي سليم ٚ ،بدـ األم كتصحح مسارىا ،كتنفي عن ىذا الدين ٙبرؼ الغالْب،
كانتحاؿ ا٤ببطلْب كأتكيل ا١باىلْب.
 أف التهيب من ا٢بديث عن ا١بهاد سبب من أسباب ظهور بعض التصورات ا٣باطئ عند الشباب ،كخلقا٣بلط بينو كبْب اإلرىاب ،كابلتاِف تشويو صورة مفهوـ ا١بهاد كالنأم بو عن حقيقتو كغايتو الشرعي  ،فبل مناص
كرد كل دعول فكري تنايف
من طرؽ ا٤بوضوع ابلبياف كالتوضيح يف كل مناسب لتصحيح الفهم ا٣باطئ حولو ٌ
مبادئو.
على علماء األم السعي يف ا٘باه تصحيح ا٤بفاىيم اإلسبلمي  ،من خبلؿ البحوث كالدراسات العلمي ؛هبدؼ دفع الغرب إُف تغيّب خطابو الفكرم ،ا٤ببِب على فهم خاطئ عن الدين اإلسبلمي انطبلقا من ركافد تسعى
إُف تشويو صورة اإلسبلـ كا٤بسلمْب.
كيف هناي البحث أسأؿ هللا أف ييوفٌق ا١بميع ٣بدم دينو القؤف ،كأف ينفع هبذا البحث ا٤بتواضع كاتبو ، ،كأف
يغفر ِف ما فيو من خلل أك تقصّب ،كصلى هللا كسلٌم على نبينا دمحم كعلى آلو كصحبو أٝبعْب.
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ى يف تراث أْم انعهىٚح نهمرآٌ انكرُٛانذراضح انف
)تٓــاًْٛ أ-خٓـاٚ تار-( يفٕٓيٓـا
ذرٕٚطٌٕ لٛانذكتٕر ل
أشتاذ محاضرأ – جامعة الشهيد حمه لخضرالىادي الجزائر

:ملخص البحث

بانب١كىو ا، بقاؿ إُف تسليط الضوء على جانب مهم من جوانب تلقي العلماء للنص القرآٓف٤يهدؼ ىذا ا
 كيف إعجازه الدائم؛، بتل ٌقْب٤با التأثّب البالغ يف ا٥  الٍب كاف،بتميٌزة٤بالياتو التعبّبي اٝ الفِب الذم يهدؼ إُف إظهار
بنهج يف التلقي منذ نزكؿ القرآف الكرٔف إُف العصر٤كذلك ابلوقوؼ على معُب الدراس الفني مث ابستقراء ىذا ا
.بطاب القرآٓف٣باليات اٝبيزات ك٩  كما نتحدث فيو عن أٮبي ىذا النوع من الدراس يف إظهار،بديث٢ا
Résumé
Cet essai insiste sur l'apport de la compréhension et l'interptation du
toute coranique par les savants, cette perspective manifeste et éclaire les
engges ré- thoriques exceptionnelles du Coran qui influenant sur les
lécteurs(les receeptieurs)et qui affirment le miracle de ce livre (discours)
par son étude sémantique et réthoriquue et l'appentissage decette
perspective pour la rrecéption et la compréhunsion dés la descente du
saint coran jusqu à lépoque contemporame,ainsi,l'apport de ce type
détude dans la manifetation des caracteristiques et des réthoriques du
discours coranique.

جملة املدونة :الصية اخلامصة ،العدد املسدوج ( ،)71- 71حمرو ٍ7441ـ /أكتوبر 1171و

131

مقدمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة:

علػػى مػ ٌػر العصػػور ٞبػػل ا٤بفكػػركف كا٤بشػػتغلوف ابلدراسػػات اللغوي ػ كالقرآني ػ كا١بمالي ػ ىػ ٌػم الكشػػف عػػن أس ػرار
الببلغ القرآني كدالئل اإلعجاز  ،كالبحػث عػن مػواطن التػأثّب كا١بػذب فيهػا  ،فتفرقػت هبػم السػبل كاختلفػوا حػوؿ
مكن ا٤بزي الٍب هبا انفرد القرآف كعبل خأنو حٌب صار ىذا األمر مبعثا لتأسس علم موضػوعو "إعجػاز القػرآف" ،كقػد
تكشػف ٥بػم كىػػم يبحثػوف يف كجػوه إعجػػازه عػن كنػػوز ال يطيقهػا إحصػاء أخػػذ كػل منهػا ٰبسػػب رسػوخو يف علمػػو؛
حيث أهنم انقشوه من زكااي عدة  ،كمن نػواح ٨بتلفػ  ،كال أعتقػد أف أحػدا مػنهم اسػتطاع أف يكشػف عػن سػر تلػك
القوة كالغلب  ،كأف يصل يف ٧بيطػو إُف قػرار ٤بػا يزخػر بػو مػن خػٌب األفكػار ،كمػن فنػوف القػوؿ ،ك٤بػا يتفػرد بػو مػن ٠بػو
األساليب كمعجز الَباكيب؛ كمن مثٌ كثرت ٕبوث القرآف كتنوعت ،كتعددت مناىجها كطرقها ،كال يػزاؿ ىػذا ا٤بػورد
معينا ال ينضب على مر الزمن يرده ركاد الفكر كأساطْب البياف فيتزكدكف أبعظم زاد كٲبدكف عقو٥بم ٖبّب مدد.
كلقد خغل البحث يف اللغ كالَباكيب للتدليل علػى إعجػازه كتفػرد أسػلوبو ا٤بػؤرخْب عػن أف يتنبهػوا لتلػك اإلخػارات
ال ػػٍب ٞبلته ػػا كت ػػب األكل ػػْب كا٤بت ػػأخرين ح ػػوؿ ا١بان ػػب الف ػػِب ا١بم ػػاِف للصط ػػاب الق ػػرآٓف كأث ػػره الواض ػػح عل ػػى ال ػػنص
كا٤بتلقْب .
لذلك سعيت يف ىذا البحث أف أتتبع اتريخ ىذه الدراس الفني الٍب كانت حاضرة عند مػن اخػتغل علػى الػنص
القرآٓف قدٲبا كحديثا ٧ ،باكال أف أقف عند مفهومها كأف أضع ٥با معايّبىا كأىدافها كأف أكشف أثرىا يف ا٣بطاب
القرآٓف كتلقيو من خبلؿ ما بذلوه من جهد  ،بغي الكشف عن ٝباؿ القرآف كركع أسلوبو  ،قاصدا البحث عػن
مزاايه كأسراره البياني كالببلغي  ،الٍب هبا حصل على السؤدد ،فكاف العنواف كاآليت:
الدراسة الفنية للقرآف الكرًن يف تراث أىل العلم
( مفهومهػا -اترؼلهػا -أعليتهػػا)

كأم ٕبث يهدؼ إُف الوصوؿ إُف حقيق ما البد لو من أف ينطلق من إخكالي ٧بددة ،لذا كانت اإلشكالية
ك ٌ
الٍب اٚبذاها منطلقا كاآليت:
كٙبّب
إذا كاف القرآف الكرٔف قد نزؿ بلغ ىي من جنس لغ العرب ،كىم أئم بياف كفصاح ،كقد تلقوه ابنبهار ٌ
التحّب؟ ما السػػر الذم مكػػٌن للق ػػرآف يف نفوس ا٤بتلقيػن؟
كغلب ؛ فما ىو سر ذلك االنبهار ،كتلك الغلب ،كذلك ٌ
كىل ٲبكن للدراس الفني أف ٘بيبنا عن ىذه التساؤالت ؟
ىل كاف الدراسوف األكلوف كمن جاء بعدىم على دراي اب١بانب الفِب كأٮبيتو يف تفسّب النص القرآٓف؟ كما اآلليات
الٍب أخاركا إليها أك كضعوىا كالٍب تؤسس ٥بذا النوع من التلقي ؟
كما جدكل ىذا النوع من الدراس يف ظل الدعاكل الكثّبة للبحث عن تفاسّب كدراسات قرآني معاصرة مناسب
٥بذا العصر الذم ال يؤمن إال اب٤بادي ك العلمي ؟ كىل ٲبكن أف تكوف الدراس الفني الٍب اهتم إببراز ا١بانب
ا١بماِف للقرآف الكرٔف بديبل عن الدراسات القدٲب خاص كضعف العرب يف ىذا العصر يف ٙبكمهم يف اللغ
العربي صار بيٌنا؟
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مث بعد ذلك  ،إذا كاف القرآف ٯبعل ا١بماؿ الفِب أداة مقصودة للتأثّب الوجدآف فيصاطب حاس الوجداف
الديني بلغ ا١بماؿ الفني فكيف استطاع أف يزاكج بْب العقل كاالستدالؿ ،كبْب الفن كا١بماؿ يف خطابو ؟ كماىي
ا٤بزي الفني الٍب ٲبكن الوقوؼ عندىا يف األسلوب القرآٓف يف عرضو ٥بذا ا١بانب ٤بضامينو كيف توجيهاتو ا٤بتنوع
للمصاطىبْب.

من خبلؿ ىذا تتجلػى لنػا أعليػة ادلوضػوع ا٤بطػركح للدراسػ ،فبشػكل عػاـ تكمػن أٮبيػ الدراسػ الفنيػ للقػرآف

الكرٔف عموما فيما تكشفو من تفرد القرآف الكػرٔف يف أسػلوبو كنظمػو ،كطرائػق تعبػّبه ،كأنػو لػيس نتػاج بشػر كإ٭بػا ىػو
السػماء
كبلـ هللا ا٣بالد الذم تعجز قدرات البشر على اإلتياف ٗبثلو ،كأبف دمحمانكػاف مبلغػا ٥بػذا الػذم جػاءه مػن ٌ
فما كاف حديثا افَباه كال أساطّب اكتتبها .
كعليػو فأٮبيػ ا٤بوضػوع تبػدك مػن حيػث ٧باكلتػو الوقػوؼ علػى طريقػ تلقػي الدراسػْب للصطػاب القػرآٓف تلقيػػا
فنيا ٝباليا لكشف قدراتو التعبّبي الباىرة كعن ا٤بزي الفني كالسمو البيآف يف أسلوبو.
كقد رميت من خبلؿ ىذه الدراس ٙبقيق األىداؼ اآلتي :
 -1التػػأريخ ٢بضػػور ىػػذا ا١بانػػب ا٤بهػػم يف ا٣بطػػاب القػػرآٓف عنػػد دراسػػي القػػرآف الكػػرٔف
قدٲبا كحديثا .
٧ -2باكل ضبط ىذا النوع من الدراس آلي كمنهجا كأىدافا.
 -3بيػاف األٮبيػ الكبػّبة للدراسػ الفنيػ للقػػرآف الكػرٔف مػػن خػبلؿ الوقػػوؼ علػى ٝباليػ
ا٤بتفرد .
التعبّب القرآٓف كأدائو ا٤بتميٌز ٌ
 -4أتكيد ا٤بزي الفني  ،كالسمو ا١بماِف الببلغي كالبيآف للقرآف الكرٔف ،كأٮبي ذلك يف
إثبات إعجازه.
 -5إضاف دراس علمي أكادٲبي علمي ٤با قاـ بو العلماء من أجل إبػراز ا١بانػب الفػِب
ا١بماِف القرآٓف ،ك٧باكل اإلسهاـ يف ىذه السلسل قدر ا٤بستطاع.
٧ -6باكل تنمي ا٢بس الذكقي ا١بماِف كالفِب عند قارئ القرآف.
كلتحقي ػػق ذل ػػك كل ػػو قس ػػمت البح ػػث إُف مقدم ػ ػ  ،كس ػػت مباح ػػث ٙ ،ب ػػدثت يف األكؿ ع ػػن الف ػػن لغ ػ ػ
كاصطبلحا  ،كيف الثآف الذم ٞبل عنواف " بْب األدب كالفن كالدين " ٙبدثت عن ا١بامع ا٤بشَبؾ بْب ىذه األمور
الثبلث " األدب كالفن كالدين " كيف الثالث تطرقت لقضي التلقي الفِب للنص القػرآٓف عنػد السػلف ٢بظػ نزكلػو كيف
ا٤ببحػػث الرابػػع تناكلػػت اتريػػخ الدراس ػ الفني ػ للقػػرآف الكػػرٔف يف ت ػراث األقػػدمْب  ،كيف ا٣بػػامس أيضػػا تناكلػػت اتريػػخ
الدراس الفني للقرآف الكرٔف عند علماء العصر ا٢بديث  ،كيف السادس ذكرت أٮبيػ الدراسػ الفنيػ للقػرآف الكػرٔف
كأخّبا خاٛب دكنت فيها أىم النتائج كذكرت فيها أىم التوصيات .
كابلنظػر إُف اإلخػػكالي الػٍب تطرحهػػا ىػذه الدراسػ  ،كاألىػداؼ الػػٍب ترمػي ٙبقيقهػػا؛ فػإف ا٤بػػنهج األنسػب ٥بػػا
يكوف كصفيا ٙبليليا  ،حيث سنعمد إُف تبتع جهود األقدمْب كا﵀دثْب يف دارستهم كنظرااهم الفني للػنص القػرآٓف ،
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كسنذكر من اآلايت ما يعزز ذلك كنقوـ بتحليلها كفق ما يتناسب مع ىذا النوع من الدارس إببراز ا١بانب ا١بماِف
الفِب يف ىذه اآلايت .
كفيما كقع بْب يدم من مؤلفات َف أعثر على ما يلتقي مع مضموف ٕبثي ىذا غّب تلك اإلخارات ا٤ببثوث يف
تضاعيف بعض التفسّبات كالتطبيقات إال أف كتاب " اإلعجاز الفِب يف القرآف الكرٔف لعمػر السػبلمي " كػاف أخػد
صػػل ببحثػػي ىػػذا إال أف الرجػػل ٕبػػث يف ٙبليػػل النصػػوص كمػػا ٙبويػػو مػػن ٝبػػاؿ فػػِب كعػػن ا٤بضػػامْب الفنيػ للصطػػاب
القرآٓف كَف يؤرخ ٥بذا النوع من الدراس كىو ما أسعى أليو يف ىذا البحث .


-1

الفن لغة واصطالحا.

٩بػػا كرد يف لسػػاف العػػرب حػػوؿ مػػادة ( فػػنن) ،أف الفػػن كاحػػد الفنػػوف  ،كىػػي األن ػواع ،كالفػػن ا٢بػػاؿ كالفػػن
الضرب من الشيء كا١بمع أفناف كفنوف ،كىو األفنوف ،يقاؿ :رعينا فنوف النبات كأصبنا فنوف األمواؿ.
ٌ
افًب ا٢بمار أبتنػو ،كاخػتق هبػا إذا أخػذ يف طردىػا ،كسػوقها ٲبينػا كمشػاال علػى اسػتقام  ،كعلػى غػّب اسػتقام ،
فهو يفًب يف طردىا أفانْب الطرد ،كالفنوف األخبلط من الناس ،كإف اجمللس ليجمع فنوان من الناس :أم انسا ليسوا
()1
َّن الناس جعلهم فنوان ،كال ىفنى ين الغصن.
من قبيل كاحدة ،كفن ى
كجاء يف القاموس ا﵀يط  :الفناف ا٢بمار الوحشي لو فنوف من العدك  ،كاستفنٌو ٞبلو على فنوف من ا٤بشػي،
()2
كخ ٍعير فيناف لو أفناف كامرأة فينان كثّبة الشعر.
ى
يتبػػْب جلي ػػا مػػن خ ػػبلؿ ى ػػذا ا٤بفهػػوـ ا٢بس ػػي ٤بػػادة "ف ػػن" أف يف ٦بمله ػػا تػػدؿ عل ػػى معػػآف التن ػػوع كالتع ػػدد
كاالختبلط أيضا  ،كىي كما نرل مفاىيم مستمدة من البيئػ الصػحراكي لئلنسػاف العػريب  ،كإذا مػا أردان أف نبحػث
عن ا٤بعآف الثاني غّب ا٢بسي ٥بذه اللفظ فإننا نقف على ما ىو قريب مػن ىػذا ،فقػد جػاء أيضػا يف لسػاف العػرب:
ػتق يف ف ٌػن بعػػد فػن ،كرجػػل ًمف ٌػن أييت ابلعجائػػب كامػرأة مفنٌػ  ،كافػًب الرجػػل يف حديثػػو
الرجػل يفػػنٌن يف كبلمػو أم يشػ ٌ
()1
كيف خطبتو إذا جاء ابألفانْب.
كيقاؿ :فنٌن فػبلف رأيػو إذا ٌلونػو كَف يثبػت علػى رأم كاحػد ،كاألفػانْب األسػاليب كىػي أجنػاس الكػبلـ كطرقػو،
()2
افًب أخذ يف فنوف من القوؿ.
ك َّ

) -(1لساف العرب ،أبو الفضل ٝباؿ الدين دمحم بن مكرـ ابن منظور ،إعداد كتصنيف يوسف خياط ،د ط ،دار لساف العرب  ،بّبكت ،د
ت ،مادة (فنن)،ـ ،2ص.1137
) -(2القاموس ا﵀يط٦ ،بد الدين دمحم بن يعقوب الفّبكز أابدم ،د ط ،دار الكتاب العريب  ،ابب النوف فصل الفاء،ج،4ص.256
) -(1لساف العرب  ،ابن منظور ،مادة(فنن) ،ـ ، 2ص.1137
) -)2القاموس ا﵀يط  ،الفّبكز ابدم  ،ابب النوف فصل الفاء،ج ، 4ص.256
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أمػػا الفػػن اصػػطبلحا فهػػو »:كلمػ مشػػَبك تػػدؿ علػػى معػػاف خػ ٌػٌب ؛ فهنػػاؾ الفنػػوف ا١بميلػ كالرسػػم كا٤بوسػػيقى،
كالتصػػوير ،كىنػػاؾ فنػػوف أخػػرل يتحػػدث عنهػػا النػػاس كفػػن الزراع ػ  ،كفػػن التجػػارة  ،كفػػن ا٢بياك ػ كفػػن الطػػبخ كفػػن
()1
اإلعبلـ ،كغّب ذلك من الفنوف«.
فالواضح من خبلؿ ىذا ا٤بفهوـ األكِف لكلم الفن اصطبلحا أف ىػذا ا٤بفهػوـ سػطحي؛ إذ بقػي لصػيقا اب٤بعػُب
اللغوم من خػبلؿ تركيػزه علػى التنػوع كالتعػدد كاالخػتبلط  ،فػإذا مػا أردان أف ننفػذ إُف معػُب ىػذه الكلمػ اصػطبلحا
بدق ؛ فإننا ٪بدىا تعِب الرباعػ  ،كا٢بػذؽ  ،كا١بمػاؿ ،كال أخػاؿ ىػذا ا٤بفهػوـ بعيػدا عػن ا٤بفهػوـ اللغػوم للفظػ ،
الذم سبق ذكره  ،فحمار الوحشي ما يً٠بي ابلفناف ألف لو طرقا كأساليب خٌب يف قيادتو ألتنو  ،كحسب؛ بل ألنو
الع ٍدك أك الختبلط
أيضا ابرع  ،حذؽ يف قياداها على تلك األساليب ،كما ٠بي ابلفناف أيضا ألنو ٲبلك صنوفا من ى
ألوانو فقط ،بل يً٠بي كذلك أيضا ٤با يوحي بو تىػنىػوع عدكه  ،كاختبلط لونو من ٝباؿ كركع .
كلو تتبعنا ا٤بعآف اللغوي ٥بذه ا٤بفردة لوجدانىا تصب ٝبيعها يف ىذا الواد ،كمع ذلك فإف للفظ معػُب أساسػيا
موحدا حٌب كإف اختلف مػا أضػيفت إليػو ىػو» ا٤بعا١بػ البارعػ لوسػيط (ا٤بػادة ا٣بػاـ ،ألفػاظ ،رخػاـ ،أصػوات) ،مػن
()2
أجل ٙبقيق ىدؼ ما «
كعليػػو فػػالفن ىػػو ا٢بػػذؽ كا٤بهػػارة الػػٍب يتمتػػع هبمػػا امػػرؤ مػػا  ،كاللػػذاف يسػػتطيع أف يصػػل بوسػػاطتهما إُف ٙبقيػػق
ىدفو بعد بذؿ جهد.

 -4بْب األدب والفن والدين.

كح ٍذقًػو عنػدما
األدب لوف من ألواف الفنوف  ،بل ىو أىػم ألػواف الفنػوف علػى اإلطػبلؽ ،كتتجلػى مهػارة الفنػاف ى
ػف يعمػبلف يف ىػذا ا٤بعػرض ،
ينتج من الكلمات معرضا للصور الفني  ،كيى ىدع عاطفتىػو ا٤بتحفػزة ،
كإحساسػو ا٤برى ى
ى
()3
كيػي ٍف ًس يح اجملاؿ ٣بيالو أف ٯبوب اآلفاؽ ا١بميل .
كإذا كاف الفن  -كما رأينا من خبلؿ الدالل اللغوي الٍب ٙبملها الكلمػ  -ىػو ا٤بعا١بػ البارعػ ٕبػذؽ كمهػارة
()4
كٝباؿ ؛ فهو يف األدب» جودة العرض كحسن السبك كٝباؿ األسلوب كقوة العاطف كنشاط ا٣بياؿ«.
كما َّ
أف الفن ليس إنتاجا للجماؿ يف أم عمل فِب  ،كإ٭با ىػو إظهػار لوجػوده ككشػف السػتار عنػو ،كعرضػو
أماـ الناظرين يتذكقونو أك يتملونو  ،كا٤بعيار الػذم ٲبكػن بػو التعػرؼ إُف كجػود الفػن  ،كإدراؾ قيمتػو يرجػع إُف التػأثر
ػذكؽ ا١بمػػاؿ ،كعلػػى قػػدر مػػا يف أخػػصاص الفنػػانْب
الوجػػدآف  ،فالوجػداف ىػػو ا٤بسػػرح الػػذم يػػتم بػػو إدراؾ الفػػن ،كتػ ٌ
()1
كاألدابء من إرىاؼ كجدآف كإحساس عاطفي؛ يكوف استعدادىم لتقبل بواعث ا١بماؿ كاالستجاب ٥با.

) -(1نظري التصوير الفِب عند سيد قطب ،صبلح عبد الفتاح ا٣بالدم ،د ط ،دار الشهاب  ،ابتن  ،ا١بزائر ،د ت ،ص.78
) -(2النقد الفِب دراس ٝبالي كفلسفي  ،أتليف جّبكـ ستولنتيز ،إعداد فؤاد زكراي،ط،2ا٥بيئ ا٤بصري للكتاب،1981،ص.124
) -(3نظري التصوير الفِب عند سيد قطب  ،صبلح عبد الفتاح ا٣بالدم  ،ص.79
) -(4ا٤برجع نفسو  ،ص .79
) -(1ا٤برجع نفسو  ،ص .79
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كللفػػن قيم ػ ٝبالي ػ ؛ ذلػػك أنػػو خػػيء فطػػرم يف الػػنفس اإلنسػػاني ٧ ،ببتػػو مزركع ػ بػػداخلها  ،كا٤بيػػل إليػػو خػػيء
أصيل فيها  ،فالنفوس اإلنساني السوي تواق إليو ٧ببػ لػو ،أمػا الػٍب ال اهتػز للفػن كمػا ٰبتويػو مػن ٝبػاؿ كجػبلؿ فيهػا
عل  ،كعليها راف ٰبجب عنها تذكؽ الفػن  ،ىػذا كللفػن قيمػ اجتماعيػ أك اقتصػادي فسػوؼ يبػدكا لنػا الفػن مهمػا
كاف لونو على أنو لوف من الَبؼ أك الضرب مػن التسػلي  ،أمػا إذا نظػران إليػو مػن زاكيػ فنيػ ٝباليػ فسػنعتربه حقيقػ
()1
أساسي من حقائق الوجود كا٢بياة.
كبْب الفن كالدين عبلق متين ؛ ذلك أف الدين ٯبعل الفن مطي يصل هبا لتحقيػق أىدافػو  ،كغػرس قيمػو كمبادئػو
يف الػػنفس اإلنسػػاني  ،كالتعبػػّب القػػرآٓف ى ػو خػػّب مػػن ٝبػػع مػػا بػػْب ىػػاتْب القيمتْب(الػػدين كالفػػن) برباع ػ ؛ ذلػػك أنػػو
فيما يعرضو من الصور كا٤بشاىد  ،بػل « إنػو ٯبعػل ا١بمػاؿ الفػِب أداة
يؤلف بْب الغرض الديِب  ،كالغرض الفِب  ،ى
مقصػػودة للتػػأثّب الوجػػدآف فيصاطػػب حاسػ الوجػػداف الدينيػ بلغػ ا١بمػػاؿ الفنيػ كإدراؾ ا١بمػػاؿ الفػػِب يشػػي ٕبسػػن
االستعداد لتلقى التأثّب الػديِب حػْب يرتفػع الفػن إُف ىػذا ا٤بسػتول الرفيػع مسػتول التعبػّب عػن العقيػدة ،كحػْب تصػفوا
()2
النفس لتلقى رسال ا١بماؿ الٍب تبلغ يف العقيدة حد الكماؿ«.
ذلػك » أف ا٤بتػػذكؽ يبػػدأ ابلسػػيطرة علػػى ا٤بوضػػوع مث يسػػتنّب ا٤بوضػوع أمامػػو تػػدرٯبيا ،كىنػػا تبػػدأ الػػذات يف الَباجػػع
كالتنحػػي عػػن امػػتبلؾ ا٤بوضػػوع ،كأيخػػذ ا٤بوضػػوع دكره يف السػػيطرة علػػى ا٤بتػػذكؽ أف ينصػػت إُف حػػديث موضػػوع
()3
ا١بماؿ على ٫بو ما ينطق بو كجوده ا٢بسي كداللتو ا٤بعنوي كخحنتو الوجداني «.
كمع ىذا فا٢بكم ا١بماِف على موضوع ما ،ىػو ٦بػرد خػهادة لػو ال ٲبكنهػا أبػدا أف تغػّب مػن طبيعتػو » فتػاريخ
الفن يثبت بوضوح  ،أف دالل العمل الفِب كقيمتو  ،ٲبكن أف تفسر علػى أ٫بػاء خػٌب علػى يػد ٨بتلػف األخػصاص،
()4
كيف ٨بتلف العصور«.
كعليو ٲبكننػا أف ٬بلػص يف آخػر إُف أف الدراسػ الفنيػ الػٍب نقصػدىا ىػي :قػراءة ٝباليػ ٤بوضػوع مػا  ،تسػتهدؼ
كتفرده معتمدة يف ذلك على الذكؽ كا٤بقارن .
استصبلص قيمتو كالوقوؼ على خصائص ٛبيٌزه ٌ
-3

السلف حلظة نزولو.
التلقي الفِب للنص القرآين عند ّ

خػ ٌكل القػػرآف الكػػرٔف بوصػػفو كتػػااب متميػزا  ،منعطفػػا اترٱبيػػا يف حيػػاة البشػري كلهػػا ،سػػرؽ األضػواء » كأخػػذ
مكاف الصدارة يف حيػاة ا٤بسػلمْب منػذ أف نػزؿ مػن السػماء ؛ يرسػم معػاَف الطريػق  ،كيضػع أسػاس التشػريع  ،كيػنظم
السلوؾ  ،كيسموا ٗبدارؾ اإلنساف ،فليس عجيبا أف يلتف ا٤بسلموف حولو ؛ ينهلوف من ينابيعو  ،كيتظللػوف بظلػو ،
كيسّبكف على ىداه ،ك كػاف طبيعيػا أف يتػأملوا أسػلوبو ،كطػرؽ التعبػّب فيػو ،فيأخػذىم الػدىش  ،كٛبتلػئ قلػوهبم بنػور
()1
العقيدة  ،كتنبهر نفوسهم أماـ بيانو  ،كىم أساطْب البياف«.
) -)1ا٤برجع نفسو .79 ،
) -)2التصوير الفِب يف القرآف  ،سيد قطب،ط،13دار الشركؽ ،بّبكت1386 ،ىػ1966-ـ  ،ص.119
) -)3اإلبداع الفِب كتذكؽ الفنوف ا١بميل  ،علي عبد ا٤بعطي دمحم ،دار ا٤بعرف ا١بامعي  ،اإلسكندري 1985 ،ـ  ،ص.379
) -)4النقد الفِب دراس ٝبالي كفلسفي  ،جّبكـ ستولنيتز  ،إعداد فؤاد زكراي ،ص.124
)(1

-ببلغ القرآف بْب الفن كالتاريخ :دراس اترٱبي فني مقارن  ،فتحي أٞبد عامر ،د ط ،منشأة ا٤بعارؼ ا٤بصري ،د ت ،ص .10
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ىذه ا٢بّبة الٍب أ٤بت هبم ٤بػا طػالعوه  ،كأتملػوه كانػت نتيجػ إلدراكهػم ٗبػا أتػوه مػن عواطػف خػاعرة ،كملكػات
بياني أصيل ؛ فلقد الحظوا أنو مػن جػنس كبلمهػم لكنػو متفػرد الػنظم؛ فلػم يعهػدكا طريقتػو ،كَف ٱبطػر ٥بػم علػى ابؿ،
ذلك أنو » نزؿ يف قوـ بلغاء يرسلوف ا٣بطب البارع كينظموف القصائد الرائعػ  ،كيعقػدكف النػدكات النقديػ للموازنػ
بػػْب القػػائلْب ،كحػػْب أدىشػػهم القػػرآف إبعجػػازه  ،جعل ػوا يتػػأملوف آايتػػو كيتصػػفحوف سػػوره...فمن مػػاؿ مػػنهم إُف
اإلسػػبلـ ؛ فقػػد طػػالع نػػور البيػػاف دكف غطػػاء ،كمػػن ىًفَّ مػػع الباطػػل ؛ فقػػد صػػاكؿ نفسػػو مصػػاكل خػػديدة  ،حػ َّػٌب
اضػػطر إُف اإلذعػػاف لركع ػ مػػا يسػػمع  ،ككػػبل الف ػريقْب قػػد فهػػم البيػػاف القػػرآٓف فهػػم ا٣ببػػّب ا٤بػػدرؾ  ،ككاجػػو ضػػياءه
()1
مواجه الناظر البصّب«.
يؤرخػوا ؿ لدراسػ الفنيػ أك اإلعجػػاز الفػػِب للقػػرآف الكػػرٔف كمػػا يسػػميو الػػبعض  ،أف
كلقػػد اعتػػاد الدارسػػوف أف ٌ
يبدأكا يف التأريخ ٥بػذا العلػم مػن العصػر العباسػي ؛ ذلػك ٗبػا احتوتػو الدراسػات اللغويػ للقػرآف الكػرٔف يف ىػذا العصػر
يف نظػػرىم مػػن لفتػػات فنيػ  ،مث يقفػػزكف مباخػػرة إُف العصػػر ا٢بػػديث ،كالػػذم اخػػتهرت فيػػو الدراسػػات الػٍب تركػػز علػػى
ا١بانػػب الفػػِب ا١بمػػاِف للقػػرآف الكػػرٔف ،متجػػاكزين بػػذلك أىػػم مرحل ػ يف نظػػرم كانػػت مهػػدا ٤بػػيبلد ىػػذه الدراس ػ -
الدراس الفني  -أال كىي مرحل عصر النبوة ذلػك» أف القػوـ إذ ذاؾ درسػوا القػرآف دراسػ مػن يعػرؼ منػاحي القػوؿ
ا٤بصتلف يف بيانو ،كلئن فااهم الوقوؼ على ا٤بصطلحات الببلغي الػٍب ىيػأ ٥بػا تتػابع الػزمن فيمػا بعػد ؛ فلػم يفػتهم يف
()2
خيء جوىر ىذه ا٤بصطلحات ،إذ عرفوا بفطراهم ا٤بطبوع مكاف اإلٯباز كاإلطناب ،كموضع ا٢بقيق كاجملاز«.
ىنزلٍنىػا
كلقد كاف النيب  كىو أفصح الناطقْب كأبلػغ القػائلْب يتػوُف تفسػّبه  ،كتوضػيحو امتثػاال لقػوؿ ربػو  :ىكأ ى
ً ً
ػْب لًلنَّػ ً
ػاس ىمػػا نيػ ًٌػزىؿ إًلىػ ٍػي ًه ٍم ىكلى ىعلَّ يهػ ٍػم يىػتىػ ىف َّكػ يػركف [ النحػػل ، ]44 :فالرسػػوؿ العػػريب بفطرتػػو الصػػافي ،
إًلىٍيػ ى
ػك ال ػ ٌذ ٍكىر لتيػبى ػ ًٌ ى
كسليقتو ا٥بادي يعرؼ مكاف ا٢بسن يف البياف كمواضع الزلل ،كاف يوصي إبرخادات أدبي تدؿ على ا٘باىو الفِب إذ
ينه ػ ػ ػ ػػى ع ػ ػ ػ ػػن التش ػ ػ ػ ػػادؽ كالثرث ػ ػ ػ ػػرة ك التفيه ػ ػ ػ ػػق كتكل ػ ػ ػ ػػف األس ػ ػ ػ ػػجاع ا٤برذكلػ ػ ػ ػ ػ ؛ حي ػ ػ ػ ػػث ك ػ ػ ػ ػػاف يق ػ ػ ػ ػػوؿ(:إاييي ك
إِف الثراثركف ا٤بتفيهقوف)،كيعقب على من تكلف السػجع يف ٨باطبتػو فيقػوؿ  (:أسػجع
التشادؽ)،كيقوؿ(:أبغضكم ٌ
()3
كسجع الكهاف ).
كتعسػػر علػػيهم فهمػػو مػػن آايت القػػرآف الكػػرٔف  ،كعلػػى ىػػذا
كلقػػد كػػاف  يفسػػر مػػا أخػػكل علػػى ا٤بسػػلمْب،
ٌ
أيضػػا دأب صػػحابتو مهنع هللا يضر  ،كإف أحجػػم بعضػػهم  ،ك ٙبفػػظ عػػن القػػوؿ يف القػػرآف ٙبرجػػا منػػو ،كاهيبا،كتعظيمػػا ،فقػػد
ركل البصارم(ت256.ىػ)عن أيب ىريرةأف رسوؿ هللا  قاؿ((:)1إنو ليأيت الرجل العظيم السمْب يوـ القيام ال
يزف عند هللا جناح بعوض )،اقرأكا إف خئتم :فى ىبل نيًق ييم ى٥بيٍم يىػ ٍوىـ الٍ ًقيى ىام ً ىكٍزنان [.الكهف]105 :

) -(1خطوات التفسّب البيآف  ،رجب البيومي  ،د ط  ،الشرك ا٤بصري للطباع النشر  ،مصر 1971 ،ـ  ،ص.10
) -(2ا٤برجع السابق  ،ص ف.
 - 3انظر :إعجاز القرآف كالببلغ النبوي  ،مصطفى صادؽ الرافعي،ط،2دار الكتب العلمي ،بّبكت2003،ـ،ص.203
 -1صحيح البصارم ،أبو عبد هللا دمحم بن إ٠باعيل بن إبرىيم البصارم ،ترقيم كترتيب دمحم فؤاد عبد الباقي،ط،1دار ابن
ا٥بيثم،القاىرة1425،ىػ2004ـ،كتاب تفسّب القرآف،حديث رقم،4729:ص.563
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كما كاف تفسّبىم ٱبتلف حسب اختبلؼ معرفتهم أبساليب الكبلـ كفنوف القوؿ ،إال أنو كانت ٥بػم نظػرات
تفسّبي تضمنت لفتات فني مهم  ،مستمدة من قرهبم من رسوؿ هللا ، أكان٘ب عن إعمػا٥بم للفكػر،؛ حيػث
أف تركيب القرآف كما ٰبتويو من معآف ببلغيػ لفػت أنظػار العػرب ا٣بلػص فتػأملوه  ،فنظػره بعضػهم بفكػره كذكقػو يف
آي أك آايت فأصاب أك كاد ،كإف كانت تلك النظرات يغلب عليها الطابع اللغوم الذم فهموه من اآلي أبخصػر
()1
لفظ مثل قو٥بم ىغٍيػر متىجانً و
ف ًًٌإل ٍومث [ا٤بائدة  ،]103:أم غّب متعرض ٤بعصي .
ى ي ى
ً
ً
ً
ً
ىسػ ىػود مػ ىػن الٍ ىف ٍجػػر[ 
ض مػ ىػن ٍ
ػْب لى يكػ يػم ٍ
ا٣بىػٍػي ي
فحينمػػا نػػزؿ قولػػو تعػػاُف  :ىكيكليػواٍ ىكا ٍخػىػربيواٍ ىحػ َّػٌب يىػتىػبى ػ َّ ى
ا٣بىػٍػيط األ ٍ
ط األىبٍػػيى ي
البق ػػرة، ]187 :س ػػأؿ ع ػػدم ب ػػن ح ػػات:أٮب ػػا ا٣بيط ػػاف ا٤بعركف ػػاف؟ فق ػػاؿ(: ب ػػل ٮب ػػا س ػ ػواد اللي ػػل كبي ػػاض
النهار)،متنقبل اب٤بعُب من ا٢بقيق إُف اجملاز .
َّ ً
ػك ى٥بػي يػم األ ٍىمػ يػن ىكيىػػم م ٍهتىػ يػدك ىف [األنعػػاـ:
ين ىآمنيػواٍ ىكىَفٍ يىػٍلبً يسػواٍ إًٲبػىػانىػ يهم بًظيٍلػ وم أ ٍيكلىئًػ ى
ك٤بػػا نػػزؿ قػػوؿ هللا تعػػاُف:الػػذ ى
،]82خػػق ذلػػك علػػى ا٤بسػػلمْب فقػػالوا اي رسػػوؿ هللا :كأينػػا ال يظلػػم نفسػػو فقػػاؿ(:لػػيس ذلػػك كإ٭بػػا ىػػو الشػػرؾ،أَف
ً
ػيم [لقمػاف ،]13:كتفسػّب الظلػم ابلشػرؾ
ِب ىال تي ٍشػ ًرٍؾ ًاب ََّّللً إً َّف ًٌ
تسمعوا ما قاؿ لقماف البنو :ىاي بػي ىَّ
الش ٍػرىؾ لىظيٍل هػم ىعظ ه
على سبيل اجملاز.
أمػػا الصػػحاب  ،فقػػد كانػػت ٥بػػم كقفػػات ماتعػ مهمػ تنبػػئ عػػن حسػػهم الفػػِب الراقػػي ،كقػػد كػػاف عبػػد هللا بػػن
ػاركم عػػن
عبػػاس أكثػػر الصػػحاب اعتنػػاء بلغ ػ القػػرآف ،سػػاعده يف ذلػػك ٧بفوظػػو الواسػػع مػػن ت ػراث العػػرب ،كمػ ي
إجاابتو الشهّبة عن سؤاالت انفع بػن األزرؽ حػوؿ بعػض األلفػاظ القرآنيػ تنطػق أببلػغ الداللػ علػى سػع ٧بفوظػو
()2
كجودة تطبيقو.
يركم ابن جرير الطربم يف تفسّبه قوؿ هللا :أىيػود أىح يد يكم أىف تى يكػو ىف لىػوي جنَّػ ه ًمػن ًَّ٬بي وػل كأ ٍىعنى و
ػاب ىٍ٘بػ ًرم ًمػن
ى ٌ
ىى ى ٍ
ى
ً
ً
ً ً
ً
ات كأىصػابو الٍ ًكب ػػر كلىػو ذي ًريػَّ ه ضػع ىفاء فىأىصػابػها إً ٍعص ً ً
ك
ػت ىكػ ىذل ى
احتىػىرقى ٍ
ػار فيػػو ىان هر فى ٍ
ػار لىػػوي ف ىيهػا مػػن يك ًٌػل الث ىَّمػىػر ى ى ى ي ى ي ى ي ٌ ي ى
ى ىى ى ه
ىٍٙبت ىهػا األىنٍػ ىه ي
يػب ػًػْب اَّلل لى يكػػم اآلاي ً
ت لى ىعلَّ يكػ ٍػم تىػتىػ ىف َّكػ يػركف [البقػػرة ،]266:أف عمػػرسػػأؿ النػػاس عػػن ىػػذه اآليػ  ،فمػػا كجػػد أحػػدا
يى ٌ ي ٌي ي ى
يشفيو حٌب قاؿ ابن عباس كىو خلفػو :اي أمػّب ا٤بػؤمنْب إٓف أجػد يف نفسػي منهػا خػيئا  ،فالتفػت إليػو كقػاؿٙ :بػوؿ
ىاىنػػا َف ٙبقػػر نفسػػك؟ قاؿ:ىػػذا مثػػل ض ػربو هللا  فقػػاؿ :أيػػود أف يعمػػل أحػػدكم عمػػره بعمػػل أىػػل ا٣بػػّب كأىػػل
السعادة حٌب إذا كاف أحوج ما يكوف إُف أف ٱبتمو ٖبّب حْب فػُب عمػره ،كاقػَبب أجلػو خػتم ذلػك بعمػل مػن عمػل
()1
أىل الشقاء فأفسده كلو فحرمو أحوج ما كاف إليو .
كمع ىذا فإف القوـ آنذاؾ َف يتعرضوا لقضي اإلعجاز القرآٓف ،كما كاف ذلك إٮباال لشأف القرآف  ،كال تقصّبا
يف حقػػو ،ك إ٭بػػا كػػاف إعظامػػا ألمػػره  ،كاهيبػػا ٤بقامػػو  ،كصػػوان لػػو مػػن أف يكػػوف غرضػػا لػػآلراء كاألى ػواء  ،كميػػداان
للجدؿ كا٣ببلؼ  ،فقد» اهيب كثّب من الصحاب كالسلف ٩بن كػانوا علمػاء ابللغػ فقهػاء يف الػدين تفسػّب القػرآف،

 -1فجر اإلسبلـ  ،أٞبد أمْب ،ط،9مكتب النهض ا٤بصري ،1964،ص.131
 -2انظر ىذه ا٤بناقش يف  :اإلتقاف يف علوـ القرآف ،جبلؿ الدين السيوطي ،د ط ،دار الفكر ،د ت،ج،1ص 120كما بعدىا.
) -(1انظر ىذه النماذج كغّبىا يف  :خطوات التفسّب البيآف  ،رجب البيومي  ،ص 10ك ما بعدىا.
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كتركوا القوؿ فيو خوؼ الزلل كالقوؿ فيو ابلرأم كالتَّأِف على هللا  يف الكشف عن مراده من كبلمو الذم ال يعلػم
()1
أتكيلو إال ىو تبارؾ كتعاُف«.
اَّللي ىعلىػى يكػ ًٌػل ىخ ٍػي وء م ًقيتنػػا [النسػاء ،]85 :فقػػاؿ:أم
كركم أف أاب بكػرسػئل عػػن قػوؿ هللا تعػػاُف :ىكىكػا ىف ٌ
٠باء تظلِب كأم أرض تقلِب إف قلت يف كتاب هللا ما َف أعلم  ،ككػاف عمػر بػن ا٣بطػاب ،كىػو مػن الفصػاح يف
ذركة السناـ كالغارب  ،يقرأ قولو تعاُف :ىكفىاكً ىه ن ىكأ اىاب [عبس،]31 :فبل يعرفو  ،فّباجع نفسو كيقوؿ ما األب؟ مث
()2
يقوؿ :إف ىذا تكلف منك اي بن ا٣بطاب.
كلقػد كػاف ٥بػػذا التهيػب كلتلػك الرىبػ أسػباب كثػػّبة ،مػن بينهػا أهنػػم كػانوا يؤمنػوف إٲبػػاان ال يداخلػو خػػك  ،كال
ٚبالطو ريب أف ىذا القرآف معجزة الرسوؿ الٍب أيده هللا تعاُف هبا٥ ،بذا فهو ليس ٦باال للبحث ،كا٣بوض فيو أمػر
عسّب لدقتو كخطورتو .كلعل أىم تلك األسباب ىو أهنم كانوا عرب ألسن ؛ فأدركوا بفطػراهم السػليم  ،كذكقهػم
العريب الصحيح ببلغ القرآف كإعجازه ؛ فاستغنوا بذلك عن ا٤بسأل عن معانيو كعن الكبلـ فيو.
ك٩ب ػػا ي ػػدؿ عل ػػى إدراؾ الن ػػاس كقتئ ػػذ لببلغػ ػ الق ػػرآف كإعج ػػازه إدراك ػػا فطػ ػراي ،م ػػا ركل أف أعرابي ػػا ٠ب ػػع رج ػػبل
يقرأ:فىاص ىد ٍع ًٗبىا تيػ ٍؤمر[ا٢بجر،]94 :فسجد كقاؿ ":سػجدت لفصػاحتو" ،ك٠بػع آخػر يقػرأ:فىػلى َّمػا استىػيأ ً
ٍ
ىسػواٍ مٍنػوي
ٍٍ ي
ىي
صواٍ ىً٪بياا  [يوسف  ،] 80:فقاؿ :أخهد أف ٨بلوقا ال يقدر على مثل ىذا الكبلـ.
ىخلى ي

-4

الدراسة الفنية للقرآف الكرًن يف تراث األقدمْب.

ظػػل القػػوـ علػػى طبػػاعهم الصػػحيح كألسػػنتهم السػػليم يف غػػُب عػػن الكػػبلـ يف القػػرآف ككجػػو إعجػػازه ،ك٥بػػذا َف
يتكلم ػوا يف ذلػػك ،كَف يلتفت ػوا إليػػو ألف برىانػػو قػػائم يف نفوسػػهم إُف أف ظهػػر يف ٦بتمػػع ا٤بسػػلمْب ا٤بغرضػػوف أعػػداء
َّس ٗبقػاالت ضػال تسػتهدؼ النيػل مػن
اإلسبلـ من أىل التشكيك الذين جاىركا ابلزيغ  ،كابلقوؿ يف القػرآف ،كابلػد ًٌ
اإلسبلـ كأىلو ؛ ٗبحاكل النيل ابلتشكيك يف أقدس ما عندىم  ،كىو القرآف العظيم.
أضف إُف ذلك تبدؿ أحواؿ العرب  ،كفساد ذكقهم كألسنتهم ؛ فاستدعى األمر أف ينفر من ا٤بسػلمْب رجػاؿ
يػػذكدكف عػػن كتػػاهبم  ،كيػػدافعوف عػػن حياضػػو  ،كقػػد ا٘بهػػت جهػػودىم إُف دراسػ اجملػػاز يف القػػرآف الكػػرٔف ٤ ،بعرفػ
اال٘باىات الفني الٍب انطول عليها ا٣بطاب القرآٓف  ،كىذه الدراسات حٌب كإف غلػب عليهػا الطػابع اللغػوم ؛ إال
أهنػػا تضػػمنت ﵀ػػات فني ػ رائع ػ ك٤بسػػات بياني ػ تػػدؿ علػػى سػػبلم ذكقهػػم  ،كحسػػن إدراكهػػم ٤بوضػػع ا١بمػػاؿ يف
القرآف الكرٔف كلقد كاف»أكؿ من عرؼ أنو تكلم بلفظ اجملاز أبو عبيدة( ت210:ىػ)يف كتابو "٦باز القرآف" ،كا٢بق
أف ىذا الكتاب كاف أقدـ مؤلف عريب حفظو الَباث خاصا بغريب القرآف ،فهو أقرب إُف تفسّب غريب القرآف منو
إُف الكشف عن كجوه البياف فيو.
كيتنػػاكؿ أبػػو عبيػػدة يف ٦بػػاز القػػرآف مػػن فاٙبػ الكتػػاب سػػورة سػػورة  ،فيعػػرض لكػػل سػػورة خػػارحا مػػا فيهػػا مػػن
كلمات مفسرا غريبها ذاكرا من الشعر العريب الفصيح ما يؤيد ا٤بعُب الػذم فضػلو علػى غػّبه ،كقػد توسػع يف تصػوير
) -(1نظري اإلعجاز القرآٓف كأثرىا يف النقد العريب القدٔف ،أٞبد سيد دمحم عمار،ط،1دار الفكر،دمشق1418،ىػ1998ـ  ،ص.25
) -(2اإلتقاف يف علوـ القرآف ،السيوطي،ج،1ص.113
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ا٣بصػائص التعبّبيػ كالداللػ بلفػػط ا٣بصػوص علػى معػػُب العمػوـ ،كبلفػظ العمػوـ علػػى معػُب ا٣بصػوص ،ككمصاطبػ
الواحػد ٨باطبػ ا١بميػػع ك٨باطبػ ا١بميػع ٨باطبػ الواحػد ،ك٨باطبػ الواحػػد ٨باطبػ االثنػْب ،كتنبػػو إُف التقػدٔف كالتػػأخّب،
كااللتفات ،كالكناي »كما أف كتاب اجملاز يف زمنو ا٤بتقدـ  ،قد تناكؿ بعض ما عرؼ أخّبا بعلم ا٤بعآف ،فهو بػذلك
ٰبمل بذكرا كثّبة لغراس علمػي الببلغػ (ا٤بعآف كالبيػاف) ،كقػد اتٌسػعت مقدمتػو األكُف لكثػّب مػن األمثلػ القرآنيػ الػٍب
توقف الدارس على أساليب العرب يف الكبلـ«(،)1كما اخػتمل علػى علػم العربيػ لعصػره ،إذ ض ٌػم أفػانْب ٨بتلفػ ٤بػا
ػس بػيٍنػيىانىػوي ىعلىػى تىػ ٍق ىػول
تدكر حولو مسائل النحو كاللغ ،كالببلغػ متجػاكرة غػّب متفرقػ  ،مثػل قولػو تعػاُف :أىفى ىم ٍػن أ َّ
ىس ى
ً
و و
ػار بً ًػو ًيف ىان ًر ىج ىهػن ىَّم [التوبػ  ،] 109 :فقػد
ض ىو واف ىخٍيػهر أىـ َّم ٍن أ َّ
اَّللً ىكًر ٍ
م ىن ٌ
س بػيٍنػيىانىػوي ىعلى ىػى ىخػ ىفا يج يػرؼ ىىػار فىانٍػ ىه ى
ىس ى
أتبػػع اآليػ بتحليػػل بيػػآف  ،كعػ ٌدىا مػن ٦بػػاز التمثيػػل حػػْب قػػاؿ »:ك٦بػػاز اآليػ ٦بػػاز ٛبثيػػل ألف مػػا بنػػوه علػػى التقػػول
أثبت أساسا من البناء الذم بنوه على الكفر ،كالنفاؽ ،فهو على خفا جرؼ ،كىو ما ٯبرؼ من األكدي فبل يثبػت
()2
البناء عليو«.
كبعػػد كتػػاب اجملػػاز كػػاف كتػػاب" معػػآف القػػرآف" أليب زكػراي الفػ ٌػراء(ت 207ىػػ)،كالذم أَف بكثػػّب ٩بػػا قالػػو أبػػو
عبيػػدة مػػن مسػػائل البيػػاف ،كىػػو َف يقػػف عنػػد الغريػػب بتفسػػّب ،كتوضػػيح معنػػاه ،كبيػػاف إعرابػػو فقػػط،إذ ٙب ػ ٌدث عػػن
تركي ػ ػػب ا١بمل ػ ػ القرآنيػ ػ ػ  ،يف تق ػ ػػدٔف كلمػ ػ ػ عل ػ ػػى أخ ػ ػػرل ،كيف خ ػ ػػركج االس ػ ػػتفهاـ ع ػ ػػن معن ػ ػػاه ا٢بقيق ػ ػػي إُف مع ػ ػػُب
٦بازم،كاالنتقػػاؿ م ػػن ٨باطب ػ الشػػاىد إُف الغائ ػػب،كعن ال ػػبعض ي ػراد ب ػػو الك ػػل كاإلخبػػار ع ػػن الواح ػػد ابالثن ػػْب ،أك
الضػػد كغّبىػػا،مع كجػػود تلػػك اللمسػػات الفني ػ الػػٍب َف ٱبػػل منهػػا كتابػػو »حػػوؿ
ا١بمػػع ،كاسػػتعماؿ اللفػػظ يف ا٤بعػػُب ٌ
صياغ اآلايت كتركيبها ابلرغم من كلعو ابلنحو كالقراءات ،كتلك اللمحػات الفنيػ ا٤بنتثػرة ىنػا كىنػاؾ يف تضػاعيف"
معػػآف القػػرآف" كانػػت تػػدكر حػػوؿ ٧بػػور النحػػو أك اللغػ أك القػراءة ٩بػػا يػػدؿ علػػى أ ٌف للرجػػل العػػاَف ابعػػا كبػّبا يف علػػم
()3
ت كردةن ىكال ًٌدى ً
اف[ الرٞبن »:] 37:ترسم
النحو كالقراءات« .من ذلك مثبل قولو معلقا على قولو تعاُف :فى ىكانى ٍ ى ٍ ى
ى
لوح ٤بنظر من مناظر يػوـ القيامػ  ،يثػّب الػذعر كا٥بلػع ،فهنػاؾ ٠بػاء تنشػق كتتصػدع ،كىنػاؾ لػوف أٞبػر مػزعج كىنػاؾ
م ػػن ٯب ػػرم كتل ػػك عناص ػػر م ػػن عناص ػػر الص ػػورة ال ػػٍب ت ػػوحي اب٣ب ػػوؼ كالقل ػػق مع ػػاكدة ال ػػنفس يف خ ػػأف اإلٲب ػػاف اب﵁
()4
كالتصديق بنبوة النيب«.
كمنو نعلم أنو(معآف القرآف)،كاف خطوة اتلي ٣بطوة ابن عباس يف التفسػّب األديب ،ألف ابػن عبػاس كرجػاؿ
طريقتػػو كػػانوا يعتمػػدكف علػػى ا٢بػػس العػػريب يف فهػػم الػػنص القػػرآٓف قبػػل أف ٚبط ػوا العربي ػ خطػػوة مػػا يف أتليػػف العلػػوـ
كتػػدكين ا٤بعػػارؼ ،أمػػا أبػػو عبيػػدة فقػػد حػػذا حػػذك ىػػذه الطبق ػ فػػاحتكم إُف لغ ػ العػػرب يف فهػػم الػػنص كاالسػػتئناس

) -(1خطوات التفسّب البيآف ،رجب البيومي،ص.47
)٦ -)2باز القرآف ،أبو عبيدة معمر بن ا٤بثُبٙ ،بقيق :دمحم فؤاد سركْب ،دط ،مؤسس الرسال ،بّبكت،ج،1ص.269
) -(3ببلغ القرآف بْب الفن كالتاريخ  ،أٞبد فتحي عامر  ،ص.19
) -) 4معآف القرآف ،أبو زكراي ٰبي بن زايد الفراء،ط،3عاَف الكتب،بّبكت1403،ىػ1983ـ،ص.223
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ابلشػاىد ،مث انتفػع مػع ذلػك ٗبػا ٛبصضػت عنػو ا٢بركػ الثقافيػ مػن ٕبػوث علميػ مثمػرة ،فقػدـ ٦بػازه حػافبل أبطايػػب
()1
اللغ كالنحو كالببلغ .
لكػػن الفػراء كػػاف لػػو مػػن الػػذكؽ مػػا أمكنػػو مػػن»إدراؾ مػػا يف نظػػم القػػرآف مػػن حسػػن اإليقػػاع بػػْب الفواصػػل يف
()2
رؤكس اآلم،كىي ﵀ يف موسيقى القرآف عجز عنها سابقو يف التأليف كمعاصره أبو عبيدة«.
كيف العصر نفسو كتب ا١باحظ(ت 225ىػ)"البياف كالتبيْب" ك" ا٢بيواف " ك"نظم القػرآف" ،كا٤بتأمػل يف كتابيػو
األكلْب يرل أف ا١باحظ كاف ينظر يف عمق إُف ما يشيع يف جػو الػنص القػرآٓف مػن أتمػبلت بعيػدة ا٤بػدل كإٰبػاءات
عظيم ا٣بطر يف ٦باؿ القوؿ ،لذلك كاف»رجل التفسػّب البيػآف األكؿ الػذم فػتح أكمامػو ،كرسػم طريقػو ألف الرجػل
ٗبا يضرب من أمثل قرآني علػى مػا يريػد مػن فنػوف الببلغػ  ،كأسػاليب البيػاف قػد جعػل القػرآف القمػ الػٍب تتجػو إليهػا
األنظار السديدة عند التمػاس الػنمط العػاِف مػن الفػن الرفيػع ،فأطػاؿ يف االستشػهاد بفرائػده ،ككقػف عنػد كثػّب مػن
آايتػػو ٧بلػػبل خػػارحا كمهتػػداي إُف أسػرار تفتحػػت مغاليقهػػا علػػى يديػػو حػػٌب اجتمػػع لػػو مػػن ذلػػك أصػػوؿ كافي ػ كانػػت
أسػ ػػاس الببلغ ػ ػ العربي ػ ػ الوطيػ ػػدة ،كعلػ ػػى عمػ ػػدىا الراسػ ػػص هنػ ػػض الفػ ػػن الببلغػ ػػي خ ػ ػامخ الػ ػػذرل متسػ ػػع األهبػ ػػاء
()3
كاألرحاب«.
ككتػػاب ا١بػػاحظ ا٤ب وسػػوـ بػ ػ ( نظػػم القرآف)،كػػاف نبعػػا مهمػػا يف اتريػػخ الدراسػػات القرآني ػ ا٤بتعلق ػ ابإلعجػػاز
القرآٓف مث َف يلبث أف تفجرت بعده ينابيع ،كإف كػاف ىػذا الكتػاب مفقػودا  ،كَف يبػق منػو إال تلػك الشػذرات ا٤بنبثػ
يف كتابيو "البياف كالتبيْب" ك"ا٢بيواف" ،كبعضهما مبعث للنظر كالتأمػل  ،كدليػل علػى الػذكؽ ا٤برىػف ،كبعضػها جػاء
إخارة عابرة ٙبتاج إُف ٛبحيص كتدقيق.
قاؿ ا١باحظ معلقا على قولو تعاُف :ىكى٥بيٍم ًرٍزقيػ يه ٍم فً ىيها بيكىٍرنة ىك ىع ًشياا[ مرٔف »:] 62 :كليس يف ا١بن بكر كال
عشػػي ،كلكنػػو علػػى مقػػدار البكػػر كالعشػػياف كعلػػى ىػػذا قػػوؿ هللا :كقىػ ى َّ ً
ين ًيف النَّػػا ًر ً٣بىىزنىػ ً ىج ىهػن ىَّم[ غػػافر:
ػاؿ الػػذ ى
ى
،] 49كا٣بزن ا٢بفظ كجهنم ال يضيع منها خيء فيحفظ كال ٱبتار دخو٥با إنسػاف فيمنػع منهػا ،كلكنهػا ٤بػا قامػت
()4
ا٤ببلئك مقاـ ا٢بافظ ا٣بازف ٠بيت بو«.
يظهر من ىذا أف ا١باحظ كثّبا مػا ٰبكػم ذكقػو يف تنػاكؿ اآلايت الػٍب يتأملهػا كقػد كػاف ذلػك خطػوة مهمػ يف
الدراسػات القرآنيػ »حيػث أف تلػػك اللفتػػات البيانيػ الػػوجيزة كانػػت األسػاس الػػذم بػِب عليػػو صػػرح البيػاف العػػريب مػػن
()1
بعد«.
فلقػػد نظػػر ا١بػػاحظ إُف ألفػػاظ القػػرآف كمعانيػػو ،فأطػػاؿ النظػػر الفػػاحص ليهتػػدم إُف فطػػن ابرع ػ يف التحليػػل
كاالستنتاج كانت عوف الببلغيْب ٝبيعا يف كثّب ٩با كتبوه عن اللفظ كا١بمل كالصورة»فما ٙبدث البلغاء عن فصاح
) -(1خطوات التفسّب البيآف  ،رجب البيومي  ،ص.62
) -(2ببلغ القرآف بْب الفن كالتاريخ  ،فتحي أٞبد عامر  ،ص.23
) -(3خطوات التفسّب البيآف  ،رجب البيومي  ،ص.64
) -(4البياف كالتبيْب ،أبو عثماف بن ٕبر ا١باحظٙ ،بقيق :دركيش جويدم ،ا٤بكتب العصري ،صيدا،بّبكت1423،ىػ2003ـ،ج،1ص .172
) -(1ببلغ القرآف بْب الفن كالتاريخ  ،فتحي أٞبد عامر  ،ص.44
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الكلم ػ كفصػػاح الكػػبلـ كأس ػرار ا٢بػػذؼ كالػػذكر كمواضػػع اإلٯبػػاز كاإلطنػػاب ،كٝبػػاؿ التشػػبيو كالكناي ػ كاالسػػتعارة
كغّبىػػا مػػن األب ػواب إال بعػػد أف عػػرض ٥بػػم ا١بػػاحظ فنػػوان متفرق ػ مػػن استشػػفافو الػػذكقي لكتػػاب هللا...لقػػد كػػاف
لؤللفػػاظ يف إحسػػاس ا١بػػاحظ أركاح تثقػػل كٚبػػف كتعل ػوا كاهػػبط ككتػػاب هللا مي ػزاف دقيػػق ٥بػػذه ا٣بف ػ حػػْب تػػركؽ يف
()1
موضع فتذكر ك٥بذا الثقل حْب ينبوا عنو ا٤بكاف«.
إذف فنظػػرة ا١بػػاحظ لؤلسػػلوب القػػرآٓف كانػػت نظػػرة عقليػ ٦بػػردة تتػػأثر بذكقػػو ا٣بػػاص فهػي نظػػرة ذىنيػ فنيػ يف
أساسها مع أهنا َف تكن ٥با قاعدة عامػ لؤلسػلوب القػرآٓف تنػدرج ٙبتهػا ىػذه اللفتػات الفنيػ  ،بػل كمػا أسػلفت كػاف
خذرات منتثرة ىنا كىناؾ من غّب ترابط كال اتساؽ ،كعليو َف تكن الػدالالت الببلغيػ يف دراسػاتو القرآنيػ مقصػودة
لذااها ًٌ
لتكوف نظري عام  ،كإ٭با كانت انسيااب أتثراي يفيض يف بعض ا٤بواقف دكف بعض.
كبعد ا١باحظ أييت تلميذه ابن قتيب (ت 276ىػ )،الذم كضع كتابو" أتكيل مشػكل القػرآف الكػرٔف "،كقػد اهيػأ
لتأليفو بعػد أف ىضػم يليػف مػن سػبقوه كاجملػاز أليب عبيػدة كبعػد أف اسػتفاد مػن مواقػف ٕبػوث أسػتاذه ا١بػاحظ يف
ىػػذا اجملػػاؿ ،كقػػد ٙبػػدث عػػن اجملػػاز عام ػ مث عقػػد اباب لبلسػػتعارة كللمقلػػوب كللحػػذؼ كاالختصػػار كلتك ػرار الكػػبلـ
كال ػزايدة فيػػو ،كللكناي ػ كالتع ػريض ،ك٤بصالف ػ ظػػاىر اللفػػظ معنػػاه »،أمػػا ا٤بعػػآف الببلغي ػ عنػػد ابػػن قتيب ػ فقػػد كانػػت
خذرات تنتشر يف تصانيف كتابو كخصوصا يف ابب التكػرار كاجملػاز كا٤بقلػوب كىػي داللػ صػادق علػى أنػو أفػاد مػن
أستاذه ا١بػاحظ ،كمػا تػدؿ علػى أنػو صػاحب بصػر كذكؽ يف حقػل الدراسػات القرآنيػ ابعتبػار القػرآف فنػا قوليػا ٠بػا
()2
على سائر فنوف القوؿ كتفرد ابإلعجاز يف نظمو كتركيبو كبقي أسلوبو معجزة الزماف كا٤بكاف«.
كيبلغ ا٤بؤلف غاي اإلتقاف كا١بودة حْب يتبع لفظا كاحدا من األلفاظ القرآني لّبل كيف مضػت بػو االسػتعارة
ً
َّ ً
ً
اَّللً يى ٍم فً ىيها ىخالً يدك ىف 
ين ابٍػيىض ٍ
وى يه ٍم فىفي ىر ٍٞبى ٌ
َّت يك يج ي
إُف خٌب ا٤بعآف حيث يقوؿ مثبل »:كمن االستعارة ىكأ َّىما الذ ى
[ آؿ عمراف ،] 107:يعِب جنتو ٠باىا رٞبتو ألف دخولوىم إايىػا كػاف برٞبتػو ،كمثلػو قولػو:فىأ َّىمػا الَّ ًػذين آمنػواٍ ًابَّللً
ٌ
ى ىي ٌ
ضػ وػل  [ النسػػاء  ،] 175 :كقػػد توضػػع الرٞب ػ موضػػع ا٤بطػػر ألنػػو ينػػزؿ
صػ يػمواٍ بًػ ًػو فى ىسػػيي ٍد ًخلي يه ٍم ًيف ىر ٍٞبىػ و ًٌمٍنػػوي ىكفى ٍ
ىك ٍاعتى ى
ً ً
ػْب يى ىػد ٍم ىر ٍٞبىتً ًػوأل األعػراؼ ]57 :يعػِب ا٤بطػر ،كقػاؿ:قيػل لَّػ ٍػو
برٞبتػو قػاؿ تعػاُف :ىكيى ىػو الَّػذم يػيٍرس يػل ال ًٌػرىاي ىح بي ٍشػنرا بىػ ٍ ى
ػاس ًمػن َّر ٍٞبػ و
اَّللي لًلنَّ ً
أىنتي ٍم ٛبىٍلً يكو ىف ىخىزآئً ىن ىر ٍٞبىً ىرًٌيب [ اإلسراء  ] 100 :يعِب مفاتيح رزقو ،كقاؿ تعاُف :ىما يىػ ٍفتى ًح َّ
ى
()1
ك ى٥بىا [فاطر  ] 2:أم من رزؽ«.
فى ىبل ٩بيٍ ًس ى
مث ظهر الرمآف (ت386 .ىػ) بكتابو "النكت يف إعجاز القرآف" حيػث ٝبػع فيػو ألػواف ٝبػاؿ التعبػّب القػرآٓف،
كحسن أتليفو ،كإحكاـ نظمو ،ككشف فيو عن ركع األداء ،كالتناسػق فيمػا بػْب لفظػو كمعنػاه  ،كيف ٨باطبتػو القػرآف
للغرائػػز كالشػػعور ،كتصػػويره ٣بلجػػات الػػنفس اإلنسػػاني  .كعليػػو» كانػػت دراسػ فنيػ عميقػ تتعلػػق إبعجػػاز األسػػلوب
القػػرآٓف ،كالببلغػ كفػػن مػػن فنػػوف القػػوؿ؛ فقػػد ٝبػػع فيػػو ركعػ مػػن قبلػػو يف نظػرااهم ا٤بنتثػػرة يف تضػػاعيف كتػػبهم حػػوؿ

) -(1خطوات التفسّب البيآف  ،رجب البيومي  ،ص.81
) -(2ببلغ القرآف بْب الفن كالتاريخ  ،فتحي أٞبد عامر  ،ص.67

) -(1أتكيل مشكل القرآف ،أبو دمحم عبد هللا بن مسلم ابن قتيب ،خرح كنشر أٞبد صقر،ط،3ا٤بكتب العلمي ،القاىرة1401،ىػ1981ـ  ،ص.110
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حسو ،كذكقو كحصاف عقلو كبعد مرماه ٤با كراء الصػور الببلغيػ يف القػرآف مػن
إعجاز النظم ،كزاد ٗبا يدؿ على رق ٌ
()1
إاثرة للحس ،كرسم للعواطف كتشصيص للمعُب الذىِب حْب ينبض يف عاَف ا٤برئيات«.
كقػػد تنػػاكؿ الرمػػآف اآلايت تنػػاكال فيػػو األداء النفسػػي كاألداء التصػػويرم إذ كػػاف أكؿ مػػن تكلػػم عػػن ا١بانػػب أك
األثػػر النفسػػي يف االسػػتعارة ،كعلػػى ىػػذا ا٤بسػػتول الػػذم يػػدرؾ خصػػائص ا١بمػػاؿ يف الػػنظم كمػػا يتصػػل بػػو  ،كيعػػي
القيم الفني للكلم يف ا١بمل كللجمل يف العبارة  ،كمػا تعمػق يف دراسػ التشػبيو كتناكلػو تنػاكال ذكقيػا ،كمػا ٙبػدث
عػػن صػػور أخػػرل كػػالتبلؤـ كا٤بزاكج ػ كا٤ببالغ ػ كاإلٯبػػاز ،تضػػاؼ إُف تناكلػػو الفريػػد كا١بديػػد للتشػػبيو كاالسػػتعارة٩ ،بػػا
أضاؼ إُف الدراس الفني ٭بطا جديدا متوخيا فيها ا١بانب النفسػي كالتػأثّب الوجػدآف  ،كلقػد تنبػو الرمػآف إُف طريقػ
القرآف يف ٨باطب الغرائػز البشػري بدقػ تصػويره ٣بفػااي الػنفس ككػاف النسػق الفػِب يف ىػذا الصػدد صػورا تنػبض اب٢بركػ
()2
كتتفاعل يف ٦باؿ ا٢بس فيربز ا٤بعُب كتتماكج األفكار.
كعليػػو ٲبكنػػِب أف أقػػوؿ أف مػػا قدمػػو الرمػػآف ،يعتػػرب ٕبػػق أكؿ دراسػ فنيػ ٛبيػػزت ابلدقػ كالوضػػوح ،كالتماسػػك،
فتحت الباب كاسعا أماـ دراسات أخرل تلتها.
كمن الدراسات ا١بادة الٍب كشفت عن فني القرآف كتاب" بياف إعجاز القرآف "للصطايب(ت388.ق)،حيث
ٙبدث عن األسلوب ،فمنو البليغ الرصْب ا١بزؿ كمنو الفصيح القريب السهل كمنو ا١بائز الطلق الرسل ،كلقػد تفػرد
ا٣بطايب عن سابقيو كمعاصريو بتلك اإلخارة الدقيقػ إُف حقيقػ األسػلوب فهػو ال يعطػي األٮبيػ للفػظ كحػده  ،كال
للمعػُب كحػػده ،كلكنػو يعطيهػػا للػنظم الػػذم ٯبمػع بػػْب األمػرين فػػالكبلـ عنػده يقػوـ أبخػياء ثبلثػ  -1 :لفػظ حامػػل
 -2معُب بو قائم  -3رابط ٥بما انظم.
ً
ب [يوسػػف ،]17:الػػذين زعمػوا أف كلمػ
يقػػوؿ ا٣بطػػايب رادا علػػى ا٤بعَبضػػْب علػػى قولػػو تعػػاُف:فىأى ىكلىػػوي الػ ٌذئٍ ي
(افَبس) ىنا أصح من كلم أكل إذ أف االفَباس خاص ابلسباع أما األكل فيعم كل آكل من ا٢بيػواف كاإلنسػاف»:
إف االفَباس معناه يف فعل السبع القتػل فحسػب ،كأصػل الفػرس دؽ العنػق ،كالقػوـ إ٭بػا ٌادعػوا علػى الػذئب أنػو أكلػو
أكبل ،كأتى على ٝبيع أجزائو كأعضائو فلم يَبؾ مفصػبل كال عظمػا كذلػك أهنػم خػافوا مطالبػ أبػيهم إايىػم أبثػر ابؽ
يشهد بصح ما ذكركه فادعوا فيو األكل ليزيلوا عن أنفسهم ا٤بطالبػ  ،كالفػرس ال يعطػي ٛبػاـ ىػذا ا٤بعػُب فلػم يصػلح
على ىذا أف يعرب عنو إال ابألكػل علػى أف لفػظ األكػل خػائع االسػتعماؿ يف الػذئب كغػّبه مػن السػباع كحكػى ابػن
الس ػػكيت يف ألف ػػاظ الع ػػرب ق ػػو٥بم :أك ػػل ال ػػذئب الش ػػاة فم ػػا ت ػػرؾ منه ػػا اتم ػػورا«( .)1مث ٲبض ػػي مستش ػػهدا ابلش ػػعر
كاب٢بديث النبوم كىو كما نرل يتناكؿ الفركؽ اللغوي مع االستشهاد بطريق فني ٝبيل تقنع كٛبتع .
كخبلصػ القػػوؿ أف ا٣بطػػايب ٛبػػم مػػا بػػدأه الرمػػآف كأضػػاؼ إليػػو بعرضػػو للعبػػارة مػػن حيػػث الوحػػدة لفظػػا كمعػػُب
كنظمػا  ،كأنػو تنػاكؿ الصػػورة البيانيػ معلػبل أسػػباب ٝبا٥بػا كاخػفا عمػا كرائهػػا مػن حيػث الكلمػػات الػٍب تػدؿ عليهػػا،
) -(1ببلغ القرآف بْب الفن كالتاريخ  ،فتحي أٞبد عامر ،ص.84
) -(2ا٤برجع نفسو ،ص.90
) – (1بياف إعجاز القرآف ،ضمن ثبلث رسائل يف اإلعجاز ،أبو سليماف أٞبد بن دمحم ا٣بطايب ٙ ،بقيق :دمحم خلف هللا ك زغلوؿ
سبلـ،ط،2دار ا٤بعارؼ،مصر1387،ق1968،ـ،ص.37

جملة املدونة :الصية اخلامصة ،العدد املسدوج ( ،)71- 71حمرو ٍ7441ـ /أكتوبر 1171و

143

كىو على ٛبكينو من دالالت اللغ كخصائص اللفظ  ،كبعرضو لؤلثر النفسي لػآلايت يف آخػر رسػالتو كإف كػاف قػد
سبق إُف ىذا إال أف ما تناكلو كاف دليبل مهما للمعآف الثاني كراء النظم.
كللباقبلٓف(ت403:ىػ) أيضا بعض اإلضافات ا٤بهمػ الػٍب ٲبكػن عػدىا مػن اللفتػات الفنيػ ا٤بهمػ يف الدراسػ
القرآني ػ ٗبػػا تنػػاثر لػػو مػػن آراء يف ":التمهيػػد كاالنتصػػار كاإلعجػػاز" كإف غلػػب عليػػو الطػػابع الكبلمػػي ،إال أنػػو تنػػاكؿ
النظم القرآٓف ابعتباره عمبل فنيا موحدا ،إذ أطنب يف ذكر ا٤بعآف الثاني الٍب يستدعيها النظم القػرآٓف كلػو كإبخػاراتو
البلمع الٍب تدؿ على فطنتو كذكقو ،كلوال انشغالو ابلرد على ا٤بعَبضْب كاجملادلْب يف القرآف لكنا قد رأينا لو ما يثلج
الصدر يف ىذا اجملاؿ.
كيتجلى ذلك يف دراستو الفني لسػوريت غػافر كالنمػل إذ أخػذ يعػرض آايت السػورة الواحػدة تلػو األخػرل رابطػا
بْب معانيها مث الكلم  ،مث عرض لبناء السورة ٝبيعها.
أما الشػريف ا٤برتضػى صػاحب كتػاب" األمػاِف" فقػد كقػف أحيػاان إُف سػرد آراء قويػ يف الػنص الواحػد ٚبتلػف
ا٘باىػػا كمش ػراب  ،ككلهػػا موضػػع النظػػر كاالعتبػػار ،كىػػذه أىػػم ميػػزة يف تناكلػػو إذ تتعػػدد اآلراء كتتنػػوع ا٤بواقػػف كتكثػػر
اللفتات.
كما ٲبكننا أف نعد أاب ىبلؿ العسكرم(ت395:ىػ)من الذين كانت ٥بم لفتات فنيػ يف دراسػ القػرآف الكػرٔف
يف كتابو الصناعتْب الذم نبو يف مقدمتو إُف أٮبي علم الببلغ  ،كأنو من العلػوـ الواجػب تعلمهػا بعػد معرفػ هللا جػل
ثن ػػاؤه ،كق ػػد تكل ػػم ع ػػن الفص ػػاح كالببلغػ ػ كاإلٯب ػػاز كاإلطن ػػاب كالتجن ػػيس كا٤بقابلػ ػ كا٤بماثلػ ػ كا٤ببالغػ ػ  ،مكثػ ػرا م ػػن
االستشػػهاد ابلنصػػوص القرآنيػ يف أكثػػر ا٤بسػػائل الػػٍب عا١بهػػا كعػػرض إليهػػا كمػػا نػراه يف ىػػذا ا٤بثػػاؿ معلقػػا علػػى قولػػو
اؿ ىم ٍن يٍٰبيًي الٍعًظى ىاـ ىكًى ىي ىرًم هيم [يس ]78 :
ب لىنىا ىمثى نبل ىكنى ًس ىي ىخٍل ىقوي قى ى
تعاُف :ىك ى
ضىر ى
فهػػذه رسػ ال كاضػػح علػػى أف هللا قػػادر علػػى إعػػادة ا٣بلػػق مسػػتغني بنفسػػها عػػن الػزايدة فيهػػا  ،ألف اإلعػػادة
()1
ليست أبصعب يف العقوؿ من االبتداء.
كمن الذين أسهموا يف ىذا اجملاؿ الشريف الرضي(ت436.ق) يف كتابو (تلصيص البيػاف يف ٦بػازات القػرآف )
ك( اجملازات النبيوي ) ،فقد سلك مسلكا طيبا يف إيضاحو للصور البياني إذ بعد هبػا عػن التقليػد كالغمػوض مفصػحا
عػػن جوانػػب التعبػػّب ا٤بلهػػم يف كتػػاب هللا إبٯبػػاز كػػل ذلػػك أبسػػلوب راؽ يػػدؿ علػػى أتثػػره بركع ػ البيػػاف القرآٓف،يقػػوؿ
معلقا على قولو تعاُف :تىػ ىقطَّ يعوا أ ٍىمىريىم بىػٍيػنىػ يه ٍم يكلٌّ إًلىٍيػنىا ىر ًاج يعوف [ األنبياء »:]93 :استعارة كا٤بػراد هبػا أهنػم تفرقػوا
يف األىواء كاختلفوا يف اآلراء كتقدمتهم ا٤بػذاىب كتشػعبت هبػم الػوالئج كمػع ذلػك فجمعهػم راجػع إُف هللا  علػى
أحػػد كجهػػْب  ،إمػػا أف يكػػوف ذلػػك رجوعػػا يف الػػدنيا فيكػػوف ا٤بعػػُب أهنػػم كإف اختلف ػوا يف االعتقػػادات صػػائركف إُف
اإلق ػرار أبف هللا  خ ػػالقهم كرازقه ػػم كمص ػػرفهم كم ػػدبرىم  ،أك يك ػػوف ذل ػػك رجوع ػػا يف اآلخ ػػرة فيك ػػوف ا٤بع ػػُب أهن ػػم
راجعوف إُف الػدار الػٍب جعلهػا هللا تعػاُف مكػاف ا١بػزاء علػى األعمػاؿ كمػوىف الثػواب كالعقػاب  ،كإُف حيػث ال ٰبكػم
فػػيهم كال ٲبلػػك أمػػرىم إال هللا  ، كخػػبو ٙبػػالفهم يف ا٤بػػذاىب كتغػػرقهم يف الطرائػػق مػػع أف أصػػلهم كاحػػد كخػػالقهم
) -(1الصناعتْب" الكتاب كالشعر" أبو ا٥ببلؿ العسكرم ٙ،بقيق :علي دمحم البجاكم كدمحم أبو الفضل إبراىيم،ط،1دار إحياء الكتب
العربي 1371،ىػ1952ـ ،ص.18
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كاحػػد يقػػوـ كانػػت بيػػنهم كسػػائل متناسػػج كعبلئػػق متشػػابك مث تباعػػد تباعػػدا قطػػع تلػػك العبلئػػق كخػػذب تلػػك
()1
الوصائل فصاركا أخيافا ٨بتلفْب كأكزاعا متفرقْب«.
فلقد أخبع الشريف ىذه الصػورة البيانيػ ٙبلػيبل أظهػر ٝبا٥بػا ككشػف عػن ركنقهػا فلػو» أف مػن كتبػوا يف ٙبليػل
الصػػور البياني ػ هنج ػوا مػػنهج الش ػريف لكانػػت آاثرىػػم الفني ػ عمػػبل أدبيػػا رائعػػا ذا إمتػػاع  ...كالرجػػوع إُف أسػػلوب
الشػريف يف التفسػػّب البيػػآف ٩بػػا ٲبتػػع ا٢بػػس كٲبػػد اللسػػاف«(، )2كقػػد ٛبتػػع الرضػػي ٕباس ػ بياني ػ اسػػتطاع هبػػا أف يػػدرؾ
منػػاحي ا١بمػػاؿ يف األلفػػاظ فهػػو حينمػػا يقػرأ اآلايت يتأملهػػا بذكقػػو مسػػتنبطا العبلئػػق ا٤بوجػػودة بػػْب ألفاظهػػا  ،كاقفػػا
عند كل ملمح من ا٤ببلمح الساحرة الوضيئ .
كٗبجػػيء عبػػد القػػاىر ا١برجػػآف(ت471:ى ػػ) تػػدعمت الدراسػػات القرآني ػ آبراء كمواقػػف غاي ػ يف األٮبي ػ ٗبػػا
كضػع عليػػو يديػو مػػن لفتػات مهمػ نبهػت الكثػػّب مػن الدارسػْب فيمػا بعػػد إُف الكثػّب مػػن ا٤بػواطن ا١بماليػ يف القػػرآف
الك ػػرٔف  ،خاصػ ػ يف ٦ب ػػاؿ االس ػػتعارة  ،إال أف ىيام ػػو بفك ػػرة ال ػػنظم  ،كخ ػػغلو هب ػػا ،ح ػػرـ الدراس ػػات القرآنيػ ػ م ػػن
إضافات مهم يف ٦باؿ الدراس الفني ا١بمالي للقرآف الكرٔف ،كمع ذلك كما قلػت بلمسػاتو القليلػ يف ( الػدالئل )
ك( األسرار ) فتح الباب كاسعا أماـ ىذه الدراس ٗبا نثره من آراء.
كلقد كاد الرجل يصل إُف الكثّب من ا٢بقائق الفني فػالنبع كػاف علػى ضػرب معػوؿ منػو كمػا قػاؿ سػيد قطػب،
فالػػدليل( )3الػػذم سػػاقو مػػن قػػوؿ هللا:قًيػػل اي أىرض ابػلىعًػػي مػ ً
ػاءؾ ىكىاي ى٠بىػػاء أىقٍلًعًػػي [ىػػود ، ] 44 :ينبػػئ علػػى
ىى ٍ ي ٍ ى
حس فِب كعلى دق التحليل»فإف أكثر الدارسْب للبياف القرآٓف قد رككا غليلهم من كتايب الػدالئل كاألسػرار فهػداىم
()4
الشيخ إُف نور مبْب  ،كذىب ا٤بفسركف منهم ٕبظ كافر«.
كيف القػػرف نفسػػو ظهػػر الز٨بشػػرم(ت528:ىػػ) الػػذم اىتػػدل ٗبػػا قالػػو عبػػد القػػاىر» فالػػذم يقػػارف صػػنيع عبػػد
القاىر بصنيع الز٨بشرم ٯبػد األكؿ قػد رسػم ا٣بطػ كأعػد ا٤بثػاؿ كبػْب الطريػق كٯبػد الثػآف قػد تػوُف التنفيػذ الػدقيق ٤بػا
()1
رسم صاحبو؛ حيث تتبع آايت الكتاب آي آي ليوضح ما عناه ا١برجآف ابلنظم القرآٓف«.
كالز٨بشرم صػاحب بصػّبة انقػده  ،كذكؽ صػقيل ،يتمتػع ٕبػس المػع كذكؽ حػي فغطػى ىػذا ا١بانػب ا٤بفتقػد
يف دراسػ سػػابقو بدراسػػتو التفسػّبي الببلغي ػ يف (الكشػػاؼ) ،حيػػث كقػػف طػػويبل عنػػد األلفػػاظ القرآنيػ ابحثػػا عػػن
أسرارىا كدفائنها كاخفا عن ٝباليااها ،كما ٙبدث عن تناسب اآلايت ،كقد ىداه ىذا التأمل الطويل كالنظػر ا٤بػدقق

) - )1تلصيص البياف يف ٦بازات القرآف ،الشريف الرضيٙ ،بقيق دمحم عبد الغِب،ط،1دار إحياء الكتب العربي ،القاىرة1374،ىػ -
1955ـ،ص.232
) -(2خطوات التفسّب البيآف  ،رجب البيومي  ،ص.181
) -(3انظر ٥بذا يف :دالئل اإلعجاز يف علم ا٤بعآف ،عبد القاىر ا١برجآف ،تعليق دمحم رخيد رضا،ط،2دار ا٤بعرف
بّبكت،لبناف1419،ق1998ـ ،ص.36
) -(4خطوات التفسّب البيآف  ،رجب البيومي  ،ص.228
) - (1ا٤برجع نفسو  ،ص.232
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إُف الوصوؿ إُف لفتات فني ابرع  ،ألف الرجل كاف مع تذكقػو الرائػق حػر التفكػّب كاسػع اإلدراؾ ال ٰبجػر كاسػعا كال
()1
يلتزـ تزمتا فيما يعرض من مبلمح الصورة ،بل يعرضها حارة الدـ قوي النبض تشرؽ بضياء ا٢بياة.
كبع ػػد الق ػػرف ا٣ب ػػامس خ ػػهدت العل ػػوـ العربيػ ػ كالدراس ػػات اإلس ػػبلمي ٝب ػػودا ق ػػاتبل ابنتش ػػار الَبدي ػػد كالتقلي ػػد
كالتلصيص مع كجود بعض اللمحات الفني عند الفصر الرازم(ت606:ىػ) يف (مفاتيح الغيب) ك(هنايػ اإلٯبػاز يف
دراي ػ اإلعجػػاز) ،كإف كػػاف عملػػو تلصيصػػا ٤بػػا قالػػو ا١برجػػآف كالز٨بشػػرم ،لتبلػػغ غاي ػ ا١بمػػود مػػع السػػكاكي (ت:
626ىػ)الذم أغلق عليها ٗبفاٙبو ،كلوال بعض الرجاؿ من مثػل ابػن األثػّب(ت637.ىػػ)صاحب(ا٤بثل السػائر)،كابن
أيب اإلصبع (ت654 .ىػ)صاحب (بديع القرآف) لفقدت الدراسات الببلغي الفني للقرآف الكرٔف ملمح حيااها.
فلقػد خػص ابػػن أيب اإلصػبع كتابػػو إُف بيػاف مػػا يستحسػنو مػػن مظػاىر ا١بمػػاؿ يف األسػلوب فتحػػدث عػن كػػل
ألػواف ا١بمػػاؿ الببلغػػي مػػن اسػػتعارة كتشػػبيو كطبػػاؽ ك٘بنػػيس كتوري ػ ككنايػ كتعػريض كغّبىػػا ،كقػػد ٛبتػػع بػػذكؽ بصػػّب
مكنػػو مػػن إدراؾ بعػػض فنيػػات التعبػػّب القػػرآف ،ك٘بلي ػ فرائػػده ا٤بتميٌػػزة ،فنجػػده يعلػػق علػػى قولػػو تعػػاُف:يىػ ٍعلىػ يػم ىخائًنى ػ ى
ً
ً
كر [غافر  ] 19 :بقولو»:كىذه فريدة أعجب مػن كػل مػا تقػدـ فػإف لفظػ خائنػ ٗبفردىػا
ٍاأل ٍىع يْب ىكىما يٚبٍفي الص يد ي
سهل مستعمل كثّبة ا١برايف على األلسن  ،فلما أضيفت إُف األعْب حصل ٥بػا مػن غرابػ الَبكيػب مػا جعػل ٥بػا يف
النفػػوس ىػػذا ا٤بوقػػعٕ ،بيػػث ال يسػػتطاع اإلتيػػاف ٗبثلهػػا  ،كال يكػػاد يقػػع ذك فكػػر سػػليم كذىػػن مسػػتقيم علػػى خػػبهها،
()2
كأخباه ذلك يف الكتاب العزيز ال تدخل ٙبت ا٢بصر«.
كىنػػاؾ أيضػػا كتػػاب( إعجػػاز القػػرآف )البػػن الزملكػػآف(ت651.ى ػػ)كإف كػػاف عرضػػا آلراء عبػػد القػػاىر كترديػػدا
ألمثلتػػو إال أنػػو ٲبتػػاز عنػػو ابلتبويػػب كالتنسػػيق ،كٝبػػع ا٤بسػػائل ا٤بتفرقػ يف أبػواب كفصػػوؿ ،كقػػد ٕبػػث فيػػو عػػن فنػػوف
()3
البديع الٍب َف يعرض ٥با عبد القاىر إال قليبل ،كَف يذكرىا إال عرضا يف أسرار الببلغ .
تبل ىذا العمل كتاب (الطراز) ا٤بتضمن ألسرار الببلغ كعلوـ حقائق اإلعجاز ) ألمػّب ا٤بػؤمنْب ٰبػي بػن ٞبػزة
العلػوم (ت740:ىػػ) ،كالػػذم ألفػو يف عصػػر اكتملػت فيػػو عناصػر البحػث الببلغػػي بعػد أف انتظمػػت علػوـ الببلغػ
كتركزت كجهات النظر إليها كأقسامها كقواعدىا كفنوهنا  ،كقد أفاد من تلك ا١بهود كمن ٝبيػع ا٤بنػاىج  ،كقػد قسػم
كتابو ثبلث فنوف الفػن األكؿ للمقػدمات الضػركري يف ا٤بوضػوع ،كالفػن الثػآف لبحػوث ا٤بعػآف كالبيػاف ،كالفػن الثالػث
يذكر فيو فصاح القرآف العظيم كأنو قد كصل الغاي الٍب ال غاي فوقها.

-5

الدراسة الفنية للقرآف عند علماء العصر احلديث.

بعد ىذا ا١بمود الذم ابتليت بو الببلغ العربي  ،كأتثرت بو حتما الدراسات القرآني  ،أضػاء فجػر جديػد يف
العصر ا٢بديث مػع كوكبػ مػن الدارسػْب كػاف ٥بػا األثػر البػالغ يف توضػيح ا١بانػب الفػِب ا١بمػاِف للقػرآف الكػرٔف  ،مػن
ذلػػك (تفسػػّب ا٤بنػػار) ل ػ :رخػػيد رضػػا(ت1354:ى ػ1935ـ)،كالػػذم عػػرض فيػػو أللػواف الببلغػ ا٤بعجػػزة الػػٍب تسػػتتبع
ألواان مػن ا٤بعػآف الثػوآف تبعػا الخػتبلؼ طريقػ الػنظم ،كتنػوع أداء األسػاليب كذكػر يف تفسػّبه عػدة دالالت فنيػ ٩بػا
) -(1ا٤برجع نفسو  ،ص.253
) -(2بديع القرآف ،ابن أيب اإلصبع ا٤بصرمٙ ،بقيق حنفي دمحم خرؼ،ط،2دار النهض ،مصر،دت،ص.287
) -(3ببلغ القرآف بْب الفن كالتاريخ  ،فتحي أٞبد عامر  ،ص.263
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يػػدخل يف نطػػاؽ ا٤بعػآف ا١بماليػ مثػػل تلػػوين الكػػبلـ كىػػو مػػا يعػػرؼ اباللتفػػات ،كىػػو أسػػلوب فػػِب يكثػػر يف القػػرآف
الكػػرٔف ٝبالياتػػو كركعتػػو كدقتػػو ،كمػػا ظهػػر دمحم عبػػده(ت1905:ـ) يف تفسػػّب جػػزء عػػم كقػػد كػػاف تفسػّبا متميػزا ألف
ىدفػو كػاف ٧باكلػػو إظهػار القػػرآف الكػرٔف كمػػا أنزلػو هللا تعػػاُف ،فأعػاد الدراسػػات القرآنيػ إُف عهػػود الببلغػ العريقػ يف
أزىى عصورىا» كقارئ ما بقى لدينا من تفسّب الرجل يدرؾ العقل ا٤بنطقي يف قػوة التفكػّب كجػودة الَبتيػب كصػدؽ
االسػتدالؿ كمػا يػدرؾ الفػن الببلغػػي يف رسػم الصػورة كاختيػار الكلمػات كائػػتبلؼ السػياؽ كيػدرؾ الػركح التػػأثّبم يف
()1
امتبلؾ النفوس كامتبلء العواطف كإخباع الوجداف«.
كقد استطاع دمحم عبده كأتباعو من تبلميذه كمصطفى ا٤براغي ،انتهػاج طريقػ جديػدة كػاف ٥بػا األثػر يف إظهػار
جانػػب فػػِب يف القػػرآف الكػػرٔف ؛إذ َف يعػػد الشػػرح الببلغػػي لديػػو كلػػدل أتباعػػو الكث ػّبين يػػدكر يف أكثػػر مناحيػػو حػػوؿ
ٙبديػػد التشػػبيو كاالسػػتعارة كالكناي ػ يف دائػػرة البيػػاف أك يتقي ػػد يف أكثػػر أمػػوره ٗبصػػطلحات الفصػػل كالوصػػل كا٣ب ػػرب
كاإلنشاء يف دائرة ا٤بعػآف؛ بػل أصػبح الشػرح الببلغػي ٲبػس ذلػك كأكثػر مػن ذلػك يف دائػرة األسػلوب األديب الواضػح
أبسراره السافرة ٕبيث تطالعك ركح الببلغ كجوىرىا مطالع تشبعك كترضيك.
كألٞب ػد أٞبػػد بػػدكم أيضػػا دراس ػ جػػادة ،كمهم ػ بعن ػواف (مػػن ببلغ ػ القػػرآف ) حيػػث درس ا٤بفػػردات كمػػدل
ٛبكنها يف موضعها من ٝبلتها كقوة ربطها أبخوااها كلقد كاف مهتما ابلبحػث عػن األسػاليب الفنيػ لتقػدٔف جػزء مػن
ا١بملػ علػػى ا١بػػزء كأتخػػّب كلمػ عػػن كلمػ كعػػن التعريػػف كالتنكػػّب كأسػػباهبما كعػن أسػػباب اسػػتصداـ ا٣بػػرب موضػػع
اإلنشػػاء ككيػػف ٝبػػل ىنػػا التشػػبيو كراؽ يف ىػػذا ا٤بوضػػع ا١بنػػاس...إُف غػػّب ذلػػك ،كلقػػد درس الػػنص كحػػدة متكاملػ
كدرس ا٤بعػػآف الػػٍب حواىػػا الػػنص كدرس مػػا بػػْب اللفػػظ كا٤بعػػُب مػػن تناسػػب ،مقسػػما دراسػػتو قسػػمْب اثنػػْب ،خػػص
األكؿ لدراس الببلغ يف اللفظ كاألسلوب ،كخص الثػآف لدراسػ ا٤بعػآف ،ككيػف يتناك٥بػا القػرآف؟ كمػا الػذم عػِب بػو
مػػن بػػْب عناصػػرىا؟ ككيػػف أبػػرز ىػػذه العناصػػر ليػػؤثر يف الػػنفس اإلنسػػاني أتثػّبا خالػػدا ؟ألف القػػرآف كمػػا يػػرل أحػػمد
بدكم
ال يعتمد على التفكّب كحده يف اإلقناع ٗبصاطب العقل فقط ؛بل يف الوقت نفسو يثّب غرائز النفػس
اإلنساني يف كعده ككعيده كأكامره كنواىيو .
كيف العصر ا٢بديث نشطت ا٢برك األدبي نشاطا كبّبا ،كالٍب اهتم بدراس القرآف الكرٔف ابلكشػف عػن أسػراره
الفنيػ ككنػػوزه ا١بماليػ  ،فظهػػر يف ا١بامعػػات العربيػ عػػدد مػػن الدارسػػْب أسػػهموا يف مػػد ىػػذا النػػوع مػػن الدراسػ آبراء
طيب ػ كقيم ػ  ،مػػن ىػػؤالء أمػػْب ا٣بػػوِف الػػذم ألقػػى دركسػػا ٜبين ػ يف التفسػػّب القػػرآٓف علػػى طلبتػػو اب١بامع ػ  ،كمػػا قػػدـ
أحاديث إذاعي جديدة تدكر حوؿ بعض ا٤بعآف القرآنيػ كعػن طريقتػو يف تنػاكؿ النصػوص القرآنيػ  ،فتقػوؿ تلميذتػو
عائشػ ػ عب ػػد الرٞب ػػاف  »:كاألص ػػل يف م ػػنهج التفس ػػّب األديب كم ػػا تلقيت ػػو ع ػػن خ ػػيصي–أم ػػْب ا٣ب ػػوِف-ى ػػو التن ػػاكؿ
ا٤بوضوعي الذم يفرغ لدراس ا٤بوضوع الواحد فيو فيجمع كل ما يف القرآف عنو كيهتػدم ٗبػألوؼ اسػتعمالو لؤللفػاظ
كاألسػػاليب بعػػد ٙبديػػد الداللػ اللغويػ لكػػل ذاؾ  ،كىػػو مػػنهج ٱبتلػػف ٛبامػػا عػػن الطريقػ ا٤بعركفػ يف تفسػػّب القػػرآف
) -(1خطوات التفسّب البيآف  ،رجب البيومي  ،ص.288
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سورة سورة  ،يؤخذ اللفظ أك اآلي مقتطعا من سياقو العاـ يف القرآف كلو ٩با ال سػبيل معػو إُف االىتػداء إُف الداللػ
()1
القرآني أللفاظو أك استجبلء ظواىره األسلوبي كخصائصو البياني «.
كلػ ػ "دمحم خل ػػف هللا " إس ػػهاـ يف الدراس ػػات القرآني ػ إذ ك ػػاف يػػدعوا إُف دراس ػ النص ػػوص القرآني ػ يف ظ ػػل م ػػا
ٛبصضػػت عنػػو العلػػوـ ا٢بديث ػ مػػن ٜبػػار جيػػدة يف حقػػوؿ النقػػد كالببلغ ػ كعلػػوـ الػػنفس كالَببيػ  ،كاالجتمػػاع كمػػا لػػو
دراس لسورة الرعد درس فيها فواصل اآلايت كأخار إُف كحدة موضوع ىذه السورة ،كأمػا انحيػ ا١بمػاؿ الفػِب فيهػا
فقد ظهر حسب رأيو يف ائتبلؼ األلفػاظ مػع ا٤بعػآف كيف تناسػب األلفػاظ كاألصػوات ،كيف اخػتقاؽ قػاموس السػورة
من البيئ العربي ذات الرعد كالربؽ كالسحاب كيف ا٤بتقاببلت ا٤بصتلف من أمثاؿ الغيب كالشهادة كالسر كا١بهر .
كأما الرافعي(ت1356.ىػ1937ـ) فهو رائد من ركاد النهض ا٢بديث ككتاابتو تتسم ابلعمػق كاألصػال كمنهػا
ما كتبو حوؿ اإلعجاز القرآٓف كالببلغ النبوي  ،كاإلعجاز عند الرافعي إ٭با ىو يف النظم كالتأليف كٲبكن إٯباز آراءه
فيما أييت :
-1الكماؿ اللغوم  :كذلك ابلنزكؿ عن التحد ٗبثل القرآف كلو إُف عشر سور مثلو مفَبايت
كمػا زعمػوا -إُف سػػورة كاحػػدة مػػن مثلػػو ،كلػوىم أرادكا ىػػذه السػػورة الواحػػدة مػػا اسػػتطاعوىا ألف إحساسػػهممنصرؼ إُف أصل الكماؿ اللغوم يف القػرآف مسػتغرؽ فيػو  ...فػبل يػركف ا٤بعارضػ تكػوف إال علػى ىػذا األصػل كىػو
خيء ال تنالو القدرة .
 -2التكػرار :الػػذم ٯبػػيء يف بعػػض آايت القػػرآف فتصتلػػف يف طػػرؽ األداء كأصػػل ا٤بعػػُب الواحػػد يف العبػػارات
ا٤بصتلف .
 -3كجػػو تركيبػػو  :فإنػػو مبػػاين بنفسػػو لكػػل مػػا عػػرؼ مػػن أسػػاليب البلغػػاء يف ترتيػػب كػػل آي ػ أخػػرل يف الػػنظم
كالببلغ الختبلؼ ا٤بعآف كتباين األغراض .
 -4أنو ليس كضعا إنسانيا البت فلو كاف من كضع إنساف ١باء على طريقػ تشػبو أسػلواب مػن أسػاليب العػرب
أك من جاء بعدىم إُف ىذا العصر .القلق كاالضطراب فليس فيو من الغراب الػٍب يكسػوىا البلغػاء كبلمهػم يف ٘بويػد
كصفو كحبكو إ٭با فيو غراب االنسجاـ كالسهول الٍب يسيل هبا القرآف .
 -5سبلم أسلوبو من القلق كاالضطراب فليس فيو من الغراب الٍب يكسوىا البلغاء كبلمهم يف ٘بويد كصػفو
كحبكو ،إ٭با فيو غراب االنسجاـ كالسهول الٍب يسيل هبا القرآف .
 -6ليس فيها بْب الدفتْب إال رىب ظاىرة كإال أثر من التمكن يصف لك منزل ا٤بصلوؽ من أمػر ا٣بػالق كال
٘بد من أغراضو إال ما كاف يف كصفو مادة لتلك الرىب  ...كلذلك األثر كالركح.
 -7ما يف أسلوبو من اللْب كا٤بطاكع على التقليب كا٤بركن ٕبيث ال يصادـ اآلراء الكثّبة ا٤بتقابل .

) -(1التفسّب البيآف للقرآف الكرٔف  ،عائش عبد الرٞباف،ط،6دار ا٤بعارؼ ،القاىرة،1982،ج1،ص.14
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 -8ما فيو من الببلغ كالفصاح يقتضيو اقتضاء طبيعيا ٕبيث يبُب ىو عليها كال تبُب ىي عليو ،فكل ما فيو
من ٦باز كٛبثيل ككفاي ال يصػح يف ا١بػواز أك فيمػا يسػعو اإلمكػاف أف يصػلح غػّبه يف موضػعو كلػو أدرت اللغػ علػى
ىذا الوضع .
 -9أف موسيقى ألفاظو ٭بط فريد لػيس معركفػا ٥بػم يف كبلمهػم  ،حػٌب َف يكػن ٤بػن يسػمعو بػد مػن االسَبسػاؿ
إليو  ،فإنو يسمع ضراب خالصا من ا٤بوسيقى اللغوي كأ٭با يوقع إيقاعا ال يتلو تبلكة.
-10أن ػػو ال ٱبل ػػق عل ػػى كث ػػرة ال ػػرد كط ػػوؿ ال ػػدىر  ،كال ٘ب ػػد ل ػػذلك س ػرا إال دق ػ ال ػػنظم كإعج ػػازه كخصائص ػػو
ا٤بوسيقي  ،كتساكؽ حركفو على أصوؿ مضبوط مػن ببلغػ الػنغم اب١بهػر كا٥بمػس كا٤بػد كالفػن مث اخػتبلؼ ذلػك يف
اآلايت بسطا كإٯبازا كإفرادا كتركيبا.
-11أف القرآف الكرٔف انفرد بصوت ا٢بس الذم خلق من صرٰبو لغتهم كىػو الػذم يتكػوف مػن دقػ التصػوير
ا٤بعنوم كاإلبداع يف تلوين ا٣بطاب ٗبجاذب النفس مػرة كمػداٮبتها منهػا مػرة أخػرل  ،كالتنقػل هبػا مػن خػأف إُف خػأف
حٌب تتصل اب٤بعُب كتصبح كأهنا ىي الٍب تطلبو فتقع يف أسره.
-12أنو يتلطف يف ٙبريك ا٤بشاعر كالرفق هبا فبل تضيق بو النفس كال تتصو٥با منها مبلل .
-13أف القرآف ٗبادتو اللغوي أصبح فوؽ اللغػ الػٍب ٰبػذقها اللسػن مػن النػاس ألهنػا يف القػرآف يف تركيػب ٩بتنػع
أف أييت ٗبثلو الناس فصرجت من لغ االستعماؿ إُف لغ الفهم.
-14أف ا٢بركات النحوي كالصػرفي يف القػرآف ٥بػا مػن حكػم الببلغػ كالفصػاح مػا للكلمػات كالَبكيػب لشػدة
()1
ما بينها من تبلزـ كاتساؽ.
إذف فإضافات الرافعي كاف ٥با صدل كاسػع ككػاف ٥بػا دكر يف دفػع الدراسػ الفنيػ للقػرآف إُف العمػق أبف نبػو
للجانب ا٤بوسػيقي للقػرآف مػن حيػث ا٢بػرؼ كاللفػظ كالعبػارة كا٢بركػات اإلعرابيػ  ،كعبلقػ ذلػك اب٤بعُب،كمػا نبػو إُف
()2
ا١بانب النفسي كالتأثّبم يف القرآف كالذم صار يعرؼ فيما بعد ابإلعجاز التأثّبم.
كلػ" عبد هللا دراز"(ت1377ىػ1958ـ)كتاب (النبأ العظيم)،كقد جعػل ىػذا الكتػاب اب٢بػديث عػن ا١بمػاؿ
الت ػػوقيعي يف توزي ػػع ا٢برك ػػات كالس ػػكنات كا١بم ػػاؿ التنس ػػيقي يف كص ػػف ا٢ب ػػركؼ كيلفه ػػا عل ػػى جهػ ػ ذات تواف ػػق
كانسجاـ كما أجاد ا٢بديث عن خصائص األسلوب القرآٓف يف الفقرة الػٍب تتنػاكؿ خػأان كاحػدا  ،مث فيمػا بػْب سػورة
كسػػورة ،كيف القػػرآف بنػػوع عػػاـ ،كقػػد بسػػط كافيا،كمػػا ٙبػػدث عػػن اإلٯبػػاز كاإلطنػػاب كعػػن فنػػوف أخػػرل مػػن البيػػاف
معتمدا على ذكقو كفهمػو متحػررا مػن آراء سػابقيو  ،كالكتػاب مقسػم إُف قسػمْب خػص القسػم األكؿ منػو للحػديث
عن معُب القػرآف  ،كخػص القسػم الثػآف للحػديث عػن ٨بالفػ القػرآف ٤بػا يعػرؼ مػن أسػاليب عنػد البشػر كقػد توصػل

) -)1انظر  :إعجاز القرآف كالببلغ النبوي  ،ص 134كما بعدىا.
) -)2ىناؾ ٕبث مهم بعنواف" اإلعجاز التأثّبم للقرآف الكرٔف" أتليف :دمحم أٞبد يوسف٦ ،بل الشريع اإلسبلمي  ،العدد ، 1988 ،36
الكويت  ،ص.17
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دراز مػػن خػػبلؿ مناقشػػتو ٥بػػذين األم ػرين إُف أف يسػػتصلص خصػػائص أسػػلوب القػػرآف كالػػٍب ٲبكػػن إٝبا٥بػػا اختصػػارا
()1
يف:
-1القصػػد يف اللفػػظ كالوفػػاء ٕبػػق ا٤بعػػُب .كىػػذه خاصػػي انفػػرد هبػػا القػػرآف فػػإف أبلػػغ البلغػػاء ال يسػػتطيع أف أييت
بكبلـ لفظو قليل كمعناه كاؼ ،كإف قدر عليو مرة يف موضع فإنو ال ٲبكن أف يكوف عاما يف ٝبل كبلمو.
-2خطاب العام كخطاب ا٣باص  :فا٣بطاب القرآٓف يرضى ا٣باص كيفهم العام .
 -3إقنػػاع العقػػل كإمتػػاع العاطف ػ ٕ :بيػػث ال تغلػػب صػػف علػػى أخػػرل أبف ٱباطػػب العقػػل فيقنعػػو  ،كيػػؤثر يف
النفس فيمتعها كيشبعها.
 -4البيػػاف كاإلٝبػػاؿ  :فلػػيس يف القػػرآف إس ػراؼ يف اللفػػظ أك زايدة بػػل ىنػػاؾ تناسػػب مػػا بػػْب األلفػػاظ كمػػا
ٰبتاجو ا٤بعُب دكف نقص أك زايدة .
كأىم الدراسات يف نظرم الػٍب أسػهمت إسػهاما رائعػا يف الدراسػ الفنيػ للقػرآف الكػرٔف كخػكلت فتحػا جديػدا
يف فهم القرآف مؤلفات سيد قطب(ت1966.ـ) (مشػاىد يػوـ القيامػ )ك(التصػوير الفػِب يف القػرآف)  ،حيػث يعػد
سػػيد قطػػب الرائػػد لظػػاىرة التصػػوير الفػػِب يف القػػرآف الػػٍب تعػػد قاعػػدة أساسػػي للتعبػػّب فيػػو فيصصػػص فصػػبل كػػامبل
للحديث عن ىذه الظاىرة القرآني الفريدة الٍب تكشف عن ا٣بصائص العام يف ىػذا األسػلوب ا٤بتميػز ،كىػي تلػك
ا٣بصائص الٍب كاف القدماء كا١برجآف كالز٨بشرم على بعد مرمى حجر من إدراكها  ،فسيد قطب َف يعرض لفنوف
الببلغ ػ يف األسػػلوب القػػرآٓف كمػػا عرضػػها القػػدماء كَف يقصػػرىا علػػى ا٤بعػػآف كالبيػػاف كالبػػديع  ،بػػل نظػػر إليهػػا نظػػرة
حديث ػ ابعتبػػار أهنػػا فصػػوؿ يف ابب األسػػلوب فيتنػػاكؿ ىػػذه الظػػاىرة التصػػويري األساسػػي الػػٍب تػػنم عػػن ا٣بصػػائص
العام يف أسلوب القرآف  ،مث يتناكؿ يف فصوؿ أخرل التناسق العجيب يف جو الصورة القرآني  ،كيف ٛباثػل جزئيااهػا
كيف توزيع ىذه ا١بزئيات على الرقع فيها كيف التقابل بْب جزء كجزء كالتنسيق بْب فكرة كأخرل.
كمن أحدث الكتب يف ىذا اجملاؿ كتاب(اإلعجاز البيآف للقػرآف الكػرٔف كمسػائل ابػن األزرؽ) أتليػف" عائشػ
عبد الرٞباف" ككتاهبا( التفسّب البيآف للقرآف الكرٔف )،كقد ٙبدثت ا٤بؤلف فيهما عن ٠بػوا التعبػّب القػرآٓف كعػن أفانينػو
ا٤بصتلف الٍب تصنع ٛبيزه مدلل على ذلك أبمثل تطبيقي لنصوص القرآف .
ىذا ابختصار حوؿ اترٱبي الدراس الفني كىي كما نرل مَبامي األطراؼ ٙبتاج إُف ٕبػث مسػتقل إلحصػائها
كترتيبها فأان َف أكثر من التمثيل خشي أف يطوؿ ا٢بديث كتتشعب ا٤بسائل  ،فاقتصرت على ذكر أىم مػا ٲبكػن أف
نعػػده رافػػدا مػػن ركافػػد الدراس ػ الفني ػ س ػواء عنػػد القػػدماء أك ا﵀ػػدثْب  ،كمػػا ٰبسػػن يب أف أنػػوه إُف دراسػػات أخػػرل
مهم ػ يف ىػػذا اجملػػاؿ كدراس ػ "عبػػد العظػػيم الزرقػػآف " يف كتابػػو (مناىػػل العرفػػاف يف علػػوـ القػػرآف) كمؤلفػػات "عبػػد
الكػرٔف ا٣بطيػب" كمؤلفػػات "صػاٌف فاضػل السػػامرائي" (٤بسػات بيانيػ )( ،ببلغػ الكلمػ يف التعبػػّب القػرآٓف)( ،التعبػػّب
القرآٓف) كغّبىا.

) - (1انظر :النبأ العظيم  ،دمحم عبد هللا دراز ،ط،4دار القلم ،الكويت،1977،ص 103ك ما بعدىا.
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أعلية الدراسة الفنية للقرآف الكرًن.

خك إذف أف االعتناء اب١بانب الفِب يف القػرآف الكػرٔف  ،خػكل أىػم الدراسػات الػٍب اىتمػت ابلكشػف عػن
ال ٌ
كسر أسلوبو  ،كٲبكن إٝباؿ أىم نتائج الدراس الفني للقرآف الكرٔف كأىدافها فيما أييت
بني ا٣بطاب القرآٓف ٌ
 -1أهنا ٛبكننا من الوقوؼ على سر اإلعجاز ا٢بقيقي للقرآف الكرٔف  ،كالذم أدركو العرب األكائل الذين نزؿ
فػػيهم القػػرآف الكػػرٔف  ،فهػػم َف يعرف ػوا ىػػذه ا٤بصػػطلحات الببلغي ػ الػػٍب قننهػػا العلمػػاء فيمػػا بعػػد كلكػػنهم كقف ػوا أمػػاـ
أسلوب القرآف مبهورين متحررين كأدركوا بفطراهم أهنم عاجزكف عنو فما السر كراء ذلك ؟
 -2الدراس الفني للقرآف الكرٔف ىي حياة متجددة لو ابعث لسحره كأتثػّبه إذ أف»اتريػخ الفػن يثبػت بوضػوح
أف داللػ ػ ػ العم ػ ػػل الف ػ ػػِب كقيمت ػ ػػو ٲبك ػ ػػن أف تفس ػ ػػر عل ػ ػػى أ٫ب ػ ػػاء خ ػ ػػٌب عل ػ ػػى ي ػ ػػد ٨بتل ػ ػػف األخ ػ ػػصاص كيف ٨بتل ػ ػػف
العصور«(.)1كىذا أمر ال ينبغي أف يؤسف لو إذ أنو يدؿ أف يف ىذه األعماؿ ثراء ال ينضب معينو.
-3الدراس الفني أحسن كسيل إليصاؿ معػآف القػرآف كأحكامػو خاصػ يف العصػر ا٢بػاِف كاللغػ العربيػ تعػآف
من أىلها جفاء كبّبا جعلهم ضعافا يف التحكم فيها .
 -4الدراس الفني ابعتبارىػا كقفػات السػتصبلص ا١بمػاؿ القػرآٓف ٛبكػن مػن االسػتمتاع ابألسػلوب القػرآٓف ٩بػا
يهيػ ػػئ إُف إمكاني ػ ػ التػ ػػأثّب علػ ػػى سػ ػػامعو كقارئػ ػػو حيػ ػػث أف القػ ػػرآف ٯبعػ ػػل ا١بمػ ػػاؿ الف ػ ػِب مطي ػ ػ مقصػ ػػودة للت ػ ػػأثّب
الوجدآف،كما أف»دراس تركيب الفػن تتػيح لنػا أف نسػتصلص ىػذه العناصػر كنقػدر أٮبيتهػا ،كفضػبل عػن ذلػك فمػن
ا٤بمكػػن أف تػػؤدم دراسػػتنا إُف زايدة اسػػتمتاعنا ابلفن...حػػٌب تصػػبح أكثػػر حساسػػي لكػػل مػػا ىػػو متضػػمن بػػوفرة يف
()2
العمل كبذلك يزداد اإلبصار ا١بماِف حدة كابلتاِف تزداد التجرب ا١بمالي إمتاعا«.


خادت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة:

بعػػد ىػػذه االسػػتقراء لتػػاريخ الدراس ػ الفني ػ للقػػرآف الكػػرٔف يف مؤلفػػات القػػدماء كا﵀ػػدثْب  ،كمػػا قػػدمناه فيمػػا
يتعلق بتأصيلها كأىدافها كأٮبيتها  ،ٲبكننا يف ختاـ ىذا البحث أف نوثق النتائج اآلتي .
 -1أف انشػػغاؿ الدراسػػْب األكائػػل ابلبحػػث يف لغ ػ القػػرآف كنظمػػو َف ٲبػػنعهم مػػن اإلخػػارة إُف ا١بانػػب الفػػِب
ا١بماِف يف خطابو .
 -2أف انصراؼ البحث يف القرآف إُف تلك األبواب الدقيق العميق مػن اللغػ الػٍب تطلبتهػا مسػأل الػنظم كمػا
يتعلق هبا من أمور النحو كالببلغ َف يكن خاليا من ٤بسات فني أظهرت ٛبيز النص القرآٓف يف ىذين ا١بانبْب .
َ -3ف نكد نعثر يف دراسات القػدماء علػى دراسػ تسػتقل ابلنظػر يف ا١بانػب النفػي ا١بمػاِف للقػرآف الكػرٔف إال
أف مؤلفااهم َف ٚبل من اإلخارة إليو يف ثنااي خرحهم كتفسّبىم آلم القرآف.
) -(1النقد الفِب  ،دراس ٝبالي كفلسفي  ،جّبكـ ستولينتز  ،إعداد فؤاد زكرايء  ،ص.124
) -)2ا٤برجع نفسو  ،ص.322
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 -4أف أتثر ا٤بتلقْب األكائل الذين عاصركا نزكؿ القرآف خاص كمن جػاء بعػدىم َف يكػن فقػط لنظمػو كأسػلوبو
كلغتػػو فػػا٢بركؼ حػػركفهم كالكلمػػات كلمػػااهم كلكػػن هبػػرىم أيضػػا حسػػن األداء كفني ػ القػػوؿ كٝبالياتػػو كىػػو مػػا أخػػذ
بقلويهم كأ٠باعهم .
 -5أف عملي التجديد يف الػدرس الببلغػي العػريب حػديثا قػد أفضػت إُف ىػذه النػوع مػن الدراسػ كأقصػد هبػا
الدراس الفني ا١بمالي للصطاب كمنو ا٣بطاب القرآٓف .
 -6كشفت الدراس الفني للقرآف الكرٔف عن ركع أسلوبو كٝبالو كعػن عظػيم أثػره يف ا٤بتلقػْب قػدٲبا كحػديثا ،
كىو ما ٲبكن أف يكوف مبعثا جديدا لتحليل ا٣بطاب القرآف كتقدٲبو.
كعليو ٲبكنِب من خبلؿ ما توصلت إليو من نتائج أف أدكف بعض التوصيات يف ىذا اجملاؿ :
 -1علػػى البػػاحثْب كالدارسػػْب أف يتوجه ػوا لل ػَباث العػػريب القػػدٔف فهػػو اللبن ػ األساسػػي الػػٍب تشػػكل انطبلق ػ
للكثّب من البحوث اللغوي كاألدبي كا١بمالي يف العصر ا٢بديث.
 -2علينا دكما أف نسعى لتجديد تفسّب كفهم ا٣بطاب القرآٓف ٗبا يتناسب كمقتضى حاؿ ا٤بتلقْب .
 -3االختغاؿ على لغ القرآف كنظمو ال ٯبب أف يبعدان عن ٝباؿ أسػلوبو كفنػو ففهػم خطابػو ٯبػب أف يتكػئ
على ىذين ا١بانبْب ا٤بهمْب .
 -4على مفسرم القرآف الكػرٔف كا٤بشػتغلْب علػى ٙبليػل خطابػ أف يتوجهػوا ٥بػذا النػوع مػن الدراسػ ٤بػا ٥بػا مػن
أثر يف ٘بديد فهم القرآف ٗبا يراعي مقتضى حاؿ ا٤بصاطبْب يف ىذا العصر .
 – 5كعلى معدم ا٤بناىج أف يعيػدكا للغػ العربيػ فنهػا كٝبا٥بػا الػذم ٱباطػب األذكاؽ بعػد أف كػادت القواعػد
ا١بامدة النحوي كالببلغي تقتل أثره يف النفوس .


قائمة ادلصادر وادلراجع

** القرآف الكرٔف بوراي حفص.
 -1اإلبداع الفِب كتذكؽ الفنوف ا١بميل  ،علي عبد ا٤بعطي دمحم ،دار ا٤بعرف ا١بامعي  ،اإلسكندري 1985 ،ـ
 -2اإلتقاف يف علوـ القرآف ،جبلؿ الدين السيوطي ،د ط ،دار الفكر ،د ت،ج.1
 -3إعجاز القرآف كالببلغ النبوي  ،مصطفى صادؽ الرافعي،ط،2دار الكتب العلمي ،بّبكت2003،ـ.
 -4اإلعجاز التأثّبم للقرآف الكرٔف" أتليف :دمحم أٞبد يوسف٦ ،بل الشريع اإلسبلمي  ،العدد ، 1988 ،36
الكويت
 -5بديع القرآف ،ابن أيب اإلصبع ا٤بصرمٙ ،بقيق حنفي دمحم خرؼ،ط،2دار النهض ،مصر،دت.
 -6ببلغ القرآف بْب الفن كالتاريخ :دراس اترٱبي فني مقارن  ،فتحي أٞبد عامر ،د ط ،منشأة ا٤بعارؼ ا٤بصري ،د ت.

 -7بياف إعجاز القرآف ،ضمن ثبلث رسائل يف اإلعجاز ،أبو سليماف أٞبد بن دمحم ا٣بطايب ٙ ،بقيق :دمحم خلف
هللا ك زغلوؿ سبلـ،ط،2دار ا٤بعارؼ،مصر1387،ق1968،ـ.
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ٕبر

ا١باحظ،

ٙبقيق:

دركيش

جويدم،

ا٤بكتب

أبو عثماف بن
-8البياف كالتبيْب،
العصري ،صيدا،بّبكت1423،ىػ2003ـ،ج.1
أتكيل مشكل القرآف ،أبو دمحم عبد هللا بن مسلم ابن قتيب  ،خرح كنشر أٞبد صقر،ط،3ا٤بكتب
العلمي ،القاىرة1401،ىػ1981ـ
 -9التصوير الفِب يف القرآف  ،سيد قطب،ط،13دار الشركؽ ،بّبكت1386 ،ىػ1966-ـ .
 - -10التفسّب البيآف للقرآف الكرٔف  ،عائش عبد الرٞباف،ط،6دار ا٤بعارؼ ،القاىرة،1982،ج1.،
 -11تلصيص البياف يف ٦بازات القرآف ،الشريف الرضيٙ ،بقيق دمحم عبد الغِب،ط،1دار إحياء الكتب
العربي ،القاىرة1374،ىػ 1955-ـ
 -12خطوات التفسّب البيآف  ،رجب البيومي  ،د ط  ،الشرك ا٤بصري للطباع النشر  ،مصر 1971 ،ـ .
 -13دالئل اإلعجاز يف علم ا٤بعآف ،عبد القاىر ا١برجآف ،تعليق دمحم رخيد رضا،ط،2دار ا٤بعرف
بّبكت،لبناف1419،ق1998ـ
 -14صحيح البصارم ،أبو عبد هللا دمحم بن إ٠باعيل بن إبرىيم البصارم ،ترقيم كترتيب دمحم فؤاد عبد
الباقي،ط،1دار ابن ا٥بيثم،القاىرة1425،ىػ2004ـ.
 -15الصناعتْب" الكتاب كالشعر" أبو ا٥ببلؿ العسكرم ٙ،بقيق :علي دمحم البجاكم كدمحم أبو الفضل
إبراىيم،ط،1دار إحياء الكتب العربي 1371،ىػ1952ـ ،ص18.
-16فجر اإلسبلـ  ،أٞبد أمْب ،ط،9مكتب النهض ا٤بصري 1964.،
 -17القاموس ا﵀يط٦ ،بد الدين دمحم بن يعقوب الفّبكز أابدم ،د ط ،دار الكتاب العريب  ،دت.
- 18لساف العرب ،أبو الفضل ٝباؿ الدين دمحم بن مكرـ ابن منظور ،إعداد كتصنيف يوسف خياط ،د ط ،دار
لساف العرب  ،بّبكت ،د ت .
٦ -19باز القرآف ،أبو عبيدة معمر بن ا٤بثُبٙ ،بقيق :دمحم فؤاد سركْب ،دط ،مؤسس الرسال ،بّبكت،ج1.
 -20معآف القرآف ،أبو زكراي ٰبي بن زايد الفراء،ط،3عاَف الكتب،بّبكت1403،ىػ1983ـ
 -21النبأ العظيم  ،دمحم عبد هللا دراز ،ط،4دار القلم ،الكويت1977.،
 -22نظري اإلعجاز القرآٓف كأثرىا يف النقد العريب القدٔف ،أٞبد سيد دمحم عمار،ط،1دار
الفكر،دمشق1418،ىػ 1998ـ نظري التصوير الفِب عند سيد قطب ،صبلح عبد الفتاح ا٣بالدم ،د ط ،دار
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ّافٛ يع أض-- ىْٛافح يف لصح إتراٛآداب انض
حٛدراضح يٕضٕع
انذكتٕر جًال يحًذ أحًذ ْاجر

 كلية التربية والعلىم,أشتاذ الدراشات القرآهية اإلاصاعد بقصم الدراشات ؤلاشالمية
ًبرداع جامعة البيضاء اليم

Abstract
Decorum of Entertainment in the Parable of Abraham Puh.
Dr. Jamal Mohammed Ahmad Hager
Assistant Professor, Education and Science Faculty, Radah, Al_Baiddah, Yemen
This research aims to show ettiquette of hospitality included in the story of Abraham
puh. with his guests in the Holy Quran.
The reseach consists of an introduction and tow successive sections,
the former explores the definition and prominence of hospitality in Islam and the latter
discusses the decorum of entertainment in the story of Abraham puh. with his honorable
guests.
The research concludes by bringing out the findings of the previous chapters that denote
the decorum of entertainment in the parable of Abraham puh. represents a perfect
exapmle of the etiquette of hospitality in Islam.

ملخص البحث
 مػع أضػيافو يف-– يهدؼ ىذا البحث إُف بياف آداب الضياف الٍب تضمنتها قص نيب هللا إبراىيم
 كبي ػػاف،  كػػاف األكؿ منهمػػا يف تعريػػف الضػػياف، كقػػد اخػػتمل البحػػث علػػى مقدم ػ كمبحثػػْب،القػػرآف الكػػرٔف
 مث، كأضػػيافو الك ػراـ--  كالثػػآف يف بيػػاف اآلداب ال ػواردة يف قص ػ نػػيب هللا إب ػراىيم،مكانتهػػا يف اإلسػػبلـ
 أف اآلداب الػػٍب احتػػوت عليهػػا: كالػػٍب مػػن أبرزىػػا،خػػتم البحػػث ببيػػاف أىػػم النتػػائج الػػٍب خلػػص إليهػػا الباحػػث
. أ٭بوذجا متكامبلن يف آداب الضياف
بثلٛ  مع أضيافو الكراـ-- قص نيب هللا إبراىيم
ن
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مقدمة:
ا٢بمد ﵁ رب العا٤بْب ،كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ هللا كعلى آلو كأصحابو أٝبعْب ،أما بعد:
فػػإف ا٤بتأمػػل لكتػػاب هللا–تعػػاُف -ٯبػػد أف أنبيػػاء هللا كرسػػلو-علػػيهم السػػبلـ -ٯبسػػدكف ا٤بثػػل األعلػػى يف
أخصاصػػهم كسػػلوكهم كسػػّباهم ،ككػػاف تعػػاملهم مػػع ا٣بلػػق ىػػو األسػػلوب األمثػػل كاألحسػػن؛ فقػػد ذكػػر هللا –
تعاُف -لنا يف كتابػو الكػرٔف مػن أخبلقهػم كاآلداب الػٍب كػانوا عليهػا؛ ليقتػدم النػاس بتلػك األخػبلؽ السػامي ،
كاآلداب الراقي الٍب اهذب النفوس كتقيمها على ا٥بدم القؤف ،كالنهج ا٤بستقيم؛ أمبلن يف أف ٰبقق النػاس عػن
طريقها السعادة يف الدنيا ،كالفوز يف األخرل.
كيف مقدم أكلئك األنبياء-عليهم السبلـ-خيخ ا٢بنفاء ،كأبو األنبياء ،كخليػل الػرٞبن ،إبػراىيم--
الذم ٯبد القارئ لقصصػو يف القػرآف أهنػا حػوت طيػب ا٣بػبلؿ ،كخػريف ا٣بصػاؿ الػٍب ٙبلػى هبػا 1؛ لػذا
جػاء ىػػذا البحػػث؛ إلبػراز اآلداب الػػٍب احتػػوت عليهػػا قصػتو --مػػع أضػػيافو الكػراـ مػػن ا٤ببلئكػ -علػػيهم
أ٭بوذجػػا متكػػامبلن يف آداب التعامػػل مػػع الضػػيف ،بػػل أصػػبحت مضػػرب األمثػػاؿ يف إكػراـ
السػػبلـ ،الػػٍب ٛبثػػل
ن
الض ػػيفاف؛ إذ إن ػػوَ--ف ي ػػَبؾ خ ػػيئنا م ػػن آداب الض ػػياف ق ػػوالن أك فعػ ػبلن إال فعل ػػو م ػػع أض ػػيافو ،بعي ػ نػدا ع ػػن
التكلف الزائد الذم ىي ٚبلف كتكلف.
أعلية البحث وأسباب اختياره:

تربز أٮبي ىذا البحث من خبلؿ نقاط كثّبة ،من أٮبها:

-7رغبٍب يف خدم كتاب هللا الكرٔف ،كبياف خيء من اآلداب الٍب احتواىا ،على قدر الوسع كالطاق .
-1حاجتنا اليوـ إُف العودة إُف اآلداب الٍب دعا إليها القرآف الكرٔف ،كالعمػل ٗبقتضػاىا ،كال سػيما بعػد
االبتعاد عنها ،كعزكؼ بعض ا٤بسلمْب عن معرفتها كتطبيقها.
-8مكان ػ ػ قصػ ػػص نػ ػػيب هللا إب ػ ػراىيم --يف القػ ػػرآف ،كمػ ػػا اخػ ػػتملت عليػ ػػو مػ ػػن اآلداب ا٢بميػ ػػدة،
أ٭بوذجا لبلقتداء كاالىتداء هبا.
كا٣بصاؿ الكرٲب  ،الٍب تعد
ن
-4أٮبي آداب الضياف الٍب أتى هبا نيب هللا إبراىيم--الٍب تعد أخرؼ اآلداب كأعبلىا.
مشكلة البحث:
يتسػػم العػػاَف اليػػوـ بسػػرع التواصػػل بػػْب األفػراد كالشػػعوب كاألمػػم عػػرب كسػػائل التواصػػل ا٤بتاحػ  ،نػػتج عػػن
ذلك أتثر بعض ا٤بسلمْب أبخبلؽ ذميم ٰ ،بملها أبناء األمػم األخػرل ،أدل إُف ٚبلػيهم عػن بعػض األخػبلؽ
ا﵀مودة ،كالقيم النبيلػ الػٍب دعػا إليهػا اإلسػبلـ ،كمنهػا :إكػراـ الضػيف ،إذ ٪بػد بعػض ا٤بسػلمْب ٯبهػل مكانػ
الضػػياف  ،كاآلداب الػػٍب ٯبػػب أف يعامػػل هبػػا الضػػيف ،بػػل ٪بػػد بعضػػهم يسػػعى إُف اسػػتبعاد الضػػياف مػػن حياتػػو
كسػػلوكو االجتمػػاعي ،بػػزعم أهنػػا ال تتناسػػب مػػع ركح العصػػر الػػذم نعيشػػو؛ لػػذا يسػػعى البحػػث لئلجاب ػ عػػن
السؤالْب اآلتيْب:
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 -7ما مفهوـ الضياف  ،كما مكانتها يف اإلسبلـ؟
 -1ما ىي آداب الضياف يف قص نيب هللا إبراىيم ؟
أىداؼ البحث:

يركـ ىذا البحث ٙبقيق األىداؼ اآلتي :
-7بياف مفهوـ الضياف  ،كمكانتها يف اإلسبلـ.
-1الكشف اآلداب ا٤بتعلق ابلضياف يف قص إبراىيم  --مع أضيافو.
حدود البحث:
اقتصر البحث على بياف اآلداب ا٤بتعلق ابلضياف مػن خػبلؿ قصػ نػيب هللا إبػراىيم --مػع أضػيافو
يف القرآف الكرٔف.
الدراسات السابقة:

بعػػد البحػػث كا٤براجعػ َف أجػػد مػػن أفػػرد ىػػذا ا٤بوضػػوع ببحػػث مسػػتقل ،رغػػم أف مفرداتػػو مبثوثػ يف أثنػػاء

كتػػب التفسػػّب كعلػػوـ القػػرآف كالفقػػو كاآلداب ،كأمػػا مػػا كجػػد مػػن حلقػػات علػػى اليوتيػػوب ،فهػػي يف حقيقتهػػا
ٛبيػػل إُف الػػدعوة كالػػوعظ ىػػذا مػػن جهػ  ،كا١بهػ الثانيػ فػػإف مػػا تناكلػػو العلمػػاء يف ذلػػك قليػػل جػػدان؛ لػػذا رأل
الباح ػػث أف م ػػن ا٤بناس ػػب إفػ ػراد ى ػػذا ا٤بوض ػػوع ببح ػػث يع ػػرض في ػػو آداب الض ػػياف الػ ػواردة يف قصػ ػ ن ػػيب هللا
إبراىيم --مع أضيافو يف القرآف الكرٔف.
منهج البحث:

ت االعتماد يف ٝبع مادة ىذا البحث على ا٤بنهج الوصفي؛ لتوضيح ا٤بقصود ابلضياف  ،كبيػاف مكانتهػا
يف اإلسبلـ ،كا٤بػنهج االسػتنباطي؛ إلبػراز آداب الضػياف يف قصػ نػيب هللا إبػراىيم --مػع ضػيفو ،كا٤بػنهج
االسػػتقرائي؛ لبيػػاف أق ػواؿ العلمػػاء كا٤بفس ػرين يف تلػػك اآلداب ،كمػػن مث ٙبليلهػػا كبيػػاف مػػدلوالاها ،ككانػػت أبػػرز
مبلمح منهج البحث ما يلي:
ٝ-7ب ػ ػػع النص ػ ػػوص القرآني ػ ػ ػ يف قصػ ػ ػ إب ػ ػ ػراىيم--ال ػ ػػٍب تتح ػ ػػدث أك تش ػ ػػّب إُف آداب الض ػ ػػياف ،
كاالستعان على فهم تلك النصوص ابلرجوع إُف كتب التفسّب كعلوـ القرآف كغّبىا.
-1عزك اآلايت إُف سورىا مع ذكر أرقامها يف صلب البحث بعد كتاب نص اآلي مباخرة.
ٚ-8ب ػريج األحاديػػث ،مكتفينػػا ابلصػػحيحْب أك أبحػػدٮبا إف كػػاف ا٢بػػديث فيهمػػا ،فػػإف َف يكػػن فيهمػػا
خرجتو ابختصار من غّبٮبا ،مع بياف درج ا٢بديث من صح أك ضعف عند علمػاء ا٢بػديث ا٤بتصصصػْب،
كاكتفيػػت ابلعػػزك إُف رقػػم ا٢بػػديث ككضػػعو بػػْب قوسػػْب ،ىكػػذا ( ) ،كإُف ا١بػػزء كالصػػفح إذا كػػاف مثَّ أج ػزاء
ىكذا على سبيل ا٤بثاؿ ( ،)11/7أك إُف رقم الصفح إذا َف يكن ذا أجزاء ىكذا ص11.
َ-4ف أترجم لؤلعبلـ الوارد ذكرىم يف البحث؛ خشي اإلطال .
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-4عزك األقواؿ إُف أصحاهبا كتوثيقها من كتبهم ،فإف َف توجد فتوثق من ا٤بصادر كا٤براجع األخرل.
-1أتخّب ذكر بياانت ا٤بصادر كا٤براجع إُف فهرسها؛ خشي اإلطال بذكرىا.
خطة البحث:
تتوزع خط البحث على مقدم  ،كمبحثْب ،كخاٛب  ،كاآليت:
ً
ػدكده ،كالدراسػػات السػػابق ،
ػباب اختيػػاره ،كمشػػكلتو ،كأىدافىػػو ،كحػ ى
ادلقدمػػة :كفيهػػا أٮبي ػ ى البحػػث كأسػ ى
ً
البحث ،كخطتو.
كمنهج
ى
ادلبحث األوؿ :تعريف الضياف  ،كبياف مكانتها يف اإلسبلـ.

ادلبحث الثاين :آداب الضياف يف قص نيب هللا إبراىيم --مع أضيافو.
اخلادتة ،كفيها أىم نتائج البحث الٍب توصلت إليها.
وأما الفهارس ،فهي فهرس ا٤بصادر كا٤براجع.

كبعػد ،فهػذا جهػػدم يف اسػتنباط اآلداب ،كىػو جهػػد ا٤بقػل الضػعيف ،كقػد رجعػت إُف أزاىػّب التفاسػػّب
كعيوف األقاكيل ،سائبلن ا٤بوُف--صواب الفهم لآلايت ،إنو ٠بيع ٦بيب الدعوات ،كصلى هللا كسػلم علػى
دمحم كعلى آلو كأصحابو أٝبعْب.
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ادلبحث األوؿ :التعريف ابلضيافة ،وبياف مكانتها يف اإلسالـ ،وفيو مطلباف:

ادلطلب األوؿ :التعريف ابلضيافة.
ضػيػ نفا ً
كضػياف ن،
ضيافة لغةً( :بكسر الضاد مشددة ،كفتح اليػاء ٩بػدكدة) ،مصػدر ضػاؼ ،ك ًضػ ٍفت َّ
ال ِّ
الرجػل ى

ي
ى ٍ
ً ()1
ً
كصػرت لػو ضػي نفاً ،
ً
الضػياف ى ،
ػت منػو ٌ
كضػ ٍفتو كتى ى
ت بو ى
ىكتى ى
ػت بػو ٍ ،ي
ضػيَّػ ٍفتيو طلب ي
ت إليو ،كقيػل :نػىىزلٍ ي
ضٍيػ نفا كمٍل ي
ضيَّػ ٍفتيو نػىىزلٍ ي
الضيىافى ي متعارف يف القرل"(.)2
"كصارت ًٌ
وأمػػا َّ
ض ػٍيػ نفا) ،يقػػاؿ للواحػػد ،كاالثنػػْب ،كا١بمػػع ،كا٤بػػذكر
ضػػافىوي) ( ،ى
الضػػيف :فهػػو مصػػدر يف األصػػل مػػن ( ى
ياؼ ،كضي و
ىض و
كض و
وؼً ،
الضيىافى ي)(.)3
كا٤بؤنث ،كقد يٍٯب ىم يع على أ ٍ
ضيَّػ ٍفتيوي ،إذا أنزلتو كقريتو ،كاالسم ( ًٌ
ىض ٍفتيوي ىك ى
يفاف ،كأ ى
يي
اصطبلحا بتعريفات ،منها:
عرؼ العلماء الضياف
الحا :على ضوء ا٤بعآف اللغوي السابق َّ
الضيافة اصط ً
ن
اسم إلكراـ الضيف ،كاإلحساف إليو(.)4"-القياـ ٕباجات النازؿ ابلدار ك٫بوىا ،إذا كاف من غّب أىلها"(.)5

عموما أك يعلم رضاه"(.)6
وأما الضَّيف ،فهو" :من حضر طعاـ غّبه ،بدعوتو كلو ن
أك ىو "النازؿ عند غّبه ،دعي أك َف ييدع"(.)7-أك ىو "القادـ على القوـ النازؿ هبم"(.)8

ادلطلب الثاين :مكانة الضيافة يف اإلسالـ.

تتبوأ الضياف مكان عالي  ،كمنزل سامي  ،سواء يف اإلسبلـ أـ عند العرب يف ا١باىلي  ،فقد كانوا يعدكهنا مػن
مكارـ األخبلؽ ،كطريػق ا٤بعػركؼ ،كالعػادة ا﵀مػودة الػٍب يلتزمػوف هبػا ،كَف يػزؿ قػرم الضػيف كحسػن القيػاـ عليػو مػن
خيم الكراـ كعادات الصا٢بْب( ،)9كىي من آداب اإلسػبلـً ،
كمػن يخلػق النبيػْب كا٤برسػلْب ،الػٍب هبػا تسػتماؿ النفػوس
أمورا:
ك٘بتذب ،كهبا تعطف القلوب كتؤلف ،كلبياف تلك ا٤بكان الرفيع إبٯباز ،نذكر ن
األوؿ :تعتػػرب الضػػياف مػػن سػػنن ا٤برسػػلْب ،كأخػػبلؽ النبيػػْب ،فهػػذا نػػيب هللا إب ػراىيم --أكؿ مػػن ضػػيف

( )1ينظر :اهذيب اللغ  ،أبو منصور األزىرم ،)53/12( ،لساف العرب ،ابن منظور ،)208/9( ،اتج العركس ،الزبيدم،)60/24( ،
ا﵀كم كا﵀يط األعظم ،ابن سيدة.)229/8( ،
( )2ا٤بفردات يف غريب القرآف ،الراغب األصفهآف ،ص.513
( )3ينظر :اتج العركس ،مرجع سابق ،)59/24( ،الكليات ،الكفوم ،ص ،914القاموس ا﵀يط ،الفّبكز آابدم ،ص٨ ،830بتار
الصحاح ،الفيومي ،ص.186
( )4ينظر :حاخي ا١بمل على ا٤بنهج ،سليماف ا١بمل ،)528/8( ،ا٤بوسوع الفقهي الكويتي .)142/12( ،
( )5معجم لغ الفقهاء ،دمحم ركاس قلعجي ،ص.286
( )6حاخيتا قليويب كعمّبة.)299/3( ،
( )7القاموس الفقهي ،د .سعدم أبو حبيب ،ص،226
( )8ا٤بفهم ٤با أخكل من تلصيص كتاب مسلم ،أٞبد بن عمر القرطيب.)230/1( ،
( )9ينظر :معاَف السنن ،أبو سليماف ا٣بطايب.)238/4( ،
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ف إًبٍػ ىػر ًاى ييم  ،)1()فكػاف عملػو
ف َّ
الضيفاف ،كما جاء يف ا٢بديث أف النيب --قاؿ ( :ىكا ىف أ َّىكىؿ ىم ٍن ى
الض ٍػي ى
ضػيَّ ى
ػتورا يف آداب الضػػياف  ،بػػل إنػػو --ضػػرب ا٤بثػػل العظػػيم يف إك ػراـ الضػػيوؼ،
يسػػن كرٲب ػ  ،كخصػػل خ ػريف  ،كدسػ ن
ػص
حيػػث اسػػتقبل ضػػيوفو أحسػػن اسػػتقباؿ ،كقػػدَّـ ٥بػػم أفضػػل مػػا يقػػدـ للضػػيفاف ،فأصػػبح عملػػو سػػن ن بعػػده ،كقػػد قػ َّ
القرآف عملو مع ضيفو كما جرل ٥بم؛ ليكوف أسوة للمقربْب ،كقدكة للصا٢بْب(.)2
الثػػاين :الضػػياف مػػن أخػػبلؽ الكرمػػاء ،كىػػي مػػن بقػػااي خػػيم العػػرب ،مػػن لػػدف إبػراىيم --كعػػادة مسػػتمرة
فيهم ،حٌب إ َّف من تركها يي ىذـ يعٍرفنا ،كيػيبى َّص يل كيػي ىقبَّ يح عليو عادة( ،)3فقد كاف العرب يف جاىليتهم ا١بهبلء ،كضػبللتهم
العميػػاء يىعػػدكف إك ػراـ الضػػيف مػػن ا﵀امػػد ،كمػػن خصػػاؿ ا٣بػػّب ،الػػٍب كػػانوا يتمػػدحوف هبػػا ،فالقػػارئ لشػػعر العػػرب
ا١باىلي ٯبد ذلك يف أثناء خعرىم ،فقد ركم عن حات الطائي أنو قاؿ:
ً ()4
لك ًمن ً
بد ى ً
العبد
داـ اث ًكناي
ىكما َّ
ىكإً ٌٓف لى ىع ي
يف إًال تً ى
خيم ى
الضيف ما ى
ى
فقد "أخرب عن نفسو أنو عبد الضيف ما أقاـ عنده مع بقاء ا٢بري عليو ،كإ٭بػا أراد ابلعبوديػ خدمػ الضػيف،
كالقياـ بواجب حقوقو كما يقوـ العبد بواجب حقوؽ سيده"(.)5
كقاؿ طفيل الغنوم:
الض ً
كَف ييل ػ ًهِب عػ ػنو ىغػ ػ ػ ػ ػزاؿ يم ىقنَّع
البيت بيتيو
٢بايف ي
٢باؼ ٌ
يف ك ي
ً
هج يع(.)6
ديث من ال ػ ػ ًقرل
أي ىح ػ ػ ٌدثيو ،إ ٌف ا٢بىػ ػ ى
كتكؤلي عيِب عينو حْب يى ى

الثالػػث :قػػد جػػاء عػػن النػػيب --إكػراـ الضػػيف كبػػره قبػػل البعث ػ  ،فمػػن ذلػػك أف النػػيب٤ --بػػا نػػزؿ عليػػو
ىبشػر فػو ًَّ
ً
ً
اَّلل أب نػدا؛ فػو ًَّ ً
حم ،كتص يػد يؽ
اَّلل ال ٱبيٍ ًزي ى
ػك َّي
الوحي ،كرجع إُف خدٯب -اهنع هللا يضر -قالػت لػو( :أ ٍ
اَّلل إنَّػك لتص يػل ال َّػر ى
ً
الكل ،كتى ً
ْب على نوائً ً
ب ا٢ب ًٌق)( .)7فػ"ىذه الصػفات ا٤بػذكورة،
كس
ديث،
كٙبمل َّ
ب ا٤ب ي
ا٢ب ى
كـ ،كتىػ ٍق ًرم الض ى
َّيف ،كتيع ي
عد ى
ي
ي
ى
كالنعوت ا٤بسطورة ،كانت لو ًجبًلًٌيَّ ن ىخٍل ًقيَّ ن قبل بعثتو الباعث لتتميم مكارـ األخبلؽ"(.)8
الرابػػع :إك ػراـ الضػػيف مػػن ٧باسػػن الش ػريع كمكػػارـ األخػػبلؽ ،كىػػي حلي ػ ا٤بػػؤمن كخػػيمتو كخلقػػو( ،)9كقػػد
( )1أخرجو البيهقي يف خعب اإلٲباف ،برقم ،)136/12( ،)9170( ،قاؿ األلبآف :حديث حسن .السلسل الصحيح  ،برقم(،)725
(.)224/2
( )2ينظر :القبس يف خرح موطأ مالك بن أنس ،ابن العريب ،ص ،1108تيسّب الكرٔف الرٞبن ،السعدم ،ص ،432التيسّب يف أحاديث
التفسّب ،دمحم ا٤بكي الناصرم.)86/6( ،
( ) 3ينظر :ا٤بفهم ٤با أخكل من تلصيص كتاب مسلم ،مرجع سابق ،)198/5( ،الكوكب الوىاج خرح صحيح مسلم ،دمحم األمْب ا٥بررم،
(.)76/19
( )4ديواف حات الطائي ،خرح أٞبد رخاد ،ص.19
( )5لباب التأكيل ،ا٣بازف.)281/2( ،
( )6ديواف طفيل الغنوم ،خرح األصمعي ،ص.144
( )7صحيح البصارم ،برقم ،)351/12( ،)4953( ،صحيح مسلم ،برقم.)139/1( ،)160( ،
( )8مرقاة ا٤بفاتيح خرح مشكاة ا٤بصابيح ،ا٤ببل علي القارم.)3733/9( ،
( )9ينظر :االستذكار ،ابن عبد الرب ،)367/8( ،الكاخف عن حقائق السنن ،الطييب.)2864/9( ،
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رغػػب فيهػػا اإلسػػبلـ ،كعػػدَّىا مػػن أمػػارات صػػدؽ اإلٲبػػاف ،فقػػد كرد عػػن النػػيب --أنػػو قػػاؿ( :مػػن ىكػػا ىف ي ػػؤًمن ًاب﵁ً
ىٍ
يٍ ي
()1
ً ً
ػاان كػػامبلن فينبغ ػي أف تكػػوف ىػػذه حال ػو
ض ػٍيػ ىفوي)  ،يعػػُب مػػن كػػاف إٲبانػػو اب﵁ كاليػػوـ اآلخػػر إٲبػ ن
ىكالٍيى ػ ٍػوـ ٍاآلخ ػ ًر فىػٍليي ٍك ػ ًرٍـ ى
كصفتو(.)2
اخلامس :كالقياـ ابلضياف عبادة يتقرب هبا العبػد إُف ربػو ،-قػاؿ ابػن ىبػّبة ،كىػو يشػرح حػديث ( :ىم ٍػن
ً ً ً ً
ضػٍيػ ىفوي)(" :)3يف ىػذا ا٢بػديث مػن الفقػو أف يعتقػد اإلنسػاف أف إكػراـ الضػيف
ىكا ىف يػي ٍؤم ين ًاب﵁ ىكالٍيىػ ٍػوـ ٍاآلخػ ًر فىػٍلييكٍػ ًرٍـ ى
عبادة ،ال ينقصها أف يضيف اإلنساف غنينػا ،كال يغّبىػا أف يقػدـ إُف ضػيفو اليسػّب ٩بػا عنػده"( ،)4فهػو مػأجور -إف
احتسب ذلك -يثيبو هللا-تعاُف -يوـ القيام  ،كرٗبا أاثبو يوـ القيام كيف الدنيا(.)5
السادس :أٝبػع العلمػاء علػى مػدح مكػرـ الضػيف ،كالثنػاء عليػو بػذلك ،كٞبػد صػنيعو()6؛ كذلػك ألهنػا "مػن

أخبلؽ ا٤بؤمنْب ،ك٩بػا ال ينبغػي ٥بػم أف يتصلفػوا عنهػا؛ ٤بػا ٰبصػل عليهػا مػن الثػواب يف اآلخػرة ،ك٤بػا يَبتػب عليهػا يف
الدنيا من إظهار العمل ٗبكارـ األخبلؽ ،كحسن األحدكث الطيب  ،كطيب الثناء ،كحصوؿ الراح للضػيف ا٤بتعػوب
ٗبشقات السفر ا﵀تاج إُف مػا ٱبفػف عليػو مػا ىػو فيػو مػن ا٤بشػق كا٢باجػ "( ،)7كيف ا٤بقابػل فػإف مػانع ً
القػرل مػذموـ
علػػى األلسػػن ،كصػػاحبو ملػػوـ( ،)8كقػػد أبػػيح للضػػيف لػػوـ مػػن َف ٰبسػػن ضػػيافتو ،كذكػػر قبػػيح فعلػػو ،كاحػػتج الليػػث
لػػذلك ،بقولػػو تعػػاُف :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﮊ (النسػػاء ،)ُ٤١ :حيػػث قػػاؿ :إهنػػا

نزلت فيمن منع الضياف  .كركم ذلك عن ٦باىد كغّبه(.)9

السػػابع :الضػػياف كػػرـ كبػػذؿ حفػػاكة كتكػػرٔف ،تسػػتماؿ هبػػا النفػػوس ك٘بتػػذب ،كتعطػػف هبػػا القلػػوب كتؤلػػف،

ذرعػػا ابسػػتقباؿ الضػػيف ،كيغلقػػوف دكنػػو األبػواب فػػبل خػػّب
كىػػي مػػن حسػػن ا٤بعاملػ بػػْب ا٣بلػػق ،أمػػا الػػذين يضػػيقوف ن
()10
ً
ً
ػيف)(" ،)11أم :فػػيمن ال
ػيم ٍن الى ييضػ ي
فػػيهم  ،فقػػد جػػاء يف ا٢بػػديث عػػن رسػػوؿ هللا  --أنػػو قػػاؿ( :الى ىخٍي ػ ىػر فػ ى
ػادرا علػى ضػيافتو ،كَف يعارضػو مػا ىػو أعػم مػن ذلػك ،كنفقػ مػن تلزمػو
يطعم الضيف الذم ينزؿ بو ،أم :إذا كػاف ق ن
( )1صحيح البصارم ،برقم ،)205/15( ،)6018( ،صحيح مسلم ،برقم.)68/1( ،)47( ،
( )2ينظر :خرح صحيح البصارم ،ابن بطاؿ ،)310/9( ،التوضيح لشرح ا١بامع الصحيح ،ابن ا٤بلقن.)524/28( ،
( )3سبق ٚبرٯبو.
( )4اإلفصاح عن معآف الصحاحٰ ،بٓب بن ىبّبة.)173/6( ،
( )5ينظر :خرح رايض الصا٢بْب ،ابن عثيمْب.)109/4( ،
( )6ينظر :اإلقناع يف مسائل اإلٝباع ،أبو ا٢بسن ابن القطاف ،)307/2( ،االستذكار ،ابن عبد الرب.)367/8( ،
( )7ا٤بفهم ٤با أخكل من تلصيص كتاب مسلم ،مرجع سابق.)198/5( ،
( )8ينظر :معاَف السنن ،مرجع سابق.)238/4( ،
( )9ينظر :خرح صحيح البصارم ،ابن بطاؿ ،)310/9( ،جامع البياف ،الطربم ،)629/7( ،تفسّب القرآف العظيم ،ابن أيب حات،
( ،)1100/4التفسّب الوسيط ،الواحدم.)134/2( ،
( )10ينظر :خصصي ا٤بسلم كما يصوغها اإلسبلـ يف الكتاب كالسن  ،دمحم علي ا٥بامشي ،ص.287
( )11أخرجو أٞبد يف ا٤بسند ،برقم ،)635/28( ،)17419( ،كالبيهقي يف خعب اإلٲباف ،برقم ،)91/7( ،)9588( ،قاؿ األلبآف:
صحيح .السلسل الصحيح  ،برقم.)433/5( ،)2434( ،
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مؤكنتو"()1؛ "ألنو دليل على لؤـ طبعو ،كبعده عن ا٣بّب ،كعدـ ثقتو اب٣بلف من هللا"(.)2
أمرا اختيارناي ٚبضع ألىواء الناس كاجتهادااهم
الثامن :ك٩با يدؿ على مكان الضياف يف اإلسبلـ ،أهنا ليست ن

الشصصػي  ،بػل إهنػا كاجبػ علػى ا٤بسػلم ،ال ينبغػي أف يقصػر يف أدائهػا( ،)3كعليػو أف يبػادر إُف القيػاـ هبػا إذا مػا نػزؿ
الض ٍػي ً
ف كاجبىػ ه علػى يك ًٌػل يمسػل وم،
بداره ضيف ،فقد جاء يف ا٢بديث الصػحيح عػن رسػوؿ هللا --أنػو قػاؿ( :ليلػ ي َّ
ً
ً ًً
ً
ضاهي ،كإً ٍف ىخاءى تىػىرىكوي)(.)4
كما ،كا ىف ىديٍػننا لىوي عليو ،إً ٍف خاءى اقٍػتى ى
أصبح بفنىائو ى٧بير ن
فإف ى

مسلما حسن إسبلمو ٖبيبلن ٩بس نكا عن الضيف،
التاسع :إف الضياف يخليق إسبلمي أصيل ،كمن ىنا ال ٘بد ن
مهمػػا كانػػت حالػػو؛ ذلػػك أف اإلسػػبلـ علَّمػػو أف طعػػاـ االثنػػْب يكفػػي الثبلثػ  ،كطعػػاـ الثبلثػ يكفػػي األربعػ  ،كأف ال
()5
ػاـ ًاالثٍػنىػ ٍ ً
ػْب ،ىك ًػايف الث ىَّبلثىػ ً،
خوؼ البت من طركؽ الضيف ا٤بفاجئ ؛ فقد جػاء عػن رسػوؿ هللا –-أنػو قػاؿ( :طى ىع ي
ىكطى ىع ياـ الث ىَّبلثىً ىك ًايف ٍاأل ٍىربىػ ىع ً)(.)6
ٍفي األىربػع ى ،كطىعاـ األىربػع ً يك ً
ْب يك ً
اح ًد يك ً
ً
ٍفي ً
كيف ركاي ( :طىعاـ ً
االثنى ً
ٍفي الث ىَّمانًيى ى)(.)7
ٍى ى ى ى ي ٍى ى ى
ْب ،ىكطى ىع ياـ االثٍػنىػ ٍ ً ى
الو ى
ىي ى

( )1فيض القدير ،ا٤بناكم.)426/6( ،
( )2التنوير خرح ا١بامع الصغّب ،دمحم بن إ٠باعيل األمّب.)147/11( ،
( ) 3قاؿ ابن كثّب" :كقد ذىب اإلماـ أٞبد كطائف من العلماء إُف كجوب الضياف للنزيل ،كقد كردت السن بذلك كما ىو ظاىر التنزيل".
تفسّب القرآف العظيم ،)420/7( ،كقاؿ الشوكآف -بعد عرضو ألقواؿ العلماء" :كا٢بق كجوب الضياف " .نيل األكطار ،)179/8( ،كقيل يف
حكمها غّب ذلك ،ينظر :التوخيح خرح ا١بامع الصحيح ،السيوطي ،)1713/4( ،عمدة القارم خرح صحيح البصارم ،العيِب،
(.)278/12
( )4سنن ابن ماج  ،برقم ،)1212/2( ،)3677( ،سنن أيب داكد ،برقم ،)576/5( ،)3750( ،مسند أٞبد ،برقم،)17172( ،
( ،)409/28ا٤بعجم الكبّب ،الطربآف ،برقم ،)263/20( ،)621( ،قاؿ األلبآف :ا٢بديث صحيح .السلسل الصحيح  ،برقم،)2204( ،
(.)239/5
( )5خصصي ا٤بسلم كما يصوغها اإلسبلـ يف الكتاب كالسن  ،مرجع سابق ،ص.287
( )6صحيح البصارم ،برقم ،)454/13( ،)5392( ،صحيح مسلم ،برقم.)1630/3( ،)2058( ،
( )7صحيح مسلم ،برقم.)1630/3( ،)2059( ،
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ادلبحث الثاين :آداب الضيافة يف قصة نيب هللا --إبراىيم مع ضيفو.

جاءت قص نيب هللا إبراىيم–-مع أضيافو مػن ا٤ببلئكػ الكػراـ( )1يف ثػبلث سػور مػن القػرآف ،سػورة ىػود
يف اآلايت ( ،)76-69كسورة ا٢بجر يف اآلايت( ،)60-51كسورة الذارايت يف اآلايت( ،)37-24كفيها ظهر
مقدار ما ٙبلى بو ا٣بليل --من كرٔف الصفات ،كفاضل اآلداب ،فإنو--ما إف سلَّم ضيوفو كدخلػوا حػٌب
ذىػػب يفعػػل مػػا طبعػػو هللا عليػػو مػػن سػػجااي الكػػرـ ،كأفعػػاؿ الكػراـ ،فجمعػػت ىػػذه اآلايت آداب الضػػياف الػػٍب ىػػي
أخرؼ اآلداب ،كما عداىا من التَّكلفات الٍب ىي ٚبلف ،كتكلػفَّ ،إ٭بػا ىػي ًمػن أكضػاع النَّ ً
ػاس ،كعوائػدىم ،كك ىفػى
هبػػذه اآلداب خػػرفنا ،كفصػ نػرا ،كأنعػػم إبب ػراىيم--خػػّب أسػػوة يف فضػػيل إك ػراـ الضػػيف كتكرٲبػػو( ،)2كقػػد قػػص هللا
علينا خرب إبراىيم --مع أضيافو الكراـ؛ ليقع االتباع كاالقتداء بو( ،)3كىذه اآلداب:

()1حسن االستقباؿ:

مػػن آداب الضػػياف حسػػن اسػػتقباؿ الضػػيف ،كلقػػاؤه ابلبشاخ ػ كالوجػػو ا٢بسػػن ،كإظهػػار السػػركر ٕبضػػوره()4؛
خّب من القرل()5؛ فبها تدخل السركر يف قلب الضيفَّ ،
كإف أثػر طبلقػ الوجػو علػى النفػوس
فالبشاخ -كما قيل -ه
ال ٯبهلػػو أحػػد ،كىػػو أثػػر ملمػػوس ٰبسػػو كػػل أحػػد عنػػدما ٯبػػد البسػػم مػػن أخيػػو( ،)6كقػػد كػػاف مػػن عػػادات العػػرب
ا﵀مػودة كأفعػػا٥بم ا١بميلػ  ،أهنػػم ٯبعلػوف ا٢بػديث ،كالبسػػط ،كالتػػأنيس ،كالتلقػػي ابلبشػػر مػن حقػػوؽ ً
القػػرل ،كمػػن ٛبػػاـ
اإلك ػراـ ،كقػػالوا :مػػن ٛبػػاـ الضػػياف الطبلق ػ عنػػد أكؿ كىل ػ  ،فكػػانوا إذا أَفَّ أبحػػدىم ضػػيف ظهػػرت البشاخ ػ علػػى
كجهو( ،)7كتلقاه ابلَبحيب كالتكرٔف(.)1

( )1قيل :ىم جربيل كميكائيل كإسرافيل عليهم السبلـ ،كقيل :كانوا اثُب عشر مل نكا ،كقيل :تسع عاخرىم جربيل ،كقيل ثبلث  :جربيل،
كميكائيل ،كملك معهما ،كقيل غّب ذلك ،كَف يرد أثر صحيح يف ٙبديد أ٠بائهم كعددىم ،كإ٭با ىي أقواؿ كردت عن ابن عباس--كغّبه من
علماء التفسّب .ينظر :الكشاؼ ،الز٨بشرم ،)401/4( ،معاَف التنزيل ،البغوم ،)187/4( ،البحر ا﵀يط ،أبو حياف.)179/6( ،
( )2ينظر :نظم الدرر يف تناسب السور ،البقاعي ،)329/9( ،جبلء األفهاـ ،ابن القيم ،ص ،274تفسّب القرآف ا٢بكيم ،دمحم رخيد رضا،
(.)193/12
( )3ينظر :نتائج الفكر ،عبد الرٞبن السهيلي ،ص.319
( )4ينظر :األدب النبوم ،دمحم عبد العزيز ا٣بوِف ،ص ،119بياف ا٤بعآف ،عبد القادر بن مبل حويش ،)135/3( ،خرح األربعْب النوكي  ،ابن
دقيق العيد ،ص.69
( ) 5العرب ٘بعل ا٢بديث كالبسط كالتأنيس كالتلقي ابلبشر من حقوؽ القرل ،كمن ٛباـ اإلكراـ ،كقالوا ٛباـ الضياف الطبلق عند أكؿ كىل ،
كقاؿ عبد العزيز الديريِب:
ً
بشاخ كجو ا٤برء خّب من القرل . . .فكيف الذم أييت بو كىو ضاحك.
ينظر :البياف كالتبيْب ،ا١باحظ٦ ،)33/1( ،بآف األدب يف حدائق العرب ،رزؽ هللا خيصو ،)148/3( ،بياف ا٤بعآف،)183/1( ،
كشف ا٣بفاء كمزيل اإللباس ،العجلوٓف.)327/1( ،
( )6فصل ا٣بطاب يف الزىد كالرقائق كاآلداب ،دمحم عويض .)382/6( ،
( )7قاؿ إً ٍس ىحاؽ بن حساف ا٣برٲبي ،كما جاء يف الشعر كالشعراء ،البن قتيب :)845/2( ،
ً
ص ًً
احك ً
ً ًً
أ ً
ً
يب
يض ي ى
ى
ب عنٍدم ىكالٍ ىم ىحل ىجد ي
ضٍيفي قىػٍب ىل إنٍػىزاؿ ىر ٍحلو . . .ىكٱبيٍ ي
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كأمػ ػػا إب ػ ػراىيم --فقػ ػػد أحسػ ػػن اسػ ػػتقباؿ ضػ ػػيفو بطبلق ػ ػ كجهػ ػػو ،كلقائػ ػػو ابلوجػ ػػو ا٢بسػ ػػن ،كاالستبشػ ػػار
بوفودىم( ،)2قاؿ تعاُف :ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﮊ (الذارايت( ) ِ٤ :ﯞ)٠ ،باىم
مكػرمْب؛ ألف إبػراىيم--أكػػرمهم ٕبسػػن اسػػتقبا٥بم بطبلقػ كجهػو ،كخدمتػػو إايىػػم بنفسػػو ،كأجبلسػػهم يف أكػػرـ

ا٤بواضػػع( ،)3قػػاؿ ال ػرازي" :كلنعػػد إُف بيػػاف مػػا أتػػى بػػو-أم إب ػراىيم -مػػن آداب اإلضػػاف  ،كمػػا أت ػوا بػػو مػػن آداب
الضياف  ،فاإلكراـ أكالن ٩بن جاءه ضيف قبل أف ٯبتمع بو ،كيسلم أحدٮبا على اآلخر أنواع من اإلكراـ ،كىي اللقاء
ا٢بسن كا٣بركج إليو كالتهيؤ لو"(.)4

أيضػػا" :فػػإف قيػػلٗ :بػػاذا أكػػرمهم؟ قلنػػا ببشاخ ػ الوجػػو أكالن ،كابإلجػػبلس يف أحسػػن ا٤بواضػػع كألطفهػػا
وقػػاؿ ً

اثنينا"(.)5

( )4رد السالـ أبفضل منو:

من آداب الضياف  :تسليم الػم ً
ض ً
الضػيف ،كإجابتػو أبحسػن ٩بػا حيػاه بػو ،أخػ نذا أبدب هللا –تعػاُف-
يف علػى َّ
ي
( )6يف قولو :ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﮊ (النساء" ،)١٩ :أم :إذا سلم عليكم الػ يم ٍسلً يم فردكا
عليو أفضل ٩با ىسلَّ ىم ،أك ردكا عليو ٗبثل ما ىسلَّ ىم ،فالزايدة مندكب  ،كا٤بماثلػ مفركضػ "( ،)7فينبغػي أف يكػوف الػرد أبلػغ
من االبتداء لفظنا كبشاخ ن ،كأحسن دالل  ،كإ٭با اختّب لفظ السبلـ على لفظ حياؾ هللا؛ ألنو أت كأحسن كأكمل؛
ألف معُب السبلـ :السبلم من اآلفات(.)8
ففي قص ا٣بليل٪ --بد أف القرآف قد حكى لنا كيف حيا إبراىيم --ضيفو أبحسن ٩با حيوه بو،
أبكجػػز لفػػظ يف العربيػ أداء ٤بعػػُب كػػبلـ إبػراىيم  --يف الكلدانيػ

()9

 ،قػػاؿ تعػػاُف :ﮋﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ً
كما ا ٍ٣بًصب لً ٍؤل ٍ ً
ً
ً ً
يب.
ىى
ىضيىاؼ أى ٍف يى ٍكثيػىر الٍقىرل . . .ىكلىكن ى
َّما ىك ٍجوي الٍ ىك ًرٔف ىخص ي
ٍ ي
كقاؿ آخر ،كما يف ٧باضرات األدابء ك٧باكرات الشعراء ،الراغب األصفهآف:)752/1( ،
النزؿ . . .كالوجو عنواف الكرٔف ا٤بفضل
أبسط كجهي للضيوؼ ٌ
( )1ينظر :البياف كالتبْب ،مرجع سابق ،)33/1( ،ا٤بستطرؼ يف كل فن مستظرؼ ،األبشيهي ،ص ،192بلوغ األرب ،اآللوسي،
(.)375/1
( )2ينظر :السراج ا٤بنّب ،ا٣بطيب الشربيِب ،)100/4( ،لطائف اإلخارات ،القشّبم ،)466/3( ،بياف ا٤بعآف.)183/1( ،
( )3ينظر :معاَف التنزيل ،)376/7( ،التسهيل لعوـ التنزيل ،)308/2( ،اللباب يف علوـ الكتاب ،)81/18( ،الدر ا٤بنثور.)620/7( ،
( )4مفاتيح الغيب.)176/28( ،
( )5ا٤برجع السابق)174/28( ،
( )6ينظر :السراج ا٤بنّب ،مرجع سابق ،)100/4( ،اللباب يف علوـ الكتاب ،البن عادؿ ،)84/18( ،اإليضاح يف علوـ الببلغ  ،القزكيِب،
( ،)134/2البحر ا﵀يط ،مرجع سابق.)555/9( ،
( )7تفسّب القرآف العظيم ،ابن كثّب.)368/2( ،
( )8ينظر :التحرير كالتنوير ،ابن عاخور ،)258/7( ،تيسّب الكرٔف الرٞبن ،السعدم ،ص ،385التفسّب ا٤بيسر ،ص ،91لباب التأكيل،
ا٣بازف.)566/1( ،
( )9ينظر :التحرير كالتنوير.)117/12( ،
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كرده للتحي أحسن
ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞﯟ ﮊ (ىود ،)٩٢ :فسبلـ إبراىيم --أبلغ من سبلـ ا٤ببلئك ٌ ،
مػن ٙبيػ ً ا٤ببلئكػ  ،فهػو حيػاىم ابلسػبلـ الثابػت الػدائم؛ أخػ نذا ٗبزيػد األدب كاإلكػراـ ،كرفػع الوحشػ ككقػوع األنػس،
كاإلخعار بسبلم الصدكر( ،)1كقد اسػتدؿ أىػل العلػم علػى كجػو كػوف ٙبيػ إبػراىيم --أبلػغ مػن ٙبيػ ا٤ببلئكػ
أبمور ،منها:

 -أف إبػراىيم--رد علػيهم التحيػ ابسػم مرفػػوع متضػمن ١بملػ ا٠بيػ  ،حيػث قػػاؿ( :ﯞ) ابلرفػع ،كىػػم

سلموا عليو ابلنصب( ،ﯛ)،
ضل ا١بمل الفعلي يف ذلك؛ ألهنا مفيدة أبنواع من ا٤بعآف أعظم يف ىػذا ا٤بقػاـ مػن ا١بملػ
 ،)٩٢كا١بمل اال٠بي تىػ ٍف ي

قاؿ تعاُف :ﮋ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞﯟ ﮊ (ىػود:

الفعلي  ،فإبراىيم حياىم أحسن من ٙبيتهم؛ َّ
عظيما ،كقولػو( :ﯞ)
فإف قو٥بم( :ﯛ) أم :سلمنا عليك ن
سبلما ن
أبدا(.)2
أم :سبلـ عليكم اثبت ال زكاؿ لو ن

مرفوعا(ﯞ) ،كللرفع مزي على النصب؛ ألف الرفع يدؿ على الثبوت كالدكاـ،
 -سبلـ إبراىيم --جاء ن

كالنصػػب يػػدؿ علػػى ا٢بػػدكث ك٘بػػدد مػػا َف يكػػن( ،)3فقػػوؿ إب ػراىيم( :ﯞ) معػػدكؿ بػػو إُف الرفػػع علػػى االبتػػداء؛
()4
نصػبً ًو؛ َّ
ألف
للدالل على ثبات السبلـ كاستقراره ،دكف ٘بدده كحدكثو  ،قاؿ ابن عاخػور" :كرف يػع ا٤بىص ىػد ًر أبلى يػغ مػن ٍ
الرفػػع فيػ ًػو تناسػػي معػػُب ً
الفعػ ًػل؛ فهػػو أدؿ علػػى الػ َّػدك ًاـ كالثَّبػ ً
ػات؛ كلػػذلك خػػالف بينهمػػا للدَّالل ػ ً علػػى َّ
أف إًب ػراىيم -
ٌ
ً ()5
رد َّ ً و
ىحسن من عبارةً الر يسل زايد نة يف ا ًإلكراـ" .
َّ -
السبلـ بعبارة أ ى
اتـ علػيكم ،كافػر يليػق بكػم؛ َّ
ألف
ػبلـ كث هػّب كام هػل ه
 -التنكّب يف قولػو( :ﯞ) ،يػدؿ علػى الكمػاؿ ،فكأنػو س ه

يفيد إالَّ ا٤باىي (.)6
َّماـ ،كالتعريف ال ي
َّنكّب يي ي
فيد الكماؿ كا٤ببالغ ى كالت ى
الت ى

 قاؿ ابن عطي " :كإبراىيم  --قد حيا أبحسن؛ ألف قو٥بم دعاء ،كقولو كاجب قد ٙبصػل ٥بػم"()7؛ إذ(ﯛ) دعاء ،ك(ﯞ) ٝبل خربي قد ٙبصل مضموهنا ككقع(.)8

( )1ينظر :الربىاف يف علوـ القرآف ،الزركشي ،)71/4( ،تفسّب ابن عرف  ،)67/4( ،نتائج الفكر ،السهيلي ،ص ،321ركح ا٤بعآف،
اآللوسي ،)12/14( ،التحرير كالتنوير٤ ،)258/7( ،بسات بياني  ،فاضل السامرائي ،ص.84
( )2ينظر :الكشاؼ ،)9/1( ،نظم الدرر ،)329/9( ،زاد ا٤بهاجر إُف ربو ،ابن القيم ،ص ،66التفسّب القيم ،)138/2( ،تفسّب ا٤بفصل،
صاٌف آؿ الشيخ ،ص.80-79
( )3ينظر :التفسّب القيم ،ص ،488نظم الدرر ،)329/9( ،معَبؾ األقراف ،السيوطي ،)379/2( ،معآف النحو ،فاضل السامرائي،
(.)185/1
( )4ينظر :الكشاؼ ،)52/1( ،فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريب ،الطييب.)23/15( ،
( )5التحرير كالتنوير.)116/12( ،
( )6ينظر :مفاتيح الغيب ،)372/18( ،اللباب يف علوـ الكتاب ،مرجع سابق.)521/10( ،
( )7ا﵀رر الوجيز ،ابن عطي .)177/5( ،
( )8ينظر :البحر ا﵀يط.)555/9( ،
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( )3غيبة ادلضيف عن الضيف قليالً:

٤با كاف السفر قطع من العذاب؛ لقولو ( :السفر قطع من العذاب)( ،)1أم :جزء منو؛ ٤با فيو من التعػب
كا٤بعػاانة ،كا٤بصػاكؼ كاألخطػػار ،كفػراؽ األحبػػاب ،كا٤بشػق علػػى ا١بسػم كالػػنفس( -)2يسػتحب عنػػد كصػوؿ الضػػيف
من سفره ،أف يغيب ال يػمضيف عن الضيف قليبلن بعػد كصػولو؛ ليأخػذ قسػطنا مػن الراحػ  ،كليعمػل مػن األعمػاؿ الػٍب

ٚبصػػو ،كالػػٍب قػػد ٲبنعػػو عػػن فعلهػػا كجػػود ا٤بضػػيف ٔبانبػػو ،كىػػذا ٩بػػا اسػػتنبطو العلمػػاء مػػن قصػ إبػراىيم  ،-قػػاؿ
الرازي ،كىو يذكر آداب الضياف " :كغيب ي الػم ً
يف ٢بظ ن من الض ً
ض ً
ػاج
َّيف يم
ه
يح ،كأييت بػدف ًع ىمػا ىٰبت ي
ستحسن؛ ليسػَب ى
ى ي
إًلي ػ ًػو ،كىٲب ينع ػػوي ا٢بي ػػاءي من ػػوي"( ،)3ف ػػإبراىيم--م ػػا إف دخ ػػل ض ػػيفو كاس ػػتقر هب ػػم اجملل ػػس ،ح ػػٌب خ ػػرج م ػػن عن ػػدىم؛
ليسَبٰبوا ،كىو ذىب ليعد ٥بم طعامهم.

( )4تعجيل ِ
القرى:

تعجيل ً
القىرل يسنَّ ه عربيَّ ه ،ك٤با كاف عماد أمر الضياف إطعاـ الطعاـ فينبغي أف يبادر ا٤بضيف إبكراـ ضيفو ٗبػا
ً
ػف مػا
فتح هللا بػو مػن غػّب كلفػ  ،فيقػدـ مػا تيسػر مػن ا٤بوجػود يف ا٢بػاؿ ،مث يتبعػو بغػّبه ،إف كػاف لػو جػدة ،كال يتكلَّ ي
يضر بو ،كىذا خأف الكرٔف أف يكرـ ضيفو كقت الدخوؿ؛ الحتماؿ أهنم جياع ،كألف كرام الضيف التعجيل(.)4
ي
ػاىرا يف قص ػ إب ػراىيم --حيػػث "يبػػدك كػػرـ إب ػراىيم كسػػصاؤه كإرخاصػػو للمػػاؿ
كيتجلػػى ىػػذا األدب ظػ ن
ػبلما ،كيػػرد علػػيهم السػػبلـ ،كىػػو ينكػػرىم كال يعػػرفهم. . . .
كاضػ ن
ػحا ،فمػػا يكػػاد ضػػيفو يػػدخلوف عليػػو ،كيقولػػوف :سػ ن
كفّبا يكفي عشرات"(.)5
حٌب يذىب إُف أىلو -أم زكجو-
ن
مسارعا ليهيئ ٥بم الطعاـ ،كٯبيء بو ن
طعاما ن
ب على رده لسبلمهم أف أكرـ نز٥بم ،كذىب يفعل ما طبعو هللا عليو مػن سػجااي الكػرـ،
فإبراىيم --رتٌ ى
كأفعػػاؿ الكػراـ يف أدب الضػػياف مػػن التعجيػػل ابلقػػرل ،فقػػد أسػػرع غايػ اإلسػراع يف إحضػػار مػػا ينبغػػي للضػػيف مػػن
تعجيل قراه ،كىذا مستفاد من قولػو تعػاُف :ﮋ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ (ىػود .) ٩٢ :ﮋ ﯠ ﯡ ﮊ ،أم:
فتسبب عن ٦بيئهم كتعقبو أنو ما أتخر ﮋ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﮊ (.)6

( )1صحيح البصارم ،برقم ،)425/4( ،)1804( ،صحيح مسلم ،برقم.)1526/3( ،)1927( ،
( )2ينظر :منح البارم خرح صحيح البصارم ،زكراي األنصارم ،)249/4( ،التنوير خرح ا١بامع الصغّب.)469/6( ،
( )3مفاتيح الغيب ،)177/28( ،كينظر :السراج ا٤بنّب ،)100/4( ،اللباب يف علوـ الكتاب.)85/18( ،
( )4ينظر :مفاتيح الغيب ،)174/28( ،نظم الدرر يف تناسب السور ،)279/7( ،اللباب يف علوـ الكتاب ،)523/10( ،ا١بامع ألحكاـ
القرآف ،القرطيب ،)64/9( ،التحرير كالتنوير ،)117/12( ،اإلفصاح عن معآف الصحاحٰ ،بٓب بن ىبّبة ،)173/6( ،بياف ا٤بعآف،
(.)135/3
( )5يف ظبلؿ القرآف ،سيد قطب.)3382/6( ،
( )6ينظر :نظم الدرر يف تناسب اآلايت كالسور.)462/18( ،
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كقػػد اسػػتدؿ ا٤بفسػػركف علػػى تعجيػػل إبػراىيم --الضػػياف بػػوركد الفػػاء ،الػػٍب تػػدؿ يف العربيػ علػػى الَبتيػػب
ً
َّعقيبَّ ،
كالتعقيب ببل مهل ( ،)1قاؿ الرازي" :كالفاء للت ً
بذلك ً
فدؿ ذلك على أ َّ
بعد ذك ًر
العجل ا٢بنيذ كاف ى
ىف ٦بيئىوي ى
ي
الس ً
بلـ"(.)2
َّ
الض ٍػي ً
وقاؿ ابن عاشػور" :كالفػاء ًيف قول ًػو :ﮋﯠﯡﮊ لًلدَّاللػ ً علػى التَّعقي ً
ف، . . .،
ػب إًسػرا نعا يف إًكػرًاـ َّ
ي
()3
ً
بث يف ا٤بكاف يقتضي االنتقاؿ عنوي ،أىم فما أبطأى" .
انسا فبادر إُف قراىم .كالل ي
ظىنػ ي
اىيم --ن
َّه ٍم إبر ي

ك٩ب ػػا ي ػػدؿ-أيض ػػا -عل ػػى تعجي ػػل إب ػراىيم–ً -
للق ػػرل ،قول ػػو تع ػػاُف :ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ (ال ػػذارايت:
ن

 ،)ِ٩فهو نص يف ا٤ببػادرة إُف اإلتيػاف ابلضػياف بػدكف مهلػ ()4؛ إذ الركغػاف :الػذىاب بسػرع ( ،راغ) :معنػاه مضػى
إثػػر حديثػػو ٨بفينػا زكالػػو مسػػتعجبلن .كأنػػو َف يػػرد أف يفػػارقهم فمضػػى إُف انحيػ مػػن داره مسػػتعجبلن كرجػػع مػػن حينػػو.
كىػػذا تشػػبيو ابلركغػػاف ا٤بعػػركؼ؛ ألف الرائػػغ يػػوىم أنػػو َف يػػزؿ ،فيبػػادر ضػػيفو ً
ابلقػػرل ،مػػن غػّب أف يشػػعر بػػو الضػػيف،
ى
ً
حذارا ًم ٍن أف َّ
ظرا(.)5
كيبادر بو ن
ى
يكفوي كيع ىذرهي أك ى
يصّب يمنٍت ن
ك٩با يدؿ على تعجيل إبراىيم--الضياف  ،قولو تعاُف :ﮋﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ (الذارايت .)ِ٩ :قاؿ

ذفت ثق بداللػ
أبو السعود" :كالفاءي يف قولًو ى
تعاُف :ﮋﯮ ﯯ ﯰ ﯱﮊ ،فصيح ه مفصح ه عن يٝبى ول قد يح ٍ
ً
ً
ً
ً
فذبح عجبلن فحن ىذهي فجاءى ًبو"(.)6
ا٢باؿ عليها،
ن
كإيذاان بكماؿ سرع اجمليء ابلطعاـٍ ، . . .،
أم :ى
ً
مث إننػػا ٪بػػد الطػػاىر ابػػن عاخػػور ،ٯبمػػع مػػا سػػبق بقولػػو " :ىً
ػف أفعػ ً
ػاء لعطػ ً
غ) (فىجػػاءى) (فىػ ىقَّربىػػوي)
ػاؿ (فىػرا ى
ك٦بػػيءي الفػ ى
ً ً
الرب ً
اؿ كقعت ًيف سرع و ،كا ًإلسر ً
لًلدَّالل ً على أ َّ ً
ً
عاجليوي"(.)7
ىفع ى
ىي
ٍ ي ى
ىف ىذه األ ى
قيل :ىخ يّب ًٌ
اع ابلقرل من ٛباـ الكرـ ،كقد ى
أخّبا ،نذكر جانبنا من جوانب إسراع إبراىيم --يف إكراـ ضيفو ،بتعجيل قًػراه ،كىػو أنػو --طػبخ
ك ن
ابلشي ،كالشي أسرع من الطبخ ،فهو أعوف على تعجيل إحضار الطعاـ للضػيف ،ككػاف الشػواء أسػرع طػبخ
الطعاـ
ًٌ
أىل البادي (.)8
كيف ا٤بقابل٪ ،بد أف العريب يرل أف يف أتخّب القرل عن الضيف إساءة إليو ،قاؿ الشاعر:
()9
كخّب ً
أسأت كأبطأت على الضَّيف ً
القرل للنازلْب الػ يم ىعجل
ابلقرل
ٍ
( )1ينظر :ا١بُب الدآف يف حركؼ ا٤بعآف ،ا٢بسن بن القاسم ا٤برداكم ،ص.62
( )2مفاتيح الغيب.)372/18( ،
( )3التحرير كالتنوير ،الطاىر ابن عاخور.)117/12( ،
( )4تفسّب القرآف ا٢بكيم ،مرجع سابق.)106/12( ،
( )5ينظر :الكشاؼ ،)401/4( ،ا﵀رر الوجيز ،مرجع سابق ،)177/5( ،إرخاد العقل السليم ،أبو السعود٧ ،)140/8( ،باسن التأكيل،
القا٠بي ،)41/9( ،البحر ا٤بديد ،ابن عجيب .)474/5( ،
( )6إرخاد العقل السليم.)140/8( ،
( )7التحرير كالتنوير.)359 /26( ،
( )8ينظر :التحرير كالتنوير.)359 /26( ،)117/12( ،
( )9ينظرٜ :بار القلوب يف ا٤بضاؼ كا٤بنسوب ،أبو منصور الثعاليب ،ص.44
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( )5إخفاء الذىاب إلتياف الضيف ابلضيافة:

كمػػن آداب الضػػياف أف يػػذىب ا٤بضػػيف ٨بفيػػا م ً
ضػيَّوي مسػػتعجبلن؛ كػػيبل يػػوىم الضػػيف أنػػو يريػػد أف ٰبضػػر ٥بػػم
ن ي

حذرا من أف ٲبنعو الضيف أف ٯبػيء ابلضػياف  ،كىػذا مسػتنبط يف قصػ إبػراىيم – -مػن قولػو تعػاُف :ﮋ
خيئنا؛ ن

ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ (ال ػ ػػذارايت ،)ِ٩ :أم :انس ػ ػػل خفي ػ ػ ػ يف س ػ ػػرع  ،إذ الركغ ػ ػػاف ى ػ ػػو ال ػ ػػذىاب يف خفي ػ ػ ػ كخف ػ ػ ػ

كاسػػتعجاؿ ،كا٤بيػػل علػػى سػػبيل االحتيػػاؿ ،كمواضػػع سػػَب عػػن أعيػػنهم؛ ٕبيػػث يكػػاد ال يشػػعر بػػو ،ككأنػػو َف يػػرد أف
يفارقهم( ،)1قاؿ الرازي –كىو يعدد آداب الضياف " :-مث اإلخفػاء ،ف َّ
ػيف إذا أحضػر خػيئنا ينبغػي أف ٱبفيػو
ػإف ا٤بض ى

عن الضيف؛ كي ال ٲبنعو من اإلحضار بنفسو ،حيث راغ ىو ،كَف يقل :ىاتوا"(.)2
كى ػػذا أدب رفي ػػع ينبغ ػػي عل ػػى رب ا٤بن ػػزؿ-إف ن ػػزؿ ب ػػداره ض ػػيف -أف ي ػػذىب إلحض ػػار الض ػػياف يف س ػػرع
كاختفاء؛ ٕبيث ال يشعر بو الضيف فيشق عليو كيستحي ،فبل يشعر بو إال كقد جاءه ابلطعاـٖ ،ببلؼ مػن يي ٍسػ ًم يع
ضيفو ،كيقوؿ لو أك ٤بن حضر :مكػانكم حػٌب آتػيكم ابلطعػاـ ،أك مػن يتثاقػل كيتبػارد علػى ضػيفو مث يػربز ٗبػرأل منػو
كٰبل صرة النفق  ،كيزف ما أيخذ ،كيتناكؿ اإلانء ٗبرأل منو ،ك٫بو ذلػك ٩بػا يتضػمن ٚبجيػل الضػيف كحيػاءه ،فلفظػ
(راغ) تنفي ىذين األمرين(.)3
ع ًمنػوي-أم :الركغػاف -الز٨بشػرم َّ
اىيم ميلػوي إُف أىل ًػو مػن حسػ ًن
قاؿ الطاىر ابن عاشور" :فػانتىػىز ى
أف إخفػاءى إبػر ى
الضػػياف ؛ كػػيبل يػػوىم الضػػيف أنػَّػو يريػ يػد أف يٰب ً
ع
ضػىر ٥بػػم خػػيئنا ،فلعػ َّػل َّ
ػيف أف ي يك َّفػػوي عػػن ذلػػك كيعػ يذ ىرهي ،كىػػذا منػػز ه
الضػ ى
ى ي
ى
لطيف"(.)4
ه

( )6أف كرامة الضيف ُم َع َّدة حاصلة عند أىلو:

كٜبػ أدب آخػػر مػػن آداب الضػػياف ٪بػػده يف قصػ إبػراىيم ،-كىػػو أف كرامػ الضػػيف يم ىعػػدَّة حاصػػل عنػػد
ًَّا
أىلو ،فإبراىيم  --عندما دخل عليو ضيفو "ذىب إُف أىلو ،فجاء ابلضياف ؛ فدؿ على أف ذلك كاف يم ىعػد ن
عندىم مهيئنا للضيفاف ،كَف ٰبتج أف يذىب إُف غّبىم من جّبانو ،أك غّبىم فيشَبيو ،أك يستقرضو"(.)5
يدؿ علػى سػرع ٦بيئػو ابلقػرل ،كأنػو كػاف مع نػدا عنػده ٤بػن
ف (ﯮ) على (ﯫ) ي
قاؿ أبو حياف" :ككونيوي ىعطى ى

يرد عليو"(.)6

( )7خدمة أضيافو بنفسو:
( )1ينظر :ا٤بفردات يف غريب القرآف ،مرجع سابق ،ص ،373جامع البياف يف تفسّب القرآف ،اإلٯبي ،)194/4( ،البحر ا﵀يط،)555/9( ،
تفسّب القرآف العظيم ،ابن كثّب ،)421/7( ،نظم الدرر ،)463/18( ،الكشاؼ ،)401/4( ،التفسّب القيم ،ص.488
( )2مفاتيح الغيب.)176/28( ،
( )3ينظر :جبلء األفهاـ ،ص ،272زاد ا٤بهاجر إُف ربو ،مرجع سابق ،ص.67
( )4التحرير كالتنوير.)359/26( ،
( )5جبلء األفهاـ ،ص.272
( )6البحر ا﵀يط.)555/9( ،

جملة املدونة :الصية اخلامصة ،العدد املسدوج ( ،)71- 71حمرو ٍ7441ـ /أكتوبر 1171و

167

أداب مػػن آداب الضػػياف  ،كىػػو :أف ا٤بضػػيف يسػػتحب لػػو أف يباخػػر
كمػػن قصػ إبػراىيم  --أخػػذ العلمػػاء ن
خدم األضياؼ بنفسػو ،كال ٯبعػل ا٣بػدـ فقػط ىػم الػذين يتولػوف تقػدٔف الطعػاـ؛ فػإف مباخػرة صػاحب البيػت تقػدٔف
الطعػػاـ بنفسػػو لؤلضػػياؼ تفهمهػػم مػػدل حفاكتػػو كاىتمامػػو هبػػم ،كىػػي مػػن مشائػ ًػل الكػػرـ( ،)1كىػػذا مػػأخوذ مػػن قولػػو
تعاُف :ﮋﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ (الذارايت ،)ِ٩ :كمن قولو تعاُف :ﮋﯲ ﯳﮊ (الذارايت ،)ِ٠ :قاؿ ابػن
القيمَّ " :
دؿ على خدمتػو للضػيف بنفسػو ،كَف يقػل :فػأمر ٥بػم ،بػل ىػو الػذم ذىػب ،كجػاء بػو بنفسػو ،كَف يبعثػو مػع
خادمو ،كىذا أبلغ يف إكراـ الضيف"(.)2

وقاؿ الزسلشري" :كإكرامهم :أ ٌف إبراىيم خدمهم بنفسو ،كأخدمهم امرأتو"(.)3
كٲبكػػن أف ننػػوه إُف أمػػر ،كىػػو أف رب ا٤بنػػزؿ إذا كػػاف مشػػغوالن أبمػػور ىامػ ال يسػتطيع الفكػػاؾ منهػػا ،فإنػػو يف
معذكرا ،لكن إذا َف يكن يف خغل فعليو أف يكرـ ضيفو ،كيقوـ ٖبدمتهم بنفسو.
ىذه ا٢بال يكوف
ن

( )8إحضار الطعاـ إىل بْب يدي الضيف:

كيف قول ػػو تع ػػاُف :ﮋﯲ ﯳﮊ (ال ػػذارايت ،)ِ٠ :دالل ػ عل ػػى أدب م ػػن آداب الض ػػياف  ،كى ػػو :أف عل ػػى
ا٤بضيف أف يقػرب الطعػاـ إُف الض ً
ػيف ،كال ينقػل الضػيف إُف مكػاف الطعػاـ؛ ألف مػن كمػاؿ األدب معػو أف يػي ىق َّػرب
ى
()4
الطعاـ إليو ،ال أف يقاؿ لو انتقل من مكاف إُف مكاف؛ ألجل الطعاـ .
ففػػي قص ػ إبػراىيم ٪ --بػػد أنػػو قػػرب الطعػػاـ إلػػيهم" ،كَف يقػرهبم إليػػو ،كىػػذا أبلػػغ يف الكرام ػ  .أف ٘بلػػس
الضيف مث تقرب الطعاـ إليو ،كٙبملو إُف حضرتو ،كال تضع الطعاـ يف انحي مث أتمر ضيفك أبف يتقرب إليو"(.)5
قاؿ ابن عاشور" :كمعُب(ﯲ) كضعوي قريبنا منهم ،أمَ :ف ينقلهم من ٦بلسهم إُف موضع آخر ،بل جعل الطعاـ

بْب أيديهم .كىذا من ٛباـ اإلكراـ للضيف ٖببلؼ ما يطعمو العايف( )6كالسائل ،فإنو ييدعى إُف مكاف الطعاـ"(.)7

كلكي تتضح الغاي من تقدٔف الطٌعاـ إُف الضيف ال نقلهػم إليػو٪ ،بػد الػرازي يقػوؿ :إ ٌف " ىمػن قػدَّـ الطٌعػاـ إُف
و
و ً
ً
ٰبصػ يػل ىنػػاؾ
قػػوـ يكػػو يف كػػل كاحػػد مسػػتقارا يف مقػ ًٌػره ،ال ٱبتلػ ي
نقلهػ ٍػم إُف مكػػاف الطَّعػػاـ رَّٗبػػا ي
ػف عليػػو ا٤بكػػا يف؛ فػػإ ٍف ي
و
ب األدْف ،كيضيَّ يق على األعلى"( ،)8ك"لئبل يتشوش ا٤بكاف عليهم"(.)1
ؼ
اختً ىبل ي
ٍ
جلوس ،فييػ ىقَّر ي
( )1ينظر :اللباب يف علوـ الكتاب ،)85/18( ،السراج ا٤بنّب٧ ،)100/4( ،باسن التأكيل ،)118/6( ،سلسل التفسّب ،مصطفى العدكم،
(.)3/39
( )2التفسّب القيم ،ص.489
( )3الكشاؼ.)401/4( ،
( )4ينظر :اللباب يف علوـ الكتاب ،)85/18( ،تفسّب ا٤بفصل ،صاٌف آؿ الشيخ ،ص.81 ،80
( )5جبلء األفهاـ ،ص.273
(" )6يعُب طالب ا٤بعركؼ" .بصائر ذكم التمييز ،الفّبكزآابدم.)172/4( ،
( )7التحرير كالتنوير.)359/26( ،
( )8مفاتيح الغيب.)177/28( ،
( )1غرائب القرآف كرغائب الفرقاف ،النيسابورم.)188/6( ،
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كٜب لفت لطيف ٪بػدىا يف التعبػّب القػرآٓف ،كىػي :أنػو آثػر لفظػ (قىػ َّػرب) علػى (قىػدَّـ)؛ "إلخػعاره أبنػو كضػعو يف
غاي القرب منهمٖ ،ببلؼ (قىدَّـ) ،فإنو ال يدؿ على القرب ،فقد يقدمو إليهم ،كىو غّب قريب منهم"(.)1
ػيف إُف
كىناؾ أمر ينبغي لفت النظر إليو ،كىو أنو جرت العػادة يف كثػّب مػن البلػداف اإلسػبلمي أف يينق ىػل الض ي
ً
ً
نظرا لكثرة األطعم اليػوـ الػٍب تيػ ىق ىػدـ للضػيف ،الػٍب ٲبكػن أف ٯبلػس الواحػد نصػف سػاع كىػو يقػدـ
مكاف الطعاـ؛ ن
األطعم إُف الضيف ،كىذا عرؼ ال حرج فيو ،فلو أنو جهز السفرة مث قرهبم إليها فبل أبس بػذلك؛ ألف الضػيف ال
يرل أف يف ىذا استهان ٕبقػو ،لكػن مػن ٛبػاـ اإلكػراـ أف يقػرب الطعػاـ إُف الضػيف ،حػٌب يكفػيهم مؤنػ اإلتيػاف إُف
الطعاـ ،كىو مزيد تكرٔف(.)2

قػاؿ ابػن عثيمػْب" :ينبغػي أف ٯبعػػل ىػذا حسػب عػادة النػاس ،إذا كػػاف مػن اإلكػراـ أف أتيت ابلطعػاـ إُف ٧بػػل
جلوسهم ً
فأت بو ،كإذا كاف من اإلكراـ أف ٘بعلو يف ٧بل آخر فافعل"(.)3

( )9إحضار الطعاـ بزايدة عن كفاية الضيف:

كم ػػن آداب الض ػػياف ا٤بس ػػتفادة م ػػن قصػ ػ إبػ ػراىيم--اس ػػتحباب تق ػػدٔف األك ػػل إُف الض ػػيف بػ ػزايدة ع ػػن
كفػػايتهم ،كأكث ػر ٩بػػا أيكلػػوف ،فقػػد جػػاء إب ػراىيم --ضػػيفو بعجػػل كامػػل ،كَف أيت بػػبعض منػػو؛ ليتصػػّبكا مػػن
أطيػػب ٢بمػػو مػػا خػػاءكا؛ كىػػذا مػػن ٛبػػاـ كػػرـ إبػراىيم --كسػػصائو ،كإرخاصػػو للمػػاؿ ،فمػػا يكػػاد ضػػيفو يػػدخلوف
ػارعا؛ ليهيػػئ ٥بػػم الطعػػاـ،
ػبلما ،كيػػرد علػػيهم السػػبلـ ،كىػػو ينكػػرىم كال يعػػرفهم ،حػػٌب ذىػػب مسػ ن
عليػػو ،كيقولػػوف :سػ ن
كفّبا يكفي عشرات ،كىم كانوا ثبلث فيما يقاؿ ،تكفيهم كتف من ىذا العجل السمْب! (.)4
كٯبيء بو ن
طعاما ن
قاؿ اآللوسي" :كيف ٦بيئو ابلعجل كلو-مع أهنم ٕبسب الظاىر يكفيهم بعضو؛ دليل على أنػو مػن األدب أف

يٰب ً
ضىر للضيف أكثر ٩با أيكل"(.)5
ٍ
كمنػػو  --أخػػذت ع ػادة تقػػدٔف الذبيح ػ كلهػػا إُف الضػػيوؼ ،كذلػػك مػػن آداب الضػػياف ؛ ٤بػػا فيهػػا مػػن

االعتناء ابلضيف ،كىذا من مكارـ األخبلؽ ك٧باسن اآلداب ،كمن دالئل اإلٲباف ( ،)6كلكن دكف مبالغ أك إسراؼ.

( )18تقدًن أطيب ما لديو من الطعاـ:

كمػػن آداب الضػػياف  ،أف يقػػدـ ا٤بضػػيف لضػػيفو أحسػػن مػػا لديػػو مػػن أنػواع الطعػػاـ ،كأجػػود األنعػػاـ ،كال يتصػػّب
للضػيوؼ البهػائم العجفػػاء ا٥بزيلػ  ،كإ٭بػػا يتصػّب ٥بػػم البهػائم الفتيػ السػػمين ؛ ألهنػا ألػػذ كأطيػب كأنفػػع؛ إكر نامػا لضػػيفو،

بػػدليل قولػػو تعػػاُف :ﮋﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ (الػػذارايت ،)ِ٩ :فهػػذا نػػيب هللا إب ػراىيم--كمػػا أخػػرب ا٤بػػوُف-
( )1خصائص النظم القرآٓف يف قص إبراىيم ،الشحات أبو ستيت ،ص.308
( )2ينظر :تفسّب ا٤بفصل ،صاٌف آؿ الشيخ ،ص.81 ،80
( )3تفسّب العثيمْب(ا٢بجرات -ا٢بديد) ،ص.136
( )4ينظر :البحر ا﵀يط ،)555/9( ،زاد ا٤بهاجر ،ابن القيم ،ص ،67ركح ا٤بعآف ،)291/6( ،يف ظبلؿ القرآف ،)3382/6( ،بياف ا٤بعآف،
(.)135/3
( )5ركح ا٤بعآف ،)94/12( ،كينظر :البحر ا﵀يط.)555/9( ،
( )6ينظر :بياف ا٤بعآف.)135/3( ،
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-عنو اختار أفضػل مػا لديػو ،حيػث كػاف عامػ مالػو مػن البقػر ،فاختػار أطيبهػا كأفصرىػا كأحسػنها ،كىػو العجػل
كخحما غّب مهػزكؿ-كمثلػو يتصػذ لبلقتنػاء كالَببيػ  -فػآثر بػو ضػيفانو؛ زايدة يف إكػرامهم،
٢بما
ن
الفٍب السمْب ا٤بكتنز ن
جاموسا ،إ٭با ذبح العجل-الذم ىو صغار البقر ،كىذا يكوف ٢بمو طرناي رطبنا طيبنا(.)1
ثورا أك
ن
كَف يذبح ٥بم ن
ككصف العجػل أبنػو ٠بػْب ال ىزيػل ،يعػِب أنػو ٩بتلػئ ا١بسػد مػن اللحػم كالشػحم ،فيكػوف ًم ٍػن ًخيىػا ًر ىمالً ًػو؛ ألف
٢بمو خفيف كلذيذ ،ككونو ٠بيننا ،يكوف أحلى للحمو كأطيب(.)2

( )11طبخ الطعاـ أبفضل طريقة:

ػيف يف
كمن آداب الضياف أف يقوـ ا٤بضيف بطبخ الطعاـ أبفضػل طريقػ  ،كيبػالغ يف تطييبػو؛ حػٌب يي ًٌ
ػب الض ى
رغ ى

أكل الطعاـ كيستلذ بو ،كىذا مستنبط من قولو تعاُف :ﮋ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ (ىػودٗ ،)٩٢ :بعػُب
ا﵀نػػوذ ،كمعنػػاه :بعجػػل مشػػوم نضػػج يقطػػر مػػاؤه ،كىػػذا القطػػر يفصػػل ا٢بنيػػذ مػػن ٝبلػ ا٤بشػػوايت ،كىيئػ ا﵀نػػوذ يف
اللغػ  ،الػػذم يغطػػى ٕبجػػارة أك رمػػل ٧بمػػي أك حائػػل بينػػو كبػػْب النػػار يغطػػى بػػو(" ،)3كاللحػػم إذا خػػوم يكػػوف أطعػػم
ػواي
كألذ؛ ألف طعمو يبقى فيو ال ٲبتزج اب٤باءٖ ،ببلؼ ما إذا طػبخ ٲبتػزج بعضػو اب٤بػاء ،فتقػل لذتػو ،لكػن إذا كػاف مش ن
صار أطيب كأحسن"(.)4
كيػػرل بعضػػهم أف "اللحػػم ا٤بشػػوم علػػى ا٢بجػػارة ا﵀مػػاة أصػػح خػػيء ،كىػػو يف القمػ  . . . .كيقػػاؿ :إف طعػػاـ
ا﵀مػػاة ،فهػو جيػد مػػن انحيػ الصػح  ،كمػن انحيػ اللػذة كالنضػج علػػى
الكػرباء مػن ىػذا النػػوع ،أكثػره علػى ا٢بجػارة َّ
ا٢بجارة"(.)5
ػبلح الطَّع ًػاـ كالشَّػر ً
اب ،كا٤ببىالغػ ً يف تىطييب ًػو إبًٙبىػاؼ
قاؿ أبو الوليد الباجي" :كىػذا يكلػوي يػدؿ علػى جػوا ًز إص ً
ي
الض ً
الص ً
ديق ًأب ً
ٯبدهي ًمنوي"(.)6
َّيف ك َّ
فضل ىما ي

( )14التلطف عند عرض الطعاـ عليهم:

خصوصػا ،عنػد تقػدٔف الطعػاـ إليػو ،فينبغػي للمضػيف
كمن آداب الضياف حسن مبلطف الضػيف يف الكػبلـ،
ن
أف يسػػتعمل مػػن األلفػػاظ ا٢بسػػن  ،مػػا ىػػو ا٤بناسػػب كالبلئػػق اب٢بػػاؿ ،كأف يعػػرض الطعػػاـ علػػى أضػػيافو-بعػػد كضػػعو
أتنيسػا للضػيف ،كزايدة يف اإلكػراـ إبظهػػار
أمػامهم -أبسػلوب حسػن ،كعبػارة لطيفػ  ،كيكػوف مت ن
ػأداب؛ فػإف يف ذلػك ن
عاـ بْب ً
يديو كافينا يف ىٛبكينًو ًمنوي.
كضع الطَّ ً ى
ا٢برص على ما ينفع الضيف ،كإ ٍف كاف ي
( )1ينظر :تفسّب القرآف العظيم ،ابن كثّب ،)421/7( ،النكت كالعيوف ،ا٤باكردم ،)370/5( ،أضواء البياف ،الشنقيطي،)176/2( ،
التفسّب الوسيط٦ ،بمع البحوث اإلسبلمي ابألزىر ،)1098/9( ،تفسّب العثيمْب (ا٢بجرات -ا٢بديد) ،ص ،135سلسل القصص القرآٓف،
دمحم صاٌف ا٤بنجد ،دركس علمي  ،الدرس الرابع ،ص.25
( )2ينظر :التفسّب القيم ،ص ،489تفسّب القرآف العظيم ،)421/7( ،اإلحكاـ خرح أصوؿ األحكاـ ،مرجع سابق ،)429/4( ،خصائص
النظم القرآٓف ،مصدر سابق ،ص ،308خرح رايض الصا٢بْب ،ابن عثيمْب.)104/4( ،
( )3ينظر :إحياء علوـ الدين ،الغزاِف ،)16/2( ،ا﵀رر الوجيز ،)188/3( ،التحرير كالتنوير.)117/12( ،
( )4تفسّب ابن عثيمْب (ا٢بجرات  -ا٢بديد) ،ص.135
( )5سلسل القصص القرآٓف ،دمحم صاٌف ا٤بنجد ،دركس علمي  ،الدرس الرابع ،ص.25
( )6ا٤بنتقى خرح ا٤بوطأ.)421/7( ،
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عرضا لطي نفا  ،فقاؿ ٥بم :ﮋ ﯵ ﯶ ﯷﮊ
كيف قص إبراىيم٪ --بد أنو عرض عليهم أكل الطعاـ ن
()1

(الػػذارايت ،)ِ٠ :علػػى سػػبيل العػػرض كالتلطػػف ،ال علػػى سػػبيل األمػػر كالتكلػػف الػػذم يشػػق علػػى سػػامعو بصػػيغ

ا١بزـ ،الٍب ٙبتمل أنو أراد أف يستعلي عليهم كيوجو األمر إليهم( ،)2لكنَّو --قاؿ :أال أتكلوف؟

كىذا عرض كتلطف يف القوؿ ،كىو أحسػن مػن قولػو :كلػوا ،أك مػدكا أيػديكم ،ك٫بوىػا ،كىػذا ٩بػا يعلػم النػاس
بعقو٥بم يح ٍسنىو كليطٍ ىفو ،ك٥بذا يقولػوف :بسػم هللا ،أك أال تتصػدؽ ،أك أال ٘بػرب ،أك :أال تتفضػل علينػا كتشػرفنا كٙبسػن
إلينػػا ،أك كمػػا يقػػوؿ القائػػل اليػػوـ :إف رأيػػت أف تتفضػػل كٙبسػػن كتتصػػدؽ ،فافعػػل ،ك٫بوىػا مػػن الكلمػػات الػػٍب تػػدؿ
على التلطف كحسن العرض(.)3
ػرؼ ىع ػ ٍػر و
ض ،أم رغبػ ػ و يف
ك(أىىال) يف قول ػػو( :ﯵ ﯶ ) ،كم ػػا يق ػػوؿ ا٤بفس ػػركف :كلمػ ػ ه كاح ػػدةه ،كى ػػي ح ػ ي
الفعل الَّذم تدخل ً
حص ً
وؿ ً
عليو(.)4
ي ي
يي
فنيب هللا إبراىيم --طلب منهم بلْب كرفق ،ك"عػرض علػيهم تنػاكؿ طعامػو ،كَف أيمػرىم بػذلك ،أبف يقػوؿ
٥بم :كلوا مثبلن ،كذلك من آداب الضياف  ،كيف ىذا العرض أتنيس ٥بم ،كتشجيع ٥بػم علػى األكػل؛ لداللتػو علػى أنػو
طعاما ،كَف يدع ضيفو إُف األكل منو ،فقد يفهم الضػيف
راغب يف أف أيكلوا
مسركرا بذلك ،كىذا ٖببلؼ من قدـ ن
ن
أف ىذا على سبيل التجمل ،ال رغب يف اإلكراـ"(.)5
ػرض علػػى األكػ ًػل؛ فػ َّ
أتنيسػػا لؤلكػػل،
ويفسػػر أبػػو حيػػاف قولػػو( :ﯵ ﯶ ) ،بقولػػو" :كفيػػو العػ ي
ػإف يف ذلػػك ن

ػث علػى أكلػو ،ف َّ
ػإف ا٢باضػر قػد يتػوىم أنػو َّ
ٖببلؼ ىم ٍن َّ
َّجم ًػل ،عسػى أف ٲبتنػع
طعامػا كَف ىٰبي َّ
قدمػوي علػى سػبيل الت ى
قدـ ن
ػود يف طبػػاع بعػػض النػػاس ،حػػٌب إ َّف بعضػػهم إذا ىًفَّ ا٢باضػػر كٛبػػادل يف األكػػل ،أخػػذ
ا٢باضػ يػر مػػن األكػػل ،كىػػذا موجػ ه
()6
من أحسن ما أحضر كأجزلو ،فيعطيو لغبلمو بًىر ٍس ًم ىرفٍعً ًو لوقت آخر ٱبتص ىو أبكلو" .

( )13النظر إىل الضيف ىل أيكل أـ ال:

كمػػن آداب الضػػياف أف يتفقػػد ا٤بضػػيف أح ػواؿ ضػػيفو علػػى ا٤بائػػدة ،أبف ينظػػر إلػػيهم نظػػرة لطيف ػ غػػّب ٧بػػددة
النظر ،كيراعي أحوا٥بم ،ىل أيكلوف أـ ال؟
ينظر إُف ضيفو ،ماذا ينقصو؟ رٗبا ينقصػو مػاء ،رٗبػا ينقصػو خػيء ،فيعينػو علػى مػا يريػد( ،)1كىػذا مسػتفاد مػن
قولػو تعػاُف :ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﮊ (ىػود ،) ٠َ :قػاؿ ابػن عطيػػة" :كيف ىػذه اآليػ مػن أدب الطعػػاـ أف
( )1ينظر :البحر ا﵀يط ،)556/9( ،ركح ا٤بعآف ،)13/14( ،التحرير كالتنوير ،)359/26( ،تيسر الكرٔف الرٞبن ،ص.810
( )2ينظر :تفسّب القرآف العظيم ،ابن كثّب ،)421/7( ،التيسّب يف أحاديث التفسّب ،مرجع سابق ،)86/6( ،تفسّب العثيمْب(ا٢بجرات-
ا٢بديد) ،ص.135
( )3ينظر :جبلء األفهاـ ،ص ،273تفسّب القرآف العظيم ،ابن كثّب ،)421/7( ،تيسّب الكرٔف الرٞبن ،ص.810
( )4ينظر :التحرير كالتنوير ،)359/26( ،نظم الدرر ،)392/8( ،تيسّب الكرٔف الرٞبن ،السعدم ،ص.810
( )5خصائص النظم القرآٓف يف قص إبراىيم ،مرجع سابق ،ص309 ،308
( )6البحر ا﵀يط.)556/9( ،
( )1ينظر :ا﵀رر الوجيز.)188/3( ،

جملة املدونة :الصية اخلامصة ،العدد املسدوج ( ،)71- 71حمرو ٍ7441ـ /أكتوبر 1171و

171

لصػػاحب الضػػيف أف ينظػػر مػػن ضػػيفو ىػػل أيكػػل أـ ال؟ "()1؛ ألف تفقػػد أح ػواؿ الضػػيوؼ علػػى ا٤بائػػدة مػػن إك ػراـ
ػركرا أبكلهػػم ،غػػّب مسػػركر بػػَبكهم الطعػػاـ؛ كمػػا يوجػػد يف بعػػض الػػبصبلء ا٤بتكلفػػْب
الضػػيوؼ ،كيكػػوف "ا٤بضػػيف مسػ ن
كثّبا ،كيكوف نظره كنظر أىل بيتو يف الطعاـ مٌب ٲبسك الضيف يده عنو"(.)2
الذين ٰبضركف ن
طعاما ن
كلعل من ا٤بهم التنبيو ىنا-أك ابألصح التأكيد -أنو ينبغي أف يكوف بتلفت كمسارق  ،ال بتحديػد النظػر؛ ألف
مقصرا يف األكل(.)3
ذلك ٩با ٯبعل الضيف ن

( )14حسن سلاطبة الضيف:

مػن آداب الضػياف حسػن ٨باطبػ الضػيف ،كعػدـ مواجهتػو بكػبلـ ينفػر منػو ،كىػذا األدب ٪بػده يف قصػ نػيب
هللا إب ػ ػراىيم --مػ ػػع أضػ ػػيافو ،قػ ػػاؿ تعػ ػػاُف :ﮋ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﮊ (الػ ػػذارايت:

 ،)ِ٢ففي قولو ( :ﯨ ﯩ ) ،أم :إنو ل َّػما أنكرىم ،كَف يعرفهم احتشم من مواجهتهم بلفظ ينفر الضيف ،فقاؿ

يف نفسو ،أك ٤بن كاف معو من أتباعو كغلمانو ٕبيث ال يسمع ذلك األضياؼ ،أك يشعركا بذلك(.)4
اَّللي عنهما" :قاؿ يف نفسو ىؤالء قوـ ال نعػرفهم"()5؛ كىػذا ىػو األنسػب ٕبػاؿ نػيب هللا
قاؿ ابن عباس  -ىر ًض ىي َّ
إبراىيم--الذم كصفو هللا --اب٢بلم( ،)6أف يقوؿ ذلك يف نفسو؛ ألف يف خطاب الضيف بنحو ذلػك فيػو
أيضا ،فإنو َف ٘بر عادة الكراـ إبنكار ضيفهم مػن كػاف ،كإخبػاره أبنػو
من االستيحاش كالتنفّب كا٤بواجه اب٣بشون  ،ك ن
منكرىم؛ ألنو ليس من كرـ الضياف أف يقوؿ ا٤بضيف-مهما كػاف -لضػيفو :أان ال أعرفػك ،فضػبلن أف يكػوف القائػل
إبراىيم  --ا٤بضياؼ الكرٔف(.)7

( )1ا٤برجع السابق.)188/3( ،
( )2مفاتيح الغيب.)177/28( ،
( )3ينظر :ا﵀رر الوجيز ،)188/3( ،البحر ا﵀يط ،)180/6( ،ا١بامع ألحكاـ القرآف.)65/9( ،
( )4ينظر :البحر ا﵀يط ،)555/9( ،جبلء األفهاـ ،ص ،272ركح ا٤بعآف.)11/27( ،
( )5معاَف التنزيل يف تفسّب القرآف ،البغوم ،)376/7( ،اللباب يف علوـ الكتاب.)84/18( ،
ً ً ً ً 6
ً
يب( ىود ،) ٠٢ :قاؿ السعدم" :أم :ذك خلق حسن كسع صدر ،كعدـ غضب ،عند جهل ا١باىلْب".
( ) إ َّف إبٍػىراى ىيم ى٢بىل هيم أ َّىكاهه يمن ه
تيسّب الكرٔف الرٞبن ،ص.386
( )7ينظر :التفسّب البسيط ،)450/20( ،زاد ا٤بهاجر ،ص ،66جبلء األفهاـ ،ص ،272ركح ا٤بعآف ،)12/27( ،التفسّب القرآٓف للقرآف،
عبد الكرٔف ا٣بطيب ،)516/13( ،التفسّب الوسيط،)1097/9( ،

 172جملة املدونة :الصية اخلامصة ،العدد املسدوج ،71- 71حمرو ٍ7441ـ  /أكتوبر 1171و

اخلادتة:

ا٢بمد ﵁ رب العا٤بْب ،كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ هللا كعلى آلو كأصحابو أٝبعْب ،كبعد:
لقد تبْب ٩با سلف ٝبل من األمور الٍب نوجزىا يف اآليت:
-1إف التعبّب القرآٓف كاف دقي نقا يف كصف إكراـ إبراىيم --لضيوفو؛ كذلك ألف ا٤بقاـ مقاـ اقتداء بكػرـ
األنبيػػاء ،فقػػد أكػػرمهم كىػػم غ ػرابء َف يعػػرفهم ،كعػػادة النػػاس ا٤ببالغ ػ يف إك ػراـ مػػن يعرفونػػو ،كدكنػػو يف اإلك ػراـ مػػن ال
يعرفوف ،ففاقهم ا٣بليل --يف ىذا ا٤بقاـ.
آدااب راقي ػ  ،كأخبلقنػػا عالي ػ يف
-2إف عػػرض القػػرآف الكػػرٔف لقص ػ إب ػراىيم --مػػع أضػػيافو ،كالػػٍب حػػوت ن
التعامل مع الضيف٥ ،بي-ببل خك-توجيو للمصاطبْب هبذا القرآف أبف أيخذكا هبذه اآلداب الكرٲب يف تعاملهم مػع
صفحا عما ال يليق إبكراـ الضيف ،كال يتناسب مع توقّبه كاحَبامو.
أضيافهم ،كيضربوا ن
-3آداب الضػػياف الػػٍب جػػاءت يف قص ػ إب ػراىيمٛ --بثػػل النمػػوذج األمثػػل يف آداب الضػػياف بعيػ نػدا عػػن
التكلف كالتصلف.


القرآف الكرًن.

فهرس ادلصادر وادلراجع

 .1اإلحكاـ خرح أصوؿ األحكاـ ،عبد الرٞبن بن دمحم بن قاسم ،ط :الثاني 1406 ،ىػ.
 .2إحياء علوـ الدين ،أبو حامد دمحم بن دمحم الغزاِف ،دار ا٤بعرف – بّبكت.
 .3األدب النبوم ،دمحم عبد العزيز ا٣بوِف ،دار ا٤بعرف – بّبكت ،ط :الرابع 1423 ،ىػ.
 .4إرخاد العقل السليم ،أبو السعود دمحم بن دمحم بن مصطفى ،دار إحياء الَباث العريب – بّبكت.
 .5االستذكار ا١بامع ٤بذاىب فقهاء األمصار ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب القرطيب ،ت :عبد ا٤بعطي
أمْب قلعجي ،دار قتيب – دمشق ،دار الوعي– حلب ،ط :األكُف 1414ىػ 1993 -ـ.
 .6أضواء البياف يف إيضاح القرآف ابلقرآف ،دمحم األمْب الشنقيطي ،دار الفكر ،بّبكت– لبناف 1415 ،ىػ -
1995ـ.
 .7اإلفصاح عن معآف الصحاحٰ ،بٓب بن ىبّبة الذىلي ،ت :فؤاد عبد ا٤بنعم أٞبد ،دار الوطن1417 ،ىػ.
 .8اإلقناع يف مسائل اإلٝباع ،علي بن دمحم بن عبد ا٤بلك الكتامي ،أبو ا٢بسن ابن القطاف ،ت :حسن فوزم
الصعيدم ،الفاركؽ ا٢بديث  ،ط :األكُف 1424 ،ىػ 2004 -ـ.
 .9اإليضاح يف علوـ الببلغ  ،ا٣بطيب القزكيِب ،ت :دمحم عبد ا٤بنعم خفاجي ،دار ا١بيل-بّبكت ،ط :الثالث .
 .10البحر ا﵀يط يف التفسّب ،أبو حياف دمحم بن يوسف األندلسي ،ت :صدقي دمحم ٝبيل ،دار الفكر – بّبكت ،ط:
 1420ىػ.
 .11البحر ا٤بديد يف تفسّب القرآف اجمليد ،أٞبد بن دمحم بن عجيب  ،ت :أٞبد عبد هللا القرخي رسبلف ،الناخر:
الدكتور حسن عباس زكي– القاىرة ،ط1419 :ىػ.
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 .12الربىاف يف علوـ القرآف ،دمحم بن هبادر بن عبد هللا الزركشي ،ت :دمحم أبو الفضل إبراىيم ،دار ا٤بعرف  -بّبكت،
1391ىػ.
 .13بلوغ األرب يف معرف أحواؿ العرب٧ ،بمود خكرم اآللوسي ،ت :دمحم هبج األثرم ،دار الكتب العلمي ،
بّبكت-لبناف.
مبل حويش ،مطبع الَبقي -دمشق ،ط :األكُف1382 ،ىػ 1965 -ـ.
 .14بياف ا٤بعآف ،عبد القادر بن ٌ
 .15البياف كالتبيْب ،عمرك بن ٕبر ،أبو عثماف ا١باحظ ،دار كمكتب ا٥ببلؿ ،بّبكت 1423 ،ىػ.
الزبيدم ،ت٦ :بموع من ا﵀ققْب ،دار
٧بمد ،ا٤بل ٌقب ٗبرتضى َّ
٧بمد بن ٌ
 .16اتج العركس من جواىر القاموسٌ ،
ا٥بداي .
 .17التحرير كالتنوير «ٙبرير ا٤بعُب السديد كتنوير العقل ا١بديد من تفسّب الكتاب اجمليد» ،دمحم
الطاىر بن دمحم بن عاخور ،الدار التونسي  -تونس1984 ،ـ.
 .18تفسّب ابن عثيمْب (تفسّب ا٢بجرات – ا٢بديد) ،دمحم بن صاٌف بن دمحم العثيمْب ،دار الثراي ،الرايض ،ط :األكُف،
 1425ىػ  2004 -ـ.
 .19تفسّب ابن عرف ا٤بالكي ،دمحم بن دمحم بن عرف  ،ت :د .حسن ا٤بناعي ،مركز البحوث ابلكلي الزيتوني  -تونس
  1986ـ ،ط :األكُف. .20تفسّب القرآف ا٢بكيم (تفسّب ا٤بنار) ،دمحم رخيد رضا ،ا٥بيئ ا٤بصري العام للكتاب 1990 ،ـ.
 .21تفسّب القرآف العظيم ،إ٠باعيل بن عمر بن كثّب ،ت :سامي بن دمحم سبلم  ،دار طيب  ،ط :الثاني 1420ىػ -
1999ـ.
 .22تفسّب القرآف العظيم ،عبد الرٞبن بن دمحم بن إدريس بن ا٤بنذر ،ابن أيب حات الرازم ،ت :أسعد دمحم الطيب،
مكتب نزار مصطفى الباز  -ا٤بملك العربي السعودي  ،ط :الثالث  1419 -ىػ.
 .23تفسّب القرآف الكرٔف ،دمحم بن أيب بكر ،ابن قيم ا١بوزي  ،ت :مكتب الدراسات كالبحوث العربي كاإلسبلمي ،
إخراؼ الشيخ إبراىيم رمضاف ،دار كمكتب ا٥ببلؿ – بّبكت ،ط :األكُف1410-ىػ.
 .24التفسّب القرآٓف للقرآف ،عبد الكرٔف يونس ا٣بطيب ،دار الفكر العريب – القاىرة.
 .25تفسّب ا٤بفصل ،صاٌف بن عبد العزيز آؿ الشيخ ،ت :عادؿ بن دمحم رفاعي ،مكتب دار ا٢بجاز،
1435ىػ2014/ـ.
 .26التفسّب الوسيط للقرآف الكرٔف٦ ،بموع من العلماء إبخراؼ ٦بمع البحوث اإلسبلمي ابألزىر ،ا٥بيئ العام
لشئوف ا٤بطابع األمّبي  ،ط :األكُف 1393( ،ىػ =  1973ـ)  1414( -ىػ =  1993ـ).
٧بمد إبراىيم ،مكتب دار السبلـ،
٧بمد إسحاؽ َّ
 .27التنوير خرح ا١بامع الصغّب ،دمحم بن إ٠باعيل األمّب ،ت :دَّ .
الرايض ،ط :األكُف 1432 ،ىػ  2011 -ـ.
 .28اهذيب اللغ  ،دمحم بن أٞبد ،أبو منصور األزىرم ،ت :دمحم عوض مرعب ،دار إحياء الَباث العريب – بّبكت،
ط :األكُف2001 ،ـ.
 .29التوخيح خرح ا١بامع الصحيح ،عبد الرٞبن بن أيب بكر ،جبلؿ الدين السيوطي ،ت :رضواف جامع رضواف،
مكتب الرخد – الرايض ،ط :األكُف 1419 ،ىػ  1998 -ـ.
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 .30التوضيح لشرح ا١بامع الصحيح ،عمر بن علي بن أٞبد الشافعي ،ت :دار الفبلح ،دار النوادر ،دمشق –
سوراي ،ط :األكُف 1429 ،ىػ  2008 -ـ.
 .31تيسّب الكرٔف الرٞبن يف تفسّب كبلـ ا٤بناف ،عبد الرٞبن بن انصر السعدم ،ت :عبد الرٞبن بن معبل اللوٰبق،
مؤسس الرسال  ،ط :األكُف 1420ىػ  2000-ـ.
 .32التيسّب يف أحاديث التفسّب ،دمحم ا٤بكي الناصرم ،دار الغرب اإلسبلمي ،بّبكت – لبناف ،ط :األكُف1405 ،
ىػ  1985 -ـ.
ٜ .33بار القلوب يف ا٤بضاؼ كا٤بنسوب ،عبد ا٤بلك بن دمحم بن إ٠باعيل أبو منصور الثعاليب ،ت :دمحم أبو الفضل
إبراىيم ،دار ا٤بعارؼ – القاىرة ،ط :األكُف1965 ،ـ.
 .34جامع البياف عن أتكيل آم القرآف ،دمحم بن جرير ،أبو جعفر الطربم ،ت :د .عبد هللا بن عبد ا﵀سن الَبكي،
دار ىجر ،ط :األكُف 1422 ،ىػ 2001 -ـ.
 .35جامع البياف يف تفسّب القرآف ،دمحم بن عبد الرٞبن ا ًإلٯبي ،دار الكتب العلمي  -بّبكت ،ط :األكُف 1424 ،ىػ
  2004ـ. .36ا١بامع الصحيح ،دمحم بن إ٠باعيل البصارم ،ت :دمحم زىّب بن انصر الناصر ،دار طوؽ النجاة ،ط :األكُف
1422ىػ.
 .37ا١بامع ألحكاـ القرآف ،دمحم بن أٞبد بن أيب بكر القرطيب ،ت :أٞبد الربدكٓف كإبراىيم أطفيش ،دار الكتب
ا٤بصري – القاىرة ،ط :الثاني 1384 ،ىػ  1964 -ـ.
 .38جبلء األفهاـ يف فضل الصبلة على دمحم خّب األانـ ،دمحم بن أيب بكر ،ابن قيم ا١بوزي  ،ت :خعيب األرانؤكط-
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٦ .76بآف األدب يف حدائق العرب ،رزؽ هللا خيصو ،مطبع اآلابء اليسوعيْب ،بّبكت 1913 ،ـ.
٧ .77باسن التأكيلٝ ،باؿ الدين القا٠بي ،ت :دمحم ابسل عيوف السود ،دار الكتب العلمي – بّبكت ،ط :األكُف-
 1418ىػ.
٧ .78باضرات األدابء ك٧باكرات الشعراء كالبلغاء ،ا٢بسْب بن دمحم ا٤بعركؼ ابلراغب األصفهآف ،خرك دار
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انتضاد انهغٕ٘ ٔأحرِ يف اختالف املفطرٍٚ
انذكتٕر تا٘ تٍ زٚذ
جامعة ثلمصان-الجزائر

Summary.
The subject of this research is an attempt to demonstrate the effect of a linguistic scientific
phenomenon, which is the phenomenon of linguistic contradiction, which is considered to be a
difference of interpreters in clarifying the meaning of the words of the Lord of the Worlds.
To clarify the idea of the research dealt with from two important angles required by the nature
of scientific research, both theoretical and practical aspects.
In the theoretical aspect, I dealt with the concept of linguistic contradiction, the divergence of
opinions of scholars in its proof and its denial, and the most important reasons for its existence and
made the applied side to clarify the impact of this phenomenon in the difference interpreters and the
difference of their views in the meaning of one blasphemy and therefore the meaning of the verse.
Key words. Contradiction - The language – difference – Interpretation.

ادللخص:

يشكل موضوع ىذا البحث ٧باكل لبياف أثر ظاىرة علمي لغوي ىي من أخهر الظواىر الٍب تعترب عامبل مهما من
عوامل اختبلؼ ا٤بفسرين كتباين آرائهم يف ٘بلي ا٤بقصود من كبلـ رب العا٤بْب ،أال كىي ظاىرة التضاد اللغوم.
كلتوضيح فكرة البحث تناكلتو من زاكيتْب مهمتْب تقتضيهما طبيع البحوث العلمي كٮبا ا١بانب النظرم كا١بانب
التطبيقي.
تناكلت يف ا١بانب النظرم مفهوـ التضاد اللغوم ،كتباين آراء العلماء يف إثباتو كإنكاره ،كأىم أسباب كجوده.
كجعلت ا١بانب التطبيقي ي٦بىلًٌينا ألثر ىذه الظاىرة يف اختبلؼ ا٤بفسرين كتباين آرائهم يف مفهوـ اآلي الواحدة
ابأللفاظ القرآني اآلتي على سبيل التمثيل ال ا٢بصر:
البح ًر ا٤ب ٍس يجوًر).
 " ادلسجور" يف قولو تعاُف  (:ك
ٍ ى
ت يجنيوبػي ىها فى يكليوا ًمٍنػ ىها ىكأىطٍعً يموا الٍ ىقانً ىع ىكالٍ يم ٍعتىػَّر).
 " القانع " يف قولو تعاُف( :فىًإ ىذا ىك ىجبى ٍ
الص ًرًٔف)
ت ىك َّ
ىصبى ىح ٍ
 " الصرًن" يف قولو تعاُف ( :فىأ ٍ
ًً
س).
" عسعس" يف قولو تعاُف  ( :ىكاليل إ ىذا ىع ٍس ىع ى
ِ
الس ً
يخ ًف ىيها لًتي ٍجىز ٰل يكل نػى ٍف و
س ًٗبىا تى ٍس ىع ٰى).
اد أ ٍ
اع ى آتيى ه أى ىك ي
 " أُ ْخفي " يف قولو تعاُف ( :إً َّف َّ ى
كلمات مفتاحية :تضاد – لغ – أثر – اختبلؼ – ا٤بفسركف.
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مقدمة:

ا٢بمد ﵁ الذم علم القرآف ،خلق اإلنساف ،علمو البياف ،كأخهد أف ال إلو إال هللا كحده ال خريك لو،
كأخهد أف دمحمان عبده كرسولو ،سيد كلد آدـ أٝبع ،كخّب من صلى كركع ،كأبلغ من دعا إُف هللا فأ٠بع ،صلى هللا
كابرؾ عليو ،كعلى آلو كأصحابو األتقياء الربرة ،كرضي عنهم كعن التابعْب كمن تبعهم إبحساف إُف يوـ الدين.
ً
كمقاصده ،كا٤بسلك السوم يف استنباط أحكامو
أما بعد  :فإف ا٤بنطلق السليم لدرؾ دالالت القرآف الكرٔف
كالوقوؼ على مظاىر إعجازه ،كالطريق القؤف الستدرار ملحو كلطائفوٙ ،بصيل علوـ اللغ العربي  ،كفهم أسرارىا،
كسرب أغوارىا.
كا٢بق الذم ال ٲبارم فيو عاقل أف لغ الضاد ٤با كانت أفصح اللغات كأبلغها ،كأكسع األلسن كأكثرىا أتدي
للمعآف الٍب تقوـ ابلنفوس كاف بديهيا أف من كاف أبلفاظها كأساليبها يف ا٣بطاب أعرؼ كاف لً ىد ٍرؾ دالالت
الكتاب ا٤بنزؿ هبا أضبط.
كإذ تقرر ىذا عند الفحوؿ كسلم بو أصحاب الفهوـ كاف لزاما على طالب ا٤بعآف القرآني معرف الفركؽ
اللغوي بْب األلفاظ ا٤بتضادة الٍب ٙبتمل ا٤بعُب كخبلفو ،حٌب ال تزؿ القدـ ،كيشط القوؿ يف كتاب هللا.
أىداؼ البحث :ٲبكن إبراز أىم أىداؼ البحث كاآليت:
 بياف مكان ظاىرة التضاد اللغوم عند علماء التفسّب.
 أثر ىذه الظاىرة يف إثراء ا٤بعآف التفسّبي لآلي الواحدة.
الدراسات السابقة:
كقفت على دراسات ٥با عبلق ٗبوضوع البحث منها:
 األضداد يف القرآف الكرٔف للدكتور عبد ا١ببار فتحي زيداف ،كقد تناكؿ يف كتابو كجود ظاىرة التضاد يف
القرآف ككل ،أم ٗبعُب أنو يتتبع كجودىا يف اآلايت ٗبجموعها ،كليس يف اآلي الواحدة كىذا ما رمتو يف ٕبثي.
 األلفاظ ا٤بتضادة يف القرآف الكرٔف لسلمى حسن أٞبد البدكم كىي رسال ماجيستّب إبخراؼ الدكتور:
عوض علي بشّب من جامع ا٣برطوـ؛ كىي نفس فكرة ً
الكتاب السابق حيث عرض الباحث اللفظ القرآني كما
يضادىا يف آايت ٨بتلف دكف الوقوؼ على تفسّبىا.
منهج البحث:

اقتضت طبيع البحث أف أتناكؿ ا٤بنهج الوصفي التحليلي ابستعراض الظاىرة اللغوي يف ا٤بوضع القرآٓف،
كبياف أقواؿ ا٤بفسرين ا٤بصتلف يف ذلك كما يَبتب عليها من معاف تفسّبي متباين .
إشكالية البحث :ٲبكن صياغ إخكالي البحث كاآليت.
ما ىو أثر ظاىرة التضاد اللغوم يف تباين كاختبلؼ علماء التفسّب؟
كتندرج ٙبت ىذا اإلخكاؿ أسئل فرعي ٲبكن تصويرىا كاآليت:
ما ا٤بقصود ابلتضاد اللغوم يف لغ العرب؟
كما موقف علماء اللغ من ىذه الظاىرة اللغوي ؟ كما ىي أىم أسباب نشأاها؟
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كما أثر ذلك يف اختبلؼ ا٤بفسرين؟
كلئلجاب على ىذه التساؤالت اقتضت ا٤بادة العلمي أف أكزعها على مبحثْب كخاٛب .
ادلبحث األوؿ :التضاد اللغوم يف لغ العرب (دراس نظري ):

كيتناكؿ التعريف اللغوم كاالصطبلحي للتضاد ،كاأللفاظ ا٤بقارب لو ،كتباين آراء العلماء يف قبوؿ ىذه
الظاىرة ،كأىم أسباب نشأاها.
ادلبحث الثاين :٭باذج تطبيقي ألثر التضاد اللغوم يف اختبلؼ ا٤بفسرين :
يخ ًفي،
كيبحث يف أثر النماذج اآلتي يف اختبلؼ ا٤بفسرين :ا٤بسجور – القانع – الصرٔف – عسعس – أ ٍ
كذيلت ٖباٛب ألىم النتائج.

ادلبحث األوؿ :التضاد اللغوي يف لغة العرب (دراسة نظرية).
ادلطلب األوؿ :تعريف األضداد لغة واصطالحا.
الفرع األوؿ :تعريف األضداد لغة.
و
اد خيئان لًيػ ٍغلًبو ،ك َّ ً
ت ًضد
الض َّد ابلكسر :كل خيء ًٌ
كرد يف اتج العركس أفًٌ " :
ضٌ
السو ياد ضد البىياض ،كا٤بىٍو ي
ى ى
ً
ضداد ،كيقاؿ :ال ًض َّد لىو كال ً
ً
القوـ
ضد ى
يد لو ،أىم ال نى ًظ ىّب لو كال يك ٍ
ا٢بىيىاة ...،كٝبىٍ يعو :أى ٍ ه
ى
ي
فءى لو؛ كيقاؿ  :لىق ىي ي
ً
ً
ً
ف".1
الضد كالضَّد ي
ىضدادىم كأىنٍ ىد ىاد يىم ،أىم أىقٍػىرانىػ يهم ...ك ًٌ
يد كالضَّديدةي ا٤بي ىصال ي
أ ى
كجاء يف معجم مقاييس اللغ أف " :الضاد كالداؿ كلمتاف متباينتاف يف القياس ،فاألكُف الضد ضد الشيء،
كا٤بتضاداف الشػيئاف ،ال ٯبػوز اجتماعهما يف كقت كاحد ،كالليل كالنهار ،كالكلم األخرل الضد كىو ا٤بلء بفتح
الضاد يقاؿ ضد القرب أم :مؤلىا ضدان".2
ابلنظر إُف ىذه ا٤بعآف اللغوي ٲبكن القوؿ أف ضد الشيء ما انفاه كخالفو.
الفرع الثاين :تعريف األضداد اصطالحا.
اختلفت عبارات ا٤بعرفْب لؤلضداد من أىل اللغ بْب موسع كمضيق يف ذلك كاآليت:

 1تعريف أيب الطيب احلليب ":كاألضداد ٝبع ضد ،كضد كل خيء ما انفاه٫ ،بو البياض ك السواد،
كالسصاء كالبصل ،كالشجاع كا١بنب ،كليس كل ما خالف الشيء ض ٌدا لو ،أال ترل أف القوة كا١بهل ٨بتلفاف كليسا

 :1اتج العركس من جواىر القاموس – دمحم حسيْب ا٤برتضى الزبيدم –ت :عبد العزيز مطر – مادة( ض د د ) -ط1414 – 2.ق –
1994ـ  -ج – 8 :ص.310 :
 :2معجم مقاييس اللغ – أبو ا٢بسْب أٞبد بن فارس – مادة (ض د) – ت :عبد السبلـ دمحم ىاركف – دار الفكر – د.ط – د.ت  -ج:
 – 3ص.360 :
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ضدين ،كإ٭با ضد القوة الضعف ،كضد ا١بهل العلم؛ فاالختبلؼ أعم من التضاد ،إذ كاف كل متضادين ٨بتلفْب،
ك ليس كل ٨بتلفْب ضدين ".1
 .4تعريف دمحم بن القاسم األنباري " :قاؿ يف مقدم كتابو "األضداد" معرفا بو :ىذا كتاب ذكر ا٢بركؼ
الٍب توقعها العرب على ا٤بعآف ا٤بتضادة ،فيكوف ا٢برؼ منها مؤداي عن معنيْب ٨بتلفْب".2
كيعِب اب٢بركؼ الكلمات الٍب توقعها العرب على ا٤بعآف ا٤بتضادة.
 .3تعريف علي عبد الواحد وايف يف كتابو "فقو اللغة" ":أف يطلق اللفظ على ا٤بعُب كضده :كلفظ

"ا١بوف" الذم يطلق على األبيض كاألسود ،ك"ا١بلىل" ا٤بستعمل يف ا١بليل كا٥بْب".3

.4تعريف أزتد سلتار عمر يف كتابو علم الداللة " :ال نعِب ابألضداد ما يعنيو علماء اللغ ا﵀دثوف من

كجود لفظْب ٱبتلفاف نطقا كيتضاداف معُب كالقصّب يف مقابل الطويل كا١بميل يف مقابل القبيح ،كإ٭با نعِب هبا
مفهومها القدٔف ،كىو اللفظ ا٤بستعمل يف معنيْب متضادين".4
واحلاصل شلا سبق من التعريفات أف األلفاظ ا٤بتضادة ىي نوع من األلفاظ ا٤بشَبك كالٍب يدؿ الواحد منها
على ا٤بعُب كعلى نقيضو ،كدالل ا١بوف على األبيض كاألسود.
الفرع الثاين :األضداد واأللفاظ ادلقاربة ذلا.
ذكر العلماء ألفاظا قد تتشابو مع األضداد أك تتقاطع معها ٯبب التفريق بينها كمنها.
.1الفرؽ بْب التضاد واالختالؼ.
ٲبكن الوقوؼ على الفرؽ بينهما من خبلؿ ما ذكره أبو ىبلؿ العسكرم بقولو ":الفرؽ بْب ا٤بصتلف
كا٤بتضاد :أف ا٤بصتلفْب اللذين ال يسد أحدٮبا مسد اآلخر يف الصف الٍب يقتضيها جنسو مع الوجود كالسواد
كا٢بموض  ،كا٤بتضاداف ٮبا اللذاف ينتفي أحدٮبا عند كجود صاحبو إذا كاف كجود ىذا على الوجو الذم يوجد
عليو ذلك كالسواد كالبياض ،فكل متضاد ٨بتلف كليس كل ٨بتلف متضادا ،كما أف كل متضاد ٩بتنع اجتماعو
كليس كل ٩بتنع اجتماعو متضادا ،ككل ٨بتلف متغاير كليس كل متغاير ٨بتلفا ،كالتضاد كاالختبلؼ قد يكوانف يف
٦باز اللغ سواء يقاؿ زيد ضد عمرك إذا كاف ٨بالفا لو5" .؛ كعليو فبينهما عموـ كخصوص ،فكل تضاد ىو
اختبلؼ ،كليس كل اختبلؼ تضاد.
 .2الفرؽ بْب التضاد وادلشَبؾ اللفظي.

 :1األضداد يف لغ العرب  -أبو الطيب عبد الواحد بن علي ا٢بليب – ت :عزة حسن – دار طبلس للنشر – ط1996 – 2.ـ – ص:
.23
 :2األضداد – دمحم بن القاسم األنبارم – ت :دمحم أبو الفضل ابراىيم – ا٤بكتب العصري – د.ط – 1407ق – 1987ـ – ص.15:
 :3فقو اللغ  -على عبد الواحد الوايف – القاىرة – دار النهض – ط1992 – 2.ـ – ص.148 :
 :4علم الدالل  -أٞبد ٨بتار عمر – مصر  -عاَف الكتب – ط1998 – 5.ـ – ص.191:
 :5الفركؽ اللغوي  -أبو ىبلؿ العسكرم – ت :دمحم إبراىيم سليم  -دار العلم كالثقاف للنشر كالتوزيع  -د.ط – د.ت  -ص.157 :
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إبنعاـ النظر ٪بد أف كل لفظ من األضداد ىي من ا٤بشَبؾ اللفظي ألنو يشَبؾ فيها أكثر من معُب ،غّب أهنا
تتمايز عليو ٖباصي التقابل بْب ا٤بعآف؛ أم بينهما خصوص كعموـ ،فكل تضاد لغوم ىو اخَباؾ لفظي ،كليس
كل مشَبؾ متضاد.
ادلطلب الثاين:مذاىب العلماء يف التضاد اللغوي.
كما اختلف علماء اللغ يف القوؿ اب٤بشَبؾ اللفظي ،اختلفوا كذلك يف القوؿ ابلتضاد اللغوم بْب منكر
لوجوده كبْب مثبت لو ،مث اختلف ا٤بثبتوف بعد ذلك إُف فريقْب :أما أحدٮبا فقد توسع توسعا عجيبا يف ذلك
كأما اآلخر فقد ضيق حدكد اإلثبات كٲبكن توضيح ذلك كاآليت:
الفرع األوؿ.ادلثبتوف للتضاد اللغوي وأدلتهم.
ذىب أكثر اللغويْب إُف إثبات األضداد يف كبلـ العرب ،منهم قطرب ،ك الفػراء كأبػو عبيدة ك األصمعي ك
أبو عبيػد كابن السكيت ك أبو حات السجستآف كأبو بكر بن األنبارم ،كأبو الطيب ا٢بليب؛ كىؤالء الذين سبق
1
ذكرىم كل كاحد منػهم ألَّػف يف األضداد.
من أدلة ادلثبتْب:

الرواية عن العرب اخللص، :2فقد جاءت معآف األضداد اثبت يف كبلـ العرب قاؿ ابن
1-1
فارس ":كمن سنن العرب يف األ٠باء أف يسموا ا٤بتضادين ابسم كاحد٫ ،بو ا١بوف لؤلسود ،كا١بوف لؤلبيض؛ كأنكر
انس ىذا ا٤بذىب ،كأف العرب أتيت ابسم كاحد لشيء كضده ،كىػذا ليس بشيء ،كذلك أف الذين رككا أف العرب
تسمي السيف مهندان ،كالفرس ًطرفان ،ىم الػذين رككا أف العرب تسمي ا٤بتضادين ابسم كاحد".3
إذا أمكن كقوع اللفظ الواحدة للشيء كخبلفو ،فكيف ال ٲبكن كقوعها للشيء كضده ،كليس
2-1
ٱبفى أف الضد من كجوه ا٣ببلؼ.
الفرع الثاين :النافوف لوجود التضاد يف اللغة وأدلتهم.
ذىبت فئ قليل من علماء اللغ إُف رد القوؿ بوجود التضاد يف اللغ  ،كلعل أخهرىم يف ذلك ( :ا٤بربد،
كالزجاج ،كثعلب ،كابن درستويو).4
من أدلة النافْب لوجود التضاد يف اللغة.

 :1ينظر :األضداد يف القرآف الكرٔف عند ا٤بفسرين – دمحم بن فرحاف الدكسرم – رسال ماجيستّب – إخراؼ  :أ.د.بدر بن انصر البدر -
جامع اإلماـ دمحم بن سعود –  1429ىػ – 1430ىػ  -ص.50:
 :2ا٤برجع نفسو  -ص.50 :
 :3الصاحيب يف فقو اللغ العربي كسنن العرب يف كبلمها – ابن فارس – ت :عمر فاركؽ الطباع – بّبكت – مكتب ا٤بعارؼ – 1414ىػ -
1993ـ – ص.99:
 :4ينظر :األضداد يف القرآف الكرٔف عند ا٤بفسرين – دمحم بن فرحاف الدكسرم  -ص.50:

جملة املدونة :الصية اخلامصة ،العدد املسدوج ( ،)71- 71حمرو ٍ7441ـ /أكتوبر 1171و

183

 1-4يقوؿ ابن يد يرستويو ":كليس إدخاؿ اإللباس يف الكبلـ من ا٢بكم كالصواب .ككاضع اللغ  -عز
كجل -حكيم عليم ،كإ٭با اللغ موضوع لئلابن عن ا٤بعآف ،فلو جاز كضع لفظ كاحد ،للدالل على معنيْب
٨بتلفْب ،أك أحدٮبا ضد لآلخر٤ ،با كاف يف ذلك إابن  ،بل كاف تعمي كتغطي ".1
2
 .2-2كجود األضداد يعد نقصان يف لغ العرب.
كا٤ببلحظ أف أدل ا٤بنكرين مرجوح مقارن اب٤بثبتْب ،إذ كيف يعد التضاد عيبا يف اللغ كىو رافد من ركافد
إثرائها ابلدالالت كا٤بعآف ،مث إف ا٤بثبت للشيء مقدـ على النايف ،كمن عرؼ الشيء كعلمو حج على من َف
يعلمو كما ىو مقرر عند أرابب الفهوـ؛ كمع ذلك فهذا ال ينفي ضركرة التوسط كاالعتداؿ يف القوؿ بذلك.
ادلطلب الثالث :أسباب نشأة التضاد اللغوي.
ٲبكن تلصيص أىم أسباب نشأة األلفاظ ا٤بتضادة يف اللغ كاآليت:
الفرع األوؿ :اختالؼ القبائل العربية يف استعماؿ األلفاظ:

3

كذلك أف يكوف للفظ كاحد معنياف متناقضاف أحػدٮبا ٢بػي مػن العػرب ،كا٤بعنػى اآلخػر ٢بػي غيػره ،ثػم سػمع
بعضهم لغ بعض ،فأخذ ىؤالء عن ىؤالء ،كىؤالء عن ىؤالء،
كلفظ كثىب ا٤بستعمل عنػد ٞبيػر ٗبعنػى قىعػد كعند مضر ٗبعُب طىفر كالسدف يف لغ ٛبيم الظلم  ،كيف لغ
4
قيس الضوء.
الفرع الثاين :أسباب اجتماعية كالتفاؤؿ والتشاؤـ والتهكم والتأدب 5..كمن أمثل ذلك:

أ :قو٥بم للعاقل :اي عاقل ،كللجاىل إذا استهزؤكا بو :اي عاقل !يريدكف :اي عاقل عند نفسك.
7
ب :إطبلقهم البصّب على األعمى من ابب التأدب.
8
ج :إطبلقهم القافل على ا١بماع ا٤بسافرة تفاؤال برجوعهم.

6

الفرع الثالث :التطور اللغوي.
كصورة ذلك أف يكوف للفظتْب ٨بتلفتْب معنيػاف متػضاداف ،فتتطػور أصػوات إحداٮبا بصورة ٘بعلها تنطبق
على األخرل ٛبامان ،فيبدك األمر كما لو كانت كلم كاحػدة ٥بػا معنيػاف متػضاداف ،مثػل( :تلحلػح) ٗبعنػى أقػاـ ك

 :1تصحيح الفصيح كخرحو – ابن درستويو – ت :دمحم البدكم ٨بتوف – مصر – د.ط – 1425ىػ 2004 -ـ – ص.71 :
 :2علم الدالل  -أٞبد ٨بتار عمر – ص.195:
 :3ظاىرة األضداد يف اللغ العربي كأثرىا يف الدراسات القرآني  -جعفر السيد ابقر ا٢بسيِب – ص.15:
 :4ا٤برجع نفسو – الصفح نفسها.
 :5علم الدالل  -أٞبد ٨بتار عمر – ص.206:
 :6األضداد – ابن األنبارم – ص.258 :
 :7ا٤برجع السابق – ص.207 :
 :8علم الدالل  -أٞبد ٨بتار عمر – ص.206:
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ثبػت ،كٗبعنػى زاؿ كذىػب ،فػا٤بعُب الثػآف كػاف فػي األصػل لكلمػ أخػرل ىػي (ٙبلحػل) ،ثػم حػدث قلػب مكػآف،
يخػرت ا٢بػاء.
ف يقػدمت مػن الػبلـ ك أ ٌ

1

الفرع الرابع :اختالؼ األصل االشتقاقي.

كمعُب ذلك أف يكوف األصل االختقاقي للمعنيْب ا٤بتضادين للكلم الواحدة ٨بتلفا ،كمثاؿ ذلك الفعل
"ضاع" ٗبعُب اختفى ،كٗبعُب ظهر كبدا؛ فأما ضاع يضيع ٗبعُب الضياع ،كاأللف منقلب عن ايء ،كأما ضاع يضوع
2
إذا ظهر ،كاأللف منقلب عن كاك.
الفرع اخلامس :اإلهباـ يف ادلعُب األصلي وعدـ حتدده.

3

كحاصل معُب ىذا السبب أنو حاؿ االستعماؿ قد يظن فريق ٚبصصو أبحد جوانب ا٤بعُب ،كيظن فريق آخر
ٚبصصو ٗبعناه اآلخر ا٤بضاد ،كمثل ذلك كلم "كثىب "كتعِب يف أصلها االنتقاؿ من حاؿ إُف حاؿ أخرل من
غّب تعيْب ٥بذه األحواؿ ،مث انفردت يف اللهجات الشمالي يف أرض العرب ٗبعُب القفز كيف اللهجات ا١بنوبي ٗبعُب
ا١بلوس.4
الفرع السادس :اجملاز واالستعارة.

5

يقوؿ علي عبد الواحد كايف موضحا أثر اجملاز كاالستعارة يف كجود التضاد" :قد ٯبيء التضاد من انتقاؿ
سوا هللاَ فَػنَ ِسيَػ ُه ْم) فالفعػل الثآف
اللفظ عن معناه إُف معُب آخر ٦بازم لنكت ببلغي أك لعبلق ما ،كقولو تعاُف( نَ ُ
غّب مستعمل يف معناه األصلي ،ألف هللا ال ٯبوز عليو السهو ،بل مستعمل يف معُب اإلٮباؿ كالَبؾ ا٤بقصود على
سبيل االستعارة ،كقد حسن ىذه االسػتعارة ما ٙبققو من مشاكل بْب اللفظْب ،ك٘بانس بْب ا١بزاء كالعمل".6
الفرع السابع :االقَباض من اللغات األخرى:
أكرد الدكتور أٞبد ٨بتار عمر نسب ىذا السبب يف كتابو علم الدالل إُف ا٤بستشرؽ األ٤بآف  Gieseقائبل":
إف من أسباب األضداد اقَباض العرب بعض األلفاظ من اللغات اجملاكرة ٥بم .ك٤با كاف معناىا األصلي قد تتباين
إٰباءاتو فقد أدل ذلك إُف التضاد يف العربي  .كمثل ٥بذا السبب بلفظ " "جلىل  ،إذ يرل أف العربي أخذتو عن
العربي كىو فيها ٗبعُب دحرج" ك٤با كاف الشيء ا٤بدحرج ثقيبل أحياان كخفيفا أحياان أخرل اعتمدت العربي ىذين
اإلٰباءين ا٤بتضادين للكلم الواحدة كأعطتها معنيْب متضادين ٮبا :عظيم كحقّب".7

 :1ينظر :ظاىرة األضداد يف اللغ العربي كأثرىا يف الدراسات القرآني  -جعفر السيد ابقر ا٢بسيِب – ص.8:
 :2ينظر :ا٤برجع السابق – ص.210 :
 :3علم الدالل  -أٞبد ٨بتار عمر – ص.208:
 :4ينظر :ا٤برجع نفسو  -ص.209:
 :5األلفاظ ا٤بتضادة يف القرآف الكرٔف – سلمى حسن أٞبد البدكم – رسال ماجيستّب – إخراؼ الدكتور :عوض علي بشّب – جامع
ا٣برطوـ  -السوداف – 2010ـ – ص.50 :
 :6فقو اللغ – عي عبد الواحد كايف  -هنض مصر للطباع – ط2004 – 3.ـ – ص.150 :
 :7علم الدالل  -أٞبد ٨بتار عمر – ص.209 – 208:
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ادلبحث الثاين :أثر التضاد اللغوي يف اختالؼ ادلفسرين.

يعد التفسّب اللغوم من أىم ا٤بصادر التفسّبي  ،كتظهر آاثره كاضح جلي يف دالالت كمعآف األلفاظ
القرآني الٍب ٙبتمل أكثر من معُب يف كضع اللغ ؛ كمن األمثل القرآني اجمللي ألثر التضاد اللغوم يف اختبلؼ
ا٤بفسرين ما سأختاره من أ٠باء كأفعاؿ يف ىذا ا٤ببحث:
ادلطلب األوؿ :التضاد اللغوي يف األمساء.
الفرع األوؿ :لفظ ادلسجور يف قولو تعاىل ( :وإذا البحار سجرت).
أ :أقواؿ ادلفسرين يف أتويل اآلية.

ذكر العلماء يف بياف مفهوـ البحر ا٤بسجور أقواال عدة ىي كاآليت :ا٤بملوء ،كا٤بوقد ،كالبحر الذم ذىب
ماؤه ،كا﵀بوس ،كذىب آخركف إُف أبعد من ذلك حْب أتكلوه ببحر يف السماء ٙبت العرش.
قاؿ الطربم ":اختلف أىل التأكيل يف معُب البحر ا٤بسجور ،فقاؿ بعضهم :ادلوقد كأتكؿ ذلك :كالبحر

ا٤بوقد ا﵀مى ...كقاؿ آخركف :بل معُب ذلك :كإذا البحار ملئت ،كقاؿ :ا٤بسجور :ادلملوء؛ كقاؿ آخركف :بل
ا٤بسجور :الذي قد ذىب ماؤه...عن ابن عباس ،يف قولو{ :كالبحر ا٤بسجور} [الطور ]6 :قاؿ« :سجره حْب
يذىب ماؤه كيفجر»...كقاؿ آخركف :ا٤بسجور :احملبوس ...كقيل :إف ىذا البحر ا٤بسجور الذم أقسم بو ربنا

تبارؾ كتعاُف ٕبر يف السماء ٙبت العرش".1
كبعد ذكر أقواؿ العلماء رجح الطربم قائبل ":كأكُف األقواؿ يف ذلك عندم ابلصواب قوؿ من قاؿ :معناه:
كالبحر ا٤بملوء اجملموع ماؤه بعضو يف بعض ،كذلك أف األغلب من معآف السجر :اإليقاد ،كما يقاؿ :سجرت
التنورٗ ،بعُب :أكقدت ،أك االمتبلء على ما كصفت ،فإذا كاف ذلك األغلب من معآف السجر ،ككاف البحر غّب
موقد اليوـ ،ككاف هللا تعاُف ذكره قد كصفو أبنو مسجور ،فبطل عنو إحدل الصفتْب ،كىو اإليقاد صحت الصف
األخرل الٍب ىي لو اليوـ ،كىو االمتبلء ،ألنو كل كقت ٩بتلئ ".2
عند استعراض ا٤بعآف الٍب ذكرىا الطربم لدالل ا٤بسجور ٪بد أف من بينها معنيْب متضادين كٮبا ا٤بملوء من
جه كالذم ذىب ماؤه من جه أخرل.
ت ُجنُوبُػ َها فَ ُكلُوا ِم ْنػ َها َوأَط ِْع ُموا الْ َقانِ َع َوال ُْم ْعتَػ َّر).
الفرع الثاين :لفظ القانع " يف قولو تعاىل ( :فَِإ َذا َو َجبَ ْ

ذكر ا٤بفسركف يف مفهوـ القانع أقواال ٲبكن بياهنا كاآليت :السائل ،كا٤بستغِب ٗبا أعطي ،كا٤بتعفف ،كا١بار
كإف كاف غنيا.
قاؿ ابن عطي األندلسي يف أتكيل اآلي  ":فمحركر القوؿ من أىل العلم قالوا الٍقانً ىع السائل ىكالٍ يم ٍعتىػَّر ا٤بتعرض
من غّب سؤاؿ ،قالو دمحم بن كعب القرظي ك٦باىد كإبراىيم كالكليب كا٢بسن بن أيب ا٢بسن ،كعكست فرق ىذا
القوؿ ،حكى الطربم عن ابن عباس أنو قاؿ الٍقانً ىع ادلستغِب مبا أعطيو ىكالٍ يم ٍعتىػَّر ا٤بتعرض ،كحكي عنو أنو قاؿ
 :1جامع البياف عن أتكيل آم القرآف – دمحم بن جرير الطربم – ت :عبد هللا بن ٧بسن الَبكي – دار ىجر – ط1422 – 1.ىػ -
2001ـ  -ج – 21:ص.569 – 567 :
 :2ا٤برجع نفسو – ص.569:
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الٍقانً ىع ادلتعفف ىكالٍ يم ٍعتىػَّر السائل ،كحكي عن ٦باىد أنو قاؿ الٍقانً ىع اجلار وإف كاف غنيا ،كقرأ أبو رجاء «القنع»
فعلى ىذا التأكيل معُب اآلي أطعموا ا٤بتعفف الذم ال أييت متعرضا كا٤بتعرض".1
كخبلص ما ذيكًر من ا٤بعآف الٍب أكردىا ابن عطي لدالل القانع ٪بد أف من بينها معنيْب متناقضْب كٮبا
السائل من جه كا٤بتعفف من جه أخرل ،كىو ما يدخل يف ابب التضاد اللغوم للفظ القرآني "قانع".
الفرع الثالث :لفظ الصرًن يف قولو تعاىل(:فأصبحت كالصرًن).
الص ًرًٔف قاؿ ابن عباس :كالرماد األسود ،كالصرٔف :الرماد األسود
ت ىك َّ
ىصبى ىح ٍ
قاؿ صاحب البحر ا﵀يط ":فىأ ٍ

بلغ خزٲب  ،كعنو أيضان :الصرٔف رملة ابليمن معروفة ال تنبت ،فشبو جنتهم هبا؛ كقاؿ ا٢بسن :صرـ عنها ا٣بّب،

أم قطع ،فالصرٔف ٗبعُب مصركـ؛ كقاؿ الثورم :كالصبح من حيث ابيضت كالزرع ا﵀صود؛ كقاؿ مورج :كالرمل
انصرمت من معظم الرمل ،كالرمل ال تنبت خيئان ينفع؛ كقاؿ األخفش :كالصبح انصرـ من الليل؛ كقاؿ ا٤بربد:
كالنهار فبل خيء فيها .كقاؿ مشر  :الصرٔف  :الليل ،كالصرٔف :النهار ،أم ينصرـ ىذا عن ذاؾ ،كذاؾ عن ىذا؛
كقاؿ الفراء كالقاضي منذر بن سعيد كٝباع  :الصرٔف  :الليل من حيث اسودت جنتهم".2
خبلص ما ذكره أبو حياف األندلسي يف دالل الصرٔف ما أييت من ا٤بعآف:
 الصرٔف ٗبعُب الليل.

 كالصرٔف ٗبعُب النهار.
 كالصرٔف ٗبعُب ا٤بصركـ أم ا٤بقطوع.
 كالصرٔف ٗبعُب الرماد األسود.

 كالصرٔف ٗبعُب رمل ابليمن معركف ال تنبت.

 كالصرٔف ٗبعُب الصبح من حيث ابيضت جنتهم كالزرع ا﵀صود.
كابلتأمل يف ىذه ا٤بعآف ٲبكن مبلحظ أف منها معنيْب متضادين ٮبا الليل كالنهار ،إذ يتصرـ كل كاحد
منهما من اآلخر.
ادلطلب الثاين :التضاد اللغوي يف األفعاؿ.
الفرع األوؿ :لفظ عسعس يف قولو تعاىل ( :واليل إذا عسعس).

قاؿ الزجاج يف كتابو معآف القرآف كإعرابو ":يقاؿ عسعس الليل إذىا أَقػْبل ،كعسعس إذا أَ ْدبر ،كا٤بعنىػي ً
اف
َ
ىٍ ى
َ َ ى ٍى ى
ى ٍى ى
3
يرجعاف إُف و
خيء ك و
احد ،كىو ابتداء الظبلـ يف أكلو ،كإدابره يف آخره. ".
ى

 :1ا﵀رر الوجيز يف تفسّب الكتاب العزيز – ابن عطي – مطبوعات كزارة األكقاؼ بقطر – ط1428 – 2.ىػ 2007-ـ ٦ -بلد– 6:
ص.250:
 :2تفسّب البحر ا﵀يط  -ج – 8:ص..306:
 :3معآف القرآف كإعرابو – ابراىيم بن السرم الزجاج – ت :عبد ا١بليل عبده خليب – عاَف الكتب – ط1408 – 1.ىػ 1988 -ـ -
ج – 5:ص.292:
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عز كجل :كاللٍَّي ًل إًذا ىعسعس فيو قوالف :أحدٮباَّ :
وىل ،قالو
كقاؿ صاحب زاد ا٤بسّب يف علم التفسّب ":قولو ٌ ٌ ى
ٍى ى

ابن عباس ،كابن زيد ،كالفراء .كالثآف :أقبل ،قالو ابن جبّب ،كقتادة .قاؿ الزجاج :يقاؿ :عسعس الليل :إذا أقبل،
ً
َّس".1
كعسعس :إذا أدبر ،كاستدؿ من قاؿ :إف ا٤براد :إدابره بقولو ٌ
عز ٌ
كجل :ىكالصٍب ًح إذا تىػنىػف ى
٩با سبق فلفظ عسعس من األلفاظ ا٤بتضادة يف اللغ العربي الٍب ٙبتمل ا٤بعُب كما يقابلو؛ كقد أضفى ىذا
التضاد ا٤بعنوم فوائد ٝب كبياف قدرة العظيم سبحانو ككذا كإظهار إعجاز القرآف
قاؿ الطاىر بن عاخور ":كبذلك يكوف إيثار ىذا الفعل إلفادتو كبل ىحالىْب صا٢بْب للقسم بو فيهما ألهنما
ابلصبح حْب
من مظاىر القدرة إذ يعقب الظبلـ الضياء مث يعقب الضياء الظبلـ ،كىذا إٯباز ،ي
كعطف عليو القسم ي
تنفسو ،أم انشقاؽ ضوئو ٤بناسب ذكر الليل ،كألف تنفس الصبح من مظاىر بديع النظاـ الذم جعلو هللا يف ىذا
العاَف".2
اعةَ آتِيةٌ أَ َك ُ ِ
يها لِتُ ْج َز ٰى ُك ُّل نَػ ْف ٍ
س ِمبَا تَ ْس َع ٰى ).
الفرع الثاين :لفظ أُ ْخ ِفي" يف قولو تعاىل  (:إِ َّف َّ
اد أُ ْخف َ
الس َ َ
الساع آتًيى أكاد أيخفيها من نفسي
قاؿ الفراء ":قرأت القراء (أكاد أيخفيها) ى
يِب (إف ٌ
ابلض ٌم ،كىف قراءة أ ٌ
ىخ ًفيها) بفتح األلف حدَّثنا أبو العباس قاؿ حدثنا دمحم حدَّثنا الفراء
فكيف أيظهركم عليها} كقرأ سعيد بن يجبىّب (أ ٍ
قاؿ حدثِب الكسائي عن دمحم بن سهل عن ىكقىاء عن ىسعيد بن يجبىّب أىنو قرأ (أىخفيىها) بفتح األلف من خفيت،
كخفيت :أظهرت كخفيت :سَبت.3".
ككرد يف تفسّب البحر ا﵀يط أنو ":قرأ أبو الدرداء كابن جبّب كا٢بسن ك٦باىد كٞبيد أخفيها بفتح ا٥بمزة
كركيت عن ابن كثّب كعاصم ٗبعُب أظهرىا أم إهنا من صح كقوعها كتيقن كوهنا تكاد تظهر ،كلكن أتخرت إُف
األجل ا٤بعلوـ كتقوؿ العرب :خفيت الشيء أم أظهرتو ...كقرأ ا١بمهور أخفيها بضم ا٥بمزة كىو مضارع أخفى
ٗبعُب سَب ،كا٥بمزة ىنا لئلزال أم أزالت ا٣بفاء كىو الظهور ،كإذا أزلت الظهور صار للسَب ،كأخفى من األضداد
ٗبعُب اإلظهار كٗبعُب السَب.4" .
٩با سبق من أتكيل العلماء للقراءات ا٤بصتلف الواردة يف لفظ "أخفيها" ٲبكن القوؿ أهنا جاءت ٗبعُب السَب يف
قراءة الضم عند ا١بمهور كاب٤بعنيْب ا٤بتضادين (السَب كالظهور ) يف قراءة الفتح.
لكن عند إمعاف النظر فيما ذكره آخركف كابن فارس يف قولو( ":خفي) ا٣باء كالفاء كالياء أصبلف متبايناف
متضاداف؛ فاألكؿ السَب ،كالثآف اإلظهار؛ فاألكؿ خفي الشيء ٱبفى ؛ كأخفيتو ،كىو يف خفي كخفاء ،إذا سَبتو

 :1زاد ا٤بسّب يف علم التفسّب  -ج – 4:ص.408:
 :2التحرير كالتنوير – الطاىر بن عاخور – الدار التونسي للنشر – د.ط – د.ت  -ج – 30:ص.154:
 :3معآف القرآف – ٰبي بن زكراي الفراء – بّبكت – عاَف الكتب – ط1403 – 3.ىػ 1983 -ـ  -ج – 2:ص.176:
:4تفسّب البحر ا﵀يط – أبو حياف دمحم بن يوسف – ت :عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود كعلي دمحم عوض كآخركف – دار الكتب العلمي – ط1.
– 1413ىػ 1993 -ـ  -ج – 7:ص.319:
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...كيقاؿ للرجل ا٤بستَب مستصف؛ كاألصل اآلخر خفا الربؽ خفوا ،إذا ٤بع ،كيكوف ذلك يف أدْف ضعف .كيقاؿ
خفيت [الشيء] بغّب ألف ،إذا أظهرتو ".1
كما علق عليو عبد ا١ببار فتحي زيداف قائبل ":كأىل اللغ خلطوا بْب جذر خفا ٱبفو الذم ىو ٗبعُب ٤بع
كظهر ،كجذر خفي ٱبفى الذم ىو ٗبعُب استَب؛ ك٥بذا اختلط يف مصنفااهم ىذاف ا١بذراف كداللتاٮبا
ا٤بتضاداتف".2
٩با سبق لعل القوؿ بضدي ا٤بعُب يف لفظ أخفيها إ٭با مرده إُف ا٣بلط بْب جذر خفا الذم ٗبعُب ظهر ،
كجذر خفي الذم ٗبعُب استَب.

خادتة:

ٲبكن إٝباؿ أىم نتائج البحث كاآليت:
 التضاد اللغوم بصف عام ظاىرة حقيقي يف لغ الضاد ،ككف ا٤بثبتْب ٥با راجح لقوة أدلتهم النقلي
كالعقلي .
 لعل التوسع الفاحش ابلقوؿ ابلتضاد عند بعض العلماء كاألنبارم ىو ما دفع الطرؼ اآلخر إُف إنكاره.
 كثّب من األلفاظ الٍب قيل بوجود التضاد فيها يف القرآف الكرٔف أثبتت األدل خبلؼ ذلك ،كىذا ما
لوحظ يف لفظ" أخفيها" يف ثنااي البحث.
 من أسباب كجود التضاد اللغوم تعدد ٥بجات أىل الضاد كالتطور ا٤بستمر لدالالت ألفاظها.
٩ با أسهم كثّبا يف كجود ىذه الظاىرة أساليب العرب يف خطاهبا ٗبا يتوافق كطبيع النفس كخصوصي
البيئ .
 من آاثر التضاد اللغوم إثراء ا٤بعآف التفسّبي للفظ القرآني .
 من آاثر التضاد اللغوم اختبلؼ ا٤بفسرين يف بياف ا٢بكم الفقهي كمثاؿ ذلك لفظ" القرء".
كيبقى البحث أرضا خصب للدراسات اللغوي كالقرآني ك٩با يوصى بو:
 زايدة االىتماـ ببحث ما قيل أنو من األلفاظ ا٤بتضادة يف القرآف الكرٔف كٛبحيصو.
 االىتماـ بتدكين معجم لؤللفاظ ا٤بتضادة يف اللغ العربي ٩با سبيلو اإلتفاؽ على األقل.


 :1معجم مقاييس اللغ – أٞبد بن فارس – مادة (خفي)  -ج – 2 :ص.202 :
 :2األضداد يف القرآف الكرٔف – عبد ا١ببار فتحي زيداف – ا٤بوصل – د.ط – 1436ىػ 2005 -ـ – ص.37-36:
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فهرس ادلصادر وادلراجع.
 القرآف الكرًن برواية حفص عن عاصم.
الكتب ادلطبوعة:
















األضداد – دمحم بن القاسم األنبارم – ت :دمحم أبو الفضل ابراىيم – ا٤بكتب العصري – د.ط –
1407ق – 1987ـ.
األضداد يف القرآف الكرٔف – عبد ا١ببار فتحي زيداف – ا٤بوصل – د.ط – 1436ىػ 2005 -ـ.
األضداد يف القرآف الكرٔف عند ا٤بفسرين – دمحم بن فرحاف الدكسرم – رسال ماجيستّب – إخراؼ :
أ.د.بدر بن انصر البدر  -جامع اإلماـ دمحم بن سعود –  1429ىػ – 1430ىػ.
األضداد يف لغ العرب  -أبو الطيب عبد الواحد بن علي ا٢بليب – ت :عزة حسن – دار طبلس
للنشر – ط1996 – 2.ـ.
األلفاظ ا٤بتضادة يف القرآف الكرٔف – سلمى حسن أٞبد البدكم – رسال ماجيستّب – إخراؼ الدكتور:
عوض علي بشّب – جامع ا٣برطوـ  -السوداف – 2010ـ.
اتج العركس من جواىر القاموس – دمحم حسيْب ا٤برتضى الزبيدم –ت :عبد العزيز مطر – ط– 2.
1414ق – 1994ـ.
التحرير كالتنوير – الطاىر بن عاخور – الدار التونسي للنشر – د.ط – د.ت.
تصحيح الفصيح كخرحو – ابن درستويو – ت :دمحم البدكم ٨بتوف – مصر – د.ط – 1425ىػ -
2004ـ.
تفسّب البحر ا﵀يط – أبو حياف دمحم بن يوسف – ت :عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود كعلي دمحم عوض
كآخركف – دار الكتب العلمي – ط1413 – 1.ىػ 1993 -ـ.
جامع البياف عن أتكيل آم القرآف – دمحم بن جرير الطربم – ت :عبد هللا بن ٧بسن الَبكي – دار ىجر
– ط1422 – 1.ىػ 2001 -ـ.
الصاحيب يف فقو اللغ العربي كسنن العرب يف كبلمها – ابن فارس – ت :عمر فاركؽ الطباع – بّبكت
– مكتب ا٤بعارؼ – 1414ىػ 1993 -ـ.
علم الدالل  -أٞبد ٨بتار عمر – مصر  -عاَف الكتب – ط1998 – 5.ـ.
الفركؽ اللغوي  -أبو ىبلؿ العسكرم – ت :دمحم إبراىيم سليم  -دار العلم كالثقاف للنشر كالتوزيع
 د.ط – د.ت.فقو اللغ  -على عبد الواحد الوايف – القاىرة – دار النهض – ط1992 – 2.ـ.
فقو اللغ – عي عبد الواحد كايف  -هنض مصر للطباع – ط2004 – 3.ـ.
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ا﵀رر الوجيز يف تفسّب الكتاب العزيز – ابن عطي – مطبوعات كزارة األكقاؼ بقطر – ط– 2.
1428ىػ 2007-ـ.
معآف القرآف – ٰبي بن زكراي الفراء – بّبكت – عاَف الكتب – ط1403 – 3.ىػ 1983 -ـ.
معآف القرآف كإعرابو – ابراىيم بن السرم الزجاج – ت :عبد ا١بليل عبده خليب – عاَف الكتب – ط1.
– 1408ىػ 1988 -ـ.
معجم مقاييس اللغ – أبو ا٢بسْب أٞبد بن فارس – مادة (ض د) – ت :عبد السبلـ دمحم ىاركف –
دار الفكر – د.ط – د.ت.
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ضٛاضح انحُكٕيح يف اإلضالو يع غري املطهًني عُذ اإلياو
انطاْر تٍ عاشٕر (خ 1973و)
(ًَارج يختارج)
أ .طارق خاٚف اهلل
باحث بصلك الدكتىراه "مختبرالدراشات الدييية والعلىم اإلاعرفية والاجتماعية" بكلية
آلاداب والعلىم ؤلاوصاهية ,بصايض /فاس/اإلاغرب.

مقدمة:

ا٢بمد ﵁ كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ هللا .أما بعد؛
ف يشكل موضوع غّب ا٤بسلمْب أحد ا٤بواضيع الرئيس الٍب تشغل ابؿ كثّب من الناس اليػوـ ،كمػا أف لػو حضػورا
قواي يف التاريخ اإلسبلمي اجمليد منذ بدايتو ،ابلنظر ٌأكالن إُف التعدد البشػرم الػذم ىػو مػن سػنن هللا تعػاُف يف ا٣بلػق،
كابلنظػػر اثنيػػا إُف كجػػود أتبػػاع دايانت ٠باكيػ سػػابق  .فلػػم يكػػن للػػدين ا١بديػػد بيػ ٌد  -كىػػو ديػػن جػػاء للعػػاملْب -أف
يغفل ا٢بديث عن ىاتو ا٤بلل ،دكف أف يبػْب للمسػلمْب ضػوابط كقواعػد التعامػل معهػم يف ٨بتلػف ا٢بػاالت كاجملػامع،
طلبا للتعايش السلمي ا٢بضارم بْب األمم ،كٙبقيقا للحد األدْف الذم ٲبكن ألىل الدايانت ا٤بصتلفػ التعػايش معػو
بشكل حضارم منضبط.
كقد أخذ الدين اإلسبلمي على عاتقو ىذه ا٤بهم على اعتبار أنو خات الدايانت السماكي  ،كرسولو دمحم خػات
النبيئْب ملسو هيلع هللا ىلص .كيف ىذا تشريف لو كألمتو من بعده ،كتكليف أيضا ،إذ كجػب علػى ا٤بسػلمْب النظػر يف كػل كقػت ٗبػا
يسعو من حسن تعامل كحسن معاخرة مع غّب ا٤بسلمْب تعبدا لرهبم ،كأمبل يف بياف أدب اإلسبلـ كىديو مػع غػّبه،
كبياف عراق األم اإلسبلمي يف ذلك كٙبضرىا ،إذ يعترب اليوـ التعايش السلمي كالرقػي ا٢بضػارم مظهػرا مػن مظػاىر
العظم لدل األمم كالدايانت .كيف اإلسبلـ ىدم ٠باكم رفيع يسمو اب٤بسلمْب إُف ىذا األفق الرحب الذم ٰبوطو
حسن ا٤بعاخرة كاألدب الرفيع يف التعامل مع غّب ا٤بسلمْب.
كمن خبلؿ ما سبق يظهر جليا أعلية ىذا ادلوضوع ،كذلك ابعتبارين اثنْب :ديِب خرعي ،كدنيوم كاقعي:

فأم ػػا االعتب ػػار ال ػػديِب الش ػػرعي؛ فػػإف ا٤بس ػػلمْب مط ػػالبوف يف ك ػػل زم ػػاف كمك ػػاف بتنظ ػػيم خ ػػؤكهنم م ػػع غ ػػّبىم

اسػػتجاب ألمػػر رهبػػم ،كٙبقيقػػا ألمػػر نبػػيهم الكػػرٔف

 ،إذ أف نصػػوص الػػوحيْب طافح ػ س كمػػا سػػنرلس ٗبػػا ٲبكػػن
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اعتباره كاجبا خػرعيا يف ا٤بعاخػرة مػع غػّب ا٤بسػلمْب ،حػٌب تقػوـ ا٢بجػ علػيهم ،كيصػل أمػر هللا إُف صػغّبىم ككبػّبىم،
ىدم اإلسبلـ كأدبو يف التعامل معهم.
كييرل ٥بم ي
وأمػا االعتبػار الػدنيوي الػواقعي؛ فػإف ا٢بيػاة اليػػوـ تعقػدت كتشػابكت أكثػر مػن أم كقػت مضػى مػن اتريػػخ

اإلسػػبلـ ،كذلػػك لكثػػرة الػػداخلْب يف ٧برابػػو ،ا٤بتلمسػػْب ٥بديػػو كخػػرعتو ،يف كقػػت يعػػج العػػاَف فيػػو ٙبػػت كطػػأة الص ػراع
الط ػػائفي كالعرق ػػي كال ػػديِب ،كغي ػػاب مع ػػاَف خ ػػرعي ككونيػ ػ ىاديػ ػ ٥ ،1ب ػػا الص ػػدارة يف تنظ ػػيم ا٤ببعث ػػر كَف مش ػػل ا٤بتن ػػاثر.
كاإلسػػبلـ ٗبػػا معػػو مػػن قػػوة يف ا٣بطػػاب كا٤بضػػموف كمػػا يشػػتمل عليػػو مػػن خصػػائص ك٩بيػزات؛ مرخػػح أكثػػر مػػن غػػّبه
ليقوـ هباتو الوظيف كيسهر على خػؤكهنا كمػا ينبغػي ،كلػيس ىػذا ٧بػض افػَباض كٚبيػل بػل سػبقو كاقػع نبػوم كاترٱبػي
رفيع ،يشهد لو ما سنبيٌنو ٕبوؿ هللا من ىدم ظاىر كآداب رفيع يف التعامل مع غّب ا٤بسلمْب.
كابعتبػار ا٤بتغػّب الػواقعي أيضػا؛ فػػإف كثػّبا مػػن اآلداب الػٍب جػاءت مػػع بدايػ اإلسػػبلـ َف يعػد مػػن ا٤بمكػن اليػػوـ
تطبيقهػػا التطبيػػق ا٢بػػريف كمػػا كضػػعت ،ألف الواقػػع ا٤بتغػػّب فػػرض ظركفػػا جديػػدة ،كتقسػػيمات ككالءات جديػػدة أيضػػا
تستدعي من الفقيو اجملتهد إعادة قراءة ىػذه اآلداب كالشػرائع ٗبػا يتفػق كمتغػّبات الشػرع الػٍب ال ٲبكنهػا ٕبػاؿ ٦بافػاة
الواقع أك التنكر لو ،كٙبقيقا للمقاصد العليا لئلسبلـ من التعايش مع غّب ا٤بسلمْب .كما كاف ىذا االعتبار األخّب؛
ميداان لزلل كثّبا من الناس بسبب تطرفهم كعدـ اعتدا٥بم؛ ما بْب متشدد فيما كصل إليو من نصػوص جامػد عليهػا
و
مضيٌع ٤بقصدىا كغااياها ،كما بْب ًٌ
و
ضارب بعرض ا٢بائط كل ما جػاء بػو الػدين كنصوصػو مػن ىػدم
متساىل
مفر وط
رفيع يف التعامل مع غّب ا٤بسلمْب .كيف كبل ا١بانبْب غليو كإفراط كتفريط.

إشكاؿ البحث

ٲبكن تلصيص إخكاؿ ىذا البحث يف األمور التالي :
 +سػػوء تعامػػل بعػػض ا٤بسػػلمْب اليػػوـ مػػع غػػّبىم ،الشػػيء الػػذم نػػتج عنػػو نفػػور كثػػّب مػػن النػػاس عػػن اإلسػػبلـ
كالتباس حقائقو ابألكىاـ كالتصيبلت
 +بي ػػاف أص ػػال كعراقػ ػ التعام ػػل ا٢بى ىسػ ػ ًن لئلس ػػبلـ م ػػع غ ػػّبه م ػػن خ ػػبلؿ نصوص ػػو الواض ػػح كتطبيقات ػػو النبويػ ػ
الراخػػدة ،كمػػن مسػػتلزمات ذلػػك الوقػػوؼ علػػى الظلػػم الػػذم ٢بػػق ىػػذه الصػػورة الناصػػع بسػػبب سػػوء التأكيػػل كغيػػاب
الفهم السليم.

أسباب اختيار البحث:

1س أٮبيػ ػ ا٢ب ػػديث الي ػػوـ يف موض ػػوع األقلي ػػات غ ػػّب ا٤بس ػػلم  ،كا٢باجػ ػ ا٤باسػ ػ إُف ٙبقي ػػق مقص ػػد التس ػػامح
كالتعايش ا٤بشَبؾ معها.
 2س إنصػػاؼ اإلسػػبلـ كتربئ ػ نصوصػػو مػػن الفه ػػم ا٣بػػاطئ كالتنزيػػل ا٤بع ػػوج ٤بضػػامْب خطابػػو كىدي ػػو مػػع غ ػػّب
ا٤بسلمْب.
 1خصوصا مع فشل ما يسمى ىيئ األمم ا٤بتحدة ،الٍب ظهر للجميع ا٫بيازىا كسوء تدبّبىا لكثّب من ا٤بلفات الشائك اليوـ ،لصاٌف العاَف
الغريب كضد ا٤بسلمْب خصوصا
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3س تنبيػو عقػػل األمػ إُف ضػػركرة اسػػتغبلؿ عا٤بيػ اإلسػػبلـ كنبػػل أخبلقػػو كتعاملػػو يف التعريػػف بػػو ،كبيػػاف الوجػػو
ا٢بقيقي ا٤بشرؽ ٥بديو السمح مع غّبه.
4س خلػو الدراسػات السػػابق يف ىػذا اجملػػاؿ ،كالػٍب تناكلػػت فكػر ابػن عاخػػور كعبلقتػو بغػػّب ا٤بسػلمْب ،كمػػن مث
التعريف ابإلماـ كإسهاماتو يف ىذا ا١بانب على كجو ا٣بصوص.

أىداؼ البحث

 يهػػدؼ ىػػذا البحػػث إُف إلقػػاء الضػػوء علػػى مسػػاح مهم ػ مػػن اتريػػخ الفقػػو اإلسػػبلمي يف عبلقتػػو بغػػّب
ا٤بسلمْب
٧ باكل إبراز ىدم اإلسبلـ يف تعاملو مع غّبه تبعا للموقف الذم يبديو اآلخر ا٘باه اإلسبلـ
 فػػتح آفػػاؽ التجديػػد كاالجتهػػاد يف ىػػذا ا٤بوضػػوع القػػدٔف ا١بديػػد ،كفػػك االراهػػاف إُف معػػامبلت َف يعػػد ٥بػػا
سبب يف الواقع اليوـ ،كالٍب كلفت العقل اإلسبلمي الكثّب من الوقت كا١بهد يف غّب ٧بلو
 إبراز اإلماـ ابن عاخور يف ىذا ا٤بيداف كاالطبلع على متنو الذم ال ٱبلو من فائػدة ،ابعتبػاره مػن القليلػْب
الذين استطاعوا التوفيق بْب مبدأ األصال كالتجديد.

الدراسات السابقة

الدراسات السابق يف موضوع األقليات غّب ا٤بسػلم ضػمن مػًب ابػن عاخػور خػبو منعدمػ إف َف أقػل منعدمػ ،
فحسب اطبلعي كٕبثي َف أعثر على من كتب يف موضوع األقليات عنػد اإلمػاـ ابػن عاخػور بشػكل خػاص ،لػذلك
أسلمِب البحث إُف طرؽ ىذا ا٤بيداف البًكر ،كال مرجع ِف فيو إال ما كاف من كتب عام اهتم اب٤بوضوع فقط ،كىي
كتب كثّبة كمتنوع  ،خصوصا كأهنا كانت تعرض ضػمن ٦بػاؿ فقهػي يك ًس ىػم ب (فقػو السػّب) كألٌػف فيػو علمػاء كبػار
من ذلك:
 ا٣ب ػراج ،أليب يوسػػف األنصػػارم 182ىػ ػػ .الناخػػر  :ا٤بكتب ػ األزىري ػ لل ػَباثٙ .بقيػػق  :طػػو عبػػد الػػرؤكؼ
سعد ،سعد حسن دمحم .عدد األجزاء 1 :
 أحكاـ أىل الذم  ،لئلماـ ابن قيم ا١بوزي 751ىػػ .ا﵀قق :يوسػف بػن أٞبػد البكػرم  -خػاكر بػن توفيػق
العاركرم .الناخر :رمادل للنشر – الدماـ .الطبع  :األكُف1997 - 1418 ،عدد األجزاء3 :
٫ بػػن كالغػػرب ،للشػػيخ يوسػػف القرضػػاكم ( حفظػػو هللا ) .الناخػػر :دار التوزيػػع كالنشػػر اإلسػػبلمي القػػاىرة.
سن 2006 :
كا٤ببلحظ ىنا ىي أف أغلب الكتاابت الفقهي األكُف يف ىذا ا٤بوضوع كػاف يغلػب عليهػا طػابع خػاص فرضػتو
قوة ا٤بسلمْب كٛبلكهم زمػاـ ا٢بكػم كالسياسػ يف كثػّب مػن األقطػار ،كابلتػاِف أتثػر الفقػو كأحكامػو هباتػو ا٢بالػ ؛ حالػ
قػػوة ا٤بسػػلمْب كغلبػػتهم ،علػػى عكػػس الكتػػاابت ا٤بتػػأخرة الػػٍب ظهػػر فيهػػا خػػيء مػػن التغػػّب كالتبػػدؿ نظػرا لتغػػّب الثقػػل
ا٢بضارم لصاٌف اآلخر ،كسػقوط كثػّب مػن الػدكؿ اإلسػبلمي يف أيػدم االحػتبلؿ األجنػيب .فتحػوؿ بػذلك ا٤بسػلموف
من قوة إُف ضعف ،كمن كثرة إُف قل .
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كتب ابن عاشور يف موضوع غّب ادلسلمْب

رغػػم أف اإل مػػاـ َف يفػػرد ابلتصػػنيف ٤بوضػػوع غػػّب ا٤بسػػلمْب؛ إال أنػػو َف يغفػػل ا٢بػػديث عنػػو يف بعػػض كتبػػو الػػٍب
انكلت ا٤بوضوع ضمن سياؽ عاـ كخاص:
الشػػهّب ب (التحريػػر
فأمػا السػػياؽ العػػاـ؛ فيقصػػد بػو مػػا عا١بػو اإلمػػاـ يف ا٤بوضػػوع مػن خػػبلؿ تفسػّبه الكبػػّب ٌ

والتنػػوير) ،فحيتمػػا كػػاف اإلمػػاـ يعػػرض ابلتفسػػّب لػػآلايت الػػٍب جػػاءت لتػػنظم العبلقػ مػػع غػػّب ا٤بسػػلمْب؛ كػػاف يقػػف
عندىا ٕبسب ا٤بقاـ كيشّب إُف ما تتضمنو من آداب كضػوابط يف معاملػ غػّب ا٤بسػلمْب ،سػواء مػنهم الػذين اختػاركا
االنضماـ ٙبت حكم الدكل اإلسبلمي أك الذين بقوا على دينهم كقواعد خريعتهم يف تعاملهم .كفيمػا ٱبػص انتشػار
السور كاآلايت الٍب تتعلق بغّب ا٤بسلمْب ،فإننا ٪بد ٥با إطارا عاما ترجع إليو؛ كىو السور ا٤بدني كآاياهػا الػٍب تناكلػت
القضي (سورة التوب كاألنفاؿ ٭بوذجا) ،ذلك أف مسػأل العبلقػ بغػّب ا٤بسػلمْب مػن التشػريع الػذم عػرض للنػيب عليػو
ً
صػػلتها؛ إبػراز عظم ػ
السػػبلـ يف مرحلػ بنػػاء الدكلػ  ،فكػػاف الػػوحي ينػػزؿ ابألحكػػاـ الضػػابط ٥باتػػو العبلقػ لتكػػوف ي٧ب ٌ
اإلسبلـ يف تسا٧بو مع ا٤بصالفْب لو ،كأنو يعَبؼ هبم كيضمن ٥بم حقوقهم كامل غّب منقوص .

وأما السياؽ اخلاص؛ فإننا ٪بده يف كتاب اإلمػاـ (أصػوؿ النظػاـ االجتمػاعي يف اإلسػالـ) كىػو كتػاب مهػم
يف أصػػوؿ اإلصػػبلح الفػػردم الػػذم يعػػود ابلصػػبلح علػػى اجملتمػػع كالدكل ػ  ،كقػػد عػػرض اإلمػػاـ يف ىػػذا الكتػػاب -
كابلضػػبط يف الفػػن الثػػآف مػػن القسػػم الثػػآف ا٤بعنػػوف ب (فيمػػا علػػى كالة األمػػور تسػػيّبه كٙبقيقػػو للجمهػػور)٤ -بسػػأل
عمل ا٢بكوم كسياستها ا٘باه غّب ا٤بسلمْب ،كخبل٥با تطرؽ للمسأل بتفصيل جيٌد كتقسيم حسن مرٌكز.

منهج البحث

أسلمِب البحث يف مسار تشكلو إُف ٝبلػ منػاىج كػاف مبتػدؤىا؛ ادلػنهج الوصػفي الػذم دعػآف إُف اسػتصراج

ا٤بًب العاخورم كتدكين كبلمو يف ا٤بوضوع ،مث بعد ذلك كجػدتِب حيػاؿ ادلػنهج التحليلػي الػذم حاكلػت فيػو ٙبليػل
مػػًب ابػػن عاخػػور كالوقػػوؼ علػػى أسػػباب اختياراتػػو كتعليلهػػا ،كمػػن ٜبػ ا٣بػػركج ابسػػتنتاجات كخبلصػػات يف مػػا يتعلػػق
ابلتعامل مع غّب ا٤بسلمْب.

خطة البحث

متفرقهػػا مػػا أمكػػن ،فجػػاءت مصػػوغ يف مبحثػػْب يتصػ ٌدرٮبا
حاكلػػت قػػدر اإلمكػػاف اختصػػار خطػ البحػػث كَفَّ ٌ
تقدٔف تعريفي ٗبصطلحات الدراس  ،فجاءت ا٣بط كاآليت:
ادلبحث األوؿ :أىل الذمة

تقدًن تعريفي

ادلبحث الثاين :أىل العهد

تقدًن تعريفي

ادلطلػػب األوؿ :سياسػػة احلكومػػة اإلسػػالمية مػػع ادلطلب األوؿ :يف الفرؽ بْب أىل الذمة وأىل العهد

أىل الذمة

الفرع األكؿ :حدكد العبلق مع أىل الذم
الفرع الثآف :أىل ال ٌذم كا١بزي

ادلطلب الثاين :من ادلسائل الفقهية الٍب ختص أىل العهد

الفرع األكؿ :اإلنكار على من خفر العهد مع أىل العهد.
الفرع الثآف :يف حكم من نقض العهد كأقر بو الباقوف.
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الفرع الثالث :ا١بزي كعلتها
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الفرع الثالث :جواز نقض العهد مع من توقع منهم نقضو.

ادلطلػػب الثػػاين :ىػػل ينػػتقص اإلسػػالـ مػػن أىػػل ادلبحث الثالث :أىل احلرب
تقدًن تعريفي

الذمة؟ !
الفرع األكؿ :عدـ بدء أىل الكتاب ابلسبلـ
ادلطلب األوؿ :أىل احلرب واختيار الصلح
الفرع الثآف :كيفي رد السبلـ على أىل الكتاب .ادلطلب الثاين :من ىدي اإلسالـ مع أىل احلرب

الفػػرع األكؿ :ج ػواز بػػر ا٤بسػػلم لنسػػبو كلػػو كػػانوا مػػن ا٤بشػػركْب
ا٢بربيْب
الفرع الثآف :يف منع إعطاء الديػ لػوِف القتيػل ا٤بػؤمن كإف كػانوا
أىل حرب
خبلص كتوصيات



ادلبحث األوؿ :أىل الذمة :تقدًن تعريفي
خغل الكبلـ عن طائف أىل الذم يف كتب الفقو اإلسبلمي قدٲبا كحديثا؛ حيزا مهمػا مػن التنظػّب كالتأصػيل،
كىػذا يظهػػر ٔبػػبلء ٠باحػ اإلسػػبلـ مػػع غػػّب ا٤بسػػلمْب كاعَبافػػو هبػػم ،كعػػدـ إلغػػاء كيػػاهنم ككجػػودىم .كيشػػكل القػػرآف
الكػػرٔف القاعػػدة العامػ الػػٍب ينطلػػق منهػػا ا٤بسػػلم مػػع غػػّبه ،حيػػث أنػػزؿ هللا تعػػاُف آايت عػػدة تضػػبط العبلقػ مػػع غػػّب
ا٤بسلمْب كيف ما كانوا ،كتوضح حدكد ىاتو العبلق كمستلزمااها؛ سلما كحراب كىدنػ  .كتعتػرب السػن النبويػ الكرٲبػ
التنزيل األمثل ٥باتو القواعد كاألسس ،يف قالب ٯبمع بْب القوة كالبأس مع أىل ا٢بػرب كالسػيف ،كالرٞبػ كاللػْب مػع
أىل الذم كاألماف.
بػػدأ اإلمػػاـ رٞبػػو الكػػبلـ عػػن "أىػػل الذم ػ " مػػن غػػّب ا٤بسػػلمْب ،ككقػػف يف بداي ػ حديثػػو عػػن ٙبديػػد ا٤بعػػُب أك
ا٤بفهوـ من أىل الذم كىم ٕبسبو «من كانوا كفارا فغزاىم ا٤بسلموف كعرضوا عليهم التدين ابإلسبلـ أك الػدخوؿ يف
1
ذم ا٤بسلمْب ،أم :يف حكمهم كعهداهم .فاختاركا الدخوؿ يف الذم كَف يقاتلوا»
كىػذا تعريػػف درج عليػػو العلمػػاء منػػذ القػػدـ ال جديػػد فيػػو مػػن حيػػث التوصػػيف .كأمػػا جانػػب العظمػ فيػػو فهػػو
إقرار ا٤بسلمْب لغّبىم ٗببدأ ا٢بري كاالختيار دكف ا١برب كاإلكراه ،كىي قاعػدة أساسػي يف الػدين ،ترمػي إُف أف يكػوف
الػػدخوؿ إُف الػػدين ا١بديػػد انقيػػادا كاختيػػارا ال إكراىػػا كإرغامػػا ،ذلػػك أف أصػػل التػػدين فطػػرم ينسػػاؽ إليػػو اإلنسػػاف
طبيعػ كجبلػ  ،فػإذا انسػػاؽ إليػو إكراىػا َف يكػػن ىػذا ليكػوف دينػا كإ٭بػػا سبلسػل كأغػبلال .كمعلػػوـ أف الػدين ا٢بػق ىػػو
 1أصوؿ النظاـ االجتماعي211 :
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الػػذم جػػاء ليحػػرر اإلنسػػاف كٱبرجػػو مػػن أسػػر خػػهوتو كطغياهنػػا ،فػػإذا ٙبػػوؿ الػػدين نفسػػو إُف أغػػبلؿ َف يكػػن ىنػػاؾ
مقصود من كرائو ،كليس بعد ذلك سول التمرد عليو كنبذه.
كقػػد يفهػػم الػػبعض مػػن ىػػذا ا٤بصػػطلح خػػيئا مػػن التنقػػيص أك التقليػػل مػػن غػػّب ا٤بسػػلمْب ،كىػػذا كػػبلـ فاسػػد ال
الذم  :األماف٤ ،با جاء يف قولو صلى هللا عليو كآلو
يقولو إال جاىل ابللغ  ،ألف الذم يف اللغ تعِب « أىل العقد .ك َّ
2
بذمتهم أدانىم) .1كيقاؿ :أىل الذم  ،ألهنم ٌأدكا ا١بزي فأمنوا على دمائهم كأموا٥بم».
كسلم (كيسعى ٌ
كابلتدقيق يف ا٤بصطلح؛ فإننا ٪بد أنو ٱبفي ٙبمل ا٤بسلمْب ٤بسؤكليتهم ا٘باه من يدخلوف يف عهدىم ،كىو أمر
يلقي بثقل ا٤بسؤكلي على عػاتق ا٤بسػلمْب يف الوفػاء ابلعهػود كا٤بواثيػق ا٘بػاه مػن دخلػوا ٙبػت ٞبػايتهم كرعػايتهم ،كإذا
فهمنا ىذه ا٢بماي كالرعاي ٗبثل ما للرعااي ا٤بسلمْب أنفسهم فإف الفوارؽ تنمحػي كنكػوف يف النهايػ حيػاؿ مػواطنْب
س ػواء ا٘بػػاه دكلػػتهم ،يسػػرم علػػى كػػل كاحػػد مػػنهم مػػا يسػػرم علػػى ا١بميػػع .كال ٲبكػػن أف يفهػػم ا٤بسػػلموف أف عهػػد
ا٢بماي ػ كالذم ػ الػػٍب أعطيػػت لغػػّب ا٤بسػػلمْب مػػدعاة إُف التنقػػيص مػػنهم أك غمطهػػم حقػػوقهم أك تفضػػيل ا٤بسػػلمْب
عليهم ،كبل ،فا٤بواطن مبدأ عاـ يسرم على الكل ،كقد يوجد مػن ا٤بسػلمْب مػن ٱبػل بشػركطها كقػد يوجػد مػن غػّب
ا٤بسلمْب من يوفيها حقها !.

ادلطلب األوؿ :سياسة احلكومة اإلسالمية مع أىل الذمة

يقوؿ اإلماـ يف ذلك« :أف يعاملوا معامل الرعااي من ا٤بسلمْب فيمػا عػدا أمػور الداينػ  ،كفيمػا عػدا ا١بهػاد هبػم
يف غزكات اإلسبلـ ،فهم يقركف على دينهم ككنائسػهم كأمػوا٥بم كمعاملػ بعضػهم لػبعض يف أنسػاهبم كعقػود أزكاجهػم
كعبيػػدىم كم ػواريثهم ،كيقاتػػل ا٤بسػػلموف عػػنهم عػػدكىم ،كيسػػتعينوف هبػػم يف القتػػاؿ عػػنهم كينصػػف بيػػنهم فػػبل يظلػػم
بعضهم بعضا» ن

3

إذا أتملنػػا ىػػذا الػػنص ألفينػػاه طافحػػا ٔبملػ مػػن ا٢بقػػوؽ الػػٍب ضػػمنها اإلسػػبلـ لغػػّب ا٤بسػػلمْب يف اجملتمػػع ا٤بسػػلم
كمػػا جػػاءت علػػى لسػػاف اإلمػػاـ ،مشلػػت مػػا لػػو عبلقػ ابلداينػ كا٤بواطنػ كا٢بقػػوؽ ا٤باليػ كاالجتماعيػ كغّبىػػا .كىػػي
حقػػوؽ كافي ػ  ،يػػتلمس معهػػا الكرام ػ اإلنسػػاني كاح ػَباـ األدايف كالتسػػامح يف أهبػػى صػػوره .فؤلىػػل الذم ػ يف اجملتمػػع
ا٤بسػلم كافػ ا٢بقػوؽ ا٤بدنيػ كالسياسػي الػٍب يتمتػع هبػا ا٤بسػلم ،فليسػوا مػواطنْب مػن الدرجػ الثانيػ  ،بػل يشػَبكوف مػػع
الرعػااي مػن ا٤بسػلمْب» كىنػاؾ حقػوؽ دينيػ
ا٤بسلمْب يف ا٤بواطن كمسػتلزمااها .كلػذلك قػاؿ اإلمػاـ «يعػاملوف معاملػ ٌ
تتمثػػل يف يحري ػ العبػػادة كاإلبقػػاء علػػى كنائسػػهم كبػػيعهم .كىنػػاؾ اح ػَباـ للحقػػوؽ الشصصػػي يف جانػػب ا٤بعػػامبلت،
حيث يسمح اإلسبلـ لغّب ا٤بسلمْب بتنظيم ا٢بياة االجتماعي كالعملي ٗبا يتناسب كمعتقدااهم الديني العرفي .

 1سنن النسائي .ابب القود بْب األحرار :ج  . 19 /8كقاؿ ابن ا٤بلقن":ىذا ا٢بديث صحيح أخرجو أبو داكد كالنسائي كا٢باكم ""البدر ا٤بنّب
" .158/ 9
٦ 2بمل اللغ البن فارس354/1 :
 3أصوؿ النظاـ االجتماعي210 :
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الفرع األوؿ :حدود العالقة مع أىل الذمة

سننطلق ٕبوؿ هللا تعاُف يف ٙبديد س العبلق مع أىل الذم س من نص جامع لئلمػاـ يف تفسػّبه ا٤بوسػوـ ب":
التٌحرير كالتنوير" ىذا نصو:
«كالذم يستصلص من الفقو يف مسأل ا٢بكم بْب غّب ا٤بسػلمْب دكف ٙبكػيم :أف األمػ أٝبعػت علػى أف أىػل
الذم داخلوف ٙبػت سػلطاف اإلسػبلـ ،كأف عهػود الذمػ قضػت إببقػائهم علػى مػا تقتضػيو مللهػم يف الشػؤكف ا١باريػ
بْب بعضهم مع بعض ٗبا حددت ٥بم خرائعهم .كلذلك فاألمور الٍب أيتوهنا تنقسم إُف أربع أقساـ:
القسم األوؿ :ما ىو خاص بذات الذمي من عبادتو كصبلتو كذٕبو كغّبىا ٩با ىو من ا٢ببلؿ كا٢بػراـ .كىػذا

ال اختبلؼ بْب العلماء يف أف أئم ا٤بسلمْب ال يتعرضوف ٥بم بتعطيلو إال إذا كاف فيو فساد عاـ كقتل النفس.

القسػػم الثػػاين :مػػا ٯبػػرم بيػػنهم مػػن ا٤بعػػامبلت الراجع ػ إُف ا٢بػػبلؿ كا٢ب ػراـ يف اإلسػػبلـ ،كػػأنواع مػػن األنكح ػ
كالطبلؽ كخرب ا٣بمر كاألعمػاؿ الػٍب يسػتحلوهنا كٰبرمهػا اإلسػبلـ .كىػذه أيضػا يقػركف عليهػا ،قػاؿ مالػك :ال يقػاـ
حد الزان على الذميْب ،فإف زْف مسلم بكتابي ٰبد ا٤بسلم كال ٙبد الكتابي  .قاؿ ابن خويز منػداد :كال يرسػل اإلمػاـ
إليهم رسوال كال ٰبضر ا٣بصم ٦بلسو.
القسػم الثالػػث :مػا يتجػػاكزىم إُف غػّبىم مػػن ا٤بفاسػد كالسػػرق كاالعتػداء علػػى النفػوس كاألعػراض .كقػد أٝبػػع
علماء األم على أف ىذا القسم ٯبرم على أحكاـ اإلسبلـ ،ألان َف نعاىدىم على الفساد ،كقد قػاؿ تعػاُف [ :ىك َّ
اَّللي
ىال يًٰبب الٍ ىف ىس ىاد] (البقرة ، )205 :كلذلك ٭بنعهم من بيع ا٣بمر للمسلمْب كمن التظاىر اب﵀رمات.
القسم الرابع :ما ٯبرم بينهم من ا٤بعامبلت الٍب فيها اعتداء بعضهم على بعض:
كا١بنػػاايت ،كالػػديوف ،كٚباص ػػم الػػزكجْب .فهػػذا القس ػػم إذا تراض ػوا في ػػو بيػػنهم ال نتعػػرض ٥ب ػػم ،فػػإف اس ػػتعدل
أحػدىم علػى اآلخػر ٕبػاكم ا٤بسػػلمْب .فقػاؿ مالػك :يقضػي ا٢بػاكم ا٤بسػػلم بيػنهم فيػو كجػواب ،ألف يف االعتػداء ضػراب
من الظلم كالفساد ،ككذلك قاؿ الشافعي ،كأبو يوسف ،كدمحم ،كزفر .كقاؿ أبو حنيف  :ال ٰبكم بينهم حٌب يَباضى
ا٣بصماف معا (. .1ككأ٭با يؤكؿ األمر إُف القسم الثالث).
كىنا ٲبكن تسجيل ا٤ببلحظات التالي :
 التعامل مع أىل الذم ال يكوف على كزف كاحد ،كإ٭با ٕبسب كل ٦باؿ كما يتوقف عليو كيَبتب عنو

 إقرار مبدأ ا٢بري من خبلؿ تركهم على خرائعهم ،أك ٞبلهم على خريع اإلسبلـ تبعا إلراداهم يف ذلك
 إج ػراء قاعػػدة جلػػب ا٤بصػػاٌف كدفػػع ا٤بفاسػػد فيمػػا فيػػو تعػػدل علػػى حقػػوؽ الغػػّب ،كىػػذا يتناسػػب كالرؤي ػ
الكوني لئلصبلح يف األرض.

 التفصػػيل الػػذم ٙبػػدث عنػػو اإلمػػاـ فيمػػا يتعلػػق ابسػػتحبلؿ ا﵀رمػػات الديني ػ بػػْب ا٤بسػػلمْب كغػػّبىم مظهػػر
لعقليػ فػػذة كتعامػػل منصػػف ،إذ ال ٲبكػػن إنػزاؿ عقوبػ إسػػبلمي علػػى مػػن ال يػػدين بػػو ،كمػػن الظلػػم إج ػراء
ذلك.
 1التحرير كالتنوير205 /6 :
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جػػامع القػػوؿ ىنػػا؛ الرجػػوع إلػػيهم فيمػػا يتعلػػق بعبػػاداهم كمعػػامبلاهم ،كتنزيػػل أحكػػاـ اإلسػػبلـ علػػيهم فيمػػا فيػػو
تعدم كتعلق ٕبقوؽ الغّب ،أك فيما اختاركه حكما بينهم ابلَباضي.

الفرع الثاين :أىل ال ّذمة واجلزية

تعػرض اإلمػػاـ ابػػن عاخػػور يف حديثػػو إُف قضػػي ا١بزيػ ابعتبارىػػا حكمػػا مػػن أحكػػاـ اإلسػػبلـ نيطػػت ٗبجموعػ
ً َّ ً
ين ىال يػي ٍؤًمنيػػو ىف ًاب ََّّللً ىكىال ًابلٍيى ػ ٍػوًـ ٍاآل ًخػ ًر ىكىال
مػػن األكصػػاؼ كالعلػػل ،فقػػد جػػاء يف القػػرآف الكػػرٔف قولػػو تعػػاُف[ :قىػػاتليوا الػػذ ى
اَّلل كرسوليو كىال ي ًدينو ىف ًدين ٍ ً ً َّ ً
ا١بًزيػ ى عػن ي وػد كىػم ص ً
ً
ػاغيرك ىف]
يٰبىًٌريمو ىف ىما ىحَّرىـ َّي ى ى ي ي ى ى ي
اب ىح َّ ٰ
ػٌب يػي ٍعطيػوا ٍ ٍ ى ى ى ى ي ٍ ى
ين أيكتيوا الٍكتى ى
ى
ا٢بى ٌق م ىن الذ ى
(التوب ) 29 :
حيث أعلمت ىذه اآلي بوجوب فرض ا١بزي على أىل الكتاب الذين أصركا على البقػاء يف ديػنهم ،كَف يبػدكا
أم رغب ػ يف االلتحػػاؽ ٔبماع ػ ا٤بسػػلمْب ،كحػػٌب يكػػوف لبقػػائهم ٙبػػت ا٢بكػػم اإلسػػبلمي معػػُب كأيمن ػوا أنفسػػهم مػػن
البطش كالغارة؛ كانت فكرة ا١بزي  .كحقيقتها كما قاؿ اإلماـ إهنا «ماؿ يعطونو لبيت ا٤بسلمْب عوضا عن تكاليف
بيت ا٤باؿ ،كلف الدفاع عنهم كالقتاؿ من كرائهم» .1فواضح من صيغتها أهنػا تنػزؿ منزلػ التعاقػد بػْب طػرفْب كتبػادؿ
منفع ٗباؿ .فمقابل ٞبايػ ا٤بسػلمْب ألىػل ال ًٌذمػ كالػذكد عػنهم ٩بػن أرادىػم بسػوء فػإهنم يعطػوف جػزءان مػن ا٤بػاؿ لقػاء
ا٢بمايػ الػػٍب ٯبػػدكهنا ،كزاد الشػػيخ "يوسػػف القرضػػاكم" األمػػر بسػػطا حينمػػا قػػاؿ يف ا٢بكمػ مػػن إٯبػػاب ا١بزيػ علػػى
أىػػل الكتػػاب «ككجػػو إٯبػػاب ا١بزيػ علػػى الػػذميْب ،أهنػػا بػػدؿ عػػن فريضػػتْب فرضػػتا علػػى ا٤بسػػلمْب :فريضػ ٥بػػا طػػابع
2
عسكرم كفريض ٥با طابع ماِف" ا١بهاد كالزكاة " ،كخصوصا ا١بهاد ،فهي األقرب ألف تكوف ا١بزي بديبل عنها»
كقػػد الح ِف مػػن حكم ػ ىػػذا ا٢بكػػم أنػػو ٤بػػا كانػػت الغلب ػ ألىػػل اإلسػػبلـ كػػاف ال بػػد مػػن حكػػم يظهػػر قػػواهم
كغلبتهم كٯبعل من أىل الكتاب تبعا ألىػل اإلسػبلـ ،فلمػا َف يكػن بػد مػن إكػراه أىػل الكتػاب علػى تػرؾ اعتقػادىم
كالداين ػ ابإلسػػبلـ اكتفػػى اإلسػػبلـ ابستصػػدار حكػػم يظهػػر الغلب ػ كالقػػوة علػػى الػػذميْب .فناسػػب ىػػذا فػػرض ا١بزي ػ
ا١بًزي ى عن ي ود كىم ص ً
اغيرك ىف[ (التوب .)29 :
ابلوصف الذم كضعو هللا تعاُف [ :ىح َّ ٌٰب يػي ٍعطيوا ٍ ٍ ى ى ى ى ي ٍ ى
قاؿ ابن عاخور يف تفسّب ىذه اآلي «أم كىم أذالء ،كىذه حاؿ الزم إلعطاء ا١بزي عن يػد :كا٤بقصػود منػو
تعظػػيم أمػػر ا٢بكػػم اإلسػبلمي ،كٙبقػػّب أىػػل الكفػػر ليكػػوف ذلػػك ترغيبػػا ٥بػػم يف اال٬بػػبلع عػػن ديػػنهم الباطػػل كاتبػػاعهم
3
دين اإلسبلـ»
كلو أردان أف ٭بثل للجزيػ اليػوـ كنعقػد مقػاببل ٥بػا يف الدكلػ ا٢بديثػ  ،بعيػدا عػن ا٣بصوصػي الدينيػ للجزيػ الػٍب
٘بعل منها تشريعا خاصا ال يقارف ٗبثلو؛ فإننا سنجد نظاـ الضرائب ا٤بعموؿ بو يف كػل الػدكؿ يتن ٌػزؿ منزلػ ا١بزيػ يف
السػػابق ،كالضػرائب الػػٍب يػػدفعها السػػكاف اليػػوـ للدكلػ س بغػػض النظػػر عػػن انتمػػائهم الػػديِب كالعرقػػيس تعتػػرب مقػػاببل
للصدمات الٍب تقدمها الدكل ا٢بديث ٤بواطنيها كعلى رأس تلك ا٣بدمات؛ ٞبايتها ٥بم كتوفّب األمن .ككذلك ا١بزيػ
فإهنا تنفق على ا٣بدمات العمومي ألىل الكتاب ،من تشييد طرؽ كبناء مؤسسات استشفائي كعلمي كغّبىا.
 1أصوؿ النظاـ االجتماعي210 :
٫ 2بن كالغرب28 :
 3التحرير كالتنوير167/10 :
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الفرع الثالث :اجلزية وعلتها
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معلوـ أف نظاـ األحكاـ يف التصور اإلسبلمي ال يكوف عبثيا ،منفلتا عن القصد كالغرض ،ىدفو إنػزاؿ ا٢بكػم
ابلشصص أك الواقع دكف النظر يف سياقااها كمبلبسااها كعللها ،كلذلك صرح علماء األصوؿ أف " ا٢بكم يدكر مع
علتػػو كجػػودا كعػػدما " ،كا١بزيػ ىػػي األخػػرل  -ابعتبارىػػا حكمػػا مػػن أحكػػاـ اإلسػػبلـ ٥ -بػػا علػ هػل أنيطػت هبػػا ،ىػػي
الدافعػ إُف إنشػػائها كا٤بثبتػ ٥بػا ،كلػػذلك خػػاع يف التػاريخ اإلسػػبلمي إسػػقاط ىػذا ا٢بكػػم عػػن كثػّب مػن أىػػل الكتػػاب
حينمػػا َف يتحقػػق الوصػػف كَف تثبػػت العلػ  ،فقػػد أخػػرب اإلمػػاـ ابػػن عاخػػور أف ا٣بليفػ الراخػػد «عمػػر بػػن ا٣بطػػاب قػػد
أسػػقط ا١بزيػ عػػن نصػػارل تغلػػب كتنػػوخ كهبػراء» .1إضػػاف إُف أف ىنػػاؾ أصػػنافا مقػػررة يف كتػػب الفقػػو تسػػقط عػػنهم
ا١بزي ؛ من ذلك ما ذكره أبػو يوسػف يف كتابػو ا٣بػراج «كال تؤخػذ ا١بزيػ مػن ا٤بسػكْب الػذم يتصػدؽ عليػو ،كال مػن
أعمػػى ال حرفػ لػػو كال عمػػل ،كال مػػن ذمػػي يتصػػدؽ عليػػو كال مػػن مقعػػد ،كا٤بقعػػد كا٤بػػزمن إذا كػػاف ٥بمػػا يسػػار أخػػذ
منهمػػا ككػػذلك األعمػػى ،ككػػذلك ا٤بَبىبػػوف الػػذين يف الػػدايرات إذا كػػاف ٥بػػم يسػػار أخػػذ مػػنهم ،كإف كػػاف إ٭بػػا ىػػم
مساكْب يت صدؽ عليهم أىل اليسار مػنهم َف يؤخػذ مػنهم .ككػذلك أىػل الصػوامع إف كػاف ٥بػم غػُب كيسػار( )...كال
تؤخػػذ ا١بزي ػ مػػن الشػػيخ الكبػػّب الػػذم ال يسػػتطيع العمػػل كال خػػيء لػػو ،ككػػذلك ا٤بغلػػوب علػػى عقلػػو ال يؤخػػذ منػػو
خيء ،كليس يف مواخي أىل الذم من اإلبل كالبقر كالغنم زكاة ،كالرجاؿ كالنساء يف ذلك سواء».2
كمػػن ذلػػك؛ مػػا حػػدث زمػػن عمػػر بػػن ا٣بطػػاب رضػػي هللا تعػػاُف عنػػو ،حيػػث حشػػد ىرقػػل ملػػك الػػركـ جيشػػا
عظيمػػا جملاهبػ ا٤بسػػلمْب ،كبنػػاء علػػى ذلػػك َف يكػػن ابسػػتطاع ا٤بسػػلمْب ٞبايػ مػػن ٙبػػت حكمهػػم مػػن أىػػل الكتػػاب
حينمػػا راعهػػم مػػا ٠بعػوا مػػن عػػدة كعتػػاد جػػيش ىرقػػل ،فلمػػا علػػم " أبػػو عبيػػدة " قائػػد العػػرب كتػػب إُف كػػل ك واؿ ٩بػػن
ً
يب منهم من ا١بزي كا٣بػراج ،ككتػب إلػيهم أف يقولػوا ٥بػم
خلفو يف ا٤بدف الٍب صاٌف أىلها أيمرىم أف يردكا عليهم ما يج ى
« إ٭با رددان عليكم أمػوالكم؛ ألنػو قػد بلغنػا مػا ٝبػع لنػا مػن ا١بمػوع ،كأنكػم اخػَبطتم علينػا أف ٭بػنعكم ،كإان ال نقػدر
على ذلك ،كقد رددان عليكم ما أخذان منكم ك٫بن لكم على الشػرط ،كمػا كتبنػا بيننػا كبيػنكم إف نصػران هللا علػيهم.
جبوىػا مػنهم ،قػالوا :ردكػم هللا علينػا كنصػركم علػيهم .فلػو كػانوا ىػم َف
فلما قالوا ذلك ٥بم ،كردكا عليهم األمواؿ الػٍب ٍ
يردكا علينا خيئا كأخذكا كل خيء بقي لنا حٌب ال يدعوا لنا خيئا ،كإ٭با كاف أبو عبيدة ٯبيبهم إُف الصلح على ىذه
الشػرائط كيعطػػيهم مػػا سػػألوا يريػػد بػػذلك أتلػػيفهم ،كليسػػمع هبػػم غػػّبىم مػػن أىػػل ا٤بػػدف الػػٍب َف يطلػػب أىلهػػا الصػػلح
فيسارعوا إُف طلب الصلح».3
فأم نبل ىذا كأم خلق رفيع يصدح من ىذا القائد العظيمَ .ف يفهم أبو عبيدة ا١بزي على أهنػا ضػريب ال مفػر
منها ،كسلب ال بد منو ،كإ٭با فهم منها ما يفهم من التٌعاقد كا٤بعاىدة ،كا٤بسلموف عند عهودىم كخركطهم .فلمػا َف
يكن ابستطاعتهم أتمْب ما أكجبو العقد ،ردكا أمواؿ أىل الكتاب إليهم كفسصوا العقد .فما كػاف مػن أىػل الكتػاب
كىم يركف ىذا السمو ا٣بلقي الرفيع إال أف قالوا " :ردكم هللا علينا كنصركم عليهم".
 1أصوؿ النظاـ االجتماعي211 :
 2ا٣براج135.136 :
 3نفسو153/1 :
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إف الن ػػاظر يف أح ػواؿ تطبي ػػق ى ػػذا ا٢بك ػػم ليج ػػد م ػػن جزئيات ػػو أداب رفيع ػػا خل ػػده ا٤بس ػػلموف يف تع ػػاملهم م ػػع أى ػػل
الكتػاب ،تعامػػل كصػػل إُف حػػد إسػػقاط ىػػذا ا٢بكػػم عمػػن يشػقو ذلػػك ،بػػل يصػػل ا٢بػػاؿ إُف أبعػػد مػػن ذلػػك؛ حيػػث
يعطى أىل الكتاب ا٤بعوزين من بيت ماؿ ا٤بسلمْب سدا ٣بلتهم كمواساة ٥بم .كىو نظػّب مػا فعلػو عمػر بػن ا٣بطػاب
هنع هللا يضر «حػْب مػر ببػاب قػوـ كعليػو سػائل يسػأؿ :خػيخ كبػػّب ضػرير البصػر ،فضػرب عضػده مػن خلفػو ،كقػاؿ :مػػن أم
أىل الكتاب أنػت؟ فقػاؿ :يهػودم .قػاؿ :فمػا أ١بػأؾ إُف مػا أرل؟ قػاؿ :أسػأؿ ا١بزيػ كا٢باجػ كالسػن .قػاؿ :فأخػذ
عمػػر بيػػده ،كذى ػػب بػػو إُف منزل ػػو فرضػػخ ل ػػو بشػػيء م ػػن ا٤بنػػزؿ ،مث أرس ػػل إُف خػػازف بي ػػت ا٤بػػاؿ فق ػػاؿ :انظػػر ى ػػذا
كضػرابءه؛ فػػوهللا مػػا أنصػػفناه أف أكلنػػا خػػبيبتو مث ٬بذلػػو عنػػد ا٥بػػرـ "إ٭بػػا الصػػدقات للفقػراء كا٤بسػػاكْب" ،كالفقػراء ىػػم
1
ا٤بسلموف كىذا من ا٤بساكْب من أىل الكتاب ،ككضع عنو ا١بزي كعن ضرابئو».
فلػػم تكػػن ا١بزيػ إذف؛ حكمػػا فيػػو إىانػ ألىػػل الكتػػاب كال تقليػػل مػػن خػػأهنم كإنػزاؿ اإلذالؿ كالصػػغار هبػػم ،فلػػو
كاف ذلك صحيحا ٤بػا جػاز التنػازؿ عػن ىػذا ا٢بكػم كلثبػت يف أحوالػو كلهػا .بػل إف اإلىانػ تتعػارض مػع السػماح
الػػٍب أمػػر هب ػا الشػػارع ا٢بكػػيم يف التعامػػل مػػع أىػػل الكتػػاب ،كنكػػوص ٗبجموع ػ مػػن النصػػوص الشػػرعي عػػن غااياهػػا
كمقاصدىا .كإذا كاف ذلك كذلك فليست ا١بزي سول؛ مظهر إلعبلء حكػم اإلسػبلـ كمشػوؿ أحكامػو أحكػاـ مػن
رفض الدخوؿ ٙبت داينتو .كألف إظهار قوة اإلسبلـ كعزتو مقصد عاؿ من مقاصد اإلسبلـ.
لئن كاف ا٢بق ما خهدت بو األعداء كما يقاؿ ،فهذه خهادة ا٤بؤرخ كا٤بستشػرؽ الكبػّب " تومػاس أرلونػد" كالػٍب
ػوان
جاء فيها «َف يكن الغرض من ٍفرض ىذه الضريب على ا٤بسيحيْب  -كما يريدىا بعض الباحثْب علػى الظػن  -ل ن
من ألواف العقاب المتناعهم عن قىػبيوؿ اإلسبلـ ،كإ٭با كانوا يؤدكهنا مع سائر أىل الذم كىم غّب ا٤بسلمْب من رعااي
الدكل الذين كانت ىٙبىوؿ داينتهم بينهم كبْب ا٣بدم يف ا١بيش ،يف مقابل ا٢بماي الٍب ك ىفلتها ٥بم سيوؼ ا٤بسلمْب،
ك٤با قدَّـ أىل ا٢بّبة ا٤باؿ ا٤بتَّفق عليو ،ذكركا صراح ن أهنم إ٭با دفعوا ىذه ا١بزي على خػريط أف ٲبنعوىػا كأمػّبىم حػْب
ي
البغي من ا٤بسلمْب كغّبىم.2
ىذه ىي حقيق ا١بزي كما ىي حقائق أحكاـ هللا تعاُف يف كل اجملاالت؛ تشريع يراعي أحواؿ الناس كظركفهم،
كأيخػػذىم أبرفػػق الطػػرؽ كأيسػػرىا مػػا َف يكػػن يف ذلػػك إمث أك حػػرج .فلػػم تكػػن ا١بزيػ إذف مظهػرا مػػن مظػػاىر الػػذؿ
كالصػػغار كالػػنقص مػػن الكرامػ  ،بػػل كانػػت ٘بػػرم ٦بػػرل العقػػود بػػْب ا٤بتعاقػػدين ،يقػػدـ الطػػرؼ األكؿ مبلغػػا مػػن ا٤بػػاؿ
كيقدـ الثآف منفع ا٢بماي كاستصبلح أحواؿ الببلد.
كم ػػن جوان ػػب العظمػ ػ يف ى ػػذا ا٢بك ػػم اإل٥ب ػػي كيف جوان ػػب تطبيق ػػو أف الفقه ػػاء متفق ػػوف عل ػػى كج ػػوب ص ػػرؼ
مستحقات ىذا ا٢بكم على مصاٌف أىل الكتاب كاحتياجػااهم ا٤بصتلفػ  ،مػن ذلػك قػوؿ االمػاـ ابػن عاخػور «كينفػق
على مصاٌف ببلدىم من أموا٥بم مثػل :إصػبلح القنػاطر .3 »..فا١بزيػ ىنػا أتخػذ منحػى جديػدان يصػل هبػا إُف درجػ
ٙبقيق ا٤بنفع العام على صاحبها ،كإصبلح ما يقوـ حياة أانسها.
 1ا٣براج139/1 :
 2الدعوة إُف اإلسبلـ79 :
 3أصوؿ النظاـ االجتماعي211 :
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أبعد ىذا كلو بقي خيء من التحقّب!؟
إف الرفػػق الػػذم كسػػم تعامػػل ا٣بلفػػاء كا٤بسػػلمْب مػػع أىػػل الكتػػاب انبػػع مػػن ىػػدم قػػرآٓف كتطبيػػق نبػػوم رفيػػع،
فباإلضاف إُف تقدير هللا تعاُف ألىل الكتاب يف مصحفو ،كردت أحاديث كثّبة يف ضركرة استعماؿ العدؿ مع أىل
الكتػػاب كإيفػػائهم حقػػوقهم كاملػ  .فقػػد صػػح عػػن النػػيب عليػػو السػػبلـ قولػػو " «أال مػػن ظلػػم معاىػػدا ،أك انتقصػػو ،أك
كلفو فوؽ طاقتو ،أك أخذ منو خيئا بغّب طيب نفس ،فأان حجيجو يوـ القيام ».1

ادلطلب الثاين :ىل ينتقص اإلسالـ من أىل الذمة؟ !

ىذه من األفكار ا٤بشوخ الٍب تعوؽ ٠باح اإلسبلـ كسياستو العادل مع ا٤بصالفْب معػو ،كقػد ظهػرت بسػبب
سوء فهم األحاديث الواردة يف ذلك ،أك إنزا٥با من سياقها كأسباب كركدىا ،ال بسبب حكم اإلسبلـ ابتداء.
كلتوضيح حقيق األمر أكثر أقف مع حديثْب اثنْب للتمثيل فقط:

الفرع األوؿ :عدـ بدء أىل الكتاب ابلسالـ

عػػن أيب ىريػػرة هنع هللا يضر :أف رسػػوؿ هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -قػػاؿ« :ال تبػػدأكا اليهػػود كالنصػػارل ابلسػػبلـ ،فػػإذا لقيػػتم أحػػدىم يف
2
طريق فاضطركه إُف أضيقو»
كىذا كما تقدـ حديث صحيح ،يتحرج كثّب من الدعاة اليػوـ (الػدعاة ا٤بعاصػرين) يف إيػراده أك ا٢بػديث عنػو،
ً
ص مػن حػاؿ غػّب ا٤بسػلمْب ،ك٫بػن اليػوـ يف أمػس ا٢باجػ إُف التسػامح معهػم ،كتػرؾ
كذلك ٤با يعتقد فيو من أنو ييػٍنق ي
كػػل مػػا مػػن خػػأنو إفسػػاد العبلقػ بيننػػا كبيػػنهم .كلعػػل مػػرد ىػػذا التقػػدير مػػن ىػػؤالء النػػاس ىػػو؛ فسػػاد أتكيلهػػم كسػػوء
فهمهم ٤بعُب ا٢بديث كمقصوده ،خأهنم يف ذلك خأف من عطػل أ٠بػاء هللا ا٢بسػُب (ا٤بتكػرب مػثبل) بسػبب سػوء
كربط بعلتو كمقصده؛ في ًه ىم الفهم الصحيح الذم كرد ألجلو.
فهمو لو .كا٢بديث الصحيح إذا ي
ضبط فهمو ،ي
فلػػيس ا٤بقصػػود إذف السػػعي ا٢بثيػػث لتنزيػػل ىػػذا ا٢بػػديث حرفيػػا أبف يبحػػث عػػن اليهػػودم أك النص ػرآف لكػػي
يضيٌق عليو يف الطريق ،ك٭بنعو من حقو فيو! .أبدان ،فلم يقل هبذا أحد مػن العلمػاء ا٤بعتػربينَّ ،
كإ٭بػا ا٤بقصػود ىػو بيػاف
ي
عزة اإلسبلـ كعدـ تنازؿ ا٤بؤمن عن حقو يف الطريق إذا ما صادؼ رجػبل مػن أىػل الكتػاب ،كَف يػرك عػن النػيب عليػو
الصبلة كالسبلـ أنو كاف يقصد اليهود الذين معو يف ا٤بدين فيضطرىم إُف أضيق طريق.
كىذا زلل أسلم إليو سوء الفهم كمن مث سوء التنزيل.
كماذا نفعل ابلعشرات من اآلايت كاألحاديث الٍب أتمران برب أىل الكتب كاإلحساف إليهم كقوؿ ا٢بسن ٥بم؟،
[ ىكقيوليوا لًلن ً
َّاس يح ٍسننا] (البقرة .)83 :إف ىذا االعَباض ٯبعلنا نفَبض أف ٥بذا ا٢بديث سياقا خاصا قيل فيو ،كىو

 1أخرجو أبو داككد .ابب تعشّب أىل الذم إذا اختلفوا ابلتجارات.170/3 :قاؿ ابن حجر :ىذا حديث حسن ".موافق ا٣برب ا٣برب يف ٚبريج
أحاديث ا٤بصتصر"184/2 :
 2ركاه مسلم .ابب النهي عن ابتداء أىل الكتاب ابلسبلـ ككيف يرد عليهم1707 /4 :
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ال يقصد ٝبيع أىل الكتاب قطعا ،ألنو بنص القرآف ٪بد أف مػن أىػل الكتػاب ٌأمػ قائمػ اب٢بػق كقريبػ منػو ،1ك٪بػد
أف النيب عليو السبلـ تعامل مع اليهود كثّبا ،فكيف يكوف كل ىذا كال ٰبضر فيو السبلـ كتبادلو؟!.
إ٢باؽ األذل اب٤بسلمْب كاالستهزاء هبم على خاكل من كػاف ٰبيًٌػي النػيب عليػو
إ٭با يكوف التوقف مع من سّبتو ي
الساـ عليك اي دمحم ،كىو يقصػد ا٤بػوت .2فهػؤالء ال نبػدأىم ابلسػبلـ ،كال نيظهػر أمػامهم ال ٌذلػ أك
لسبلـ فيقوؿ لو ،ي
ػمح ٥بػػم أبف يسػػبقوه
ا٤بسػػكن  ،بػػل مػػن مقتضػػى العػػزة أف يكػػوف ا٤بسػػلم معهػػم يف كامػػل قػواه كرابطػ جأخػػو ،كأالٌ يسػ ى
ً
عزة كغلب .
بشيء فيو ٌ
إف األصل العاـ يف التعامل مع أىل الكتاب ىو؛ ا٤بعركؼ كاإلحساف إال أف نػرل مػنهم سػوءا فيكػوف التعامػل
معهم بقدره كمثلو .على أف ىذا ا٤بشكل ليس متعلقا فقط ابألحاديث الٍب تنظم العبلق بْب ا٤بسلمْب كغّبىم ،بػل
حػػٌب بػػْب ا٤بسػػلمْب أنفسػػهم؛ ذلػػك أف سػػوء التأكيػػل مػػنهج فكػػرم قػػدٔف أييت علػػى األحاديػػث كلهػػا مػػن األسػػاس
فينقضها كٱبرجها عن سواء السبيل.

الفرع الثاين :كيفية رد السالـ على أىل الكتاب.

يف " الصػػحيحْب " عػػن عبػػد هللا بػػن عمػػر رضػػي هللا عنهمػػا أف رسػػوؿ هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قػػاؿ «إذا سػػلم علػػيكم
اليهود فإ٭با يقوؿ أحدىم :الساـ عليك ،فقل :كعليك».3
فرد السبلـ ىنا يكوف من جنس مػا قالػو اليهػود كالنصػارل ،فهػم يقصػدكف بقػو٥بم " السػاـ عليػك " "ا٤بػوت"،
فلهذا رد النيب عليهم" كعلػيكم " ،أم :علػيكم ا٤بػوت أنػتم .كىػذا مػن ٛبػاـ العػدؿ يف ا٤بعاملػ  ،كلػيس فيػو تنقػيص أك
تبصيس ،كال يفهم من ا٢بديث اسػتعمالو يف كػل ٙبيػ مػع كػل خػصص دكف تبػْب كتريػث ،بػل العلمػاء متفقػوف علػى
أف ىذا التعامل خاص ٗبن تيقن من استهزائو كإرادتو الشر من كراء سػبلمو بتلػك العبػارة ،كىػو التأكيػل الػذم ذىػب
إلي ػػو اإلمػ ػػاـ يف مع ػػُب ا٢بػ ػػديث الس ػػابق ،فقػ ػػد ن ػػص اإلمػ ػػاـ عل ػػى أف ىػ ػػذا التعام ػػل يف ىػ ػػذا ا٢ب ػػديث كارد يف قػ ػػوـ
٨بصوصْب كمعركؼ أهنم من طائف اليهود ،4أما من ٙبقق قولو " السبلـ عليكم" فهذا نتعامل معو ٗبثلها فنرد عليػو
السػػبلـ ،كنقػػوؿ " كعلػػيكم السػػبلـ "  .قػػاؿ ابػػن القػػيم فػػيمن ٙبقػػق قولػػو ابلتحي ػ علػػى كجههػػا ا٤بطلػػوب «فالػػذم
تقتضػػيو األدلػ الشػػرعي كقواعػػد الشػريع أف يقػػاؿ لػػو :كعليػػك السػػبلـ ،فػػإف ىػػذا مػػن ابب العػػدؿ كهللا أيمػػر ابلعػػدؿ

كاإلحساف».5

كىذه أمثل مقتضب يسّبة٘ ،بلي بوضوح األدب الرفيع يف تعامل ا٤بسلمْب مع أىػل الذمػ  ،كىػو أدب ٱبتصػره
مفهوـ الرٞب هبم؛ « أم عدـ إكراىهم
ً
َّ ً
ًً
 1منها قولو تعاُفً :
ً ًً ً
اان ىكأىنػ يَّه ٍم ىال يى ٍستىكًٍربيك ىف] (ا٤بائدة:
ْب ىكيرٍىبى ن
ص ىارل ىذل ى
ك ًأب َّىف مٍنػ يه ٍم ق ٌسيس ى
ين قىاليوا إً َّان نى ى
ى
ين آى ىمنيوا الذ ى
[كلىتىج ىد َّف أىقٍػىربػى يه ٍم ىم ىوَّد نة للَّذ ى
)82
 2كما سيأيت بيانو يف الفرع الثآف
 3ركاه البصارم .ابب كيف يرد على أىل الذم 57/8 :
 4التحرير كالتنوير31/28 :
 5أحكاـ أىل الذم 425 :
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علػػى مفارقػ ديػػنهم ،كإجػراء العػػدؿ بيػػنهم يف األحكػػاـ ٕبيػػث ٥بػػم مػػا ٤بسػػلمْب كعلػػيهم مػػا علػػيهم يف ا٢بقػػوؽ

العام ».1



ادلبحث الثاين :أىل العهد :تقدًن تعريفي

2

كيسموف أبىل الصلح ،كىم «الكفار الذين قاتلوا ا٤بسلمْب مث عرضوا الصلح على أف يقركا بببلدىم أك بعضها»
كىػػدم اإلسػػبلـ مػػع ىػػؤالء االسػػتجاب لػػداعي الصػػلح كالركػػوف إليػػو ،كاإلبقػػاء علػػيهم ،كااللت ػزاـ ببنػػود الصػػلح
«فيَبكوا على دينهم كعادااهم على خراج يدفعونو على أرضػهم ،كجزيػ يػدفعوهنا علػى ذكااهػم كعلػى مػا تعاقػدكا عليػو
3
مع ا٤بسلمْب من خركط ال ٛبنعها أصوؿ اإلسبلـ»

ادلطلب األوؿ :يف الفرؽ بْب أىل الذمة وأىل العهد

الستصبلص أىم الفركؽ ا٤بوجودة بػْب طػائفٍب أىػل الذمػ كأىػل العهػد ،رجعػت إُف مػًب ابػن عاخػور يف خػقو
ا٤بوضح يف ا١بدؿ اآليت:
ا٤برتبط بتعريف كل فرق على ًح ىدة ،كبعد النظر كالتأمل استصلصت الفركؽ التالي
ٌ

أىل الذمة

أىل العهد

غزاىم ا٤بسلموف يف دايرىم لسبب من أسباب ذلك

ىم من قاتل ا٤بسلمْب كبدأكىم ابلقتاؿ

عرض ا٤بسلموف عليهم اإلسبلـ أك الذم

ىم من عرضوا الصلح على ا٤بسلمْب

يبقوف يف ببلد اإلسبلـ كٯبرم عليهم أحكامو كقوانينو

يبقوف يف دايرىم ،كيثبتوف على كحكمهم كعادااهم

كما أف بْب الطائفتْب تساكاين يف كثّب من األمور ،الشيء الذم جعل اإلماـ يلحق أىل العهد أبىل الذم يف
ا٢بقوؽ كااللتزامات .4كعن الفرؽ الدقيق بْب كبل الطائفتْب ٰبكي ابن القيم رٞبو هللا تعاُف أف " أىل الذم " «ىم
من يؤدم ا١بزي  ،كىؤالء ٥بم ذمػ مؤبػدة ،كىػؤالء قػد عاىػدكا ا٤بسػلمْب علػى أف ٯبػرم علػيهم حكػم هللا كرسػولو ،إذ
ىم مقيموف يف الدار الٍب ٯبرم فيها حكم هللا كرسولوٖ ،ببلؼ أىل ا٥بدن  ،فإهنم صػا٢بوا ا٤بسػلمْب علػى أف يكونػوا
يف دارىم ،سواء كاف الصلح على ماؿ ،أك غّب ماؿ ،ال ٘بػرم علػيهم أحكػاـ اإلسػبلـ كمػا ٘بػرم علػى أىػل الذمػ ،
لكن عليهم الكف عن ٧بارب ا٤بسلمْب ،كىؤالء يسموف أىل العهد ،كأىل الصلح ،كأىل ا٥بدن »
فالفرؽ إذف؛ مكآف كزمآف:
 1أحكاـ أىل الذم 168/17 :
 2أصوؿ النظاـ االجتماعي212 :
 3نفسو
 4نفسو
 5أحكاـ أىل الذم 873/ :
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مكػػاين مػػن حيػػث إف أىػػل العهػػد يبقػػوف يف أرضػػهم كال ٘بػػرم علػػيهم أحكػػاـ اإلسػػبلـ ٖبػػبلؼ أىػػل الذم ػ .

وزماين من حيث إف أىل الصلح ٥بم أماف مدة الصلح ،بينما أىل الذم فأماهنم مؤبد كما حكى ابن القيم .كسواء
كاف الصلح كاألماف دائما أك مؤقتا فػإف مػن ٰبػدد ذلػك ىػم أىػل الكتػاب أنفسػهم ،أمػا اإلسػبلـ فإنػو متشػوؼ إُف
الصلح تشوفو إُف ا٢بري .

ادلطلب الثاين :من ادلسائل الفقهية الٍب ختص أىل العهد

كينتج عن التفريق بْب أىػل الذمػ كأىػل الصػلح اخػتبلؼ كثػّب مػن األحكػاـ الفقهيػ الفرعيػ بنػاء علػى ذلػك،

منها:

الفرع األوؿ :اإلنكار على من خفر العهد مع أىل العهد.

يرل اإلماـ يف ىذه ا٤بسأل أنو ال ٯبوز نقض العهد مع أىل العهد ،بل ينبغي التػزاـ الصػلح كبنػوده ،كأال ٱبفػر
٥بػم بعهػد حػٌب ينقضػوا ىػػم العهػد أك تنتهػي مػدة الصػػلح .كأكجػب اإلمػاـ يف ىػذا اإلنكػار علػػى مػن تػوُف ذلػك كلػػو
كاف من كالة األمور ،حيث استشهد ٕبادث إجبلء ا٣بليف الوليػد بػن يزيػد أىػل قػربص إُف الشػاـ بعػد أف أقػرىم يف
بلػػدىم معاكيػ بػػن أيب سػػفياف ،فػػأنكر فقهػػاء اإلسػػبلـ علػػى الوليػػد ،فلمػػا كِف بعػػده يزيػػد بػػن الوليػػد ردىػػم إُف قػػربص
فاستحسن ا٤بسلموف ذلك كرأكه عدال.1

الفرع الثاين :يف حكم من نقض العهد وأقر بو الباقوف

تطػػرؽ اإلمػػاـ للمسػػأل أثنػػاء تفسػػّبه لػػآلايت يف بدايػ سػػورة التوبػ  ،الػػٍب أذنػػت ابلػرباءة مػػن ا٤بشػػركْب كافػ  ،مث
ًَّ َّ ً
ين
اسػػتثنت طائف ػ مػػنهم كىػػم مػػن ت ػربطهم اب٤بسػػلمْب عهػػود كمواثيػػق .علػػى ٫بػػو مػػا نق ػرأ يف قولػػو تعػػاُف [:إال الػػذ ى
ً
ً
ً
اَّللى يًٰبػػب
ىحػ نػدا فىػأًىٛبوا إًلىػ ٍػي ًه ٍم ىع ٍهػ ىػد يى ٍم إً ىُف يمػػدَّاهًً ٍم إً َّف َّ
اى ػ ٍد يٍت مػ ىػن الٍ يم ٍش ػ ًرك ى
ىع ى
ْب يمثَّ ىَفٍ يىػٍنػ يق ي
صػػويك ٍم ىخ ػٍيػئنا ىكىَفٍ ييظىػػاىيركا ىعلىػ ٍػي يك ٍم أ ى
ً
ْب]( .التوب )4:
الٍ يمتَّق ى
قاؿ اإلماـ :ىذا استثناء من ا٤بشركْب يف قولو :أف هللا برمء من ا٤بشركْب
كىػػؤالء ىػػم الػػذين احتفظػوا بعهػػدىم مػػع ا٤بسػػلمْب ،ككفػوا بػػو علػػى أت كجػػو ،فلػػم يكيػػدكا ا٤بسػػلمْب بكيػػد ،كال
ظاىركا عليهم عدكا سرا ،فهؤالء أمر ا٤بسلموف أف ال ينقضوا عهدىم إُف ا٤بدة الٍب عوىدكا عليها .كمػن ىػؤالء :بنػو
ضمرة ،كحياف من بِب كنان  :ىم بنو جذٲب  ،كبنو الديل .كال خك أهنم ٩بن دخلوا يف عهد ا٢بديبي .2
فهػػؤالء ضػػد مػػن أمػػر هللا ابلػرباءة مػػنهم يف بدايػ السػػورة ٩بػػن ٙبققػػت مػػنهم العػػداكة للمسػػلمْب ،كنقػػض العهػػود
مباخرة أك إبعان العدك عليهم؛ كقريظ كقبيل بنو بكر الٍب أغارت على قبيلػ خزاعػ  ،فهػؤالء ىػم مػن أكقفػوا العهػد
كنقضوه كبذلك جعلوا العهد الذم بينهم كبْب ا٤بسلمْب غّب ملزما .أما من أظهػر التزامػا كػامبل فبلبػد مػن الوفػاء لػو
إُف عهده كمدتو بدليل القرآف.
 1أصوؿ النظاـ االجتماعي212 :
 2التحرير كالتنوير111/10 :
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فبل ٯبب أف يػي ٍؤخذ ىؤالء الذين ثبت التزامهم العهد يف صلح ا٢بديبي ٗبن نقضو كأخلف منهم.
إف ىػذا ا٤بوقػػف الوسػػط مػػن اإلمػػاـ يبػػزر جليػػا حينمػػا نقارتػو بغػػّبه ٩بػػن رأل أف الػػنقض يقػػع علػػى ا١بميػػع ،كمػػا
ذىلت إُف ذلك ا٢بنابل ؛ فهم يركف أف العهد يػنقض مػع ا١بميػع .1كال ٱبفػى علػى ذم لػب أف أخػذ ا١بميػع بػذنب
ا١بماع ال يستقيم كميزاف االعتداؿ كالعدؿ.

الفرع الثالث :جواز نقض العهد مع من توقع منهم نقضو

كىذا من الفقو الدقيق ،كالبحث العزيز ،الذم يى ًدم إليو اإلماـ يف مسػػأل أىػل العهػد ،كقػد الح لئلمػاـ ابرؽ
ً و ً
اَّلل ىال يًٰبػب ٍ ًً
وً
ً
ً ً ً
ْب( األنفػاؿ:
ا٣بىػائن ى
ىذا ا٤بعُب من قولو تعاُف  :ىكإ َّما ىٚبىافى َّن م ٍن قىػ ٍوـ خيىانىػ ن فىانٍبػ ٍذ إلىٍػيه ٍم ىعلىػى ىس ىػواء إ َّف َّى
)58
فاآلي تدعو النيب الكرٔف عليو السبلـ إُف ترؾ العهد مع من توقع منو نقضو و
لسبب من أسباب النقض ،كىػذا
األمر جا ور على مػن كػاف مػن خػأهنم نقػض العهػد كنبػذه ،بش و
ػكل متكػرر حػٌب أصػبح الزمػان ٥بػم ،كىػو فعػل احػَبازم
من النيب عليو اسبلـ حٌب ال يفاجأ بغدر أك خيان تكوف معها مصيب ي األم كلها يف خطر.
قػػد يسػػأؿ يف ىػػذا البػػاب سػػائل فيقػػوؿ٤ :بػػاذا أانط هللا تعػػاُف نقػػض العهػػد يف ىاتػػو اآليػ ٗبجػػرد توقػػع نقػػض ال
عهد ال بيقْب حدكثو؟.
كى ػػذا سػ ػؤاؿ كجي ػػو كمه ػػم ،تكل ػػف اإلم ػػاـ ابإلجابػ ػ عن ػػو يف متن ػػو التفس ػػّبم؛ فأف ػػاد أبف «خ ػػؤكف ا٤بع ػػامبلت
السياسػي كا٢بربيػ ٘بػرم علػػى حسػػب الظنػوف ك٨بائػػل األحػواؿ ،كال ينتظػػر ٙبقػػق كقػوع األمػػر ا٤بظنػوف ألنػػو إذا تريػػث
كالة األ مور يف ذلك يكونوف قد عرضوا األم للصطػر ،أك للتػورط يف غفلػ كضػياع مصػلح  ،كال تػدار سياسػ األمػ
ٗبا يدار بو القضاء يف ا٢بقوؽ ،ألف ا٢بقوؽ إذا فاتت كانت بليتها على كاحد ،كأمكن تدارؾ فائتها .كمصاٌف األم
إذا فاتت ٛبكن منها عدكىا ،فلذلك علق نبذ العهد بتوقع خيان ا٤بعاىدين من األعداء».2
كى ػػذا تفس ػػّب م ػػن عم ػػق الفق ػػو اإلس ػػبلمي كموازن ػ ا٤بص ػػاٌف اب٤بفاس ػػد ،ككض ػػع ك ػػل مرتب ػ يف مكاهن ػػا م ػػن س ػػلم
األكلػػوايت كا﵀ػػاذير ،كىػػو راجػػع كمػػا قلنػػا يف البداي ػ إُف سياس ػ اسػػتباقي تقتضػػي أخػػذ ا٢بيط ػ كا٢بػػذر مػػع مػػن ال
خبلؽ ٥بم كال عهد.


 1زاد ا٤بعاد123/3 :
 2التحرير كالتنوير48/10 :
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ادلبحث الثالث :أىل احلرب :تقدًن تعريفي

كآخر الطوائف من غّب ا٤بسلمْب ىم الفئ ا﵀ارب لنا ،كالٍب ٘بنح للقوة كاستعماؿ العنف ،حيث أخذاها العػزة
ابإلمث كالغركر ابلقوة ،فناصبت العػداء للمسػلمْب ،كَف تػرض الػدخوؿ فيػو ال بعهػد كال بصػلح .ككمػا قػاؿ اإلمػاـ ىػم
1
«ميداف األمم الذين ىم عدك لنا كيف حال حرب ابلفعل أك ابالستعداد من ا١بانبْب »
فهؤالء الطائف يتعامل اإلسبلـ معهم ٗبنطق القوة كالغلب كالعزة كاالنتصػار ،كيظهػر معهػم أعلػى درجػات القػوة
اَّللً
ً
استىطى ٍعتي ٍم ًم ٍن قيػ َّوةو ىكًم ٍن ًرىاب ًط ٍ
ا٣بىٍي ًل تيػٍرًىبيػو ىف بً ًػو ىع يػد َّك َّ
كالغلظ كالشدة كاالستعداد .قاؿ تعاُف [ :ك ىًأىعدكا ى٥بيٍم ىما ٍ
اَّللي يىػ ٍعلى يم يهػ ٍػم] (األنفػػاؿ .) 60 :كٗبػػا أف اإلسػػبلـ غػػّب متشػػوؼ للحػػرب
ين ًمػ ٍػن يدكهنًًػ ٍػم ىال تىػ ٍعلى يمػػونىػ يه يم َّ
ىك ىعػ يػد َّكيك ٍم ىكآى ىخػ ًر ى
ابتداء فإنو يبدأ يف البحث عن إمكاني إجراء الصلح أك كضع ا٢برب برى من الزمن ،ألف ا٢بػرب ليسػت مػن مػراده
أكال ،كلكنهػا مػػن دفػػع العػػدكاف انتهػػاء ،كلػو كػػاف اإلسػػبلـ سكمػػا يقػػدـ اليػوـ يف اإلعػػبلـ كخصوصػػا لػػدل الغػػرب س
و
كمنتش إبزىاؽ األنفس كاألركاح ٤با كاف من مبادئو البحث عن سبل الصلح مع من يناصػبو العػداء
متعطشا للدماء
كيشهر السيف عليو ابتداء ،كىذا مظهر من مظاىر العظم اإلسبلمي الٍب ال ينكرىا إال جاحد أك مكابر!.

ادلطلب األوؿ :أىل احلرب واختيار الصلح

كضع اإلماـ ابن القيم رٞبػو هللا تعػاُف فصػبل يف كتابػو القػيم "زاد ا٤بعػاد" عنػواان[ :فصػل :يف صػلح أىػل ا٢بػرب
على كضع القتاؿ عشر سنْب]
كفيػػو :ج ػواز صػػلح أىػػل ا٢بػػرب عل ػى كضػػع القتػػاؿ عػػدد سػػنْب ،تطػػوؿ أك تقصػػر حسػػب ا٢باج ػ كا٤بصػػلح
2
الراجح « ،كما إذا كاف اب٤بسلمْب ضعف كعدكىم أقول منهم ،كيف العقد ٤با زاد عن العشر مصلح لئلسبلـ»
كا٢بكم من اختيار اإلسبلـ الصلح مع أىػل ا٢بػرب  ،أف ذلػك ٙبقيػق لكونػو جػاء رٞبػ للعػا٤بْب ،كأف قصػده
يف التعامل مع ىاتو الطائف س كما تقدـس ليس ا٤بسارع إُف قتلهم كنفيهم من األرض ،بل سياس اإلسبلـ البحػث
الرخاد ك٦بادلتهم ابلٍب ىي أحسن .كىذا
عن كل سبيل إلقام ا٢بج عليهم ،كبياف زيف ادعائهم كدعوتو ابلنصح ك ٌ
ً
مػػا نسػػتفيده مػػن قولػػو تعػػاُف :كإً ٍف أ ً
اَّللً يمثَّ أىبٍلً ٍغػػوي ىمأٍ ىمنىػػوي
ْب ا ٍسػػتى ىج ىارىؾ فىػأ ًىجٍرهي ىحػ َّػٌب يى ٍسػ ىػم ىع ىكػ ىػبل ىـ َّ
ىح ػ هد مػ ىػن الٍ يم ٍش ػ ًرك ى
ى ى
(التوب .)6 :
فاآلي ىنا تتحدث عن ا٤بستأمن من أىل ا٢برب – كما قاؿ ابن تيميػ  -الطالػب لئلجػارة ،فػأذف هللا تعػاُف
ابالسػػتجاب لػػو ،كإخػػهاد ا٢بج ػ عليػػو« ،فهػػذا مسػػتجّب مسػػتأمن كىػػو مػػن أىػػل ا٢بػػرب أمػػر هللا إبجارتػػو حػػٌب تقػػوـ
حج هللا عليو ،مث يبلغو مأمنو ،كىذا يف سورة (براءة) الٍب فيها نقض العهػود ،كفيهػا آيػ السػيف ،كذكػر ىػذه اآليػ

 1أصوؿ النظاـ االجتماعي212 :
 2زاد ا٤بعاد373/3 :
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يف ضػػمن األمػػر بػػنقض العهػػود؛ ليبػػْب سػػبحانو أنػػو مثػػل ىػػذا ٯبػػب أمانػػو؛ حػػٌب تقػػوـ عليػػو ا٢بج ػ  ،ال ٘بػػوز ٧باربتػػو

كمحارب من َف يطلب أف يبلغ حج هللا عليو».1

كقد كقف اإلماـ ابن عاخور مع ىذه اآلي مليا يف تفسّبه ،كاستنبط منهػا دررا كفوائػد ٝبػ  ،تزيػد ا٤بعػُب جػبلء
ككضوحا ،ك٫بن نسجل ما استنبطو اإلماـ ٨بتصرا مع بعض التعليق:
يقوؿ اإلماـ:
 كصيغ الكبلـ بطريق الشػرط لتأكيػد حكػم ا١بػواب ،كلئلخػارة إُف أف الشػأف أف تقػع الرغبػ يف ا١بػوار مػن
جانب ا٤بشركْب.
 كجيء ٕبرؼ (إف) الٍب خأهنا أف يكوف خرطها اندر الوقوع للتنبيو على أف ىػذا خػرط فرضػي لكػيبل يػزعم
النيب ملسو هيلع هللا ىلص فيتصذكه عذرا لبلستمرار على الشرؾ إذا غزاىم ا٤بسلموف.2
ا٤بشركوف أهنم َف يتمكنوا من لقاء ٌ

 كجػػيء بلفػػظ (أحػػد) مػػن ا٤بشػػركْب دكف لفػػظ مشػػرؾ للتنصػػيص علػػى عمػػوـ ا١بػػنس ،ألف النكػػرة يف سػػياؽ
الشرط مثلها يف سياؽ النفي ...-فكاف ذكر أحد يف سياؽ الشرط تنصيصا على العموـ.
 كتقدٔف (أحد) على (استجارؾ) لبلىتماـ اب٤بسند إليو ،ليكوف أكؿ ما يقرع السمع فيقع ا٤بسند بعد ذلػك
من نفس السامع موقع التمكن.
 كَف يبػػْب سػػبب االسػػتجارة ،ألف ذلػػك ٨بتلًػػف الغػػرض كىػػو موكػػوؿ إُف مقاصػػد العقػػبلء فإنػػو ال يسػػتجّب
(أحػػد) إال لغػػرض صػػحيح .كيف ىػػذا فائػػدة أخػػرل جليل ػ مفادىػػا أف العػػربة بفعػػل االسػػتجارة نفسػػو ألنػػو
مفض إُف مقاصد غايتها إظهار الدين كىداي الناس إليو.
 كلذلك أعقبو ٕبرؼ ا٤ب ىهل (مث) أبلغو مأمنو للدالل على كجوب اسػتمرار إجارتػو يف أرض اإلسػبلـ إُف أف
ي
يبلػػغ ا٤بكػػاف الػػذم أيمػػن فيػػو ،كلػػو بلغػػو بعػػد مػػدة طويلػ فحػػرؼ (مث) ىنػػا للَباخػػي الػرتيب اىتمامػػا إبببلغػػو
مأمنو ...كىذا يتضمن أمر ا٤بسلمْب أبف ال يتعرضوا لو بسوء حٌب يبلغ ببلده الٍب أيمن فيها».3

من خبلؿ ما تقدـ يظهر لنا مدل ا٣بلق الرفيع يف تعامل ا٤بسلمْب مع من يعتػربكهنم عػدكا ٥بػم ،كيناصػبوف ٥بػم
ا٢بػرب ،حيػث َف يكتػف القػرآف ٕبػػض ا٤بسػلمْب علػى كجػوب إجػارة ا٤بشػػرؾ بػل زاد مػن تنبػيههم إُف ضػركرة ا٢بػػرص
على أف تػوفر لػو كامػل ا٢بمايػ كالرعايػ حػٌب يبلػغ منزلػو األكؿ الػذم أيمػن فيػو "أم بػبلده" .كخبلصػ ىػذا «أتكيػد

النيب ملسو هيلع هللا ىلص كدخولو ببلد اإلسبلـ مصلح ».4
بذؿ األماف ٤بن يسألو من ا٤بشركْب إذا كاف للقائو ٌ

 1ا١بواب الصحيح ٤بن بدؿ دين ا٤بسيح220/1 :
 2كقد جاء يف تفسّب الرازم" أف رجبل من ا٤بشركْب قاؿ لعلي بن أيب طالب إف أردان أف أنيت الرسوؿ بعد انقضاء ىذا األجل لسماع كبلـ هللا
أك ٢باج أخرل فهل نقتل؟ ،فقاؿ علي« :ال» إف هللا تعاُف قاؿ :كإف أحد من ا٤بشركْب استجارؾ فأجره أم فأمنو حٌب يسمع كبلـ هللا"
مفاتيح الغيب،" 529/15 :
 3التحرير كالتنوير117.118.119/10 :
 4نفسو120/10 :
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كقػػد ٙبقػػق يف زمػػن النػػيب عليػػو السػػبلـ مقصػػد ذلػػك؛ فهنػػاؾ غػػّب كاحػػد مػػن أىػػل ا٢بػػرب ٩بػػن أسػػلموا فحسػػن
إسبلمهم كابيعوا النيب على النصح كالنصرة :كمنهم «أبو سفياف بن ا٢بارث بن عبػد ا٤بطلػب بػن عػم النػيب صػلى هللا
عليو كسلم ،كعبد هللا بن سعد بن أيب سرح»

1

ادلطلب الثاين :من ىدي اإلسالـ مع أىل احلرب

كمن سياس اإلسبلـ مع أىل ا٢برب منعهم كا٢بؤكؿ دكهنم كدكف أم سبب يزيد من قػواهم ،أك يظهػر العػزة أك
الغلب ٥بم .فبل ٲبكن ٕباؿ نسياف األصل األكؿ الذم يدين بو ا٢بريب؛ كىو االنقضاض على ا٤بسلمْب يف أم فرصػ
َّه ٍػم ىال أىٍٲبىػا ىف ى٥بي ٍػم ( التوبػ 12 :
تسنح لو بذلك ،خصوصػا كأف ا٤بشػركْب ال أٲبػاف ٥بم.كمػا أخػرب تعػاُف بػذلك :إًنػ ي
) .كمن فركع التعامل معهم:

الفرع األوؿ :جواز بِِّر ادلسلم لنسبو ولو كانوا من ادلشركْب احلربيْب

كىػػذا ٯبػػرم علػػى أصػػوؿ النسػػب ،كمػػا يقتضػػيو مػػن حسػػن معاخػػرة ككفػػاء للقرابػ كمسػػتلزمااها ،كمػػا أنػػو يشػػرع
لغػاايت أخػرل يهتػػوخى منهػا إيصػاؿ اإلسػػبلـ ،كخػرح مػػا ٱبفػى مػن أحكامػػو كتشػريعاتو ،كقػد أمػػر الرسػوؿ ملسو هيلع هللا ىلص أ٠بػػاء
بنػػت أيب بكػػر بوجػػوب برىػػا كالػػداها ا٤بشػػرك بعػػد أف قػػدمت عليهػػا ،فقػػاؿ ٥بػػا عليػػو السػػبلـ « :نعػػم صػػلي أمػػك».2
كعلى ىذا َف ير اإلماـ حرجػا أك مانعػان أصػليان يف الػدين ٗبنػع مػن بػر ا٤بسػلم ٤بػن يف رقبتػو مػن قرابػ  « ،ألف بػر ا٤بػؤمن
ٗبن بينو كبينو قراب مػن أىػل ا٢بػرب أك ٗبػن ال قرابػ بينػو كبينػو غػّب ٧بػرـ إذا َف يكػن يف ذلػك داللػ علػى عػورة ألىػل
3
اإلسبلـ»

الفرع الثاين :يف منع إعطاء الدية لويل القتيل ادلؤمن إف كانوا أىل حرب

فلػػو مػػات مػػؤمن ككػػاف لػػو قرابػ كػػافرين أعػػداء لنػػا ،فحسػػب اإلمػػاـ ال ٘بػػب ٥بػػم الديػ ي علػػى األصػػح ،كىػػو مػػا
استنتجو اإلماـ من ابرؽ قولو تعاُف :فىًإ ٍف ىكا ىف ًم ٍن قىػ ٍووـ ىع يد ٌوك لى يك ٍم ىكيى ىو يم ٍؤًم هن فىػتى ٍح ًر يير ىرقىػبى و يم ٍؤًمنى و ىكإً ٍف ىكا ىف ًم ٍن قىػ ٍووـ
اؽ فى ًديىه يم ىسلَّ ىم ه إً ىُف أ ٍىىلً ًو ىكىٍٙب ًر يير ىرقىػبى و يم ٍؤًمنى و( النساء.) 92 :
بىػٍيػنى يك ٍم ىكبىػٍيػنىػ يه ٍم ًميثى ه
فقولو تعاُف :فىًإ ٍف ىكا ىف ًم ٍن قىػ ٍووـ ىع يد ٌوك لى يك ٍػم ىكيى ىػو يم ٍػؤًم هن ،أم :إف كػاف القتيػل مؤمنػا ككػاف أىلػو كفػارا ،بيػنهم
كبْب ا٤بسلمْب عداكة ،يقتصر يف الكفارة على ٙبرير الرقب دكف دفع دي ٥بػم ،كىػذا ٖبػبلؼ أىػل العهػد الػذين ٘بػب
ػاؽ فى ًديىػ ه يم ىسػلَّ ىم ه إً ىُف أ ٍىىلًػ ًػو .كىػػذا يرجػػع إُف
٥بػػم الديػ ٗبنطػػوؽ اآليػ بعػػدىا  ىكإً ٍف ىكػػا ىف ًمػ ٍػن قىػ ٍػووـ بىػٍي ػػنى يك ٍم ىكبىػٍي ػنىػ يه ٍم ًميثىػ ه
االعتداد ابلعهد كالصلح الذم بيننا كبينهم ،كىو ما ينعدـ مع أىل ا٢برب.

٦ 1بموع الفتاكل291/3 :
 2ا٢بديث أخرجو البصارم يف صحيحو ،من حديث أ٠باء كىذا نصو " ،عن أ٠باء بنت أيب بكر رضي هللا عنهما ،قالت :قدمت علي أمي
كىي مشرك يف عهد رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،فاستفتيت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،قلت :كىي راغب  ،أفأصل أمي؟ قاؿ« :نعم صلي أمك» .ابب :ا٥بدي
للمشركْب164/3 .
 3التحرير كالتنوير153/28 :
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كسػػبب ثبػػوت الديػ ألىػػل العهػػد دكف اىػػل ا٢بػػرب راجػػع حسػػب اإلمػػاـ إُف اعتبػػار الديػ جػربا ألكليػػاء الػػدـ،
فلمػػا كػػانوا أعػػداء َف تكػػن حكم ػ يف جػػرب خ ػواطرىم ،كإذا اعتربانىػػا عوضػػا عػػن منػػافع قتػػيلهم ،مثػػل قػػيم ا٤بتلفػػات،
يكوف منعها من الكفار ألنو ال يرث الكافر ا٤بسلم ،كألان ال نعطيهم مالنا يتقوكف بو علينا .كىذا ا٢بكم متفق عليػو
بْب الفقهاء ،إف كاف القتيل ا٤بؤمن ابقيا يف دار قومػو كىػم كفػار .أمػا إف كػاف القتيػل يف بػبلد اإلسػبلـ ككػاف أكليػاؤه
كفػارا ،فقػد اختلػػف الفقهػاء يف إخػراج الديػ  ،فقػاؿ ابػػن عبػاس ،كمالػك ،كأبػػو حنيفػ  :ال تسػقط عػػن القاتػل ديتػػو،
كتدفع لبيت ماؿ ا٤بسلمْب .كقػاؿ الشػافعي ،كاألكزاعػي ،كالثػورم :تسػقط الديػ ألف سػبب سػقوطها أف مسػتحقيها
كفار.
فمػن رأل االعتػػداد اب٤بكػاف قػػاؿ بعػدـ سػػقوطها ،كمػن التفػػت إُف حػاؿ مسػػتحقيها منػع ذلػػك .كيػرجح اإلمػػاـ
الػرأم الثػػآف بقرينػ قولػػو تعػػاُف يف اآليػ الصػػرٰب [ :فىػًإ ٍف ىكػػا ىف ًمػ ٍػن قىػ ٍػووـ ىعػ يػد ٌوكم،أم :أف العػػربة أبىػػل القتيػػل ال ٗبكػػاف
1
إقامتو ،إذ ال أثر ٤بكاف اإلقام يف ىذا ا٢بكم كلو كانت إقامتو غّب معذكر فيها»
ػزكدكا ٩بػػا يقػػويهم كيزيػػدىم بطشػػا ك٘ب ػربان ،كىػػذا مػػن
كمػػا أنػػو ال يسػػمح ٥بػػم إذا كانػػت بيننػػا كبيػػنهم ىدن ػ أف يتػ ٌ
ا٤بعقوؿ يف السياس ا٢بربي فإف كل دكل خأهنا أف ٛبنع عدكىا من كل أسباب القوة الٍب اهددىا .يقػوؿ أبػو يوسػف
« فإف كاف مع ىذا الرسوؿ أك الذم أعطى األماف سبلح جيد؛ فأبدلو بسبلح أخر منو أك داب فأبد٥با أبخر منها؛
فذلك جائز كال أبس أبف يَبؾ ٱبرج بذلك ،كإف كاف أبدلو ٖبّب منو رد عليو سبلحو كدابتو كرد ذلػك علػى صػاحبو
الذم أبدلػو ،كال ينبغػي لئلمػاـ أف يػَبؾ أحػدا مػن أىػل ا٢بػرب يػدخل أبمػاف أك رسػوال مػن ملكهػم ٱبػرج بشػيء مػن
2

الرقيق كالسبلح أك بشيء ٩با يكوف قوة ٥بم على ا٤بسلمْب»
كىػػذا كلػػو انتػػج عػػن ا٤بوقػػف الػػذم قابػػل بػػو ىػػؤالء ا٤بشػػركوف ا٤بسػػلمْب كىػػو موقػػف ا٢بػػرب ،كللحػػرب كسػػائلها
كأدكااها الٍب يتوصل هبا إُف النصر كإظهار القوة علػى األعػداء ،كإنػزاؿ الصػغار كا٥بزٲبػ هبػم ،كمػا ىػو موجػود يف كػل
العاَف ،3فبل يشذ ا٤بسلموف عنهم ،كإف كانت أخبلؽ ا٤بسلمْب يف ا٢بػرب أرفػع كأنبػل ،بػدليل عػدـ تشػوؼ اإلسػبلـ
للحػػرب كللػػدماء ،كإال ٤بػػا قبػػل مػػن أىػػل ا٢بػػرب دعػػواهم للهدنػ كا٤بسػػا٤ب  .كيكفيػػك أف تطػػالع ىػػذا ا٢بػػديث النبػػوم
الذم ٰبرـ الغدر كالغيل ٗبن أ ًيمن على دمو كمالو .قاؿ عليو السبلـ «من ٌأمن رجبل على دمو فقتلو ،فػأان بػرمء مػن

القاتل كإف كاف ا٤بقتوؿ كافران».4

 1التحرير كالتنوير161/5 :
 2ا٣براج . 206 :كمن أراد التوسع أكثر يف األحكاـ ا٤بتعلق أبىل ا٢برب فلّباجع ىذا الكتاب .فصل :فصل :فيمن مر ٗبساٌف اإلسبلـ من
أىل ا٢برب كما يؤخذ من ا١بواسيس .الصفح  205كما بعدىا.
 3خذ مثاال على ذلك السعار ا﵀موـ الذم أظهره العاَف الغريب من كراء امتبلؾ إيراف للسبلح النوكم ،ككيف تفرض عليها العقوابت تلو
العقوابت ألجل إرداعها .أك مثاؿ آخر كىو اخَباط الكياف الصهيوف نزع سبلح ا٤بقاكم سواء يف غزة أك لبناف.
 4ركاه البصارم يف التاريخ الكبّب 322/3:كابن حباف يف صحيح .ابب الزجر عن قتل ا٤برء من أمنو على دمو .320/13 :من حديث ىعمرك
بن ا٢بمق هنع هللا يضر ؟ قاؿ خعيب األرنؤكط معلقا على ىذا ا٢بديث :كىذا سند حسن .صححو ابن حباف " العواصم كالقواصم يف الذب عن سن
أيب القاسم" ﵀مد القا٠بي ابن الوزير204/3 :
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كخبلص الكبلـ يف العبلق مع غّب ا٤بسلمْب ما دٔبو اإلماـ ابػن عاخػور يف آخػر كبلمػو عػن سياسػ ا٢بكومػ
اإلسبلمي «كٝباع ا٤بعامل يف الدين مع ا٤بصػالفْب يرجػع إُف الػدعوة للػدين اب٢بكمػ كا٤بوعظػ ا٢بسػن كا١بػداؿ ابلػٍب
ىي أحسن يف قالب التسامح بقدر اإلمكاف تسا٧با ال ٯبرئهم على حرم اإلسبلـ كسلطانو»


خالصة وتوصيات

1

إف مػػن عػػدؿ اإلسػػبلـ كإنصػػافو مػػع غػػّب ا٤بسػػلمْب؛ عػػدـ تصػػنيفهم يف ميػ و
ػداف كاحػ ود ،كإ٭بػػا يقػػع ا٢بكػػم علػػيهم
ٕبسػػب مػػوقفهم مػػن الػػدين كعبلقػػتهم اب٤بسػػلمْب ،فلػػذلك كجػػدان مػػا اصػػطلح عليػػو ب " أىػػل الذمػ  ،كأىػػل العهػػد،
كأىل ا٢برب " .كليس من كراء ىذا التفصيل كالتمييػز إال التمييػز يف ا٤بعاملػ  ،كالوقػوؼ عنػد خػركط كػل كاحػد منهػا
ابالعتبار السابق ،لكن الػذم حػدث اليػوـ ىػو تغػّب الظػركؼ الػٍب أنتجػت ىػذا التقسػيمٕ ،بيػث أكجػدت أمػرا كاقعػا
٨بتلفا عن الوضع السابق ،الشيء الذم يستوجب إعادة النظر كالفكر ،كمراعاة الظركؼ ا١بديدة الطارئ .
فهنػاؾ تػػداخل اليػػوـ بػػْب األمػػم ،تػػداخل يصػػعب معػػو ٙبديػػد ىػػذه األطػراؼ (أىػػل الذمػ  ،كأىػػل العهػػد ،كأىػػل
الصػلح) علػى اعتبػار أنػو ٲبكنػك أف ٘بػد ىػذا التقسػػيم يف البلػد الواحػد حينمػا تتػداخل سياسػتو ،انىيػك عػن ٚبلػػف
بعض الفئات الٍب فرضها التقسيم السابق (أىل الذم ).
كلعػػل الػػذم أعػػاؽ ٘بػػاكز ىػػذه التقسػػيمات القدٲب ػ ىػػو ا٢بنػػْب إُف ا٤باضػػي (اجمليػػد) الػػذم مثلهػػا ،كالعجػػر عػػن
التجديد كاإلبداع بصف عام داخل منظوم (الفقو اإلسبلمي) ،فبقي ا٤بسلموف أسرل ىذه التقسيمات يدكركف يف
فلكها بعج وز اتـ.
كنسػػي ا٤بسػػلموف أف ىنػػاؾ أحكامػػا إسػػبلمي يخػػرعت حينمػػا كػػاف ا٤بسػػلموف ٝباع ػ ال تيغلػػب مػػن قلٌػ  ،ككػػاف
الدين ظاىران ال يقف حيالو أحد!
أما قبل القوة كالغلب فكانت أحكاـ أخرل ٚبتلف رأسان مع أحكاـ القوة ،ألنو ال سبيل إُف تطبيقها كتنزيلها،
كمشكل بعض ا٤بسلمْب اليوـ تكمن يف ٧باكل إنػزاؿ أحكػاـ القػوة يف كاقػع ضػعيف كمتصلػف .ال يقػول فيػو ا٤بسػلم
على ٞباي نفسو كتدينو يف البلد اإلسبلمي ،بل كقد ينعم يف ببلد الكفر!!!!!
َف يستطع ىؤالء استيعاب الواقع كتغّباتو ،فعاخوا بفهم القركف األكُف ال بركح فهمهم ،فضلوا كأضلوا.
كمن أمثل ىذه األحكاـ؛ أحكاـ ٨بالفػ اليهػود كالنصػارل كعػدـ مشػاركتهم يف طػريقتهم .فقػد رأل ابػن تيميػ
أف ىػػذه األحكػػاـ َف تش ػػرع إال بعػػد ٛبك ػػن ا٤بسػػلمْب ،أم ػػا قبػػل الػػتمكن فق ػػد «يسػػتحب للرج ػػل أك ٯبػػب علي ػػو أف
يشػاركهم أحيػػاان يف ىػػديهم الظػػاىر ،إذا كػاف يف ذلػػك مصػػلح دينيػ مػػن دعػواهم إُف الػػدين ،كاالطػػبلع علػػى ابطػػن
أمرىم إلخبار ا٤بسلمْب بذلك ،أك دفع ضررىم عن ا٤بسلمْب» .2

 1أصوؿ النظاـ االجتماعي يف اإلسبلـ213 :
 2اقتضاء الصراط ا٤بستقيم186 :
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 كلػيس ىنػاؾ داينػ.بػاؿ٢بسلمْب الػٍب يسػتدعيها كاجػب الوقػت كا٤بعترب إذف ىو مصلح الدين كمصلح ا٤فا
 لكػػن خػريط أف، كىػػو مػػا جػاء مضػػمنا يف مػًب ىػػذا البحػث،بسػلمْب أنفسػػهم مػن اإلسػػبلـ كأحكامػو٤أفضػل لغػػّب ا
بقػق األمػ الشػاىدةٙ  فلػن،بسلموف االستصبلؼ يف أنفسهم أكال لكي يكونوا خهداء على الناس بعػد ذلػك٤ٰبقق ا
.بققها لنفسها كمع بعضها البعض ابتداءٙ ب للناس إف َفٞالر
: بقتضب٤كيف األخّب أضع بْب يدم القراء الكراـ ىذه التوصيات ا

التوصيات

 كإيبلئهػػا حقهػػا مػػن االىتمػػاـ أمػػبل يف، بسػػلم٤ ضػػركرة االخػػتغاؿ اليػػوـ أكثػػر علػػى قضػػي األقليػػات غػػّب ا
.بشَبؾ٤بضارم ا٢بصيل التعايش اٙ
 ٲبكػػن االنطػػبلؽ منػػو إلٯبػػاد أرض ػي مشػػَبك يتوافػػق عليهػػا أبنػػاء،بػػًب العاخػػورم غػػِب جػػدا ًغػ ىػُب صػػاحبو٤ ا
بضارم٢الوطن الواحد يف مسعاىم السلمي ا
بتغػّبات الواقعيػ الػٍب٤ دكف إغفػاؿ ا،  إعادة قراءة نصوص الوحيْب على ضػوء الفهػم الصػحيح لسػلف األمػ
.بقصود الشرعي منها٤ ككذلك العلل كالغاايت الٍب أنيطت هبا األحكاـ الشرعي لتحقيق ا،بكم٢تؤثر يف ا

Summary.
Praise be to Allah, peace and blessings be upon his Messenger;
The subject of non-Muslims is one of the main topics for many people today. One can observe
a strong presence of this topic in the glorious Islamic history since its inception. This is because
of the human diversity as a natural will of God in his creation, and because of the prior
existence of followers of previous holy religions. Islam as a new religion that came for the
whole mankind would not skip this issue without speaking of instructions and guidelines for
Muslims to follow while dealing with non-Muslims in various cases and contexts, especially
that this would establish peaceful coexistence among nations and achieve the minimum level
of coexistence between people from different religions in a civilized and controllable manner.
The Islamic religion has undertaken this task since it is last heavenly religion, and the prophet
Muhammad, peace be upon him, is the last messenger. This represents an honor and a
responsibility to him and to his nation after him as the Muslims must consider at all times, that
the well treatment of non-Muslims is a sort of worshiping to their Lord and a reflection of the
guiding noble message of Islam, as well as a demonstration of the legacy of the Islamic nation
in it and civilization. This also goes in line with the contemporary calls for peaceful coexistence
and cultural tolerance as a sign of greatness in the nations and religions. Islam, as we know, is
a religion that comprises a divine guidance that is bestowed upon the Muslims to be spread in
the wide worldly horizon, which certainly should be maintained by good cohabitation and high
ethical manners in dealing with non-Muslims
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قائمة ادلصادر وادلراجع
القرآف الكرًن برواية ورش عن انفع.
 .1أصوؿ النظاـ االجتماعي يف االسالـ :لئلماـ دمحم الطاىر بػن عاخػور .ط  . 3 :دار سػنوف كدار السػبلـ /
 1431ىػ  2010 -ـ.
 .2أحكػػاـ أىػػل الذمػػة ،ا٤بؤلػػف :دمحم بػػن أيب بكػػر بػػن أيػػوب بػػن سػػعد مشػػس الػػدين ابػػن قػػيم ا١بوزي ػ (ا٤بتػػوىف:
751ىػ) .ا﵀قق :يوسف بن أٞبد البكرم  -خاكر بن توفيق العاركرم .الناخر :رمادل للنشر – الػدماـ .الطبعػ :
األكُف .1997 – 1418 ،عدد األجزاء3 :
 .3التحرير والتنوير ا٤بعركؼ بتفسّب ابن عاخور ،للشيخ دمحم الطػاىر ابػن عاخػور ،مؤسسػ التػاريخ العػريب للنشػر
بّبكت – لبناف ،ط  :االكُف  1420ىػ 2000 -ـ  : 30 .جزء.
 .4اجلػػواب الصػػحيح دلػػن بػػدؿ ديػػن ادلسػػيح ،ادلؤلػػف :تقػػي الػػدين أبػػو العبػػاس أٞبػػد بػػن عبػػد ا٢بلػػيم بػػن عبػػد
السبلـ بن عبد هللا بػن أيب القاسػم بػن دمحم ابػن تيميػ ا٢بػرآف ا٢بنبلػي الدمشػقي (ا٤بتػوىف728:ىػػ)ٙ .بقيػق :علػي بػن
حسن  -عبػد العزيػز بػن إبػراىيم ٞ -بػداف بػن دمحم .الناخػر :دار العاصػم  ،السػعودي  .الطبعػ  :الثانيػ 1419 ،ى ػ /
1999ـ
 .5اخلراج ،أليب يوسف األنصارم 182ق .الناخر  :ا٤بكتب األزىري للَباثٙ .بقيػق  :طػو عبػد الػرؤكؼ سػعد ،
سعد حسن دمحم .عدد األجزاء1:
 .6زاد ادلعػػاد يف ىػػدي خػػّب العبػػاد .ا٤بؤلػػف :دمحم بػػن أيب بكػػر بػػن أيػػوب بػػن سػػعد مشػػس الػػدين ابػػن قػػيم ا١بوزيػ
(ا٤بت ػػوىف751 :ىػ ػػ)؟ .الناخ ػػر :مؤسسػ ػ الرس ػػال  ،ب ػػّبكت  -مكتبػ ػ ا٤بن ػػار اإلس ػػبلمي  ،الكوي ػػت .الطبعػ ػ  :الس ػػابع
كالعشركف 1415 ،ىػ 1994/ـ .عدد األجزاء5 :

 .7الدعوة إىل اإلسالـ ،سّب توماس أرنولد /ترٝب الدكاترة :حسن إبراىيم حسػن .عبػد اجمليػد عابػدين .إ٠باعيػل
النجارم .الناخر :مكتب النهضى ا٤بصري ابلقاىرة .سن 1970 :
 .8سنن أيب داوود " أبو داككد سليماف بن األخعث السجتآف .دار الكتاب العريب – بّبكت  4 :أجزاء.
 .9صحيح البخاري  ( :ا١بامع ا٤بسند الصحيح ا٤بصتصر من أمور رسػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كسػننو كأايمػو)  :أبػو عبػد هللا
دمحم بن إ٠باعيل بن إبراىيم بن ا٤بغّبة ا١بعفي البصارمٙ .بقيق  :دمحم زىّب بن انصر الناصر  .دار طوؽ النجػاة  .ط
 :االكُف  1422ىػ  : 19 .جزء
 .10صػػحيح مسػػلم (اجلػػامع الصػػحيح ادلسػػمى صػػحيح مسػػلم )  :أبػػو ا٢بسػػْب مسػػلم بػػن ا٢بجػػاج بػػن مسػػلم
القشّبم النيسابورم .دار ا١ببل – دار اآلفاؽ ا١بديدة  :بّبكت8 .
 .11اقتضاء الصراط ادلسػتقيم دلخالفػة أصػحاب اجلحػيم .ا٤بؤلػف :تقػي الػدين أبػو العبػاس أٞبػد بػن عبػد ا٢بلػيم
بن عبد السبلـ بن عبد هللا بػن أيب القاسػم بػن دمحم ابػن تيميػ ا٢بػرآف ا٢بنبلػي الدمشػقي (ا٤بتػوىف728 :ىػػ) .ا﵀قػق:
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انصػػر عبػػد الكػػرٔف العقػػل  .الناخػػر :دار عػػاَف الكتػػب ،بػػّبكت ،لبنػػاف  .الطبع ػ  :السػػابع 1419 ،ىػ ػ 1999 -ـ.
عدد األجزاء2 :
 .12رلموع الفتاوى ،تقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن تيمي ا٢برآف (ا٤بتوىف728 :ىػػ) .ا﵀قػق :عبػد
الػػرٞبن بػػن دمحم بػػن قاسػػم .الناخػػر٦ :بمػػع ا٤بلػػك فهػػد لطباع ػ ا٤بصػػحف الش ػريف ،ا٤بدين ػ النبوي ػ  ،ا٤بملك ػ العربي ػ
السعودي  .عاـ النشر1416 :ىػ1995/ـ
 .13مفػػاتيح الغيػػب = التفسػػّب الكبػػّب .ا٤بؤلػػف :أبػػو عبػػد هللا دمحم بػػن عمػػر بػػن ا٢بسػػن بػػن ا٢بسػػْب التيمػػي ال ػرازم
ا٤بلقػػب بفصػػر الػػدين الػرازم خطيػػب الػػرم (ا٤بتػػوىف606 :ىػػ) .لناخػػر :دار إحيػػاء الػَباث العػػريب – بػػّبكت .الطبعػ :
الثالث  1420 -ىػ.
 .14اجملتىب من السنن = السنن الصغرل للنسائي .ا٤بؤلف :أبو عبػد الػرٞبن أٞبػد بػن خػعيب بػن علػي ا٣براسػآف،
النسائي (ا٤بتوىف303 :ىػ)ٙ .بقيق :عبد الفتاح أبو غدة .الناخر :مكتب ا٤بطبوعات اإلسػبلمي – حلػب .الطبعػ :
الثاني  .1986 – 1406 ،عدد األجزاء 8( 9 :ك٦بلد للفهارس)

 .15رلمػػل اللغػػة ،ا٤بؤلػػف :أٞبػػد بػػن فػػارس بػػن زك ػرايء القػػزكيِب ال ػرازم ،أبػػو ا٢بسػػْب (ا٤بتػػوىف395 :ى ػػ) .دراس ػ
كٙبقيق :زىّب عبد ا﵀سن سلطاف .دار النشر :مؤسس الرسال – بػّبكت .الطبعػ الثانيػ  1406 -ى ػ 1986 -
ـ .عدد األجزاء.2 :
 .16ضلن والغرب ،للشيخ يوسف القرضاكم ( حفظو هللا ) .الناخر :دار التوزيع كالنشػر اإلسػبلمي القػاىرة .سػن :
.2006


 214جملة املدونة :الصية اخلامصة ،العدد املسدوج ،71- 71حمرو ٍ7441ـ  /أكتوبر 1171و

يطائم اإلياو شعثح انفمّٓٛح نشٕٛخّ
انذكتٕر جًال عسٌّٔ
ّ ّ
الشريعة وأصىل ّ
الديً بجامعة هجران-الصعىدية
ألاشتاذ اإلاشارك بكلية

مق ّدمة:
ا٢بجاج ( 84ػ 061ىػ) أحد أخهر أعبلـ عصره يف العراؽ ،ككاف يعترب أمّب ا٤بؤمنْب يف
يع ٌد خعب بن ٌ
ا٢بجاج بن يوسف
ا٢بديث ،كأصلو من مدين كاسط العراقيٌ كهبا كلد كفيها نشأ كترعرع ،كىي ا٤بدين ٌ
الشهّبة الٍب أتٌ ٌ
بناءىا عاـ 86ىػ أم بعد كالدة اإلماـ خعب بثبلث أعواـ ،مثٌ ٌاٚبذ البصرة سكنا لو كفيها كاف نشاطو العلمي الباىر
حٌب كافتو ا٤بنيٌ عاـ 061ىػ.
ٌ
كايتو العالي
السنٌ طافح ٗبر ٌ
إ ٌف خهرة خعب اب٢بديث أمر مستفيض بْب األكساط العلميٌ ا٢بديثيٌ  ،ككتب ٌ
كعلوا كإتقاان ،كزاده خهرة
ا٤بتقن  ،كيكفي
ى
يتأمل ٌ
الصحيحْب فقط لّبل العجب العجاب من ٌ
الباحث أف ٌ
مركايتو كثرة ٌ
حٌب إ ٌف ا﵀ ٌدثْب ليع ٌدكنو ٌأكؿ من فتق ىذا العلم على جه التٌفصيل
الرجاؿ جرحا كتعديبلٌ ،
حديثيٌ ٛب ٌكنو من علم ٌ
كالتٌأصيل كالبياف.
ا٢بجاج ،مثٌ تبعو ٰبٓب بن سعيد القطٌاف ،مثٌ بعده أٞبد
الرجاؿ خعب بن ٌ
قاؿ صاٌف جزرةٌ (( :أكؿ من تكلٌم يف ٌ
بن حنبل كٰبٓب بن معْب كىؤالء ))(.)1
األكليٌ ا٤بطلق  ،ك٥بذا علٌق العراقي على
فرغ التٌ ٌاـ كاالعتناء ٌ
بفن ا١برح كالتٌعديل ال ٌ
كا٤براد ٌ
الزائد ٌ
ابألكليٌ ىنا التٌ ٌ
كبلـ ا٢بافظ جزرة قائبل (( :قلت :يعِب أنٌو ٌأكؿ من تص ٌدل لذلك كعِب بو كإالٌ فالكبلـ فيو جرحا كتعديبل متق ٌدـ

شريعة ،كنفيا للصطأ
وج ّوز ذلك صوان لل ّ
الصحاب كالتٌابعْب فمن بعدىمُ ،
اثبت عن رسوؿ هللا  مثٌ عن كثّب من ٌ
كالكذب عنها ))(.)2

الشريع اإلسبلميٌ بتنقي
إ ٌف الغاي العظمى الٍب رمى إليها اإلماـ خعب كغّبه من فطا٢ب ا٢ب ٌفاظ ىي صيان ٌ
السنٌ النٌبويٌ ػ من األحاديث ا٤بوضوع ا٤بنسوب لرسوؿ هللا  زكرا كهبتاان ،كبياف من كاف كراء ىذا
مصدرىا الثٌآف ػ ٌ
الزاندق كا٤بلحدين الذين تفاكتت أغراضهم ا٢بامل ٥بم على
الكذب ا٣بطّب من دجاجل
ٌ
القصاصْب ك ٌ
الوضاعْب ك ٌ
السنٌ بضبط كإتقاف ،فكاف
أئم ى ٌ
الوضع كالكذب ،اب٤بقابل رصد خعب كغّبه ٌ
الصدؽ من ٌ
الركاة الثٌقات الذين نقلوا ٌ
فن ا١برح كالتٌعديل رائدا ،كبرز بوضوح ذكؽ اإلماـ يف ف ٌن دقيق
جهد خعب كأضرابو من ٌ
األئم مباركا ،كعملهم يف ٌ
1
السامع  201/2للصطيب البغدادم.
الراكم كآداب ٌ
( ) ا١بامع ألخبلؽ ٌ
2
الصبلح ص  440للعراقي.
( ) التٌقييد كاإليضاح خرح مق ٌدم ابن ٌ
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غايتو نصرة ٌ
مهم من خصصيٌ
الشريع  ،فبلح ِف أف أسعى ػ من خبلؿ ىذا البحث ػ أف أكشف عن جانب آخر ٌ
تيسر من آرائو كمسائلو الفقهيٌ ألعبلـ عصره كيف
ابلشريع كىو ا١بانب
خعب العلميٌ لو صل أيضا ٌ
الفقهي ،كرصد ما ٌ
ٌ
مق ٌدمتهم خيصاه الكوفياف ا١بليبلف:
األكؿ :فقيو العراؽ أبو إ٠باعيل ٞبٌاد بن أيب سليماف الكويف 021ىػ الذم تتلمذ كركل عنو عدد كفّب من
ٌ
الفقهاء كا٢ب ٌفاظ كا٤بشهورين مثل سفياف الثٌورم كاألعمش كأيب حنيف النٌعماف خيخ ا٤بذىب كغّبىم كثّب.
الثٌآف :عاَف أىل الكوف كفقيهها ا٢بكم بن عتيب الكندم الكويف 003ىػ.

إشكاالت ادلوضوع:
ٲبكن حصر إخكاالت ا٤بوضوع يف أربع أمور:
خاص ٯبمع آراء اإلماـ خعب كاختياراتو الفقهيٌ ٩ ،بٌا حدا يب أف أكشف عن
فقهي ٌ
ٌ
األكؿ :عدـ كجود مصنٌف ٌ
خيء من جوانب خصصيٌتو الفقهيٌ من خبلؿ ىذا البحث.
حٌب عي َّد عند ا١بهابذة أحد أمراء
خاص ٌ
عام كا١برح كالتٌعديل ٌ
فن ا٢بديث ٌ
الثٌآف :طغياف خهرتو العلميٌ يف ٌ
الشهرة ال ٌذائع غطٌت على جانبو
الفن ال ٌدقيق ،كىذه ٌ
ا٤بؤمنْب يف ا٢بديث ،كىو لقب ال يطلق إالٌ على إماـ ف ٌذ يف ىذا ٌ
الفقهي الذم يرمي البحث إُف ٘بليتو.
ترددت بْب
الثٌالث :كثرة أسئلتو الفقهيٌ لشيوخو كقد يشكل على من راـ ٝبعها ابستقصاء طريق ترتيبها ،كقد
ي
الشيوخ اجمليبْب على سؤاالت خعب ٥بم،
تنوع ٌ
لكل خيخ مسائلو ،أك أرتٌبها حسب ترتيب األبواب الفقهيٌ رغم ٌ
أف أفرد ٌ
استقر األمر على أٝبع ا٤بسائل ا٤بفردة لشيوخو مثٌ أتبعها اب٤بسائل ا٤بشَبك ا٤بطركح على أكثر من خيخ من خيوخ
مثٌ ٌ
خعب .
الرابع :ضصام النٌصوص ا٢بديثيٌ ا٤بسندة الٍب ركاىا اإلماـ خعب كيف متوهنا علم غزير لو صل كطيدة ٗبسائل
ٌ
لكن اإلخكاؿ عدـ كجود كبلـ أك تعليق أك استنباط لئلماـ خعب ػ إالٌ ما ندر ػ أل ٌف ا٤بقاـ ػ كما ىو كاضح ػ
األحكاـٌ ،
مقاـ ركاي ال دراي .
أسباب اختيار ادلوضوع:
ٲبكن حصر األسباب يف ثبلث أمور:
أم أثر
الرغب ٌ
ٌ
ا٣بفي من خصصيٌ اإلماـ خعب العلميٌ  ،كالتماس ٌ
األكؿٌ :
ا٤بلح يف الكشف عن ا١بانب الفقهي ٌ
الرغب ا١با٧ب .
يساعد على ٙبقيق ىذه ٌ
الثٌآف٧ :باكل إدراؾ أسباب عدـ اختهار ا٢بافظ خعب ابإلمام الفقهيٌ رغم بلوغو اإلمام ا٢بديثيٌ  ،كتوفٌر
رصيد ىائل يف ذاكرتو العبقريٌ من نصوص أحاديث األحكاـ.
الثٌالث :فتح اجملاؿ للبحث يف خصصيٌات علميٌ أخرل توفٌر ٥با من أسباب النٌبوغ الفقهي خيء كثّب ،لكنٌها
كانت بغّب الفقو أخهر.
أىداؼ البحث:
ٲبكن القوؿ أ ٌف أىم األىداؼ الٍب يرمي إليها البحث ثبلث :
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لعل
األكؿ :توفّب ٌ
مادة علميٌ تكشف ا١بانب الفقهي عند أحد ٌ
ٌ
أئم ا١برح كالتٌعديل يف القرف الثٌآف ا٥بجرم ،ك ٌ
ٞبلت مثل ابن حبيب البغدادم أف يصف اإلماـ خعب ابلفقو كذلك حْب ذكر أخراؼ مكاتيب
ا٤بادة ىي الٍب ٍ
ىذه ٌ
البصرة كالكوف فقاؿ (( :كمنهم عبد العزيز بن يسار زكج ٌأـ خعب بن ا٢بجاج الفقيو ))(.)1
مادة قيٌم صارت
السؤاالت الفقهيٌ الٍب برزت من فَبة مب ٌكرة ،ك
أسهمت يف توفّب ٌ
ٍ
الثٌآف :زايدة أتصيل لظاىرة ٌ
مهما تعرؼ من خبللو آراء الفقهاء كاختيارااهم العلميٌ .
مصدرا ٌ
الثٌالث٧ :باكل استنقاذ ما بقي من تراث اإلماـ خعب رغم كصيٌتو بغسل كتبو بعد كفاتو فقد قاؿ ابنو سعد(( :
يسر أف
أكصى أيب إذا مات أف أغسل كتبو فغسلتها )) ،كلكن رغم ىذا الغسيل كا﵀و ٥بذا ٌ
الَباث القيٌم فإ ٌف هللا تعاُف ٌ
ٰبفظ كثّب منو يف صدكر العلماء ككتبهم ،كخعب إٌ٭با أكصى ٗبا أكصى جراي على سنن عدد من أىل العلم الذين كانوا
ا﵀رفْب كغّبىم ك٥بذا قاؿ ا٢بافظ ال ٌذىيب ػ
ٱبافوف ٌ
الزايدة كالنٌقصاف كالتٌحريف لكتبهم على يد من ساءت أغراضهم من ٌ
معلٌقا على صنيع خعب ػ (( :ىذا قد فعلو غّب كاحد ابلغسل كاب٢برؽ كابل ٌدفن خوفا من أف تقع يف يد إنساف كاه يزيد
يغّبىا ))(.)2
فيها أك ٌ
السابقة:
ال ّدراسات ّ
٧بررة ٙب ٌقق فكرة ا٤بوضوع األساسيٌ الٍب تتمحور حوؿ ا١بانب الفقهي عند أمّب ا٤بؤمنْب يف
َف أر دراس ٌ
ا٢بجاج ،نعم كتبت عنو دراسات تتعلٌق ٔبهوده يف ا١بانب الذم برع فيو كمن ذلك:
ا٢بديث اإلماـ خعب بن ٌ
ا٢بجاج كمكانتو بْب علماء ا١برح كالتٌعديل لل ٌدكتور م ٌكي حسْب الكبيسي طباع دار
 0ػ اإلماـ خعب بن ٌ
ا٤بشرؽ للكتاب بسوري .
مركايت اإلماـ خعب ا٤بعلٌ ابالختبلؼ عليو يف كتاب العلل لل ٌدارقطِب دراس نقديٌ إعداد عائد رمزم
2ػ ٌ
إبراىيم أبو غليوف.
منهج البحث
اقتضت طبيع البحث أ ٌف أسلك منهجا ٙبليليٌا مقاران ارتكز على كشف ا١بانب الفقهي عند اإلماـ خعب من
كل ىذه ا٤بسائل استدالال كمناقش كترجيحا
خبلؿ ما ٌ
تيسر ٝبعو من مسائلو الفقهيٌ لشيوخو ،كاستقصاءي الكبلـ يف ٌ
أتوسع يف بعض ا٤بسائل مثٌ أسرد البقيٌ سردا ال تفصيل فيو ،كقد بدأت
متع ٌذر نظر لضيق مساح اجمللٌ ،
ي
فارأتيت أف ٌ
اب٤بسائل ا٤بفردة عن خيخ كاحد ،كأعقبتها ٗبسائل معيٌن طرحها اإلماـ خعب على أكثر من خيخ.

خطّة البحث:
اقتضت طبيع ي البحث أف تكوف خطٌتو منحصرة يف مق ٌدم كسبع مباحث كخاٛب .
ا٤بق ٌدم  :كفيها تلصيص لفكرة البحث ،كبياف أٮبيٌ موضوعو ،كإخكاالتو ،كأسباب اختياره ،كأىدافو،
السابق عليو ،كمنهجو ،كخطٌتو.
كال ٌدراسات ٌ
األكؿ :ترٝب موجزة لئلماـ خعب
ا٤ببحث ٌ
1
ا﵀رب البن حبيب ص .341
() ٌ
( )2سّب أعبلـ النٌببلء .213/7
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ا٤ببحث الثآف :﵀ عن ا٤بسائل الفقهيٌ يف عصره
ا٤ببحث الثٌالث :فوائد ا٤بسائل الفقهيٌ
تنوع مسائل اإلماـ خعب الفقهيٌ
الرابعٌ :
ا٤ببحث ٌ
ا٤ببحث ا٣بامس :ا٤بسائل الفقهيٌ ا٤بفردة عن خيخ كاحد كفيو ثبلث مطالب:
األكؿ :مسائل خعب لشيصو ا٢بكم بن عتيب الكندم الكويف 003ىػ
ا٤بطلب ٌ
السدكسي البصرم 008ىػ
ا٤بطلب الثٌآف :مسائلو لشيصو قتادة بن دعام ٌ
ا٤بطلب الثٌالث :مسائلو لشيصو ٞبٌاد بن أيب سليماف الكويف 021ىػ
السصتيآف البصرم 040ىػ
ا٤بطلب ٌ
الرابع :مسائلو لشيصو أيٌوب بن أيب ٛبيم ٌ
السادس :مسائل معيٌن طرحها اإلماـ خعب على أكثر من خيخ
ا٤ببحث ٌ
السابع :ملحقات ٗبسائل اإلماـ خعب كفيها ٟبس مطالب:
ا٤ببحث ٌ
الصرٰب
األكؿ :اختياراتو الفقهيٌ ٌ
ا٤بطلب ٌ
ا٤بطلب الثٌآف :مسائل الفقهاء لشيوخهم ا٤بركيٌ من طريق خعب
ا٤بطلب الثٌالث :فقو خيوخ خعب الذم نقلو بدكف مسائل مباخرة
تدؿ عليها نصوص صحيح من ركاي خعب
الرابع :األحكاـ الفقهيٌ الٍب ٌ
ا٤بطلب ٌ
ا٤بطلب ا٣بامس :األحكاـ الفقهيٌ الواردة يف نصوص حديثيٌ جرح اإلماـ خعب ركااها
ألىم نتائج البحث كتوصياتو.
خاٛب  :كفيها رصد ٌ

ادلبحث األوؿ :تررتة موجزة لإلماـ شعبة()1
ّ
ا٢بجاج بن الورد األزدم العتكي الواسطي.
• ىو أبو بسطاـ خعب بن ٌ
• اإلماـ ا٢بافظ أمّب ا٤بؤمنْب يف ا٢بديث ،كعاَف أىل البصرة كخيصها.

الصغر ،كرأل ا٢بسن البصرم ،كأخذ عنو
• كلد ٗبدين كاسط عاـ 80ىػ كقيل 82ىػ ،مثٌ سكن البصرة من ٌ
مسائل.
مرة ،كأيٌوب
• ح ٌدث عن ٝباع منهم أنس بن سّبين ،كا٢بكم بن عتيب  ،كٞبٌاد بن أيب سليماف ،كعمرك بن ٌ

السصتيآف ،كمنصور بن ا٤بعتمر ،كخلق كثّب سواىم.
ٌ
• كاف من أكعي العلم ،ال يتق ٌدمو أحد يف ا٢بديث يف زمانو ،كىو من نظراء األكزاعي كمعمر كالثٌورم يف الكثرة.

1
الَبٝب ا٤بوجزة ذكر
مهم  ،كيف آخر ىذه ٌ
( ) أطاؿ ترٝبتو ا٢بافظ ال ٌذىيب يف كتابو سّب أعبلـ النٌببلء  202/7ػ  ،219كيف حاخيتو مصادر كثّبة ج ٌدا ٌ
الرجوع إليها ،كللقدماء اىتماـ ابإلماـ فبلبن ا٤برزابف كتاب يف
لعدد من ال ٌدراسات ا٢بديثيٌ عن خعب عقد مؤلٌفوىا تراجم لئلماـ خعب ٰبسن ٌ
٤بؤرخ اإلسبلـ ا٢بافظ ال ٌذىيب مصنٌف مفرد ٠بٌاه :نفض ا١بعب يف أخبار خعب  ،لكنٌهما يف عداد ا٤بفقود ،كانظر الوايف ابلوفيات
أخبار خعب  ،ك ٌ
للصفدم .166/4 ،116/2
ٌ
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• ركل عنو عاَف عظيم ،كانتشر حديثو يف اآلفاؽ.
الوراؽ ،كمنصور بن زاذاف ػ كىؤالء
السصتيآف ،كسعيد ا١بريرم ،كمنصور بن ا٤بعتمر ،كمطر ٌ
• ح ٌدث عنو :أيٌوب ٌ

من خيوخو ػ كسفياف بن عيين  ،كخريك القاضي ،كغّبىم كثّب ج ٌدا.
قل أف عملو مالك.
• من جبللتو قد ركل مالك اإلماـ عن رجل عنو ،كىذا ٌ

• كقاؿ أبو قطن :كتب ِف خعب إُف أيب حنيف ٰب ٌدثِب ،فأتيتو فقاؿ :كيف أبو بسطاـ؟
قلتٖ :بّب .قاؿ :نعم حشو ا٤بصر ىو.
ط أحسن حديثا من خعب .
• قاؿ ٰبٓب بن سعيد القطٌاف :ما رأيت أحدا ق ٌ
• كقاؿ سفياف الثٌورم :خعب أمّب ا٤بؤمنْب يف ا٢بديث.

الشافعي :لوال خعب ٤با عرؼ ا٢بديث يف العراؽ.
• كقاؿ ٌ
اسود.
جف جلده على عظمو ك ٌ
• كقاؿ أبو ٕبر البكراكم :ما رأيت أحدا أعبد ﵁ من خعب  ،لقد عبد هللا حٌب ٌ
• كقاؿ أٞبد بن حنبل :كاف خعب ٌأم كحده يف ا٢بديث.
• كقاؿ ٰبٓب بن معْب :خعب إماـ ا٤بتٌقْب.

• كقاؿ أبو زيد األنصارم :ىل العلماء إال خعب ًم ٍن خعب ؟

• قاؿ سلم بن قتيب  :أتيت سفياف الثٌورم فقاؿ :ما فعل أستاذان خعب ؟
تويف اإلماـ خعب عاـ 160ىػ ٗبدين البصرة بعد حياة حافل ابلعلم كالعطاء كىو ابن  77عاما ،كما زاؿ ا٠بو
• ٌ
لعل ىذا البحث ٰبيي لو ذكرا حسنا يف األكساط الفقهيٌ  ،فرٞبو هللا كأجزؿ لو
متداكال بكثرة يف األكساط ا٢بديثيٌ  ،ك ٌ
عام كا٢بديث كالفقو على كجو ا٣بصوص.
ا٤بثوب على ما بذؿ من جهود جبٌارة يف خدم العلم ٌ
ابلصناع ا٢بديثيٌ  ،فمنها على
ىذا كقد أفردت أجزاء قدٲب كدراسات حديث عن اإلماـ خعب كأغلبها متٌصل ٌ
سبيل ا٤بثاؿ:
البزاز البغدادم 379ىػ نشره صاٌف
٧بمد بن ا٤بظ ٌفر بن موسى ٌ
 1ػ حديث خعب بن ٌ
ا٢بجاج أليب ا٢بسْب ٌ
اللٌ ٌحاـ ،ال ٌدار العثمانيٌ ابألردف عاـ 1424ىػ.
 2ػ ذكر من ا٠بو خعب أليب نعيم أٞبد بن عبد هللا بن أٞبد األصبهآف 430ىػ ،نشره طارؽ العموم ،مكتب
ا٤بنورة عاـ 1418ىػ.
الغرابء األثريٌ اب٤بدين ٌ
البزاز 345ىػ ،ركاي  :أيب علي ابن خاذاف٨ ،بطوط أع ٌده
٧بمد بن العبٌاس بن ٪بيح ٌ
 3ػ حديث خعب أليب بكر ٌ
للشامل أٞبد ا٣بضرم.
ٌ
٧بمد بن عبد العزيز البغوم 317ىػ٨ ،بطوط
 4ػ حكاايت خعب بن ٌ
ا٢بجاج ،للحافظ أيب القاسم عبد هللا بن ٌ
الشبك اإلسبلميٌ كذلك عاـ 2004ـ.
نشر يف برانمج جوامع الكلم اجملٌآف التٌابع ٤بوقع ٌ
السؤاالت أطركح دكتوراه تق ٌدـ هبا سلطاف بن
 5ػ األحاديث الٍب خولف فيها اإلماـ خعب يف كتب العلل ك ٌ
السيف ،جامع ا٤بلك سعود عاـ  1431ػ 1432ىػ.
سعد ٌ
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ا٢بجاج ا٤بعلٌ ابالختبلؼ عليو يف كتاب العلل لل ٌدارقطِب دراس نقديٌ  ،أطركح ماجستّب
مركايت اإلماـ بن ٌ
6ػ ٌ
تق ٌدـ هبا عائد رمزم أبو غليوف ،ا١بامع اإلسبلميٌ بغزة عاـ 1432ىػ.
ادلبحث الثّاين :حملة عن ادلسائل الفقهيّة يف عصره
كيهمنا منها
ألئم الفقوٌ ،
عرؼ عصر اإلماـ خعب ( 84ػ 061ىػ) حرك كاضح يف طرح العلماء مسائل فقهيٌ ٌ
عام كيف مديػنٍب البصرة كالكوف الٍب عاش فيهما خعب أغلب حياتو العلميٌ .
تلك ا٤بسائل ٌ
الصادرة يف العراؽ ٌ
فمن ذلك مسائل خيصو ٞبٌاد بن أيب سليماف إلبراىيم بن يزيد النٌصعي الكويف فعن مغّبة بن مقسم قاؿ(( :
ٕبماد فإنٌو قد سألِب عن رتيع ما سألِب عنو النّاس ))( ،)1كىذا يشّب
أتينا إبراىيم نعوده حْب اختفى فقاؿ :عليكم ٌ
الشموؿ ،ككاف
إُف عدد كفّب من النٌاس طرح على النٌصعي ما طرح من مسائل لكن ٛبيٌز خيخ خعب ٞبٌاد ابالستيعاب ك ٌ
لذلك أثر كاضح فيما طرحو خعب على ٞبٌاد كما سيأيت إف خاء هللا.
إ ٌف النٌاظر يف كتاب كاحد فقط مثل مصنٌف ابن أيب خيب الكويف ليعجب أخ ٌد العجب من كثرة مسائل الفقو
األئم كإخراج ما يف جعبتهم من
أئم الفقو ،كىي تشّب بوضوح إُف حرك فقهيٌ دؤكب إلاثرة ذاكرة ٌ
ا٤بطركح على ٌ
أجوب على تلك ا٤بسائل الكثّبة ،كال يكفي ا٤بقاـ أف ييستوعب ا١بميع ،لكن من أخهر تلك ا٤بسائل ما يلي:
مسائل موسى بن عبد هللا بن يزيد كا٤بغّبة كأيب ا٥بيثم كٞبٌاد بن أيب سليماف إلبراىيم بن يزيد النٌصعي ،مسائل
الرٞبن بن أيب ليلى ،مسائل ٰبٓب بن عتيق كعبد هللا بن عوف
جابر ا١بعفي لعامر ٌ
الشعيب ،مسائل يزيد بن أيب زايد لعبد ٌ
كقرة بن خالد ككثّب بن خنظّب كعثماف بن غياث للحسن البصرم ،مسائل مغّبة بن مسلم لعكرم  ،مسائل ىبلؿ بن
ٌ
٧بمد بن سّبين لعبيدة ،مسائل
ميموف لعطاء بن يزيد اللٌيثي ،مسائل عمرك بن ميموف لسليماف بن يسار ،مسائل ٌ
عيسى بن ا٤بغّبة ا٢بزامي كعمر بن عبد هللا لسعيد بن جبّب ،مسائل إ٠باعيل بن عليٌ البن أيب ٪بيح ،مسائل قزع بن
حجاج بن دينار أليب جعفر ،مسائل
سويد البن أيب مليك  ،مسائل ميسرة ٌ
للشعيب ،مسائل منصور جملاىد ،مسائل ٌ
السائب ﵀مد بن
العبلء بن ا٤بسيٌب ٌ
ا١براح ٌ
٢بماد ،مسائل ككيع بن ٌ
الرؤاسي لسفياف الثٌورم ،مسائل حريث بن ٌ
()2

سّبين ،كمسائل أيب حنيف لعطاء  ،كغّب ذلك كثّب يتع ٌذر إحصاؤه ،كمسائل اإلماـ خعب ىي ٭بوذج من ظاىرة
األكؿ إُف
السؤاالت الفقهيٌ الٍب عرفتها أمصار ا٤بسلمْب كمنها بغداد كالكوف كالبصرة بْب ا٤بنتصف الثٌآف من القرف ٌ
ٌ
هناايت القرف الثٌآف.
ادلبحث الثّالث :فوائد ادلسائل الفقهيّة
أئمتو فيو فوائد كثّبة من ٝبلتها:
ال ٌ
يشك ابحث أ ٌف طرح مسائل الفقو على ٌ
الزمن ٝبل كفّبة من أجوب ا٤بسائل ىي أخبو
السائل مع مركر ٌ
 0ػ معرف آراء اجمليب الفقهيٌ حيث ٯبتمع لدل ٌ
كل ىذا من استثارة العلم من صدكر العلماء كىو
ما تكوف بفتاكل الفقو غّب أ ٌف الذم ٌ
دكهنا ىو ٌ
السائل ال اجمليب ،ك ٌ

( )1ا٤بصدر نفسو .232/5

( )2انظر على سبيل ا٤بثاؿ مصنٌف ابن أيب خيب ،138 ،131 ،107 ،98 ،95 ،85 ،82 ،74 ،73 ،65 ،44 ،43 ،30/1
.524 ،294 ،287 ،183 ،160 ،109 ،108 ،107 ،18/4 ،256 ،250 ،171
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أم خيء أل ٌذ من أف تلقى خيصا يف فىػ ٍػي ًء ريح قد لقي
أحب األخياء إُف نفس اإلماـ خعب كيف ذلك قاؿٌ (( :
من ٌ
خلوت بو ))(.)1
النٌاس كأنت تستثّبه كتستصرج منو العلم قد
ى
األئم أل ٌف العلم ينسى إذا َف يذاكر بو صاحبو فإذا طرحت األسئل كانت الفرص سا٫ب
 2ػ تنشيط ذاكرة ٌ
الستصراج ما عند الفقيو من آراء فقهيٌ يف ذاكرتو.
للسائل أف ٯبرم مقارن بْب أجوب اجمليبْب ا٤بتٌفق أك ا٤بصتلف .
 4ػ إاتح الفرص ٌ
الراغبْب يف معرف أجوبتها ،كىم يتعاملوف مع خصصيٌات
 3ػ تنمي ا٤بلك الفقهيٌ لدل الطٌارحْب ٤بسائل الفقو ٌ
السائلْب على توسيع مداركهم العلميٌ .
فقهيٌ قد تنتمي إُف مدارس ٨بتلف ٩بٌا يساعد ىؤالء ٌ
 3ػ تعترب ىذه ا٤بسائل ٭بوذجا حيٌا من بداايت التٌدكين الفقهي ا٤بب ٌكر.

تنوع مسائل اإلماـ شعبة الفقهيّة
الرابعّ :
ادلبحث ّ
تنوعها حسب فنوف العلم فمنها مسائل ٥با صل اب٢بديث كرجالو جرحا
يبلحظ النٌاظر يف مسائلو لشيوخو ٌ
كتعديبل ،كأخرل ٥با صل ابلفقو كىو ما رصده ىذا البحث ،كٜبٌ مسائل طرحها خعب على خيوخو بعد سردىم
لنصوص األحاديث كفيها كلمات غريب خفيت معانيها عليو ،أك إخكاالت فقهيٌ كردت على خاطره ،فاىتبلها ىو
عما خفي عليو من تلك ا٤بعآف كاإلخكاالت كمن ذلك ما يلي:
فرص ليسأ٥بم ٌ
إحداىن الكثب .
قص ماعز كفيو قولو  :ٲبنح
 0ػ ما ركاه خعب عن ٠باؾ بن حرب عن جابر بن ٠برة يف ٌ
ٌ
سألت ٠باكا عن الكثب فقاؿ :اللٌنب القليل(.)2
قاؿ خعب  :ي
السبيعي بسنده إُف ابن مسعود هنع هللا يضر مثٌ قاؿ
 2ػ ركل خعب حديث خطب ا٢باج عن خيصو أيب إسحاؽ ٌ
كل حاج (.)3
خعب  :ي
قلت أليب إسحاؽ :ىذه يف خطب النٌكاح أك يف غّبىا؟ قاؿ :يف ٌ
 4ػ ركل خعب عن خيصو ا٢بكم بن عتيب الكويف عن ٦باىد عن رافع بن خديج أ ٌف رسوؿ هللا  هنى عن
الربع .قاؿ خعب  :قاؿ ا٢بكم٤ :با ٠بع إبراىيم ىذا ا٢بديث
ا٢بىػ ٍقل؟ قاؿ خعب  :ي
قلت للحكم :ما ا٢بىػ ٍق يل؟ قاؿ :الثٌلث ك ٌ
الفض (.)4
الربع ،كَف ير أبسا بكرم األرض ابل ٌذىب ك ٌ
كره الثٌلث ك ٌ
السؤاالت كليست ىي
كا٢باصل أ ٌف ٌ
مركايت اإلماـ خعب من السنٌ النٌبويٌ فيها كثّب من ىذا النٌمط من ٌ
مركايتو ا٢بديثيٌ من
مقصود ىذا البحث كإٌ٭با
ي
ذكرت بعض أمثلتها ىنا لل ٌدالل على اىتماـ خعب بدراي ما يف ٌ
إخكاالت فقهيٌ أك غوامض غريب كلمات ٚبدـ ىي األخرل ا١بانب الفقهي عند اإلماـ خعب .
٠بعت سليماف بن
خرازاذ :ي
جدير ابل ٌذكر أ ٌف خعب كاف يفتح الباب لتبلميذه كي يطرحوا عليو األسئل قاؿ ابن ٌ
()5
فصصص يومو ىذا لصغار الطٌلب كىذا يعِب
حرب كأاب الوليد يقوالف :قاؿ لنا خعب يوما :ال يسألِب إال أصغركم ؛ ٌ
( )1سّب أعبلـ النٌببلء .217/7
( )2سنن أيب داكد  ،147/4رقم 4424 :كأصلو يف صحيح مسلم  ،1319/3رقم.1692 :
( )3مسند أيب داكد الطٌيالسي  ،264/1رقم.336 :
( )4مسند أيب داكد الطٌيالسي  ،270/2رقم.1008 :
5
السامع للصطيب .213/1
( ) ا١بامع ألخبلؽ ٌ
الراكم كآداب ٌ
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ظ كبّب من ا٤بسائل الٍب طرحوىا على خيصهم اإلماـ خعب  ،فكما كاف ىو سؤكال لشيوخو كاف
أ ٌف كبارىم كاف ٥بم ح ٌ
طبلٌبو أيضا سؤكلْب لو ،كٗبثل ىذه ا٤بسائل تنكشف غوامض العلوـ.

ادلبحث اخلامس :ادلسائل الفقهيّة ادلفردة عن شيخ واحد
وفيو ثالث مطالب:

األوؿ :مسائل شعبة لشيخو احلكم بن عتيبة الكندي الكويف 111ىػ
ادلطلب ّ
احتفظت لنا ا٤بصادر بعدد كفّب من مسائل خعب لعاَف أىل الكوف كفقيههم ا٢بكم بن عتيب الكندم 003ىػ،
الشعر إُف ا٢بديث كالفقو ،ككانت لشعب ع ٌدة مسائل يف
ٙبوؿ خعب من دراس األدب ك ٌ
السبب يف ٌ
كىو الذم كاف ٌ
الفقو طرحها عليو كما سيظهر بوضوح يف ىذا البحث ،كأخرل يف ا١برح كالتٌعديل كالتٌاريخ( ،)1ككاف ا٢بكم فقيها
اب٢بج ٌأايـ ا٤بوسم،
جليبل عاِف القدر ،كظهرت براعتو جليٌ يف حلٌو إلخكاالت مسائل العلم ٌ
خاص ما تعلٌق منها ٌ
ككاف الكبار أمامو عياال عليو يف ذلك فعن ٦باىد بن ركمي قاؿ:
عياؿ
كنت أعرؼ فضل ا٢بكم إالٌ إذا اجتمع علماء النٌاس يف مسجد مُب
نظرت إليهم فإذا ىم ه
ي
(( ما ي
عليو))(.)2

كيع ٌد ا٢بكم أحد أكثر خيوخ خعب الذين طرح عليو مسائل فقهيٌ  ،كال يكاد يوازيو يف ذلك سول قرينو ٞبٌاد
الصناعتْب
بن أيب سليماف الكويف 021ىػ ،كقد فحص اإلماـ خعب حاؿ خيصيو الكوفيٌْب ا٢بكم كٞبٌاد من جه ٌ
ا٢بديثيٌ كالفقهيٌ كالحظ أ ٌف ٞبٌادا أكسع دائرة يف حفظ ا٢بديث قاؿ خعب  (( :كاف ٞبٌاد أحفظ من ا٢بكم ))(،)3
الصناع الفقهيٌ على ٞبٌاد كجعلتو ال يصل إُف
فوؽ ا٢بديثي من ٞبٌاد على قرينو ا٢بكم َف ٲبنع أف تطغى ٌ
لكن ىذا التٌ ٌ
ا٤بتصصصْب يف ا٢بديث ،ك٥بذا ذكر ا﵀ ٌدثوف أ ٌف ا٢بديث خأف من ال خأف لو سول ىذا
األئم ا٢ب ٌفاظ
ٌ
مستول ٌ
الشأف ،كقد الحظ ىذا اإلماـ خعب فقاؿ (( :كاف ٞبٌاد بن أيب سليماف ال ٰبفظ )) ،يعِب بسبب غلب الفقو عليو
ٌ
الرازم (( :كاف الغالب عليو الفقو كأنٌو َف يرزؽ حفظ اآلاثر))(.)4
ك٥بذا قاؿ ابن أيب حات ٌ
ٚبصصات خيوخو يشّب إُف عقليٌ فاحص انقدة ،كَف ٲبنعو
القوة يف ٌ
كىذه ا٤بقارن من خعب يف ٤بح مستول ٌ
ا٣باص يف قضااي الفقو ،كيقارف بينها يف
موحدة ليستجلي من جه آراءىم ٌ
تباينهم يف أف يطرح على كثّب منهم أسئل ٌ
حديثي ىائل.
ضوء ما عنده من ٨بزكف
ٌ
كىذاف ٭بوذجاف من مسائل خعب لشيصو ا٢بكم.
ادلسألة األوىل :ال ّزكاة من صنف واحد
( )1انظر على سبيل ا٤بثاؿ :طبقات ابن سعد  ،297/6كمصنٌف ابن أيب خيب  ،552/7كاتريخ خليف بن خيٌاط ص  ،196كا٤بعرف
الضعفاء الكبّب للعقيلي .94/2
كالتٌاريخ للفسوم  ،210/3 ،795/2ك ٌ
( )2سّب أعبلـ النٌببلء .209/5
( )3ا١برح كالتٌعديل .137/1
( )4ا١برح كالتٌعديل .147/3
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أكف عن ًذ ٍكر
قاؿ خعب  :أال تعجبوف من جرير بن حازـ ىذا اجملنوف أاتٓف ىو كٞبٌاد بن زيد فكلٌمآف أف ٌ
الصدق ٘بعل يف صنف كاحد
ا٢بسن بن عمارة ،أان أكف عن ًذ ٍكره ال كهللا ال أكف عن ًذ ٍكره ،أان
ي
سألت ا٢بكم عن ٌ
٠بعت؟ قاؿ :كاف إبراىيم يقولو .كىذا ا٢بسن بن عمارة ٰب ٌدث عن ا٢بكم
قلت٩ :بٌن ى
٩بٌا ٠بٌى هللا؟ فقاؿ :ال أبس بو .ي
علي هنع هللا يضر ،كعن ا٢بكم عن ٦باىد عن ابن عبٌاس رضي هللا عنهما ،كعن ا٢بكم عن حذيف
عن ٰبٓب ابن ٌ
ا١بزار عن ٌ
الصدق ى يف صنف كاحد(.)1
الرجل ٌ
هنع هللا يضر قاؿ :ال أبس أف يبعث ٌ
أصر خعب على جرح ا٢بسن بن عمارة ألنٌو سأؿ مباخرة خيصو ا٢بكم بن عتيب عن الٌزكاة تدفع من
كإٌ٭با ٌ
عمن أيثر ىذا ا١بواب فأجابو ا٢بكم أب ٌف
صنف كاحد من األصناؼ الثٌماني ا٤بذكورة يف اآلي فأجابو اب١بواز ،كسألو ٌ
إبراىيم بن يزيد النٌصعي كاف يقولو ،فهذا أقصى ما أسنده ا٢بكم ككقف على إبراىيم فقط ،بينما ا٢بسن بن عمارة عبل
علي كحذيف كابن عبٌاس مهنع هللا يضر ،كخعب من أحرص
ابلسند كزعم أ ٌف ا٢بكم ركاه بثبلث أسانيد إُف ٌ
ٌ
الصحاب الكراـ ٌ
الصحاب يف مثل ىذه ا٤بسائل ،كخيصو ا٢بكم َف يرفعو إليهم رغم تنقّب خعب كٕبثو
العلماء على الوقوؼ على أقواؿ ٌ
كعادتو مع خيوخو.
ا١براح العسقبلٓف ما حدث بْب خعب كابن عمارة فقاؿ :حدثنا أيب ػ ػ كسألتو عن
كقد ذكر عصاـ بن ٌركاد بن ٌ
فضمو ا٢بسن بن
ٌ
قص خعب كا٢بسن بن عمارة ػ ػ فقاؿ (( :كاف ا٢بسن بن عمارة موسرا ،ككاف ا٢بكم بن عتيب مقبلٌ ،
خاص ا٢بكم ،فكاف ٰب ٌدثو كال ٲبنعو خيئا عنده ،فح ٌدثو بقريب
الرزؽ ،فصار ا٢بسن من ٌ
عمارة إُف نفسو كأجرل عليو ٌ
تويف ا٢بكم قاؿ خعب للحسن :من رأيك
فلما ٌ
عشرة آالؼ قضيٌ عن خريح كغّبه ،ك٠بع خعب من ا٢بكم خيئا يسّباٌ ،
بكل ما ٠بعتو؟ فقاؿ لو ا٢بسن :نعم ما أكتم خيئا ٠بعتيو .قاؿ :قاؿ خعب  :من أراد أف ينظر إُف
أف ٙب ٌدث عن ا٢بكم ٌ
أكذب النٌاس فلينظر إُف ا٢بسن بن عمارة .كقبل النٌاس منو ،كتركوا ا٢بسن ))(.)2
كابن عمارة كاف من كبار فقهاء زمانو كقد كِف قضاء بغداد( ،)3كَف يرض بنقد خعب لو ،ككاف يقوؿ (( :إ ٌف ا٢بكم
متحسر من موقف خعب ٘باىو.
أعطآف حديثو عن ٰبٓب ًًيف كتاب ألحفظو فحفظتو ))( ،)4كمات ا٢بسن كىو
ٌ
ا١براح (( :دخلت أان كخعب على ا٢بسن بن عمارة نعوده يف مرضو الذم مات فيو قاؿ :فدار
قاؿ ٌركاد بن ٌ
ً
حل ما
خعب فجلس من كراء ا٢بسن من حيث ال يراه ا٢بسن ،قاؿ :فجعل ا٢بسن يقوؿ :النٌاس كلٌهم من قػبىػلى يف ٌ
خبل خعب  ،كيومئ إليو ))(.)5
ادلسألة الثّانية :دية اليهودي والنّصراين واجملوسي

اليهودم كالنٌصرآفٌ فقاؿ؟ قاؿ سعيد بن ا٤بسيٌب :إ ٌف عمر جعل دي
قاؿ خعب  :سألت ا٢بكم عن دي
ٌ
أنت ٠بعتىو من سعيد بن ا٤بسيٌب؟
اليهودم كالنٌصرآف أربع آالؼ درىم ،كجعل دي
فقلت للحكم :ى
اجملوسي ٜباف مئ  .ي
ٌ
ٌ
1
السنن الكربل للبيهقي  12/7بسنده إُف أيب داكد الطٌيالسي عن خعب بو ،كانظر ا١برح كالتٌعديل .137/1
() ٌ
2
الرجاؿ البن عدم .96/3
( ) الكامل يف ضعفاء ٌ
( )3انظر اتريخ اإلسبلـ لل ٌذىيب .36/4
( )4اتريخ بغداد .322/8
5
الرجاؿ البن عدم .96/3
( ) الكامل يف ضعفاء ٌ
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فقاؿ :لو خئت لسمعتيو٠ ،بعتو من و
اثبت ا٢ب ٌداد .قاؿ خعب  :فأتيت اثبتنا ا٢ب ٌداد فأخربٓف بو عن سعيد بن ا٤بسيٌب عن
ي
عمر بن ا٣بطٌاب ٗبثلو(.)1

مهم تتعلٌق بتقدير دي الكتابيٌْب من اليهود كالنٌصارل كدي اجملوس الذين ال كتاب ٥بم ،كقد
فهذه مسأل ٌ
خاص كأ ٌف مدينتو البصرة َف ٚبل من طوائف اليهود كالنٌصارل
حرص اإلماـ خعب على معرف ما يف ا٤بسأل من حكم ٌ
ذميٌا من
كاجملوس كغّبىم من أىل ا٤بلل األخرل الذين عاخوا ٙبت ظبلؿ ا٣ببلف اإلسبلميٌ العادل  ،فإذا قتل مسلم ٌ
فض
أىل الكتاب فعلى قوؿ أمّب ا٤بؤمنْب عمر بن ا٣بطٌاب هنع هللا يضر ال يقتل ا٤بسلم كلكن يدفع دي ن قدرىا  3111درىم ٌ
أم ثلث دي ا٤بسلم كىي  02111درىم.
كا٤بسأل عند الفقهاء فيها ثبلث أقواؿ مشهورة:
األكؿ :دي اليهود كالنٌصارل ىي :نصف دي ا٤بسلم ،كبو قاؿ خيخ خعب إماـ دار ا٥بجرة مالك بن أنس(،)2
ٌ
الركايتْب عنو(.)3
كتلميذ تبلميذ خعب أٞبد بن حنبل يف آخر ٌ
الثٌآف :مثل دي ا٤بسلم ،كبو قاؿ عصريٌو أبو حنيف (.)4
الشافعي(.)5
الثٌالث :ثلث ديتو ،كبو قاؿ تلميذ تبلميذ خعب اآلخر ٌ
كما أسنده اإلماـ خعب ىنا إُف عمر بن ا٣بطٌاب يعضد القوؿ الثٌالث ،لكنٌو كعادتو يف التٌثبٌت كالتٌح ٌقق من
خيصو ا٢بكم فيما أجابو بو كأسنده رغم أنٌو ثق
خاص كىي ىنا متعلٌق ابل ٌدماء كا٢بقوؽ ػ استثبت ى
الركاايت ػ ٌ
ٌ
صح ٌ
عنده ،فأجابو ا٢بكم أبنٌو كاف إبمكانو أف يسمعو من خيصو سعيد بن ا٤بسيٌب لكن حاؿ دكف ذلك مانع ما كلكن
الواسط بيِب كبْب سعيد ىو اثبت ا٢ب ٌداد ،فلم يقنع خعب بظهور اسم الواسط فقصدىا كاستثبت من اثبت فطمأنو
أنٌو ركاه عن سعيد عن عمر بن ا٣بطٌاب بو ،فهدأ خعب كاطمأ ٌف.
الصنيع منو ما يشّب إُف مسلكو يف استثبات خيوخو عن مصدر رأيهم إذا قرنوه إبسنادٌ ،أما إذا كاف
كيف ىذا ٌ
حجتو.
السؤاؿ دكف ٌ
جواهبم ٌ
٦برد رأم ٥بم فبل يدقٌق عاد نة ألنٌو بداى ن قد ٠بع منهم جواب ٌ
ٌأما دي اجملوسي فهي ٜباف مئ درىم يف قضاء أمّب ا٤بؤمنْب عمر الذم أسنده خعب فيما مضى ،كىو قوؿ أكثر
الفقهاء ،بل ا٣ببلؼ فيها اندر ج ٌدا ،بل حكى بعضهم اإلٝباع.
قاؿ ابن القطٌاف الفاسي (( :كدي اجملوسي ثلثا عشر دي ا٤بسلم إبٝباع ا١بميع على إٯباب ذلك كاختبلفهم فيما
زاد ))(.)1

1
الرجاؿ  ،284/1كا١برح كالتٌعديل .170/1
( ) العلل كمعرف ٌ
2
ا٤بدكن .627/4
( ) انظر ٌ
( )3انظر مسائل اإلماـ أٞبد ػ ػ ركاي ابنو صاٌف .172/3
4
ا٢بج على أىل ا٤بدين .322/4
( ) انظر ٌ
5
األـ .338/7
( ) انظر ٌ
( )1اإلقناع يف مسائل اإلٝباع .282/2
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لكن خالف يف تقديرىا عصرم خعب اإلماـ أبو حنيف النٌعماف فقاؿ :دي اجملوسي مثل دي ا٤بسلم ،كسلفو يف
ذلك إماـ أىل الكوف كخيخ خيخ خعب إبراىيم بن يزيد النٌصعي( ،)1كقد ركل أبو حنيف عن ٞبٌاد عن إبراىيم قاؿ:
()2
لكل معاىد كلو كاف ٦بوسيٌا ،كقد استبشع اإلماـ أٞبد القوؿ بتماثل
ا٢بر ))  ،كىذا ٌ
(( دي ا٤بعاىد دي ٌ
عاـ ٌ
اجملوسي مثل ا٤بسلم سبحاف هللا ما ىذا القوؿ كاستبشعو ))(.)3
ال ٌديتْب فقاؿ (( :ىذا عجب يصّب
ٌ
كا٢باصل أ ٌف خعب أسند عن خيصو ا٢بكم عن و
اثبت ا٢ب ٌداد عن سعيد بن ا٤بسيٌب عن عمر بن ا٣بطٌاب أ ٌف
دي اجملوسي ثلثا عشر دي ا٤بسلم ،بينما عصريٌو أبو حنيف أسند عن خيصو ٞبٌاد عن إبراىيم النٌصعي قاؿ (( :دي
كل كاحد
ا٤بعاىد دي ٌ
ا٢بر )) كىذا يعِب ضمنا التٌماثل ،فشعب مسن هد إُف خليف  ،كأبو حنيف مسند إُف اتبعي ،كخيخ ٌ
خيخ لآلخر أعِب ٞبٌادا كا٢بكم الكوفيٌْب ،لكن ما أسنداه ٨بتلف يف ا٢بكم.
منهما ىو ه
ىذا كىناؾ مسائل أخرل طرحها اإلماـ خعب على خيصو ا٢بكم بن عتيب الكويف ال يتٌسع مقاـ اجمللٌ لتناك٥با كلٌها
تيسر منها مع توثيقها من مصادرىا األصليٌ  ،كالتٌعليق اليسّب على ما دعت ا٢باج
ابلتٌفصيل ،لكن أكتفي ىنا بسرد ما ٌ
إليو.
سألت ا٢بكم عن خعر ا٣بنزير كعن ا٣بمر يداكل بو ال ٌدبر؟ فكرىػػو(.)4
 1ػ عن خعب قاؿ :ي
سألت ا٢بكم أيغتسل ابلثٌلج من ا١بناب ؟ فقاؿ :يدلك بو(.)5
 2ػ عن خعب قاؿ :ي
كىو قوؿ انفرد بو ا٢بكم ٨بالفا بو قوؿ فقهاء العراؽ كا٢بجاز.
الرأم من أىل العراؽ أ ٌف الثٌلج ال ٯبزلء بو الوضوء ما
قاؿ أبو عبيد (( :ككذلك قوؿ سفياف كعليو أصحاب ٌ

داـ ثلجا قبل أف يذاب ،كال أحسبو إال قوؿ أىل ا٢بجاز ،كىكذا ىو عندان غّب ٦بزلء  ...وال أعلم أحدا أفٌب بو
إالّ احلكم بن عتيبة ))(.)6
الشأف مع سائر إجاابت
كىذا ٌ
يدؿ على أ ٌف جواب ا٢بكم عن سؤاؿ خعب فتول صادرة من مفت ،كىكذا ٌ
األئم عن مسائل تبلمذاهم.
ٌ
كيتوضأ(.)7
ألت ا٢بكم عن الغسل كالوضوء ابلثٌلج؟ فقاؿ :يكسره كيغتسل
ٌ
 3ػ عن خعب قاؿ :س ي
يب
كنت إذا
سألت ا٢بكم عن ىذا قاؿ :ي
ي
 4ػ عن خعب قاؿ :ي
٠بعت ابن أيب ليلى ٰب ٌدث عن ببلؿ هنع هللا يضر أ ٌف النٌ ٌ
 ٲبسح على ا٣بمار كا٣ب ٌفْب(.)1
1
ا٢بج على أىل ا٤بدين .358/4
( ) انظر ٌ
2
ا٢بج على أىل ا٤بدين .358/4
( ) انظر ٌ
( )3ا٤بغِب .273/8
( )4مسند علي بن ا١بعد رقم.298 :
5
حجاج عن خعب عن ا٢بكم.
( ) الطٌهور أليب عبيد ص  321من طريق ٌ
( )6الطٌهور أليب عبيد ص .321
( )7مصنٌف ابن أيب خيب  161/1من طريق ككيع عن خعب بو.
1
للزعفرآف رقم.3 :
( ) مسند ببلؿ بن رابح ٌ
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سألت ا٢بكم عن ا٢بػي ٍػبلى ترل ال ٌدـ؟ قاؿ :ليس بشيء(.)1
 5ػ عن خعب قاؿ :ي
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الشعيب يقوؿ :ما أقبل منهما فمن الوجو ،كما أدبر
 6ػ عن خعب قاؿ:
سألت ا٢بكم عن األذنْب؟ فقاؿ :كاف ٌ
ي
الرأس(.)2
فمن ٌ
فوقعت ٬باعتو يف طهوره؟ فقاؿ :أيخذىا ىكذا فيطرحها.
سألت ا٢بكم عن رجل تنحنح
 7ػ عن خعب قاؿ:
ٍ
ي
كقاؿ خعب بيده يصف أنٌو يغرفها من اإلانء فيطرحها(.)3
ً
السؤاؿ يف موضع آخر طرحو اإلماـ خعب على خيصيو ا٢بكم بن عتيب كٞبٌاد بن أيب
جدير ابل ٌذ ٍكر أ ٌف نفس ٌ
السؤاؿ غّبه ،كىذا
سليماف ،كىذا يعِب أنٌو قد يفرد خيصا بسؤاؿ كيذكر ذلك يف موضع ،كيف موضع آخر يشرؾ بنفس ٌ
يفعلو كثّبا مع خيصيو ا٢بكم كٞبٌاد الكوفيْب.
الساع ى كذلك(.)4
 8ػ عن خعب قاؿ :ي
الرجل ٯبلس يف ا٤بسجد على غّب كضوء؟ قاؿ :أان ٌ
سألت ا٢بكم عن ٌ
سألت ا٢بكم( )5فقاؿ٘ :بزئو تكبّبة(.)6
 9ػ عن خعب قاؿ :ي
سألت ا٢بكم( )7قاؿ :يصلٌيها إذا ذكرىا(.)8
 10ػ عن خعب قاؿ :ي
السهو(.)9
 11ػ عن خعب قاؿ :ي
سألت ا٢بكم عن رجل نسي تكبّبة؟ قاؿ يسجد سجديت ٌ
ابلصبلة(.)10
سألت ا٢بكم عن امرأة ماتت كتركت زكجها كأخاىا؟ قاؿ :األخ ٌ
 12ػ عن خعب قاؿ :ي
أحق ٌ
السفر فيكوف يوـ ا١بمع ؟ فقاؿ :كاف أبو عياض ك٦باىد
 13ػ عن خعب قاؿ :ي
سألت ا٢بكم عن القوـ يكونوف يف ٌ
ا٢بجاج ،فكاف يوـ فطر ،فتكلٌم أبو عياض بكلمات دعاء ك ٌأمهم كصلٌى ركعتْب(.)11
متواريْب ابلكوف يف زمن ٌ
 14ػ قاؿ خعب أليب داكد الطٌيالسي :ائت جرير بن حازـ فقل لو :ال ترك عن ا٢بسن بن عمارة فإنٌو يكذب،
يصل عليهم ،فقاؿ ا٢بسن
فقلت لو :كأم خيء ذاؾ؟ قاؿ:
سألت ا٢بكم ي
ي
ي
يب  على قتلى أحد؟ فقاؿَ :ف ٌ
قلت :صلٌى النٌ ٌ
يب  عليهم(.)1
بن عمارة عن ا٢بكم ػ يعِب ابن عتيب ػ عن سعيد بن جبّب عن ابن عبٌاس قاؿ :صلٌى النٌ ٌ
( )1مسند علي بن ا١بعد رقم.308 :
( )2مسند علي بن ا١بعد رقم.231 :
( )3مصنٌف ابن أيب خيب  152/1من طريق ابن عليٌ عن خعب بو.
( )4مصنٌف ابن أيب خيب  135/1من طريق ككيع عن خعب بو.
5
الرجل يدرؾ اإلماـ كىو راكع.
( ) أم عن ٌ
( )6مصنٌف ابن أيب خيب  219/1من طريق ككيع عن خعب بو.
7
الصبلة أك يناـ عنها.
الرجل ينسى ٌ
( ) أم عن ٌ
( )8مصنٌف ابن أيب خيب  412/1من طريق غندر عن خعب بو.
( )9مصنٌف ابن أيب خيب  421/1من طريق ككيع عن خعب بو.
( )10مسند علي بن ا١بعد رقم.269 :
( )11مسند علي بن ا١بعد رقم.258 :
1
٧بمد بن ٰبٓب عن ٧بمود بن غيبلف عن أيب داكد الطٌيالسي عن خعب بو.
للرازم  137/1من طريق ٌ
( ) ا١برح كالتٌعديل ٌ
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سألت ا٢بكم عن رجل أخرج زكاة مالو فضاعت؟ قاؿ :يعيدىا(.)1
 15ػ عن خعب قاؿ :ي

يتم صيامو(.)2
 16ػ عن خعب قاؿ :ي
الرجل ٌ
يتسحر كىو يرل أ ٌف عليو ليبل؟ قاؿٌ :
سألت ا٢بكم عن ٌ
الصائم يلحس األنفاس؟ قاؿ :ال أبس بو(.)3
 17ػ عن خعب قاؿ :ي
سألت ا٢بكم عن ٌ
َ َُۡ ْ َ ََ َ هُ َ ُ
ٱَّلل لك ۡم﴾()4؟ قاؿ :يعِب
كجل﴿ :وٱبتغوا نا كتب
 18ػ عن خعب قاؿ:
ي
سألت ا٢بكم عن قولو ٌ
عز ٌ
()5
الذريٌ .
الرجل امرأتو ليبل يف خهر رمضاف يبتغي هبذا اإلتياف أف يرزقو هللا ٌ
كجل ٌ
الولد  .يريد ا٢بكم إتياف ٌ
عز ٌ
تقص ا٤برأة()6؟ قاؿ :ليس فيو خيء موقٌت(.)7
 19ػ عن خعب قاؿ :ي
سألت ا٢بكم كم ٌ
الرجل يبيع الثٌوب فيقوؿ :ىو بنقد بعشرة دراىم كبنسيئ ٖبمس عشر؟
 20ػ عن خعب قاؿ:
ي
سألت ا٢بكم عن ٌ
فقاؿ :ال أبس إذا كاف على أحد األمرين( ،)8كأسنده خعب عن ا٤بغّبة عن إبراىيم بن يزيد النٌصعي مثلو(.)9
سألت ا٢بكم عن الصفر اب٢بديد نسيئ ن؟ فقاؿ :ال أبس بو(.)10
 21ػ عن خعب قاؿ :ي
سألت ا٢بكم عن ٟبس عشر جريبا أرضا بعشرين جريبا أرضا؟ فلم ير بو أبسا(.)11
 22ػ عن خعب قاؿ :ي
سألت ا٢بكم بن عتيب فكرىو( .)12قاؿ ا٢بكم :كأخربٓف مغّبة عن إبراىيم عن األسود أنٌو
 23ػ عن خعب قاؿ:
ي
ابع انق ن فقاؿ لو الذم اخَباىا منو :خذىا كلك أربعوف درٮبا ،فلم أيخذ األسود ال ٌدراىم ككرىو(.)13
أقل أك أكثر
الرىن ٗبا فيو .قاؿ خعب  :فقل ي
 24ػ عن خعب عن ا٢بكم عن خريح قاؿٌ :
ت للحكم يف قولو إذا كاف ٌ
سواء؟ قاؿ :نعم(.)14

( )1مسند علي بن ا١بعد رقم ،300 :كاألمواؿ البن ز٪بويو رقم.2225 :
( )2مصنٌف ابن أيب خيب  286/2من طريق سهل بن يوسف عن خعب بو.
3
ٲبج كال يصل ا٢بلق،
يتطعم ٌ
الصائم ٌ
( ) أكرده ابن أيب خبي ٙبت اببٌ :
السمن لكن ٌ
ابلشيء ،كأكرد آاثر فيها التٌ ٌ
ا٣بل كالعسل ك ٌ
ذكؽ من الطٌعاـ ك ٌ
الصائم دكف حلقو.
كاألنفاس ػ فيما يظهر ػ ىي ركائح الطٌعاـ تصل لساف ٌ
( )4البقرة :اآلي .187
( )5تفسّب سعيد بن منصور رقم.27 :
( )6يعِب ا٤برأة ا﵀رم كم أتخذ من خعرىا.
( )7مصنٌف ابن أيب خيب  305/2من طريق أيب خالد عبد العزيز عن خعب بو.
( )8مسند علي بن ا١بعد رقم.290 :
( )9مسند علي بن ا١بعد رقم.291 :
( )10مسند علي بن ا١بعد رقم.303 :
( )11مصنٌف ابن أيب خيب  477/4من طريق ابن أيب زائدة عن خعب بو ،قاؿ ابن حزـ يف ا﵀لٌى  (( :404/7كرىو ٞبٌاد بن أيب سليماف كال ندرم ما
أصح منها كال ىي أبضعف من غّبىا)).
يف ذلك كلعلٌها ا١بنس فلم ٯبز التٌفاضل يف جنس كاحد كائنا ما كاف كهللا أعلم ،إال ٌأهنا دعول ليست غّبىا ٌ
12
السلع فيقوؿ للبائع :أقلِب كلك كذا.
الرجل يشَبم ٌ
( ) يعِب ٌ
13
الرٌزاؽ  19/8من طريق عبد هللا بن كثّب عن خعب بو.
( ) مصنٌف عبد ٌ
14
الرٌزاؽ  525/4من طريق ككيع عن خعب بو.
( ) مصنٌف عبد ٌ
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الرجل الدَّيٍ ين فيجحده فيقع لو عنده ا٤باؿ؟ قاؿ
 25ػ عن خعب قاؿ:
ي
الرجل يكوف لو على ٌ
سألت ا٢بكم عن ٌ
ا٢بكم :قاؿ إبراىيم :ال أبس أف يقبض ما َف ٱبف أف يستحلف(.)1

سألت ا٢بكم بن عتيب ؟ قاؿ :إذا أرسل هبا مع رسوؿ ا٤بيٌت فهي لرسوؿ ا٤بيٌت ،كإف كاف مع
 26ػ عن خعب قاؿ :ي
رسوؿ الذم أىداىا فهي للٌذم أىداىا(.)2
تزكج امرأتو(.)3
سألت ا٢بكم عن العبد أيبق فيلحق أبرض ٌ
 27ػ عن خعب قاؿ :ي
الشرؾ؟ قاؿ :ال ٌ
أنت طالقً ،
أنت طالقً ،
 28ػ عن خعب قاؿ :سألت ا٢بكم عن الرجل يقوؿ المرأتوً :
أنت طالق؟ قاؿ٥ :با إالٌ أف
ي
ٌ
يكوف نول األكُف ،كإذا قاؿ :اعت ٌدم فمثل ذلك(.)4
سألت ا٢بكم عن قوؿ ا٤برأة لزكجها :ال أغتسل لك من جناب  ،كال أبر لك قسما ،كال أطيع
 29ػ عن خعب قاؿ :ي
لك أمرا؟ قاؿ :ليس بشيء ٲبسكها(.)5
علي كعائش يقوالف:
 30ػ عن خعب قاؿ:
سألت ا٢بكم عن ا٤بت ٌ
ي
وىف عنها زكجها ٚبرج يف ع ٌداها؟ فقاؿ :كاف ٌ
ٚبرج ،ككاف عمر كعبد هللا يقوالف ػ ػ أظنٌو ػػ :ال ٚبرج(.)6
تزكجتها كَف يقم بيٌن ن؟ قاؿ :يدرأ
 31ػ عن خعب قاؿ:
ي
الرجل يوجد مع ا٤برأة فيقوؿ :ىي امرأيت ٌ
سألت ا٢بكم عن ٌ
عنها ا٢ب ٌد(.)7
 32ػ عن خعب قاؿ :سألت ا٢بكم فقلت :ما تقوؿ يف أكالد ()8
قلت :من ذكره؟ قاؿ:
الزانء ؟ قاؿ :يعتقوف ،ي
ي
ي
ٌ
علي؟ قاؿ :يذكر من أحاديث ا٢بسن البصرم .فركل ا٢بسن بن عمارة عن ا٢بكم عن ٰبٓب
علي ،ي
قلت :من ذكره عن ٌ
ٌ

علي(.)9
بن ٌ
ا١بزار عن ٌ
فهنا خعب يستفصل كعادتو أحياان بعد أجوب خيوخو عن مصدرىم يف ا١بواب ،فأجابو خيصو ا٢بكم أ ٌف عتق
علي بن أيب طالب هنع هللا يضر ،بينما الفقيو ا٢بسن بن عمارة يركم ذلك
أكالد ٌ
الزان ىو من ركايتو عن ا٢بسن البصرم عن ٌ

( )1مصنٌف ابن أيب خيب  538/4من طريق ككيع عن خعب بو .مثٌ أكرد ابن أيب خيب بعده قوؿ ككيع (( :ككذلك نقوؿ )) .كككيع ىو ابن
اعي يف زمانو
الرؤاسي الكويف تتلمذ على اإلماـ خعب كغّبه ،كىو أحد ٕبور العلم ٌ
ا١براح ٌ
ٌ
حٌب قاؿ ابن معْب (( :ككيع يف زمانو كاألكز ٌ
السّب .140/1
عنو
انظر
ك
،
اس
ر
د
ال
ك
اب١بمع
جديرة
فقهي
ات
ر
اختيا
لو
ك
ػ،
ى
197
عاـ
تويف
))،
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
2
الرجل يرسل ىديٌ مع خصص ليق ٌدمها إُف آخر لكن
( ) مصنٌف عبد الٌرٌزاؽ  85/9من طريق عبد هللا بن كثّب عن خعب بو .كا٤بعُب أ ٌف ٌ
ً
ً
ا٤بهدل
الرسوؿ من طرؼ ى
ى
الرسوؿ من طرؼ ا٤بهدم فتعود ا٥بديٌ للمهدم ،كإف كاف ٌ
ا٤بهدل إليو ٲبوت قبل أف تصلو ا٥بديٌ  ،فإف كاف ٌ
الرسوؿ ،ىذا معُب جواب ا٢بكم.
٥بذا
فهي
إليو
ٌ
( )3مسند علي بن ا١بعد رقم ،243 :كخرح السنٌ للبغوم .241/10
( )4مصنٌف ابن أيب خيب  69/4من طريق ككيع عن خعب بو.
( )5مصنٌف ابن أيب خيب  116/4من طريق غندر عن خعب بو.
( )6مسند علي بن ا١بعد رقم.288 :
( )7مسند علي بن ا١بعد رقم.306 :
8
الزان ،انظر ا﵀كم البن سيده .91/9
الزانء :لغ بِب ٛبيم يف ٌ
() ٌ
( )9ا١برح كالتٌعديل البن أيب حات .138/1
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علي بن أيب طالب ،كخعب أكثق يف خيصو ا٢بكم من ابن عمارة ،كقد كاف خعب
عن ا٢بكم عن ٰبٓب بن ٌ
ا١بزار عن ٌ
مركايتو الٍب يركيها عن ا٢بكم ٨بالف ٤با ركاه خعب نفسو عن ا٢بكم(،)1
يتٌهمو ابلكذب ٌ
خاص بعد أف الحظ كثرة ٌ
مر خيء من ىذا قريبا.
كقد ٌ
مرات ،مثٌ يرجم إف كاف
 33ػ عن خعب قاؿ:
ابلزان؟ قاؿٌ :
ي
الرجل يعَبؼ ٌ
يردد أربع ٌ
سألت ا٢بكم عن ٌ
٧بصنا(.)2
٠بعت جابر بن ٠برة يقوؿ :أيت رسوؿ هللا  برجل قصّب
كقد ركل خعب عن خيصو ٠باؾ بن حرب قاؿ:
ي
مرتْب ،مثٌ أمر بو فرجم ،فقاؿ رسوؿ هللا  :كلٌما نفران غازين يف سبيل
أخعث ذم عضبلت عليو إزار كقد زْفٌ ،
فرده ٌ
ٲبكِب من أحد منهم إال جعلتو نكاال أك ن ٌكلتو.
ينب نبيب التٌيس ،ٲبنح
إحداىن الكثب  ،إ ٌف هللا ال ٌ
ٌ
هللا ٚبلٌف أحدكم ٌ
مرات(.)3
قاؿ :فح ٌدثتو سعيد بن جبّب فقاؿ :إنٌو ٌ
رده أربع ٌ
مرات ،مثٌ يرجم بعد األخّبة ،كمن
مركايت اإلماـ خعب كىو ٌ
يدؿ على ٌ
رد ا٤بعَبؼ ٌ
فهذا ا٢بديث من ٌ
ابلزان أربع ٌ
دؿ عليو ا٢بديث ،فهو ىنا استفاد من
السؤاؿ عن ىذه القضيٌ نفسها فأجابو ا٢بكم ٗبثل ما ٌ
ابب التٌف ٌقو طرح خعب ٌ
خيصو ٠باؾ ركاي ن كمن خيصو ا٢بكم دراي ن.
الصحراء؟ فقاؿ :ليس عليو
 34ػ عن خعب قاؿ:
ي
الرجل يسرؽ الطٌعاـ أك ا٢بمار من ٌ
سألت ا٢بكم عن ٌ
قطع(.)4
الرجل يقتل عبده عمدا؟ قاؿ :أراه يقتل بو(.)5
 35ػ عن خعب قاؿ :ي
سألت ا٢بكم عن ٌ
كقد ركل خعب عن خيصو قتادة عن ا٢بسن البصرم عن ٠برة بن جندب هنع هللا يضر أ ٌف رسوؿ هللا  قاؿ (( :من
قتل عبده قتلناه ،كمن جدع عبده جدعناه ))(.)6
السؤاؿ على
ففي جعب اإلماـ خعب حديث صريح ال ٌدالل على قتل ٌ
ا٢بر إذا قتل عبده ،كزايدة يف التٌف ٌقو طرح ٌ
دؿ عليو ا٢بديث الذم ركاه عن خيصو قتادة ،فهو يستفيد من خيخ ركاي  ،كمن آخر
خيصو ا٢بكم فأفتاه ٗبثل ما ٌ
دراي  ،على أ ٌف ا٢بديث فيو إخكاؿ من جه االختبلؼ يف ٠باع ا٢بسن من ٠برة ،كلو ثبت تبقى عنعن ا٢بسن
البصرم فهو مشهور ابلتٌدليس كاإلرساؿ ،فبل تقبل عنعنتو إالٌ إذا ثبت تصرٰبو من طريق آخر.
سألت ا٢بكم فقاؿ :إذا أى ٍخ ىعػ ىػر فى يك ٍل يعِب ا١بنْب(.)1
 36ػ عن خعب قاؿ :ي
1
الرجاؿ البن عدم .96/3
( ) انظر الكامل يف ضعفاء ٌ
( )2مسند علي بن ا١بعد رقم.309 :
( )3أخرجو مسلم يف صحيحو  ،1319/3رقم 1692 :بسنده إُف خعب بو.
( )4مصنٌف ابن أيب خيب  521/5من طريق أيب خالد عبد العزيز عن خعب بو.
( )5مصنٌف ابن أيب خيب  413/5من طريق ككيع عن خعب بو.
6
الَبمذم(( :
الَبمذم  ،78/3رقم ،1414 :كالنٌسائي  ،26/8رقم ،4753 :قاؿ ٌ
( ) أخرجو أبو داكد  ،176/4رقم ،4515 :ك ٌ
حديث حسن غريب )).
( )1مسند علي بن ا١بعد رقم.668 ،313 :
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فإٓف أكره أكلىها ،ك ٌأما
 37ػ عن خعب قاؿ:
سألت ا٢بكم عن أكل الغرابف؟ فقاؿٌ :أما ىذه السود الكبار ٌ
ي
الزاغ( )1فبل أبس أبكلو(.)2
الصغار الٍب يقاؿ ٥با ٌ
تلك ٌ
حٌب يقتلو؟ قاؿ :ال
 38ػ عن خعب قاؿ:
ي
الصيد كبو رمق فيدع الكلب ٌ
الرجل يدرؾ ٌ
سألت ا٢بكم عن ٌ
أيكل(.)3
الشيء كاذاب كىو يرل أنٌو صادؽ؟ قاؿ:
 39ػ عن خعب قاؿ:
الرجل ٰبلف على ٌ
ي
سألت ا٢بكم عن ٌ
يك ٌفر(.)4
فارقت غرٲبي فما ِف عليو يف ا٤بساكْب؟ قاؿ :ليس
سألت ا٢بكم عن رجل قاؿ :إف
 40ػ عن خعب قاؿ:
ي
ي
فسألت ا٢بكم؟ فقاؿ :ك ٌفر ٲبينىك(.)6
ابتليت أان هبذا
بشيء( .)5كركل خعب عن زائدة قاؿ:
ي
ي
ٕبق فأخذ منو مثٌ رجع أحدٮبا؟ قاؿ:
 41ػ عن خعب قاؿ:
ي
سألت ا٢بكم عن خاىدين خهدا على رجل ٌ
الشهادة(.)7
مضت ٌ
سألت ا٢بكم عن خهادة اليهودم على النٌصرآف كالنٌصرآف على اليهودم؟ فقاؿ ا٢بكم:
 42ػ عن خعب قاؿ:
ي
ال ٘بوز خهادة أىل دين على أىل دين(.)8
َ ّ ْ
َ َ َ َ ۡ
كجل﴿ :فإِذا دخل ُتم ُب ُيوتا ف َسل ُِهوا﴾()9؟ قاؿ :إذا
 43ػ عن خعب قاؿ:
ي
سألت ا٢بكم عن قولو ٌ
عز ٌ
الصا٢بْب .كعن خعب عن منصور عن إبراىيم مثلو.
ى
السبلـ علينا كعلى عباد هللا ٌ
دخلت بيتا ليس فيو أحد فلتقلٌ :
كعن خعب عن منصور بن زاذاف عن ا٢بسن مثلو(.)10

ادلطلب الثّاين :مسائل شعبة لشيخو قتادة بن دعامة السدوسي البصري 111ىػ
أئم التٌفسّب كا٢بديث كالفقو كاللٌغ
احتفظت لنا ا٤بصادر أيضا بعدد ال أبس بو من مسائل خعب ألحد أخهر ٌ
ا٤بتوىف عاـ 008ىػ ٗبدين كاسط ابلطٌاعوف كىي
السدكسي البصرم ٌ
كىو ا٢بافظ ٌ
الضرير أبو ا٣بطٌاب قتادة بن دعام ٌ
ا٤بدين الٍب كلد فيها تلميذه اإلماـ خعب  .كلو اختيارات فقهيٌ كثّبة مبثوث يف كتب الفقو العاِف جديرة أف تفرد يف
حٌب ٤با ارٙبل إُف مدين ا٢بّبة فقد
كتاب ،كقد استنارت مدين البصرة بعلومو ،ككاف مقصودا اب٤بسائل من البلداف ٌ
1
الزاغ :غراب صغّب ٲبيل إُف البياض ال أيكل ا١بيف ،انظر ا٤بغرب يف ترتيب ا٤بعرب ص .214
() ٌ
2
السنن الكربل للبيهقي  ،191/5رقم 19371 :من طريق آدـ بن أيب إايس عن خعب بو.
() ٌ
( )3مصنٌف ابن أيب خيب  238/4من طريق سهل بن يوسف عن خعب بو.
( )4مسند علي بن ا١بعد رقم.287 :
( )5مسند علي بن ا١بعد رقم ،301 :كخرح السنٌ للبغوم .37/10
( )6مسند علي بن ا١بعد رقم.302 :
( )7مسند علي بن ا١بعد رقم.299 :
8
الرٌزاؽ  ،357/8كمسند علي بن ا١بعد رقم.310 :
( ) مصنٌف ابن أيب خيب  533/4من طريق ككيع عن خعب بو ،كانظر مصنٌف عبد ٌ
( )9النٌور :اآلي .61
( )10خعب اإلٲباف للبيهقي  ،228/11رقم.8451 :
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الرعيِب قاؿ (( :أرسلِب خالد بن عبد هللا إُف قتادة كىو اب٢بّبة أسألو عن مسائل ))( .)1جدير
ركل ا٢بكم بن عمر ٌ
خاص فيو ما ٞبلو خعب عن خيصو قتادة ذكره البغدادم ك٠بٌاه(( :كتاب
ابل ٌذكر أ ٌف ا٢بافظ ابن حبٌاف البسٍب لو كتاب ٌ
ما عند خعب عن قتادة كليس عند سعيد عن قتادة جزآف ))( ،)2كغّب مستبعد أف تكوف مسائلو لشيصو قتادة ىي

مركايت حديثيٌ قاؿ معمر:
من ٝبل ما يف ىذا الكتاب ا٤بفقود .اب٤بقابل استفاد قتادة من تلميذه خعب فيما عنده من ٌ
()3
ابلشعر فاقَبح على
أيت قتادة يسأؿ خعب عن حديثو ))  .كمن لطيف ذكاء اإلماـ خعب استغبللو لدرايتو ٌ
(( ر ي
فقلت لو :أنشدؾ بيتا كٙب ٌدثِب
الشعر
خيصو قتادة مبادل خعريٌ حديثيٌ قاؿ خعب  (( :كاف قتادة يسألِب عن ٌ
ي
()4
مركايت حديثيٌ من جه
حديثا))  ،كىذا إنصاؼ منو من جه كمسلك ٝبيل يف استصراج ما عند قتادة من ٌ
جم كفوائد جليل ٥با صل ٗبسائل األحكاـ ٌ
الشرعيٌ
أخرل ،ككتب ا٢بديث طافح ٌ
ٗبركايت خعب عن قتادة كفيها علم ٌ
ا٢بج كال ٌدليل.
حرم يف الفتول فبل يفٍب برأيو إٌ٭با يستند يف فتاكيو على ٌ
كغّبىا ،كقد ذكر مَبٝبوه أنٌو كاف خديد التٌ ٌ
فقلت :قل
الصمد بن عبد الوارث :قاؿ أبو ىبلؿ(( :
سألت قتادة عن مسأل فقاؿ :ال أدرم .ي
ي
قاؿ عبد ٌ
فقلت :ابن كم ىو يومئذ؟ قاؿ :ابن ٟبسْب سن ))(.)5
قلت برأيي منذ أربعْب سن  ،ي
برأيك .قاؿ :ما ي
حرم يف الفتول ،فكثّبا ما يورد يف أجوبتو
كمسائل اإلماـ خعب كأجوب قتادة عليها خّب خاىد على ىذا التٌ ٌ
تورعا كاحتياطا.
يب  أك أثرا موقوفا على
صحايب أك قوال منسواب إُف اتبعي أك يعتذر عن ا١بواب ٌ
ٌ
حديثا مرفوعا إُف النٌ ٌ
ا٢بج كال ٌدليل من قتادة فإ ٌف خعب كاف أخ ٌد منو حرصا على سرد األسانيد
حرم كا٢برص على ٌ
كمع ىذا التٌ ٌ
فقلت:
قاؿ خعب  (( :كاف قتادة يغضب إذا كقفتو على اإلسناد ،فح ٌدثتو يوما ٕبديث فأعجبو فقاؿ :من ح ٌدثك؟ ي
فبلف عن فبلف ،قاؿ :فكاف بعد ))( ،)6أم صار بعد ىذه ا﵀اكرة يورد اإلسناد الذم ىو دعام ا٤بتوف(.)7
جدير ابل ٌذكر أ ٌف خعب كانت لو مسائل يف التٌفسّب طرحها على خيصو قتادة ابعتباره أحد أعبلـ ىذا
()1
الرٞبن النٌحوم
ٌ
الفن  ،كلئلماـ قتادة كتاب يف تفسّب القرآف ركاه عنو ٝباع من األعبلـ منهم خيباف بن عبد ٌ

( )1القضاء كالقدر للبيهقي رقم.550 :
( )2ىديٌ العارفْب للبغدادم .45/2
( )3ا١برح كالتٌعديل .175/1
4
سألت خعب
٧بمد:
( ) حلي األكلياء  .154/7جدير ابل ٌذكر أ ٌف اإلماـ خعب كانت لطبلٌبو مسائل يف ٌ
ي
الشعر كاألدب قاؿ ٌ
حجاج بن ٌ
ابن عوف خعرا رقيقا البن ا٢بسحاس .انظر اتريخ ابن معْب ركاي ابن ٧برز ،48/2
قلت :ما ترل يف ٌ
ي
الرقيق؟ قاؿ :أنشدٓف ي
الشعر ٌ
كاهذيب اآلاثر للطٌربم .678/2
( )5طبقات ابن سعد .229/7
( )6ا٤بعرف كالتٌاريخ .280/2
7
السّب  : 273/5فكاف يع ٌده.
( ) يف ٌ
1
كذـ الكبلـ للهركم .61/2
( ) انظر على سبيل ا٤بثاؿ مسند ابن ا١بعد رقمٌ ،1002 ،1001 :

جملة املدونة :الصية اخلامصة ،العدد املسدوج ( ،)71- 71حمرو ٍ7441ـ /أكتوبر 1171و

231

السرخسي 168ىػ( )1كغّبٮبا ،كيبدك أ ٌف ركاي خعب عن قتادة يف التٌفسّب
البصرم 164ىػ ،كخارج بن مصعب ٌ
اندرة جديرة ابالىتماـ(.)2
تيسر الوقوؼ عليو من مسائل خعب لشيصو قتادة:
كىذا ما ٌ
تيمم اجملدكر؟ فقاؿ :ذىب فرساهنا(.)3
 1ػ عن خعب قاؿ :ي
سألت قتادة عن ٌ
٠بعت سعيد بن ا٤بسيٌب يقوؿ:
الرجل يقرأ القرآف كىو غّب طاىر؟ فقاؿ:
 2ػ عن خعب قاؿ:
ي
ي
سألت قتادة عن ٌ
السورة كىو غّب طاىر(.)4
كاف أبو ىريرة هنع هللا يضر رٌٗبا قرأ ٌ
كركل خعب عن قتادة عن سعيد عن أيب ىريرة هنع هللا يضر مثلو(.)5
يعتز بو كيعتربه ثلث رأس مالو ،فقد ركل خعب عن خيصو
مركايت خعب ككاف ٌ
كٜبٌ حديث يعضد ا١بواز ىو من ٌ
٠بعت عبد هللا بن سلم قاؿ:
مرة قاؿ :ي
عمرك بن ٌ
كرجل من بِب أسد أحسب ،فبعثهما كجها كقاؿ :إنٌكما
((
ي
رجل منٌا ه
علي بن أيب طالب أان كرجبلف ه
دخلت على ٌ
فتمسح هبا ،مثٌ جاء فقرأ القرآف قراء نة ،فأنكران
علجاف فعا١با عن دينكما ،مثٌ دخل ا٤بصرج مثٌ خرج ،فأخذ حفن ن من ماء ٌ
علي :كاف رسوؿ هللا  أييت ا٣ببلء فيقضي ا٢باج  ،مثٌ ٱبرج فيأكل معنا ا٣ببز كاللٌحم ،كيقرأ القرآف ،كال
ذلك فقاؿ ٌّ
ٰبجبو عن القرآف خيء ليس ا١بناب أك إال ا١بناب )).
ركاه ابن خزٲب يف صحيحو( )6كأسند بعده إُف خعب قاؿ (( :ىذا ثلث رأس ماِف )).
يدؿ على ا١بواز( ،)7كعضده ٗبا
مرة حديثا مرفوعا ٌ
فشعب فيما يظهر قائل اب١بواز كقد ركل عن خيصو عمرك بن ٌ
ركاه عن خيصو قتادة من فعل صحايب فقيو جليل ىو أبو ىريرة هنع هللا يضر.
٠بعت أنس بن مالك يقوؿ٠ :بعت رسوؿ هللا 
سألت قتادة عن التٌفل يف ا٤بسجد؟ فقاؿ :ي
 3ػ عن خعب قاؿ :ي
يقوؿ :التٌفل يف ا٤بسجد خطيئ كك ٌفاراها دفنها(.)8
()1
يرخص فيو(.)2
ألت قتادة عن ذلك ؟ فقاؿ :كاف عكرم ٌ
 4ػ عن خعب قاؿ :س ي
1
ا٤بفسرين لعادؿ نويهض .435/1
( ) معجم ٌ
2
السعود بدر ،كىي أطركحتو
اىتمت ٔبمع تفسّب قتادة منها :تفسّب قتادة دراس
( ) ىناؾ دراسات معاصرة مطبوع ٌ
للمفسر كمنهج تفسّبه لعبد هللا أيب ٌ
ٌ
يف ا٤باجستّب ،نشراها دار عاَف الكتب ابلقاىرة.
( )3مسند ابن ا١بعد رقم.1000 :
4
الرٞبن بن زايد عن خعب بو.
( ) خرح معآف اآلاثر للطٌحاكم  90/1من طريق عبد ٌ
( )5خرح معآف اآلاثر للطٌحاكم  90/1من طريق ابن مرزكؽ ،قاؿ :ح ٌدثنا كىب بن جرير ،عن خعب بو.
( )6صحيح ابن خزٲب  ،140/1رقم ،208 :كىو عند ابن ماجو يف سننو  ،375/1رقم٨ 594 :بتصرا.
7
تغّب عقلو ،كانظر تفصيل ذلك يف ٛباـ ا٤بنٌ
ضعفوا ا٢بديث من أجل ما قيل يف راكيو عبد هللا بن سلم من ٌ
( ) مع مبلحظ أ ٌف عددا من أىل ا٢بديث ٌ

ص  ،108كضعيف سنن أيب داكد رقم.31 :
8
الزعفرآف عن خباب
( ) صحيح مسلم  ،390/1رقم 552 :من طريق خالد بن ا٢بارث عن خعب بو ،كىو يف مستصرج أيب عوان بنحوه  337/1عن ٌ
عن خعب بو.
( )1يعِب إقام ا٤بسافرين ا١بمع بينهم.

( )2مسند ابن ا١بعد رقم.259 :
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ادلطلب الثّالث :مسائل شعبة لشيخو زتّاد بن أيب سليماف الكويف 121ىػ
احتفظت لنا ا٤بصادر أيضا بعدد كفّب من مسائل خعب لشيصو فقيو العراؽ ٞبٌاد بن أيب سليماف الكويف
اختص بصحب الفقيو ا٤بشهور إبراىيم بن يزيد
لت أبوااب فقهيٌ كثّبة ،ككاف ٞبٌاد ابرعا يف الفقو،
021ىػ ،تناك ٍ
ٌ
النٌصعي ،كأخذ عنو علما ٝبٌا .قاؿ ال ٌذىيب (( :تف ٌقو إببراىيم النٌصعي ،كىو أنبل أصحابو كأفقههم كأقيسهم كأبصرىم
الرأم ))( .)1بل يع ٌد أكثر تبلميذه طرحا ٤بسائل الفقو عليو فعن مغّبة بن مقسم قاؿ (( :أتينا إبراىيم نعوده
اب٤بناظرة ك ٌ
ٕبماد فإنٌو قد سألِب عن رتيع ما سألِب عنو النّاس ))(.)2
حْب اختفى فقاؿ :عليكم ٌ
عما َف تسألِب عن
كقاؿ مغّبة أيضا (( :ي
قلت إلبراىيم :إ ٌف ٞبٌادا قد جلس يفٍب! قاؿ :كما ٲبنعو كقد سألِب ٌ
عي ٍشره؟ ))(.)3
فشعب ٗبسائلو الفقهيٌ سائر على درب خيوخو ،فبل جرـ أٜبرت تلك ا٤بسائل فقها ٝبٌا ٗبا حوتو أجوب خيصو
ٞبٌاد بن أيب سليماف الكويف.
كليس اجملاؿ ىنا الستيعاب تلك ا٤بسائل كأكتفي ٗبثالْب على جه التٌفصيل كأسرد ابقي ا٤بسائل سردا مكتفيا
ابلتٌوثيق دكف التٌعليق إال ما دعت إليو ا٢باج على جه االختصار.

ادلسألة األوىل :اإلعسار يف النّفقة
قلت :فإف َف ٯبد؟
يؤجل سن ن .ي
عن خعب قاؿ :ي
تزكج امرأةن كَف يكن عنده ما ينفق؟ قاؿٌ :
سألت ٞبٌادا عن رجل ٌ
قاؿ :يطلٌقها.
كيعرب عنها الفقهاء
الزكج عن النٌفق على زكجتوٌ ،
كىي من مسائل األنكح كٙبديدا الطٌبلؽ حاؿ عجز ٌ
حٌب ال ٛبوت جوعا ،ككسواها كي ال
الزكج ))؛ أل ٌف من حقوقها عليو إطعامها ٌ
بقو٥بم (( :اإلعسار ابلنٌفق على ٌ
فحماد خيخ خعب يرل أنٌو تعطى ٌ
تتعرل ،كإسكاهنا كي تستَب كتتم ٌكن من أداء ا٢بقوؽ ٌ
للزكج فرص زمنيٌ
الزكجيٌ ٌ ،
ٌ
دؿ
الزكج جهده لتوفّب النٌفق ا٤بطلوب  ،فإف عجز عنها طيل ىذه الفَبة ٌ
ٗبقدار عاـ كامل كىي كافي يف نظره لبذؿ ٌ
على عدـ أىليٌتو لتبقى امرأة ٙبت عصمتو ،كخرع حينئذ طبلقها لتعود إُف أىلها كتبتغي عندىم ما يقيم أكدىا،
ابن أيب خيب يف مصنٌفو ٙبت ابب:
كٰبفظها من ٌ
الضيع كا٥ببلؾ ،كقد أكرد سؤاؿ خعب كجواب خيصو ٞبٌاد ا٢بافظ ي
الرجل يعجز عن نفق امرأتو ٯبرب على أف يطلٌق امرأتو أـ ال كاختبلفهم يف ذلك ))( ،)4كسبق ٞبٌادا إُف
(( ما قالوا يف ٌ
الزىرم ا٤بدٓف 023ىػ ،كعطاء بن يسار ا٤بدٓف 014ىػ،
إماـ التٌابعْب سعيد بن ا٤بسيٌب 93ىػ ،كرأل ٌ
التٌحديد بسن ي
كالثٌورم الكويف 060ىػ ،كابن أيب ليلى 84ىػ ،كا٢بسن البصرم 001ىػ ،كعطاء بن أيب رابح ا٤ب ٌكي 003ىػ أنٌو ال

( )1سّب أعبلـ النٌببلء .231/5
( )2سّب أعبلـ النٌببلء .232/5
( )3سّب أعبلـ النٌببلء .232/5
( )4مصنٌف ابن أيب خيب  ،169/4رقم 19018 :من طريق غندر عن خعب بو.
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يفرؽ بينهما بسبب اإلعسار( ،)1كالثٌبلث سعيد كا٢بسن كعطاء من خيوخ خيوخ خعب  ،كابلتٌفريق بينهما قاؿ خيخ
ٌ
خعب مالك بن أنس إماـ أىل ا٤بدين ( ،)2كبعدـ التٌفريق قاؿ عصرم خعب اإلماـ أبو حنيف النٌعماف(.)3
فا٤بسأل ذات صدل يف األمصار فأىل العراؽ كالبصرة كالكوف قائلوف بعدـ التٌفريق ،ككافقهم قرينا خعب أبو
حنيف كالثٌورم الكوفيافٌ ،أما خيصو إماـ أىل ا٤بدين مالك فقائل ابلتٌفريق ،كما نقلو ىنا خعب عن خيصو ٞبٌاد بن أيب
الزكجْب مباخرة بل ٲبهل عاما ،كبعده يصار إُف التٌفريق
يفرؽ بْب ٌ
سليماف ػ إماـ أىل الكوف ػ كسط بْب القولْب فبل ٌ
إذا عجز عن النٌفق  ،كأحسب خعب قائبل ٗبا أجاب بو خيصو ٞبٌاد نظرا ٥بذه الوسطيٌ يف قولو.
ا٤بتنوع عن خيوخو ٥با صل ٗبوضوع النٌفق كما
جدير ابل ٌذكر أ ٌف لشعب ٦بموع ٌ
مركايت حديثيٌ أبسانيده ٌ
يتٌصل هبا من أحكاـ فمن ذلك:
الرجل على أىل ٰبتسبها
 0ػ ما ركاه عن خيصو ٌ
عدم بن اثبت بسنده إُف أيب مسعود مرفوعا (( :إذا أنفق ٌ
فهو لو صدق ))(.)4
الرٞبن بن القاسم عن أبيو عن عائش اهنع هللا يضر أ ٌهنا قالت (( :ما لفاطم أال تتٌقي هللا
 2ػ ما ركاه عن خيصو عبد ٌ
يعِب يف قو٥با :ال سكُب كال نفق ))(.)5

األرت هنع هللا يضر مرفوعا (( :إ ٌف ا٤بسلم ليؤجر يف
 4ػ ما ركاه عن خيصو إ٠باعيل بن أيب خالد بسنده إُف خبٌاب بن ٌ
الَباب ))(.)6
كل خيء ينفقو إال يف خيء ٯبعلو يف ىذا ٌ
ٌ
خاص إذا كاف من أمراء
كىي نصوص فيها دالالت على أحكاـ فقهيٌ عديدة غّب بعيدة عن ذىن راكيها ٌ
ا٤بؤمنْب يف ا٢بديث كإماـ ا١برح كالتٌعديل فيهم مثل خعب .
الصالة
ادلسألة الثّانية :تغطية األنف يف ّ
سألت ٞبٌادا فكرىو(.)7
 4ػ عن خعب قاؿ :ي
كتسمى
يعِب تغطي األنف يف ٌ
الصبلة فهو مكركه يف رأم ٞبٌاد بن أيب سليماف حسب ركاي اإلماـ خعب عنوٌ ،
خاص بتغطي الفم ،كقيل :إذا كاف على الفم فهو اللٌثاـ ،كإذا كاف على األنف فهو
ىذه التٌغطيٌ ابلتٌلثٌم ،كقيل :ىي ٌ
اللٌفاـ(.)8
الصبلة مشهورة كفيها للفقهاء قوالف:
كمسأل تغطي األنف يف ٌ

( )1مصنٌف ابن أيب خيب  ،169/4كالبناي خرح ا٥بداي .671/5
2
ا٤بدكن .180/2
() ٌ
( )3مصنٌف ابن أيب خيب  ،169/4رقم 19018 :من طريق غندر عن خعب بو.
( )4أخرجو البصارم  ،20/1رقم ،55 :كمسلم  ،695/2رقم.1002 :
( )5أخرجو البصارم  ،57/7رقم ،5323 :كمسلم  ،1121/2رقم.1481 :
( )6أخرجو البصارم  ،121/7رقم.5672 :
( )7مصنٌف ابن أيب خيب  130/2من طريق أيب داكد الطٌيالسي عن خعب .
( )8انظر اهذيب اللٌغ .264 ،74/15
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األكؿ :الكراى  ،كبو قاؿ ابن عبٌاس كسعيد بن ا٤بسيٌب كإبراىيم النٌصعي كعطاء بن أيب رابح كأبو العالي  ،كىو قوؿ
ٌ
()3
()2
()1
الصحيح يف ا٤بذىب
ٝبهور الفقهاء من ا٢بنفيٌ  ،كا٤بالكيٌ يف قوؿ  ،ك ٌ
الشافعيٌ  ،كا٢بنابل يف ركاي ىي ٌ
عندىم(.)4

الثٌآف :عدـ الكراى  ،كبو قاؿ ا٢بسن البصرم ،مع مبلحظ أ ٌف ا٢بسن كاف ػ حسب ركاي أخرل ػ يكره التٌغطي
إذا مشلت األنف كالفم معا ٌأما يف حال االنفراد فبل كراى يف تغطي الفم أك األنف ،كقد ركل خعب عن قتادة عن
ا٢بسن قاؿ (( :كاف يكره أف يغطٌي أنفو كفمو ٝبيعا ،كال يرل أبسا أف يغطٌي فمو دكف أنفو ))( ،)5كالقوؿ إبابح

الصبلة كعدـ كراىتو ىو ركاي اثني عن اإلماـ أٞبد بن حنبل(.)6
تغطي األنف يف ٌ
احتج القائلوف بكراى تغطي األنف ٔبمل أدلٌ منها:
ك ٌ
الصبلة
يب  قاؿ (( :ال
يضعن أحدكم ثوبو على أنفو كىو يف ٌ
ٌ
أ ػ حديث كاىب بن عبد هللا ا٤بعافرم عن النٌ ٌ
الشيطاف ))(.)7
فإ ٌف ذلك خطم ٌ
ب ػ أ ٌف أصل الكراىيٌ فيو أ ٌهنم كانوا يتلثٌموف كيصلٌوف على تلك ا٢باؿ فنهوا عن ذلك(.)8
ج ػ أنٌو يشبو فعل اجملوس حاؿ عباداهم النٌّباف(.)9
د ػ قياسا على كراى تغطي الفم كاألنف قريب منو فيعطى حكمو(.)10
للصبلة ،كفيو نوع من الكرب(.)11
ىػ ػ كألنٌو ضرب من سوء األدب كترؾ التٌوقّب ٌ

1
السعود من ا٢بنفيٌ الكراى ٙبرٲبيٌ .
( ) ال ٌد ٌر ا٤بصتار ػ مع ٌ
رد ا﵀تار  652/1كاعترب أبو ٌ
2
الرسال البن انجي .182/1
( ) خرح ٌ
3
الشافعي .282/1
( ) خرح ا٤بق ٌدم ا٢بضرميٌ للحضرمي ٌ
( )4اإلنصاؼ للمرداكم .470/1
( )5مصنٌف ابن أيب خيب  130/2كفيو ذكر ألصحاب القولْب ٝبيعا.
( )6اإلنصاؼ للمرداكم .470/1
( )7أخرجو ابن كىب يف ا١بامع رقم ،437 :كمن طريقو أبو داكد يف ا٤براسيل رقم 85 :عن الوليد بن ا٤بغّبة عن كاىب بن عبد هللا ا٤بعافرم بو
مرفوعا .كىذا مرسل كاىب ا٤بعافرم اتبعي ،كقد كصلو عبد هللا بن ٥بيع عن كاىب بن عبد هللا عن عبد هللا بن عمرك بن العاص مرفوعا أخرجو
الزكائد  (( :83/2ركاه الطٌربآف يف
الطٌربآف يف ا٤بعجم الكبّب  ،54/13رقم ،134 :كاألكسط  ،140/9رقم ،9354 :قاؿ ا٥بيثمي يف ٦بمع ٌ
الكبّب كاألكسط كفيو ابن ٥بيع كفيو كبلـ )).
( )8االستذكار  ،119/1كالبياف كالتٌحصيل .99/18
( )9تبيْب ا٢بقائق .164/1
10
الصبلة من أجل أف يباخر ا٤بصلٌي
( ) البياف كالتٌحصيل  .99/18كنقل ابن رخد عن ابن ا١بهم ا٤بالكي أ ٌف كراى تغطي األنف يف ٌ
األرض أبنفو عند سجوده كما يباخرىا ٔببهتو ،كاعترب ابن رخد أ ٌف ذلك تعليبل غّب صحيح٤ ،با جاء من النٌهي عن تغطي الفم يف
الصبلة كىو ٩بٌا ال يباخر األرض.
ٌ
11
الرسال البن انجي .182/1
( ) ا٤بعون على مذىب عاَف ا٤بدين للقاضي عبد ٌ
الوىاب  ،231/1كخرح ٌ
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ك ػ كألنٌو رٌٗبا منع ٙبقيق ا٢بركؼ(.)1
السجود على األنف ،ككره ذلك كما كره
م ػ كألنٌو إذا تلثٌم على أنفو منعو ذلك من مباخرة األرض يف ٌ
السجود على كور العمام ألجل ا٢بائل(.)2
ٌ
الصبلة ،كأف يغطٌي
السدؿ يف ٌ
ك ٌ
يب  هنى عن ٌ
احتج القائلوف بعدـ الكراى ٕبديث أيب ىريرة هنع هللا يضر (( :أ ٌف النٌ ٌ
يدؿ على إابح تغطي غّبه كمن ذلك األنف(.)4
الرجل فاه ))(،)3
فصص الفم ابلنٌهي عن تغطيتو كذلك ٌ
ٌ
ٌ
كالذم يظهر أ ٌف تغطي ا٤بصلٌي ألنفو ٨بالف لؤلصل كىو الكشف كال يفعل إالٌ ٢باج كنحو رائح كريه
السابق كالكراى تزكؿ أبدْف
خديدة مشٌها ٌ
خوخت عليو صبلتو ،كالفقهاء كثّب منهم أطلق الكراى بناء على أدلٌتهم ٌ
حاج (.)5
جدير ابل ٌذكر أ ٌف إبراىيم النٌصعي قائل ابلكراى كىو من فقهاء الكوف  ،بينما عصريٌو ا٢بسن كىو من فقهاء
البصرة قائل بعدـ الكراى  ،كال يبعد أف يكوف اإلماـ خعب قد رصد مثل ىذا االختبلؼ كرغب يف أف يعرؼ رأم أحد
خيوخو فسأؿ خيخ الكوف ٞبٌاد بن أيب سليماف فأجابو ابلكراى أيضا.
ىذا كٜبٌ مسائل أخرل فقهيٌ طرحها خعب على خيصو ٞبٌاد بن أيب سليماف ال يتٌسع مقاـ اجمللٌ لدراستها
ذكرت سابقا ،كهبا يتأ ٌكد مدل ما كاف عليو اإلماـ خعب من
مفصل لكن أكتفي ىنا بسردىا كتوثيقها كما
ي
بصورة ٌ
حرص يف االستفادة من خيوخو الفقهاء كمنهم خيخ الكوف ٞبٌاد بن أيب سليماف رٞب هللا عليهم أٝبعْب.
سألت ٞبٌادا عن ا٤برأة()6؟ فقاؿ :إف كانت ترل أ ٌف ا٤باء أصابو أجزأ عنها ،كإف كانت
 0ػ عن خعب قاؿ:
ي
ترل أ ٌف ا٤باء َف يصبو فلتنقضو(.)7
الصبلة؟ قاؿ :تقعد كيف خاءت(.)8
 2ػ عن خعب قاؿ :ي
سألت ٞبٌادا عن قعود ا٤برأة يف ٌ
الرجل يقلٌد بي ٍدنىو؟ قاؿ :إف خاء َف يٍٰب ًرٍـ(.)9
 4ػ عن خعب قاؿ :ي
سألت ٞبٌادا عن ٌ
( )1خرح منتهى اإلرادات للبهويت .156/1
2
الركايتْب كالوجهْب للقاضي أيب يعلى رقم.86 :
( ) ا٤بسائل الفقهيٌ من كتاب ٌ
( )3أخرجو أبو داكد  ،174/1رقم ،643 :كابن خزٲب  ،60/2رقم ،918 :كا٢باكم  ،384/1رقم ،931 :كغّبىم من طرؽ عن عبد
هللا بن ا٤ببارؾ ،عن ا٢بسن بن ذكواف ،عن سليماف األحوؿ ،عن عطاء ،عن أيب ىريرة بو مرفوعا قاؿ ا٢باكم (( :ىذا حديث صحيح
حسن
على خرط ٌ
الرجل فاه يف ٌ
الشيصْب كَف ٱبرجا فيو تغطي ٌ
الصبلة )) ،لكن ا٢بسن فيو كبلـ ينزؿ حديثو إُف درج ا٢بسن ،كقد ٌ
ا٢بديث انظر صحيح سنن أيب داكد .209/3
األلبآف
ى
( )4ا٤بغِب .419/1
5
ا﵀رر يف ا٢بديث لعبد الكرٔف ا٣بضّب ال ٌدرس رقم.64 :
( ) انظر خرح ٌ
( )6أم عن خعرىا إذا اغتسلت ىل تنقضو كقد ٌبوب ابن أيب خيب لذلك :يف ا٤برأة تغتسل أتنقض خعرىا؟
( )7مصنٌف ابن أيب خيب  74/1من طريق غندر عن خعب .
( )8مصنٌف ابن أيب خيب  242/1من طريق غندر عن خعب .
( )9مصنٌف ابن أيب خيب  127/3من طريق غندر عن خعب .
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سألت ٞبٌادا عن العمرة كاجب ه ىي؟ قاؿ :قد اختيلف فيها(.)1
 3ػ عن خعب قاؿ :ي
 3ػ عن خعب قاؿ :سألت ٞبادا عن ذلك()2؟ قاؿَ :ف أ٠بع كلكن هللا يقوؿ﴿ :إ ِ هَّل َ َ ٰٓ
لَع
ي ٌ
ٌ
ََۡ ۡ َۡ َ َ َ َ ۡ َ
ت أيۡ َم َٰ ُن ُه ۡم﴾(.)3
ج ِهم أو نا ملك
أزو َٰ ِ

سألت ٞبٌادا عن رجل ٙبتو أم فطلٌقها تطليقتْب مثٌ يغشاىا سيٌدىا ىل ترجع إُف زكجها؟
 6ػ عن خعب قاؿ:
ي
فكره ذلك(.)4

الشرؾ ٝبيعا ٘بوز خهادة بعضهم على بعض(.)5
سألت ٞبٌادا؟ فقاؿ :أىل ٌ
 7ػ عن خعب قاؿ :ي
الرجل يكوف يف ال ٌدار حينا ،فيجيء أانس فيقيموف البيٌن أ ٌهنا كانت
 8ػ عن خعب قاؿ:
ي
سألت ٞبٌادا عن ٌ
حٌب يشهدكا أ ٌهنا لو اليوـ(.)6
١ب ٌدىم؟ قاؿ :ال ٌ
السختياين البصري 131ىػ
ادلطلب ّ
الرابع :مسائل شعبة لشيخو أيّوب بن أيب دتيمة ّ
السصتيآف البصرم ،أحد من أحيا هللا بو
كىو اإلماـ ا٢بافظ الفقيو ا٤بشهور أبو بكر أيٌوب بن أيب ٛبيم كيساف ٌ
حٌب قاؿ عنو (( :أيٌوب سيٌد
مدين البصرة ،كفيها استفاد منو كثّبا تلميذه خعب الذم عرؼ مقدار خيصو يف الفقو ٌ
()7
اإلماـ أيٌوب ضمن فقهاء أتباع التٌابعْب يف
الفقهاء ))  ،كقد أدرج العبلٌم ٌ
الشّبازم يف كتابو (( طبقات الفقهاء )) ى
البصرة(.)8
فن ا٢بديث كمصطلحو كعللو
لكن أغلبها يف ٌ
احتفظت لنا ا٤بصادر بعدد كفّب من مسائل خعب لشيصو أيٌوب ٌ
فحٌب أيٌوب كاف ال
كرجالو( ،)9كىي جديرة أف تفرد بدراس
خاص كأ ٌف ىذه ا٤بسائل كانت متبادل بينهما ٌ
خاص ٌ ،
ٌ
متصصص فيو من ا٢بديث ،كرصد ذلك خعب فقاؿ (( :كاف أيٌوب ػ ػ يعِب ابن أيب ٛبيم
أينف أف يسأؿ خعب فيما ىو
ٌ
السصتيآف ػ ٲبشي معي إُف مسجد بِب ضبيع يسألِب عن ا٢بديث ))(.)10
ٌ

( )1مصنٌف ابن أيب خيب  223/3من طريق غندر عن خعب .
2
يتسرل كما يفعل األحرار.
( ) أم العبد ٌ
( )3ا٤بؤمنوف :اآلي  .6كانظر مصنٌف ابن أيب خيب  486/3من طريق غندر عن خعب .
( )4مصنٌف ابن أيب خيب  523/3من طريق غندر عن خعب .
( )5مصنٌف ابن أيب خيب  532/4من طريق ككيع عن خعب .
( )6مصنٌف ابن أيب خيب  561/4من طريق غندر عن خعب .
( )7اتريخ ابن معْب ػ ػ ركاي ال ٌدكرم .262/4
( )8طبقات الفقهاء ص .89
( )9انظر على سبيل ا٤بثاؿ سنن ال ٌدارمي .492/1
( )10ا١برح كالتٌعديل البن أيب حات  175/1ضمن ابب :ما ذكر من تبجيل العلماء لشعب .
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تشح عن سردىا كَف أجد سول ما نقلو تلميذ خعب اإلماـ سليماف بن حرب عن
ٌأما مسائل الفقو فا٤بصادر ٌ
أبسا(.)1
خعب قاؿ :ي
سألت أيٌوب عن لعاب ا٢بمار؟ فلم ير بو ن
كٗبثل ما أجاب بو أيٌوب قاؿ عصرم خعب اإلماـ سفياف الثٌورم الكويف 161ىػ ،ككاف بينهما من االحَباـ
حٌب قاؿ خعب فيو مثنيا (( :سفياف الثٌورم أمّب ا٤بؤمنْب يف
كعلو قدرٮبا ٌ
كالتٌقدير كالتٌبجيل ما يشهد بفضلهما ٌ
()2
أقر الثٌورم أيضا لشعب هبذه اإلمارة ا٢بديثيٌ فقاؿ (( :خعب أمّب ا٤بؤمنْب
اس ابلورع كالعلم ))  ،ك ٌ
ا٢بديث ،ساد النٌ ى
()3
يتلهف إُف معرف أخباره إذا
مفسرا (( :يعِب فوؽ العلماء يف زمانو ))  ،ككاف ٌ
يف ا٢بديث )) ،قاؿ ابن أيب حات ٌ
قدمت الكوف فأتيت سفياف الثٌورم فقاؿ ِف :من
قدـ خصص من البصرة إُف الكوف قاؿ أبو قتيب سلم بن قتيب (( :
ي
أين أنت؟ قلت :من أىل البصرة ،قاؿ :ما فعل أستاذان خعب ))( ،)4كقد كشف الثٌورم خيئا من أسباب ىذا التٌقدير
مرة عنو قاؿ (( :ا٠بعوا منو كأيٌنا يطيق ما يطيق خعب  ،إ ٌان نسمع ا٢بديث فنركيو،
العلمي الفائق لشعب فإنٌو ٤با سئل ٌ
()5
عما يف األحاديث من دالالت
كإ ٌف خعب يسمعو فيعرفو ))  ،يف إخارة من الثٌورم إُف عمق اىتماـ خعب ابلتٌنقّب ٌ
الركاي بل ٰبرص على معرف ما فيها من أحكاـ ،بل كاف إذا استغرب حكما
السرد ك ٌ
فقهيٌ  ،فهو ال يكتفي ٌ
ٗبجرد ٌ
الرازم فقد قاؿ ابنو:
فقهيٌا ٌ
دؿ عليو حديث من ٌ
مركايتو استحلف راكيو ،خهد لو هبذا ا٤بسلك ال ٌدقيق اإلماـ أبو حات ٌ
يب  هنى عن بيع الوالء كعن ىبتو .قاؿ خعب :
((
ي
٠بعت أيب كذكر حديث عبد هللا بن دينار عن ابن عمر أ ٌف النٌ ٌ
موجها مسلك اإلماـ خعب ػػ:
ي
استحلفت عبد هللا بن دينار ىل ٠بعتها من ابن عمر؟ فحلف ِف )) .قاؿ أبو حات ػ ٌ
ً
ٍم من األحكاـ عن رسوؿ
(( كاف خعب بصّبا اب٢بديث ج ٌدا فىه نما فيو كأٌ٭با حلٌفو ألنٌو كاف ينكر ىذا ا٢بديث ،يحك ه
()6
ً
ا٤بتنوع لشيوخو
هللا َ ف يشاركو أحد َف يرك عن ابن عمر أح هد سواه ىعل ٍمنا ))  ،ك٭بط اإلماـ خعب يف مسائلو ٌ
يؤٌكد ىذا ا٤بسلك منو.
الركاي
يبلحظ أيضا أ ٌف خيخ خعب إماـ دار ا٥بجرة مالك بن أنس 179ىػ كعصريٌو اإلماـ أاب حنيف يف ظاىر ٌ
َف يراي أيضا أبسا بلعاب ا٢بمار(.)7
السصتيآف ال يرل فيو خيئا ،كبو قاؿ تبلميذه مالك كالثٌورم كأبو حنيف يف
كا٢باصل أ ٌف فقيو البصرة أيٌوب ٌ
السند فسأؿ مباخرة اإلماـ عن رأيو يف ا٤بسأل  ،بل لوال
ٌ
الركاي ا٤بعتمدة عنو ،كاإلماـ خعب حرص على أف يعلو يف ٌ
1
الرجاؿ ػ ػ ركاي ابنو عبد هللا رقم ،836 :كابن ا٤بقرلء يف ا٤بعجم رقم ،281 :من طريق سليماف بن حرب،
( ) أخرجو أٞبد يف العلل كمعرف ٌ
قاؿ :ح ٌدثنا خعب بو.
( )2اتريخ بغداد .219/10
( )3ا١برح كالتٌعديل .126/1
( )4ا٤بصدر نفسو .127/1
5
الرجاؿ للبلصي .352/1
( ) قبوؿ األخبار كمعرف ٌ
( )6ا١برح كالتٌعديل .170/1
7
للشيبآف  ،253/1كالبياف كالتٌحصيل البن رخد .188/1
( ) انظر األصل ٌ
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مسألتو ٌإايه ٤با عرفنا رأيو ،كىذه إحدل فوائد مسائلو لشيوخو أ ٌهنا كثّبا ما كانت ا٤بصدر الوحيد الذم كثٌق لنا آراء
الشيوخ الفقهاء ا٤بسؤكلْب.
أكلئك ٌ

السادس :مسائل معيّنة طرحها اإلماـ شعبة على أكثر من شيخ
ادلبحث ّ
السؤاالت الفقهيٌ الٍب طرحها اإلماـ خعب على أكثر من خيخ ،كتتميٌز
احتفظت لنا ا٤بصادر بعدد كفّب من ٌ
كإما ٚبتلف،
فإما تتوافق أجوبتهم ٌ
السؤاؿٌ ،
السؤاالت ا٤بفردة أنٌو يقرف فيها أكثر من خيخ يطرح عليهم نفس ٌ
ىذه عن ٌ
الصنيع معرف ع ٌدة آراء فقهيٌ يف ا٤بسأل الواحدة ،كمن أخهر خيوخو الذين سلك معهم ىذا
كيتيح لنا خعب هبذا ٌ
السؤاؿ خيصاه الفقيهاف ا١بليبلف الكوفيٌاف ا٢بكم بن عتيب 003ىػ كٞبٌاد بن أيب سليماف
النٌمط من التٌشريك يف ٌ
سألت ا٢بكم كٞبٌادا )) ،كيبدك أنٌو ٝبع مسائلو ٥بما يف
ا٤بتكررة الٍب استعملها ىي قولو مرارا(( :
الصيغ
ي
021ىػ ،ك ٌ
ٌ
اىتم إبمبلئو على طبلبو فقد قاؿ تلميذه يزيد بن زريع البصرم (( :أملى علينا خعب ىذه ا٤بسائل من
كتاب مفرد ٌ
كتابو يعِب مسائل ا٢بكم كٞبٌاد ))(.)1
خاص كىي صادرة من علم ىو
ٌ
كرغم ما حظيت بو ىذه ا٤بسائل الفقهيٌ من خهرة كما حوت من قيم فقهيٌ
يف الوسط العلمي أحد أمراء ا٤بؤمنْب يف ا٢بديث ،فإنٌنا نرصد موقفْب متح ٌفظْب ٘باىها أفصح هبما علماف ابرزاف يف
عهد اإلماـ خعب :
الرجاؿ جرحا كتعديبل
ٌ
األكؿ :حظي ىو اآلخر بلقب إمارة ا٤بؤمنْب يف ا٢بديث كما حظي بو خعب  ،كتكلٌم يف ٌ
كما فعل خعب أيضا ،كىو اإلماـ ا٢بافظ ا١بليل أبو سعيد ٰبٓب بن سعيد القطٌاف البصرم 098ىػ ،كىو يف عداد
لزمت خعب عشرين سن ))( ،)2كأٜبرت
تبلميذ خعب ا٢باملْب عنو العدد ٌ
مركايت ا٢بديث ،بل قاؿ (( :ي
الضصم من ٌ
حٌب قاؿ ا٢بافظ أبو الوليد الطٌيالسي (( :كاف خعب ٰبسن ما ٰبسن
ىذه ا٤ببلزم الطٌويل تشاهبا فيما يتقناف من علم ٌ
()3
مؤرخ
ٰبٓب ))  ،ككاف القطٌاف يف مسائل الفقو ٲبيل إُف رأم اإلماـ أيب حنيف إذا َف يكن عنده يف ا٤بسأل دليل قاؿ ٌ
اإلسبلـ ا٢بافظ الذىيب (( :كاف يف الفركع على مذىب أيب حنيف ()4
ص ))( ،)5ككاف ن ٌقادا
ٌ
ػ فيما بلغنا ػ إذا َف ٯبد النٌ ٌ
الرٞبن بن مهدم حيث قاؿ:
ابرعا ٌ
حٌب إ ٌف خيصو خعب ارتضاه حكما يف قضيٌ كقع فيها ا٣ببلؼ رصدىا اإلماـ عبد ٌ
رضيت ابألحوؿ ػ يعِب ٰبٓب بن سعيد
(( اختلفوا يوما عند خعب فقالوا :اجعل بيننا كبينك حكما فقاؿ :قد
ي
نقدؾ أك من لو مثل
حٌب جاء ٰبٓب فتحاكموا إليو فقضى على خعب  .فقاؿ لو خعب  :كمن يطيق ى
القطٌاف ػ فما برحنا ٌ
نقدؾ اي أحوؿ؟ )).
( )1سّب أعبلـ النٌببلء .214/7
( )2سّب أعبلـ النٌببلء .177/9
( )3سّب أعبلـ النٌببلء .178/9
4
كف من تراب خّب من رأم أيب حنيف ! )) كما يف اتريخ بغداد
( ) غّب خاؼ موقف خعب من آراء اإلماـ أيب حنيف حيث كاف يقوؿٌ (( :
للصطيب البغدادم .573/15
( )5سّب أعبلـ النٌببلء  . 175/9كسبقو إُف ىذا ا٢بافظ ابن معْب حيث قاؿ (( :كاف ٰبٓب بن سعيد يذىب يف الفتول إُف مذىب
الكوفيٌْب )) كما يف اتريخ ابن معْب ركاي ال ٌدكرم .314/4
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كقد علٌق ا٢بافظ ابن ايب حات قائبل (( :ىذه غاي ا٤بنزل إذ اختاره خعب من بْب أىل العلم ،مثٌ بلغ من دالتو
بنفسو كصبلبتو يف دينو أف قضى على خعب ))(.)1

كا٢باصل أ ٌف ٰبٓب القطٌاف كاف مقببل على علم خيصو خعب حريصا على االستفادة منو سول ما كاف عنده من
ردىا ػ ككانت ٦بموع يف صحيف ػ على خيصو خعب  ،نقل ذلك إماـ
مسائل خيصيو ا٢بكم كٞبٌاد فلم يقبل عليها بل ٌ
ا١برح كالتٌعديل ٰبٓب بن معْب فقاؿ (( :قاؿ ٰبٓب بن سعيد :ككانت صحيف فيها مسائل ا٢بكم كٞبٌاد فلم أردىا
كردداها على خعب ))(.)2
خاص كأ ٌف ٰبٓب
صحيف الفقهيٌ الٍب كانت يف حوزة خيصو خعب ٌ ،
الرفض ٥بذه ال ٌ
كليس يف ا٤بصادر ما ٌ
يربر ىذا ٌ
نصا ،كأبو حنيف ىو تلميذ للحكم بن عتيب
القطٌاف ػ كما سبق ػ كاف ٲبيل إُف رأم اإلماـ أيب حنيف فيما ال ٯبد فيو ٌ
نص ،بل كاف أبو حنيف
كٞبٌاد بن أيب سليماف ،ك٥بما آراء فقهيٌ كثّبة ىي اجتهادات خصصيٌ يف قضااي َف يرد فيها ٌ
مهتما ٗبسائل خيصو ٞبٌاد الٍب كاف يلقيها يف ٦بالسو العلميٌ ككاف يقوؿ (( :جلست إُف ٞبٌاد فكنت أ٠بع مسائلو
ٌ
فأحفظ قولو ،مثٌ يعيدىا من الغد فأحفظها كٱبطئ أصحابو فقاؿ :ال ٯبلس يف صدر ا٢بلق ٕبذائي غّب أيب
حنيف ))(.)3
الركاة عن خعب  ،ككاف
الثٌآف :قاضي م ٌك اإلماـ ا٢بافظ أبو أيٌوب سليماف بن حرب البصرم 224ىػ أحد ٌ
يتكلٌم يف ا٢بديث كيف الفقو ،كلو على خيصو خعب مبلحظتاف:
الشيصْب ،كيف
 1ػ أ ٌف مسائلو عن خيصيو ا٢بكم كٞبٌاد ليست من نسجو كإٌ٭با ىيٌأىا لو أحدىم فطرحها على ٌ
ذلك قاؿ سليماف بن حرب (( :بلغِب أ ٌف مسائل ا٢بكم كٞبٌاد كتبت لو فسأ٥بما عنها كىي مكتوب معو))(.)4
كا١بواب عن ىذا من ستٌ أكجو:
صح النٌقل ك٥بذا ص ٌدر ا٣برب بصيغ ببلغ كىي دالٌ على االنقطاع كما ال
أ ػ أ ٌف ابن حرب ليس متأ ٌكدا من ٌ
ٱبفى.
ب ػ أ ٌف العاَف قد يكلٌف غّبه من طلبتو لينسخ لو ما ىيٌأه من أسئل ينوم طرحها على من يريد من خيوخ
الفقو كالفتول يف عصره ،كال غضاض يف ىذا ا٤بسلك بتاات.
ا٤بتأمل فيما طرحو اإلماـ خعب على خيصيو ا٢بكم كٞبٌاد كغّبٮبا يبلحظ أحياان تنقّبه فيما يطرحو من
ج ػ أف ٌ
()5
عما
مسائل ،كمباحثتو ٥بما كلغّبٮبا من خيوخو عن مستندىم فيما ٯبيبوف  ،فإذا عزيت لشعب ىذه ا٤بباحث كالتٌنقّب ٌ
السؤاؿ الذم كاف سببا للجواب.
السائل فأكُف أف يعزل إليو ىو ٌ
نص ٌ
يف جواب ٌ
( )1مق ٌدم ا١برح كالتٌعديل  232/1ػ .233
( )2اتريخ ابن معْب ػ ركاي ال ٌدكرم .314/4
( )3اتريخ بغداد .444/15
( )4ا٤بعرف كالتٌاريخ .283/2
5
قلت ٤بعاكي بن ٌقرة ػ كذكر حديثا ػػ :من ح ٌدثك بو؟ قاؿ :ح ٌدثنيو فبلف،
خاص فيما كاف لو صل اب٢بديث كأسانيده قاؿ خعب  :ي
() ٌ
علي بن ا١بعد يف مسنده رقم 44 :من طريق أيب داكد الطٌيالسي عن خعب بو.
ي
اسَبحت من رىقك اي خعب  .ذكر ىذا ا٢بافظ ٌ
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السؤاؿ كصائغو بنفسو ،كاإلماـ خعب
د ػ أ ٌف األصل فيمن يقوؿ(( :
ي
سألت فبلان )) أف يكوف ىو صاحب ٌ
أم
ٌ
السائل ا٢بقيقي خصص آخر أخفاه عن األنظار ،ك ٌ
السائل بينما ٌ
حج إماـ كمن ا٤بستبعد أف ي ٌدعي أنٌو ىو ٌ
الصنيع الذم ال يليق إبماـ لقبو يف األكساط العلميٌ (( أمّب ا٤بؤمنْب يف ا٢بديث )).
مصلح لو يف مثل ىذا ٌ
ىػ ػ أ ٌف أحد تبلميذ خعب كىو أبو معاكي يزيد بن زريع البصرم قد عزا ىذه ا٤بسائل بشكل جازـ إُف خيصو
خعب فقاؿ ػ كما سبق قريبا ػػ (( :أملى علينا خعب ىذه ا٤بسائل من كتابو يعِب مسائل ا٢بكم كٞبٌاد))(.)1
مركايتو السنٌ كمن ابب التٌف ٌقو كال ٌدراي يستفصل
ك ػ كأل ٌف كثّبا من مسائل خعب ٥با أجوبتها فيما ٰبفظو من ٌ
ركايت من أحكاـ.
عما دلٌت عليو تلك ا٤ب ٌ
خيوخو ٌ
 2ػ ا٤ببلحظ الثٌاني الٍب أبداىا سليماف بن حرب على خيصو خعب ىي عدـ درايتو ٔبواب سؤاؿ يف ابب
كقعت فيو فأرة فماتت؟ فلم ٯببو كَف ٰبسن
حضرت خعب كسئل عن صحن
الطٌهارة طرح عليو كيف ذلك قاؿ(( :
ٍ
ي
ٯبيبو))(.)2

ٱبفى.

كا١بواب من أربع كجوه:
يدؿ على عدـ معرف أجوب مسائل أخرل يف الفقو كما ال
أ ػ عدـ معرف اإلماـ خعب جواب مسأل كاحدة ال ٌ

متصصص يف ا٢بديث كَف يعرؼ منو تص ٌدر ٤بمارس الفتول.
ب ػ أنٌو عاَف
ٌ
ج ػ أ ٌف عدـ ا١بواب أحياان أك قوؿ ال أدرم تع ٌد منقب للعاَف ال مثلب .
د ػ أ ٌف يف ٨بزكف حفظ خعب ما فيو جواب عن ىذا السؤاؿ كىو ما ركاه عن خيصو ٠باؾ عن عكرم عن ابن
عبٌاس رضي هللا عنهما أنٌو سئل عن فأرة كقعت يف ٠بن جامد؟ فأمر أف تلقى كما حو٥با كيؤكل بقيٌتو(.)3
األم ابن عبٌاس أفٌب يف ركاي خعب إبلقاء الفأرة كما حاـ حو٥با ٩بٌا يغلب على الظٌن أنٌو فسد من
فهذا حرب ٌ
فأم فرؽ بْب فأرة كقعت يف صحن فيو
السمن أكبل تفاداي إلىدار الطٌعاـ ببل معُبٌ ،
جراء ٌ
ٌ
الرائح  ،كيستفاد من بقيٌ ٌ
تورع من جه أ ٌف ابن عبٌاس سئل عن
طعاـ أك فيو ٠بن ،كال أحسب مثل ىذا ٱبفى على إماـ كشعب  ،إال أف يكوف ٌ
٠بن جامد ك ٌأما خعب فسئل عن طعاـ قد يكوف سائبل ال جامدا ،فتوقٌف عن ا١بواب مراعاة ٥بذا الفرؽ.
كا٢باصل أ ٌف خعب لو مسائل فقهيٌ كفّبة طرحها على أكثر من خيخ من خيوخو ،أكرد يف البداي ٟبس مسائل
على جه التٌفصيل ،مثٌ أردؼ أخرل سردا كتوثيقا دكف إطال .
الصالة
ادلسألة األوىلّ :
الَببّع يف ّ
الَببٌع يف
كايت خعب ما أسنده إُف ثبلث من أصحاب رسوؿ هللا  اختلف آراؤىم يف مسأل ٌ
من ٝبل مر ٌ
الصبلة يعِب
األم عبد هللا بن عبٌاس رضي هللا عنهما فركل خعب بسنده أنٌو كاف يكره ٌ
الَببٌع يف ٌ
ٌ
الصبلة أحدىم حرب ٌ

( )1سّب أعبلـ النٌببلء .214/7
( )2سّب أعبلـ النٌببلء .214/7
( )3أخرجو ابن أيب خيب يف مصنٌفو  129/5من طريق غندر عن خعب بو.
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بذلك صبلة الت ()1
الصبلة( ،)2كركل مثلو
طوع  ،كركل عن خادـ رسوؿ هللا  أنس بن مالك هنع هللا يضر أنٌو كاف يَببٌع يف ٌ
ٌ ٌ
()3
طوع ،كىذا
عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما  ،فأنس كابن عمر قائبلف اب١بواز ،كابن عبٌاس قائل بكراىتو يف التٌ ٌ
االختبلؼ حدا ابإلماـ خعب أف يسأؿ ثبلث ن من خيوخو الفقهاء عن آرائهم يف ا٤بسأل مقابل ما ركاه عن ثبلث و من
الصحاب :
ٌ
٧بمد بن سّبين :كاف عبد هللا بن عمر يفعلو(.)4
سألت قتادة عن ٌ
0ػ ي
الَببٌع يف ٌ
الصبلة؟ فقاؿ :قاؿ ٌ
ابن عبٌاس كرىو(.)5
سألت ا٢بكم عن ٌ
2ػ ي
الَببٌع يف ٌ
الصبلة؟ فكرىو كقاؿ :أحسب ى
الصبلة(.)6
سألت ٞبٌادا فقاؿ :ال أبس بو يعِب ٌ
4ػ ي
الَببٌع يف ٌ
األئم قصدىم خعب بسؤاؿ كاحد كىذا فيو دالالت ع ٌدة:
فهؤالء ثبلث من ٌ
ا٤بركايت ما قد يكوف فيو خيء من تعارض كاختبلؼ ٰبتاج إُف توجيو أك ٝبع يزكؿ
األكُف :يف جعب خعب من ٌ
بو التٌعارض.
الثٌاني  :حرصو على معرف كجه نظر خيوخو ا٤بتعاصرين.
الثٌالث  :أدبو يف طرح ا٤بسائل فهو يسأؿ خيصا عن مسأل فيجيبو ٔبواب خبلؼ ما أجاب بو خيصو اآلخر،
كال ٱبرب أحدىم ٔبواب اآلخر.
الشرعي فيما يطرحو من مسائل.
الرابع  :ا٢برص على معرف ا٢بكم ٌ
ٌ
الضرير
ك ٌ
السدكسي البصرم ٌ
الشيوخ الثٌبلث ىم ا٢بكم بن عتيب الكندم الكويف 003ىػ ،كقتادة بن دعام ٌ
008ىػ ،كٞبٌاد بن أيب سليماف الكويف 021ىػ.
الشعر
ٙبوؿ خعب من دراس األدب ك ٌ
السبب يف ٌ
ٌأما ا٢بكم فكاف عاَف أىل الكوف كفقيههم ،كىو الذم كاف ٌ
إُف ا٢بديث كالفقو ،ككانت لشعب ع ٌدة مسائل يف الفقو طرحها عليو كما سبق ،كأخرل يف ا١برح كالتٌعديل( ،)7ككاف
ا٢بكم فقيها ابرعا عاِف ا٤بكان .
حٌب قاؿ سيٌد
كعوضو هللا بذاكرة عبقريٌ كحافظ عجيب ٌ
ا٤بفسر ا٤بشهور ككاف ضريرا ٌ
ك ٌأما قتادة فهو اإلماـ ٌ
اقي أحفظ من قتادة))( ،)8كٝبع أيضا ػ إضاف للتٌفسّب ػ دراي كاسع
التٌابعْب سعيد بن ا٤بسيٌب (( :ما أاتٓف عر ٌ
حٌب قاؿ اإلماـ أٞبد(( :كاف قتادة عا٤با ابلتٌفسّب كابختبلؼ العلماء ))(.)1
ابلفقو كاختبلؼ أىلو ٌ
1
الرٌزاؽ يف ا٤بصنٌف  ،467/2رقم.4109 :
( ) أخرجو عبد ٌ
2
السنن الكربل  ،434/2رقم.3665 :
( ) أخرجو البيهقي يف ٌ
3
السنن الكربل  ،434/2رقم.3665 :
() ٌ
( )4ا٤بصدر نفسو.

5
السنن الكربل  434/2عن خعب بو.
( ) أخرجو ابن أيب خيب يف ا٤بصنٌف  ،33/2كابن ا١بعد يف ا٤بسند رقم ،289 :كمن طريقو البيهقي يف ٌ

( )6ا٤بصدر نفسو رقم 378 :عن خعب بو.
( )7ينظر طبقات ابن سعد  ،297/6كا٤بعرف كالتٌاريخ  795/2للفسوم.
( )8ا١برح كالتٌعديل البن أيب حات .133/7
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الشيخ الثٌالث ىو ٞبٌاد بن أيب سليماف الكويف 021ىػ فقيو العراؽ كأحد من أكثر عنو خعب طرحا للمسائل
ك ٌ
اختص بصحب الفقيو ا٤بشهور إبراىيم بن يزيد النٌصعي ،كأخذ عنو علما ٝبٌا كما
الفقهيٌ  ،ككاف ٞبٌاد ابرعا يف الفقو،
ٌ
تق ٌدـ أيضا.
جدير ابل ٌذكر أ ٌف ٞبٌادا انتقد عليو القوؿ إبرجاء الفقهاء كَف ٲبنع ذلك خعب أف يركم عنو ا٢بديث كيطرح عليو
مسائل الفقو.
إٓف أف أكوف اتبعا
كنت إماما يف أصحابك فصالفتهم
فصرت اتبعا .قاؿٌ :
ى
كنت رأسا ك ى
٢بماد :ى
قاؿ معمر :ي
قلت ٌ
ا٢بق خّب من أف أكوف رأسا يف الباطل.
يف ٌ
الصبلة كالٌزكاة من اإلٲباف
ٙبوؿ مرجئا إرجاء الفقهاء كىو أ ٌهنم ال يع ٌدكف ٌ
قاؿ ال ٌذىيب (( :يشّب معمر إُف أنٌو ٌ
غلو اإلرجاء من قاؿ :ال
لفظي إف خاء هللا ،كإٌ٭با ٌ
كيقولوف :اإلٲباف إقرار ابللٌساف ،كيقْب يف القلب ،كالنٌزاع على ىذا ٌ
يضر مع التٌوحيد ترؾ الفرائض ))(.)2
ٌ
ابلركاي ك٥بذا قاؿ خعب  (( :كاف ٞبٌاد صدكؽ اللٌساف ))(.)3
فهذا اال ٌاهاـ ال صل لو ٌ
اللٌطيف يف األمر أ ٌف ا٢بكم بن عتيب ركل عن ٞبٌاد بن أيب سليماف كىو ػ أعِب ا٢بكم ػ أكرب من ٞبٌاد ،فهو
من ركاي األكابر عن األصاغر ،ككبلٮبا رأس كفقيو ٗبدين الكوف  ،كخعب عنهما ركل ،كعليهما طرح مسائلو ،كيبدك
أ ٌف طرح نفس ا٤بسأل عليهما ال يعِب أ ٌهنما كاان يف ٦بلس كاحد كليس من خأف طالب العلم أف يفعل ذلك مع خيوخو
الشيصْب مع اآلخر.
أحد ٌ
كا٤بصترب ٥بما ،بل جاء عن خعب ما يشّب إُف كراىتو أف يراه ي
فكرىت أف
الس ٌك ،
ي
قاؿ خعب  (( :ي
كنت أمشي مع ٞبٌاد بن أيب سليماف فتل ٌقاان ا٢بكم قد أقبل ٫بوان يف ٌ
كدخلت دارا كراىي أف يرآف ا٢بكم مع ٞبٌاد ))(.)4
فنزعت يدم من يد ٞبٌاد،
يلقاان،
ي
ي
كىذا ٰبتمل أحد أمرين:
األكؿ :حياءه غلب خعب فرأل أف ال ٰبزف أحد خيصيو بتواجده مع قرينو.
ٌ
تبُب ٞبٌاد القوؿ ابإلرجاء ا٤بشار إليو سابقا ،كخشي خعب أف ٲبتنع ا٢بكم من
الثٌآف :أف يكوف ذلك بعدما ٌ
عصرم خعب اإلماـ سفياف
لعل ما يعضد ىذا صنيع
ٌ
إفادتو ٗبا جرت عادتو بو من أجوب ا٤بسائل الفقهيٌ كغّب ذلك ،ك ٌ
الثٌورم الذم قاؿ (( :كنٌا أنيت ٞبٌادا خفي ن من أصحاب إبراىيم ))(.)5
كال يعِب ىذا أ ٌف ىذين الفقيهْب َف يكن ٯبمعها ٦بلس فقد ركل ابن ا١بعد من طريق ابن إدريس عن أبيو قاؿ:
مرة،
(( ر ي
أيت ا٢بكم كٞبٌادا يف ٦بلس ٧بارب كىو على القضاء ،كأحدٮبا عن ٲبينو كاآلخر على مشالو ،فينظر إُف ىذا ٌ
مرة ))( ،)1كما ذلك إال ثق بعلمهما فكاان كا٤بستشارين لو يف األحكاـ القضائيٌ .
كإُف ىذا ٌ
( )1سّب أعبلـ النٌببلء .276/5
( )2ا٤بصدر نفسو.
( )3ا٤بصدر نفسو .234/5
4
الضعفاء الكبّب للعقيلي .303/1
() ٌ
( )5معرف الثٌقات للعجلي ص .132
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العاـ يف تلك الفَبة الٍب طرح فيها اإلماـ خعب ما طرح من مسائلو على
ا١بو ٌ
كل ما سبق يكشف لنا عن ٌ
إ ٌف ٌ
خيوخو ،كمدل حرصو على االستفادة منهم ٝبيعا ،كعدـ اىتبالو ٗبا رمي بو بعضهم ٩بٌا ال يقدح يف عدالتهم ،كال ٲبنع
مثل خعب أف يشبع هنمتو العلميٌ منهم.

ادلسألة الثّانية :عْب األضحية يكوف فيها البياض وحكم البَباء
كسألت ٞبٌادا فلم يكرىها.
سألت ا٢بكم عن عْب األضحي يكوف فيها البياض؟ فكرىها،
عن خعب قاؿ:
ي
ي
كسألت ٞبٌادا فكرىها.
فرخص فيها،
كسألت ا٢بكم عن البَباء ٌ
ي
ي
يستحب من األضحي كما يكره منها(.)2
أكرد ا٤بسأل البغوم ٙبت ابب :ما
ٌ
ابلبْب بل ىو عور خفيف ال ٲبنع من إجزاء األضحي  ،كالذم
كالبياض :عيب يف عْب األضحي لكنٌو ليس ٌ
ا٤بؤدم لعمى إحدل العينْب فضبل عن كليهما ،كقد ركل اإلماـ خعب عن سليماف بن عبد
ا١بلي ٌ
ٲبنع ىو العور ٌ
البْب ٌ
الرٞبن ،عن عبيد بن فّبكز قاؿ:
ٌ
سألت الرباء بن عازب ما ال ٯبوز يف األضاحي؟ فقاؿ :قاـ فينا رسوؿ هللا  كأصابعي أقصر من أصابعو،
((
ي
بْب
مرضها ،كالعرجاء ٌ ه
كأانملي أقصر من أانملو فقاؿ :أربع ال ٘بوز يف األضاحي :العوراء ٌ ه
بْب ي
بْب ىعػ ىػويرىا ،كا٤بريض ٌ ه
ٙبرمو على
نقص ،قاؿ :ما
قلتٌ :
ى
ظلعيها ،كالكسّب الٍب ال تنقي .قاؿ :ي
الس ٌن ه
كرىت فدعو كال ٌ
فإٓف أكره أف يكوف يف ٌ
أحد ))(.)3
فهذا ا٢بديث من ركاي اإلماـ خعب كفيو التٌصريح بعدـ إجزاء األضحي بيٌن العور ،كىو َف يسأؿ خيصيو عن
البْب عورىا أل ٌف ذلك كا٤بتٌفق عليو كإٌ٭با سأ٥بما عن كصف البياض كباحث مستشكل :ىل ىو عور عادم أك
العوراء ٌ
عور ٌبْب ،فا٢بى ىك يم أجابو ابلكراى دالل على أنٌو يراه عورا بيٌنا ،بينما ٞبٌاد نفى الكراى دالل على أنٌو عنده عور عادم
مقرر يف األصوؿ.
بسيط ال يؤثٌر ،ككبل ا١بوابْب ال ينفي ا١بواز أل ٌف الكراى ال تنافيو كما ىو ٌ
الشاة ال ألي ٥با أك مقطوع ال ٌذنب( ،)4كقد سأؿ خعب أيضا خيصْب عنها؛ فا٢بكم أجابو
ٌأما البَباء :فهي ٌ
الشاة ببل إلي و كذىنى و
ب
ابلَبخيص ،كٞبٌاد ابلكراى  ،أم ٮبا مشَبكاف يف ا١بواز ،كاب١بواز مطلقا قاؿ ا٢بنابل سواء كلدت ٌ
ٌ
كل ذلك ال ٲبنع عندىم اإلجزاء(.)5
أك قطعا بعد ذلك أك قطع من ذنبها النٌصف أك الثٌلث ٌ
جدير ابل ًٌذكر أ ٌف يف ا٤بسأل حديثْب غريبْب ركاٮبا خيصاف كوفياف من خيوخ اإلماـ خعب ٮبا جابر بن يزيد
ا٢بجاج بن أرطاة النٌصعي القاضي 033ىػ (( مفٍب الكوف مع اإلماـ أيب حنيف ))(.)1
ا١بعفي 028ىػ ك ٌ
( )1مسند ابن ا١بعد رقم.316 :
2
السنٌ للبغوم .340/4
( ) خرح ٌ
3
الَبمذم  ،85/4رقم ،1497 :كالنٌسائي  ،214/7رقم ،4369 :كابن ماجو ،320/4
( ) أخرجو أبو داكد  ،427/4رقم ،2802 :ك ٌ
الَبمذم (( :ىذا حديث حسن صحيح ال نعرفو إال من حديث عبيد بن فّبكز
رقم 3144 :كغّبىم من طرؽ عن خعب بو .قاؿ ٌ
عن الرباء ،كالعمل على ىذا ا٢بديث عند أىل العلم )).
( )4انظر ا٢باكم الكبّب  ،83/15كا٤بغِب  ،376/3كا٤بصباح ا٤بنّب .35/1
( )5انظر ا٤بغِب  ،442/9كخرح منتهى اإلرادات .603/1
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احتجوا أبثرين رديئْب:
يضحى ابألبَب ،ك ٌ
قاؿ ابن حزـ الظٌاىرم (( :أجاز قوـ أف ٌ
ألضحي بو ،فعدا
يت كبشا
٧بمد بن قرظ عن أيب سعيد قاؿ :اخَب ي
ٌ
أحدٮبا :من طريق جابر ا١بعفي عن ٌ
ضح بو.
ئب على ىذنىبًو فقطعو،
ي
يب ؟ فقاؿٌ :
ال ٌذ ي
فسألت النٌ ٌ
أيضحى ابلبَباء؟ قاؿ :ال أبس هبا.
يب  سئل
ٌ
كاآلخر :من طريق ٌ
ا٢بجاج بن أرطاة عن بعض خيوخو أ ٌف النٌ ٌ
يح ))(.)2
جابر ك ٌذاب ٌ
كحجاج ساقط ،كعن بعض خيوخو ر ه
الرأم
فابن حزـ كما نبلحظ ٌ
ضعف ا٢بديثْب كطعن يف خيصي خعب  ،بينما اإلماـ خعب قىػٍبػلىوي كاف حسن ٌ
فيهما:
ك٠بعت فهو من أكثق
فقاؿ عن جابر ا١بعفي كلمتيو (( :صدكؽ يف ا٢بديث )) (( ،كاف جابر إذا قاؿ ح ٌدثنا
ي
النٌاس ))(.)3
ك٧بمد بن
ا٢بجاج بن أرطاة فركل أبو خهاب ا٢بنٌاط (( :قاؿ ِف خعب  :عليك
ٌ
ك ٌأما ٌ
اب٢بجاج بن أرطاة ٌ
إسحاؽ ))(.)4

يصرح فيو ابلتٌحديث
لكن ٌ
بغض النٌظر عن رأم ابن حزـ يف خيصي خعب فا٢بديث ٌ
األكؿ عنعنو جابر كَف ٌ
ا٢بجاج بن أرطاة فقد ركاه عن بعض
كتلميذه خعب قد نبٌو إُف أٮبيٌ تصرٰبو ابلتٌحديث فيما يركيو .ك ٌأما حديث ٌ
الركاي .
خيوخو كىذا إهباـ قادح يف ٌ
الكوفيْب َف يكن عن فراغ ففي جعبتو حتما ما ركاه خيصاه
كا٢باصل أ ٌف مساءل خعب لشيصيو ا٢بكم كٞبٌاد
ٌ
ا٢بجاج اللٌذاف معهما حديثاف يدالٌف على جواز التٌضحي ابلبَباء ،كاب١بواز أيضا خيصاه
الكوفياف اآلخراف جابر ك ٌ
األكالف ٮبا قائبلف.
ٌ
الشاة البَباء إذا قطع
خاص ٤بعاصر خعب اإلماـ أيب حنيف الذم كاف يرل التٌفصيل يف ٌ
بقي أف يشار إُف رأم ٌ
أقل أجزأت يف األضحي  ،كإف كاف أكثر من الثٌلث َف ٘بزلء(.)5
ىذنىػبيها فإف كاف ا٤بقطوع ىو الثٌلث أك ٌ
خاص كىو كاف لو موقف متح ٌفظ من بعض آراء اإلماـ كتفصيبلتو
كىو تفصيل ال أحسب خعب يرتضيو ٌ
كف من
السنٌ  ،بل نقل ٰبٓب بن سعيد القطٌاف عن خعب أنٌو كاف يقوؿٌّ (( :
الفقهيٌ الٍب تفتقر إُف أدلٌ من الكتاب ك ٌ
()6
ا٢بجاج بن أرطاة راكم
تراب خّب من رأم حنيف ! ))  .ىذا مع العلم أ ٌف اإلماـ أاب حنيف صاحب ىذا التٌفصيل ك ٌ
حٌب
حديث ا١بواز كاان ٮبا القائماف بشؤكف الفتول يف مدين الكوف لكن خهرة أيب حنيف
ٍ
ا٢بجاج ٌ
طغت على خهرة ٌ

( )1سّب أعبلـ النٌببلء .68/7
( )2ا﵀لٌى .12/6
( )3اهذيب الكماؿ .465/4
( )4ا١برح كالتٌعديل البن أيب حات .155/3
5
الصغّب ػ ػ مع خرحو النٌافع الكبّب ص .473
( ) ا١بامع ٌ
( )6اتريخ بغداد .573/15
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ا٢بجاج ػ من طبق أيب حنيف اإلماـ يف العلم ،لكن رفع هللا أاب حنيف ابلورع كالعبادة ،كَف
قاؿ ال ٌذىيب ((:كىو ػ يعِب ٌ
الرفع  ،فرٞبهما هللا ))(.)1
ينل ٌ
حجاج بن أرطاة تلك ٌ
السالـ على النّساء
ادلسألة الثّالثةّ :
الشابٌ كالعجوز .كقاؿ ا٢بكم :كاف
عن خعب قاؿ:
السبلـ على النٌساء فكرىو على ٌ
ي
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن ٌ
كل أحد(.)2
كل أحد .ي
قلت :النٌساء؟ قاؿ :على ٌ
خريح يسلٌم على ٌ
السبلـ على النٌساء ركل خعب عن جابر بن يزيد ا١بعفي قاؿ :ح ٌدثِب رجل عن طارؽ التٌميمي
كيف ابب إلقاء ٌ
عليهن(.)3
مر بنساء فسلٌم
ٌ
عن جرير أ ٌف رسوؿ هللا ٌ 
الرأم
الرجل كجهال خيصو طارؽ ،جابر ا١بعفي ضعٌفوه غّب أ ٌف خعب كاف حسن ٌ
كىذا إسناد ضعيف إلهباـ ٌ
()4
الصنيع
ك٧بمد بن إسحاؽ فصدكقاف يف ا٢بديث ))  ،كاعترب أىل ا٢بديث ىذا ٌ
فيو فقاؿ عنوٌ (( :أما جابر ا١بعفي ٌ
()5
كل
من اإلماـ خعب خذكذا ٌ
حٌب قاؿ ا٢بافظ ال ٌذىيب (( :كثٌقو خعب فش ٌذ )) ٌ ،
لكن ا٢بديث لو ما ٌ
يقويو على ٌ
حاؿ(.)6
يب  يف ىذا ا٢بديث إٌ٭با سلٌم على ٦بموع من النٌساء
ك ٌ
السبلـ على النٌساء األجنبيٌات منوط بعدـ الفتن  ،كالنٌ ٌ
منهن.
كالسبلـ على كاحدة ٌ
السبلـ على ٦بموع النٌساء ليس ٌ
ك ٌ
خاابت كعجائز إٌ٭با ىو على رأم الكوفيْب يف ا٤بسأل  ،كنىػ ىق ىل
للسبلـ على النٌساء مطلقا ٌ
ككراى ا٢بكم ك ٌ
ا٢بماد ٌ
خيصو ا٢بكم رأاي آخر كىو ا١بواز قاؿ بو قاضي الكوف اإلماـ خريح بن ا٢بارث الكندم 78ىػ ،كا٣ببلؼ يف
لشعب
ي
الرسوؿ  أصل يف
ا٤بسأل قدٔف مشهور بْب الفقهاء ،كعلى القوؿ اب١بواز فهو منو هط أبمن الفتن ببل ريب ،كفعل ٌ
ا١بواز.
الرجاؿ على
قاؿ ابن عبد ٌ
السبلـ على النٌساء فقاؿ منهم قائلوف :ال يسلٌم ٌ
السلف كا٣بلف يف ٌ
الرب (( :اختلف ٌ
الرجل على ا٤برأة
النٌساء إذا َف يكن منهم ذكات ٧برـ ،ك٩بٌن قاؿ ذلك الكوفيٌوف  ...كقاؿ آخركف :جائز أف يسلٌم ٌ
يب  أنٌو سلٌم على النٌساء كفيو األسوة
ا٤بتجالٌ دكف ٌ
الشابٌ الٍب ٱبشى من ٌ
ردىا الفتن  .قاؿ أبو عمر :قد جاء عن النٌ ٌ
ا٢بسن ))(.)7
اذلرة )
الرابعة ّ :
السنّور ( ّ
ادلسألة ّ
ذتن ّ

( )1اتريخ اإلسبلـ .839/3
( )2مصنٌف ابن أيب خيب  252/5من طريق ككيع عن خعب بو.
( )3أخرجو أٞبد يف ا٤بسند  493/31من طريق غندر عن خعب بو ،كيف إسناده ضعف ينجرب.
4
الرجاؿ لئلماـ أٞبد .214/3
( ) العلل كمعرف ٌ
( )5الكاخف لل ٌذىيب .288/1
6
الصحيح لؤللبآف رقم.2139 :
( ) انظر سلسل األحاديث ٌ
7
الرب .466/8
( ) االستذكار البن عبد ٌ
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السنٌور؟ فقاال :ال أبس بو(.)1
عن خعب قاؿ :ي
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن ٜبن ٌ
٧بمد بن مسلم بن تدرس ا٤ب ٌكي يف إحدل مسائلو ١بابر بن عبد هللا هنع هللا يضر قاؿ:
جدير ابل ٌذكر أ ٌف أاب ٌ
الزبّب ٌ
()2
يب  عن ذلك ))( ،)3كىو حديث صحيح تل ٌقاه
ي
سألت جابرا عن ٜبن الكلب ك ٌ
السنٌور؟ قاؿ (( :زجر النٌ ٌ
أئم
الزبّب قاؿ ال ٌذىيب (( :كىو ػ يعِب أاب ٌ
الرأم يف أيب ٌ
الزبّب ػ من ٌ
سيء ٌ
العلماء ابلقبوؿ ،غّب أ ٌف اإلماـ خعب كاف ٌ
العلم ،اعتمده مسلم ،كركل لو البصارم متابع ن ،كقد تكلٌم فيو خعب لكونو اسَبجح يف ا٤بيزاف .كجاء عن خعب أنٌو تركو
()4
فلعل ا٢بديث بلغ خعب كَف يعمل بو نظرا لرأيو يف راكيو
لكونو يسئ صبلتو .كقيل :ألنٌو رآه ٌ
مرة ٱباصم ففجر )) ٌ ،
الزبّب ا٤ب ٌكي ،أك ىو على رأم أكثر العلماء يف أتكيل ا٢بديث.
أيب ٌ
كالوحشي الذم
متأكؿ على أنٌو إٌ٭با كره من أجل أحد معنيْبٌ :إما ألنٌو
السنٌور ٌ
قاؿ ا٣بطٌايب (( :النٌهي عن بيع ٌ
ٌ
يصح التٌسليم فيو ،كذلك ألنٌو ينتاب النٌاس يف دكرىم كيطوؼ عليهم فيها مثٌ يكاد ينقطع عنهم،
ال ٲبلك قياده كال ٌ
حٌب ال
يتوحش بعد األنوس كيتأبٌد ٌ
كليس كال ٌدك ٌ
اب الٍب تربط على األكادم كال كالطٌّب الذم ٰببس يف األقفاص ،كقد ٌ
يقرب كال يقدر عليو  ...كا٤بعُب اآلخر أف يكوف إٌ٭با هنى عن بيعو لئبل يتمانع النٌاس فيو كليتعاكركا ما يكوف منو يف
دكرىم فّبتفقوا بو ما أقاـ عندىم كال يتنازعوه إذا انتقل عنهم إُف غّبىم تنازع ا٤ببلؾ يف النٌفيس من األعبلؽ .كقيل إٌ٭با هنى
نسي .كقد تكلٌم بعض العلماء يف إسناد ىذا ا٢بديث كزعم أنٌو غّب اثبت عن النٌيب  .ك٩بٌن
عن بيع
الوحشي منو دكف اإل ٌ
ٌ
السنٌور ابن عبٌاس كإليو ذىب ا٢بسن البصرم كابن سّبين كا٢بكم كٞبٌاد ،كبو قاؿ مالك بن أنس كسفياف الثٌورم
أجاز بيع ٌ
الشافعي كأٞبد كإسحاؽ .ككره بيعو أبو ىريرة كجابر كطاككس ك٦باىد))(.)5
الرأم ،كىو قوؿ ٌ
كأصحاب ٌ
ادلسألة اخلامسة :نكاح احملرـ
()6
ا٢بجاج
عن خعب قاؿ:
ي
يتزكج؟ قاال :ال أبس بو  .كقد ركل خعب عن خيصيو ٌ
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن ا﵀رـ ٌ
تزكج ميمون كىو ٧برـ(.)7
بن أرطاة كيعقوب بن عطاء ٌأهنما ٠بعا عطاءن ٰب ٌدث عن ابن عبٌاس أ ٌف رسوؿ هللا ٌ 
ففيو دليل على جواز نكاح ا﵀رـ ،لكن يف جعب خعب ركاي ٚبالف ىذا ٛباما فقد ركل عن خيصو ا٢بكم بن
تزكج رسوؿ هللا  ميمون كىو ٧برـ ))( .)8لكنٌها ركاي مرسل فيزيد بن
عتيب الكويف عن يزيد بن
األصم قاؿ (( :ما ٌ
ٌ
يب  ،فعند خعب ركايتاف إحداٮبا مثبت كاألخرل انفي  ،كمثل ىذا التٌعارض يستدعي ٕبثا
ٌ
األصم اتبعي َف يدرؾ النٌ ٌ
( )1مصنٌف ابن أيب خيب  402/4من طريق ابن إدريس عن خعب بو.
2
الصحايب ا١بليل جابر بن عبد هللا األنصارم طرح عليو عدد من التٌابعْب مسائل فقهيٌ قيٌم جديرة أف ٘بمع ،كمن ٝبل
( ) ا٤ببلحظ أ ٌف ٌ
الزبّب ا٤ب ٌكي كغّبٮبا من األعبلـ.
سائليو كىب بن منبٌو كأبو ٌ
( )3أخرجو مسلم يف صحيحو  ،1199/3رقم.1569 :
( )4ميزاف االعتداؿ .37/4
5
السنن .130/3
( ) معاَف ٌ
( )6مصنٌف ابن أيب خيب  151/3من طريق غندر عن خعب بو.
7
٧بمد بن جعفر عن خعب بو.
السنن الكربل  ،183/5رقم 5384 :من طريق ٌ
( ) أخرجو النٌسائي يف ٌ
8
٧بمد بن جعفر عن خعب بو.
( ) أخرجو أٞبد يف ا٤بسند  356/4من طريق ٌ
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لعل مثل ىذا التٌعارض من ٝبل ما ٰبمل اإلماـ خعب على طرح مسائل فقهيٌ على خيوخو من ابب التٌف ٌقو ك٧باكل
ك ٌ
تزكج ميمون كىو حبلؿ غّب ٧برـ ،كيف
يب ٌ 
ا١بمع بْب األخبار ا٤بتعارض ظاىرا ،لكن الذم عليو ا١بمهور أ ٌف النٌ ٌ
الباب حديث عثماف بن ع ٌفاف هنع هللا يضر مرفوعا (( :ال يىنكح ا﵀رـ كال يينكح كال ٱبطب ))( ،)1كقد قاؿ ا٢بافظ ابن
حجر:
(( اختلف العلماء يف ىذه ا٤بسأل فا١بمهور على ا٤بنع ٢بديث عثماف  ...كأجابوا عن حديث ميمون أبنٌو
ا٢بج  ،كأل ٌهنا ٙبتمل ا٣بصوصيٌ فكاف ا٢بديث يف النٌهي عن ذلك أكُف
اختلف يف الواقع كيف كانت كال تقوـ هبا ٌ
أبف يؤخذ بو ))(.)2

فهاتو ٟبس مسائل طرحها اإلماـ خعب على أكثر من خيخ ،كيف الباب مسائل أخرل أكتفي ىنا بسردىا
لضيق ا٤بقاـ إال ما دعت ا٢باج للتٌعليق عليو ،كهبذه ا٤بسائل اآلتي يتٌضح بصورة أكضح حرص خعب على استجبلء
أجوب خيوخو يف ع ٌدة قضااي فقهيٌ مه ٌم  ،كأغلب ىذه ا٤بسائل ا٤بشَبك طرحها خعب على خيصيو ا٢بكم كٞبٌاد ،كٜبٌ
تقل قيم ن عن مسائلو لشيصيو ا٤بذكورين.
خيوخ آخركف سواٮبا طرح عليهم أيضا عددا من مسائل الفقو ال ٌ
قلت :فإف َف
 0ػ عن خعب قاؿ:
الرجل يصلٌي فّبل يف ثوبو ال ٌدـ؟ قاؿ :يلقي الثٌوب عنو .ي
ي
سألت ٞبٌادا عن ٌ
كسألت ا٢بكم فقاؿ مثل ذلك(.)3
كيتوخح ابآلخر.
يكن إال ثوبْب؟ قاؿ :يلقي أحدٮبا ٌ
ي
مرة(.)4
 2ػ عن خعب قاؿ :ي
الرأس؟ فقاالٌ :
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن مسح ٌ
علي هنع هللا يضر:
كقد ركل خعب عن مالك بن عرفط عن عبد خّب عن ٌ
بكف كاحد
(( أنٌو أيت
بكرسي فقعد عليو ،مثٌ دعا بتور فيو ماءه ،فكفأ على يديو ثبلاث ،مثٌ مضمض كاستنشق ٌ
ٌ
مرة ػ من
مرات ،كغسل كجهو ثبلاث ،كغسل ذراعيو ثبلاث ثبلاث ،كأخذ من ا٤باء فمسح برأسو ػ كأخار خعب ٌ
ثبلث ٌ
سره أف ينظر إُف طهور رسوؿ
مؤخر رأسو ،مثٌ قاؿ :ال أدرم ٌ
انصيتو إُف ٌ
أردٮبا أـ ال ػ كغسل رجليو ثبلاث مثٌ قاؿ :من ٌ
هللا  فهذا طهوره ))(.)5

عما يف جعب
الرسوؿ  كفيو مسحو لرأسو ٌ
مرة كاحدة ،كاستفصل ٌ
الشريف ٌ
فشعب ىنا راك بسنده صف كضوء ٌ
يهتم ٔبانب ال ٌدراي كثّبا كال
خيصيو ا٢بكم كٞبٌاد فأجاابه بنفس ما ٌ
علي هنع هللا يضر ،كىذا يشعر أ ٌف خعب ٌ
دؿ عليو حديث ٌ
مرة عن خعب  (( :ا٠بعوا منو
يقنع ٗبا يف حافظتو من نصوص ٌ
يضم إليها جانب التٌف ٌقو ،ك٥بذا قاؿ الثٌورم ٤با سئل ٌ
حٌب ٌ
كأيٌنا يطيق ما يطيق خعب  ،إ ٌان نسمع ا٢بديث فنركيو ،كإ ٌف خعب يسمعو فيعرفو ))(.)6
( )1أخرجو مسلم يف صحيحو  ،1031/2رقم.1409 :
( )2فتح البارم .52/4
( )3مصنٌف ابن أيب خيب  128/2من طريق غندر عن خعب بو.
( )4مصنٌف ابن أيب خيب  22/1من طريق ككيع عن خعب بو ،كأخرجو ابن ا١بعد يف مسنده رقم 281 :عن خعب بو.
( )5مصنٌف ابن أيب خيب  22/1من طريق ككيع عن خعب بو.
6
السنن  ،68/1رقم 93 :من طريق عبد هللا بن ا٤ببارؾ عن خعب بو.
( ) أخرجو النٌسائي يف ٌ
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الشيءي فقاال :يغسل
 4ػ عن خعب قاؿ:
الرجل يغتسل من ا١بناب فيصرج من ذكره ٌ
ي
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن ٌ
ذكره(.)1
كسألت ٞبٌادا
يت؟ قاؿ :ال تعد،
 3ػ عن خعب قاؿ:
قلتٌ :
توض ي
ي
أت بفضل سؤر ا٢بمار فصلٌ ي
سألت ا٢بكم ي
ي
إِف أف تعيد(.)2
فقاؿٌ :
أحب ٌ
كىذا من نوادر مسائل خعب الٍب يطرحها على خيوخو استفصاال عن حكم فعل صدر منو ،فهو ىنا يذكر أنٌو
كمسو لعابو ،فاختلف جواب خيصيو من جه اإلعادة فلم يرىا ا٢بكم
ٌ
توضأ بسؤر ا٢بمار أم ٗباء كلغ فيو ا٢بمار ٌ
خك يرايف اإلجزاء كإٌ٭با خبلفهما يف أكلوي اإلعادة من عدمها ،كقد تق ٌدـ سؤاؿ خعب
كاستحبٌها ٞبٌاد ،لكنٌهما ببل ٌ
أبسا.
لشيصو أيٌوب بن أيب ٛبيم ال ٌسصتيآف عن لعاب ا٢بمار فلم ير بو ن
٧بمد ،عن انفع ،عن ابن عمر
جدير ابل ٌذكر أ ٌف يف جعب خعب أثرا يف سؤر ا٢بمار أسنده عن خيصو كاقد بن ٌ
()3
الصحايب ا١بليل
رضي هللا عنهما قاؿ (( :ال ٌ
لعل قوؿ ىذا ٌ
توضئوا من سؤر ا٢بمار كال الكلب كال ٌ
السنٌور ))  ،ك ٌ
ىو مستند رأم ٞبٌاد ػ خيخ خعب ػ يف اإلعادة من الوضوء بسؤر ا٢بمار.
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن ا٤برأة ٘بتنب مثٌ ٙبيض؟ قاال :تغتسل(.)4
 3ػ عن خعب قاؿ :ي
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عنو ػ أم عن تسبيح ا٢بائض ػ فكرىاه(.)5
 6ػ عن خعب قاؿ :ي
الرجل يستيقظ فيجد البلٌ ؟ قاؿ ا٢بكم :ال يغتسل .كقاؿ ٞبٌاد:
 7ػ عن خعب قاؿ:
ي
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن ٌ
إف كاف يرل أنٌو قد احتلم اغتسل(.)6
الرجل يصبح فّبل على ذكره البلٌ قاؿ :إف كاف يرل أنٌو احتلم
كقد نقل خعب يف موضع آخر عن ٞبٌاد يف ٌ
اغتسل ،كإف َف يكن يرل أنٌو َف ٰبتلم َف يغتسل(.)7
سألت ا٢بكم كٞبٌادا()8؟ فقاال مثل ذلك(.)9
 8ػ عن خعب قاؿ :ي
الصبلة؟
 9ػ عن خعب قاؿ:
ي
الرجل ينسى ا٤بضمض كاالستنشاؽ ٌ
حٌب يقوـ يف ٌ
سألت ا٢بكم كٞبٌادا كقتادة عن ٌ
قاؿ ا٢بكم كقتادة :ٲبضي .كقاؿ ٞبٌاد :ينصرؼ(.)10
( )1مصنٌف ابن أيب خيب  129/1من طريق ابن عليٌ عن خعب بو.
( )2مصنٌف ابن أيب خيب  35/1من طريق غندر عن خعب بو.
3
الربيع بن ٰبٓب األخنآف عن خعب بو.
( ) أخرجو الطٌحاكم يف خرح مشكل اآلاثر  75/7من طريق ٌ
4
حرمي بن عمارة عن خعب بو.
( ) مصنٌف ابن أيب خيب  77/1يف ابب ا٤برأة ٘بنب مثٌ ٙبيض ،من طريق ٌ
5
الرٞبن بن مهدم عن خعب بو.
( ) مصنٌف ابن أيب خيب  127/2من طريق عبد ٌ
6
الرجل يرل يف النٌوـ أنٌو احتلم كَف ير بلبل ،من طريق ككيع عن خعب بو.
( ) مصنٌف ابن أيب خيب  78/1يف ابب ٌ
( )7مصنٌف ابن أيب خيب  78/1من طريق غندر عن خعب بو.
8
الصديد فهو مثل ال ٌدـ من جه ا٢بكم.
الرجل ٱبرج من جسده خيء من ٌ
( ) أم عن ٌ
( )9مسند ابن ا١بعد رقم 654 :ػ .655
( )10مصنٌف ابن أيب خيب  179/1من طريق ككيع عن خعب بو.
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كىذا ٭بوذج من مسائلو لثبلث من خيوخو اتٌفق يف ا١بواب اثناف كخالفهما الثٌالث.
الشعيب يقوؿ :ما أقبل منهما فمن الوجو ،كما
 10ػ عن خعب قاؿ:
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن األذنْب؟ فقاال :كاف ٌ
ي
الرأس .قاؿ ٞبٌاد :يغسل ظاىرٮبا كابطنهما .كقاؿ ا٥بيثم :إ ٌف ٞبٌادا كاف يذكره عن سعيد بن جبّب كإبراىيم(.)1
أدبر فمن ٌ
أصابت خ ٌفا؟ فقاؿ أحدٮبا :يعيد .كقاؿ اآلخر :ال
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن قطرة بوؿ
 11ػ عن خعب قاؿ:
ٍ
ي
يعيد(.)2

قلت :فمضطجع؟ قاال:
 12ػ عن خعب قاؿ:
الرجل يناـ قاعدا؟ قاال :ال كضوء عليو .ي
ي
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن ٌ
عليو الوضوء(.)3
الشاة؟ فقاؿ ٞبٌاد :يغسل .كقاؿ ا٢بكم :ال(.)4
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن بوؿ ٌ
 04ػ عن خعب قاؿ :ي
كسألت ٞبٌاد فقاؿ :تصلٌي يف درع كملحف تغطٌي
سألت ا٢بكم فقاؿ :يف درع كٟبار.
 03ػ عن خعب قاؿ:
ي
ي
رأسها(.)5
الرجل يكوف بينو كبْب القبل ا٤بصحف؟ فكرىا(.)6
 03ػ عن خعب قاؿ :ي
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن ٌ
الرحيم يف
 16ػ عن خعب قاؿ:
ي
الرٞبن ٌ
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن كأاب إسحاؽ عن ا١بهر؟ فقالوا :اقرأ بسم هللا ٌ
نفسك(.)7

السبيعي ت 127ىػ (( الكويف ا٢بافظ خيخ الكوف كعا٤بها
كخيخ خعب الثٌالث أبو إسحاؽ ىو عمرك بن عبد هللا ٌ
()9
()8
الرجاؿ
الرجاؿ لطيف مبثوث يف كتب ٌ
ك٧ب ٌدثها ))  ،كخعب أثبت النٌاس فيو  ،كقد طرح عليو سؤاالت يف ٌ
كالتٌواريخ(.)10
فيكرب مثٌ ٯبلس؟ فقاال :إذا قاـ
 17ػ عن خعب قاؿ:
الرجل ينتهي إُف القوـ كىم جلوس ٌ
ي
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن ٌ
اعت ٌد بتلك التٌكبّبة(.)11
سألت ا٢بكم بن عتيب كٞبٌادا عن ذلك()1؟ فقاؿ ا٢بكم :يعيد .كٞبٌاد :ال يعيد(.)2
 18ػ عن خعب قاؿ :ي
( )1مسند ابن ا١بعد رقم.268 :
( )2مصنٌف ابن أيب خيب  339/1من طريق عبد هللا بن إدريس عن خعب بو.
( )3مسند ابن ا١بعد رقم.267 :
( )4مصنٌف ابن أيب خيب  109/1من طريق ككيع عن خعب بو .كانظر مسند ابن ا١بعد رقم.293 :
( )5مصنٌف ابن أيب خيب  37/2من طريق غندر عن خعب بو.
( )6مصنٌف ابن أيب خيب  398/1من طريق جرير ػ كىو ابن عبد ا٢بميد الكويف ػ عن عمارة بن أيب حفص عن خعب بو.
( )7مصنٌف ابن أيب خيب  361/1من طريق ككيع عن خعب بو.
( )8سّب أعبلـ النٌببلء .392/5
( )9سّب أعبلـ النٌببلء .398/5
( )10انظر على سبيل ا٤بثاؿ اتريخ أيب زرع  ،669/1كاتريخ ابن معْب ػ ػ ركاي ال ٌدكرم .324/3
( )11مصنٌف ابن أيب خيب  238/2من طريق سهل بن يوسف عن خعب بو.
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مرة عن ىبلؿ بن يساؼ عن عمرك بن راخد عن كابص أ ٌف رسوؿ هللا 
كقد ركل خعب عن خيصو عمرك بن ٌ
الصبلة(.)3
الص ٌ
ف كحده فأمره أف يعيد ٌ
رأل رجبل يصلٌي خلف ٌ
ف كحده فإنٌو يعيد))(.)4
الص ٌ
الرجل خلف ٌ
الرؤاسي (( :إذا صلٌى ٌ
ا١براح ٌ
قاؿ تلميذ خعب اإلماـ ككيع بن ٌ
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن رجل ذكر صبلةن كىو يف صبلة؟ قاال :إذا ذكرىا قبل أف
 09ػ عن خعب قاؿ:
ي
شهد ترؾ ىذه كعاد إُف تلك ،فإف ذكرىا بعد ذلك اعت ٌد هبذه كعاد إُف تلك(.)5
يتشهد أك ٯبلس مقدار التٌ ٌ
ٌ
الشمس خيء؟
 21ػ عن خعب قاؿ:
الصبلة فيستيقظ كقد طلع من ٌ
ي
الرجل يناـ عن ٌ
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن ٌ
الشمس(.)6
حٌب تنبسط ٌ
قاال :ال يصلٌي ٌ
السهو مثٌ
 20ػ عن خعب بن ٌ
ا٢بجاج عن ا٢بكم أ ٌف عبد ٌ
الرٞبن بن أيب ليلى كىم يف صبلتو فسلٌم سجديت ٌ
السهو(.)7
مرة أخرل .قاؿ :ي
سألت ا٢بكم كٞبٌادا فقاالٌ :
سلٌم ٌ
يتشهد يف سجديت ٌ
الصبلة؟ فقاال :إذا تكلٌم كقد فرغ من صبلتو
 22ػ عن خعب قاؿ:
ي
الرجل يتكلٌم يف ٌ
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن ٌ
يتم صبلتو فإنٌو يعيد(.)8
فزاد فقد
ٍ
السهو ،كإف تكلٌم كَف ٌ
مضت كعليو سجدات ٌ
()9
أكل النٌاس ٰبسن أف
 23ػ عن خعب قاؿ:
ي
الرجل ينسى التٌ ٌ
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن ٌ
شهد؟ فقاؿ ٌ :
جازت صبلتيو(.)10
يتش ٌهد؟
ٍ
تشهد فقد ٛبٌت
 24ػ عن خعب قاؿ:
ي
الرجل ٰبدث يف آخر صبلتو؟ قاال :إذا ٌ
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن ٌ
صبلتو(.)11
السجود كال
 25ػ عن خعب قاؿ :صلٌ ي
يت خلف خالد التٌسَبم ابلكوف ككاف ٌ
ابلركوع ك ٌ
الزحاـ خديدا ،فسبقِب ٌ
فسألت ا٢بكم كٞبٌادا؟ فقاال:
فرغت،
سجدت سجديتَّ بعدما
السجود ،مثٌ
ي
ي
ي
أعلم ٌ
حٌب يرفع رأسو ،فاتٌبعتو اب ٌلركوع ك ٌ
اسجد معو أك قاال :احتسب(.)1
الصف كحده.
( )1أم من صلٌى خلف
ٌ
2
الرزاؽ  59/2من طريق عبد هللا بن كثّب عن خعب بو.
( ) مصنٌف عبد ٌ
3
الَبمذم  ،308/1رقم ،231 :كغّبٮبا من طرؽ عن خعب بو ،كعمرك بن راخد ٦بهوؿ لكنٌو
( ) أخرجو أبو داكد  ،182/1رقم ،682 :ك ٌ
الَبمذم (( :حديث كابص حديث حسن )) ،كانظر إركاء الغليل .323/2
قد توبع ،كقد قاؿ ٌ
4
الَبمذم .308/1
( ) سنن ٌ
( )5مصنٌف ابن أيب خيب  414/1من طريق ككيع عن خعب بو.
( )6خرح معآف اآلاثر للطٌحاكم  ،403/1رقم 2340 :من طريق أيب داكد الطٌيالسي عن خعب بو.
7
الرٌزاؽ  314/2من طريق عبد هللا بن كثّب عن خعب بو.
( ) مصنٌف عبد ٌ
( )8مصنٌف ابن أيب خيب  200/2من طريق غندر عن خعب بو.
( )9كذا يف ا٤بطبوع كاألقرب كما ىو جارم عادة خعب يف سياؽ مسائلو للحكم كٞبٌاد أف يكوف :فقاال.
( )10مصنٌف ابن أيب خيب  254/2من طريق خباب عن خعب بو.
( )11مسند ابن ا١بعد رقم.307 :
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السجدة بعد العصر فقاؿ ا٢بكم :قدـ علينا رجاء بن حيوة
 26ػ عن خعب قاؿ :ي
سألت ا٢بكم عن ٌ
الرجل يقرأ ٌ
كسألت ٞبٌادا فقاؿ:
لسجدة بعد العصر فيسجد .قاؿ خعب :
ي
قاص ٌ
زماف ابن بشّب بن مركاف ككاف ٌ
العام  ،فكاف يقرأ ا ٌ
إذا كاف يف كقت صبلة فبل أبس(.)2
كسألت ا٢بكم فقاؿ:
هبن؟
 27ػ عن خعب قاؿ:
ي
ي
هبن من ا٤بسجد؟ قاؿ :انبذ ٌ
سألت ٞبٌادا عن ا٢بصى ٱبرج ٌ
٥بن صياحا(.)3
حٌب ٌ
ىن ٌ
ىن ٌ
فإٓف بلغِب أ ٌف ٌ
ترد ٌ
صر ٌ
ٌ
كسألت
إِف أف يوتر.
 28ػ عن خعب قاؿ:
الشمس؟ فقاؿ :أحب َّ
حٌب طلعت ٌ
ي
ي
سألت ٞبٌادا عن رجل َف يوتر ٌ
ا٢بكم فقاؿ :إف خاء َف يوتر(.)4

ابلصبلة على ا١بنازة؟ فقاؿ ا٢بكم :األخ ،كقاؿ ٞبٌاد:
 29ػ عن خعب قاؿ:
ي
سألت ا٢بكم كٞبٌادا أيٌهما ٌ
أحق ٌ
الزكج(.)5
فالوِف مثٌ ٌ
قاؿ إبراىيم :اإلماـ ،فإف تداركا ٌ
حٌب يتكلٌم كإذا نزؿ قبل أف يصلٌي؟
 30ػ عن خعب قاؿ:
ي
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن الكبلـ إذا خرج اإلماـ ٌ
فكرىو ا٢بكم .كقاؿ ٞبٌاد :ال أبس بو(.)6
الرجل ٯبيء يوـ ا١بمع قبل أف يسلٌم اإلماـ؟ قاال :يصلٌي
 31ػ عن خعب قاؿ:
ي
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن ٌ
ركعتْب(.)7
الرجل يدرؾ اإلماـ يوـ ا١بمع كىم جلوس؟ قاؿ :يصلٌي
 32ػ عن خعب قاؿ:
ي
سألت ا٢بكم بن عتيب عن ٌ
مثل ٞبٌاد()8؟
ركعتْب .قاؿ خعب  :فقلنا لو :ما قاؿ عن إبراىيم إالٌ ٞبٌاد؟ قاؿ ا٢بكم :كمن ي
يبلحظ أ ٌف خعب ٤با سأؿ خيصو ا٢بكم كاف يف جعبتو جواب خيصو اآلخر إبراىيم ا٤بنقوؿ عن اإلماـ إبراىيم
السؤاؿ على أكثر من خيخ طلبا للفائدة ،كال يعِب توجيو سؤاؿ
النٌصعي ،كىذا يعِب أ ٌف خعب كثّبا ما ٌ
يكرر نفس ٌ
ألحدىم عدـ درايتو ٔبواب خيخ آخر من خيوخو .كيف جواب ا٢بكم دليل تقدير ٤بكان عصريٌو اإلماـ ٞبٌاد بن أيب
توجهت أنظار الفقهاء يف الكوف إُف تلميذه ٞبٌاد
سليماف الكويف .جدير ابل ٌذكر أ ٌف خيصهم ٝبيعا النٌصعي ٤با مات ٌ
كعمت بو الفائدة لوال ما ابتلي بو من
نظرا ٤بكانتو الكبّبة يف الفقو ،كقد جلس يف مكاف خيصو ٌ
كتوُف التٌدريس بعده ٌ

( )1األكسط البن ا٤بنذر .245/4
( )2مصنٌف ابن أيب خيب  376/1من طريق غندر عن خعب بو.
( )3مصنٌف ابن أيب خيب  178/2من طريق غندر عن خعب بو.
( )4مصنٌف ابن أيب خيب  87/2من طريق غندر عن خعب بو.
( )5مصنٌف ابن أيب خيب  43/3من طريق ككيع عن خعب بو.
( )6مصنٌف ابن أيب خيب  459/1من طريق ككيع عن خعب بو.
( )7مصنٌف ابن أيب خيب  463/1من طريق ككيع عن خعب بو.
( )8ا﵀لٌى  284/3ػ .285
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حٌب أحدث ما أحدث ػ يعِب
القوؿ ابإلرجاء ،ك٥بذا قاؿ ا٤بغّبة٤ (( :با مات إبراىيم جلس ا٢بكم كأصحابو إُف ٞبٌاد ٌ
اإلرجاء ػ ))(.)1
سألت ٞبٌاد بن أيب سليماف كا٢بكم بن عتيب عن رجل جاء يوـ ا١بمع كقد خرج
 33ػ عن خعب قاؿ:
ي
كيرد عليهم(.)2
كيردكف عليو ،كإف عطس مشٌتوه ٌ
اإلماـ؟ فقاال ٝبيعا :يسلٌم ٌ
كسألت ا٢بكم فقاؿ :إذا كاف
سألت ٞبٌادا عن ا ٌلرجل يٯبى ًٌم يع من فرسصْب؟ فقاؿ :ال.
 43ػ عن خعب قاؿ:
ي
ي
ٯبيء كيذىب يف يوـ فعليو ا١بمع (.)3
خرجت إُف العيد قاال :نعم(.)4
أكرب إذا
ي
قلت للحكم كٞبٌادٌ :
 43ػ عن خعب قاؿ :ي

سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن صبلة ا٤بسايف ؟ فقاال :ركع حيث كاف كجهو أكمأ(.)5
 36ػ عن خعب قاؿ :ي
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن يم ػ ًٌد بػي ٌػر ٗبيػ ٌد دقيق فكرىاه(.)6
 37ػ عن خعب قاؿ :ي
الرجل يكوف عليو الدَّيٍ ين كيف يده ماؿ أيزٌكيو؟ قاؿ :نعم عليو زكاتو أال
 48ػ عن خعب قاؿ:
ي
سألت ٞبٌادا عن ٌ
كسألت ربيع فقاؿ مثل قوؿ ٞبٌاد(.)7
ترل أنٌو ضامن.
ي
سألت ا٢بكم كٞبٌادا فقاال :يف ثبلثْب جذعه أك جذع ه ،كيف أربعْب مسنٌ (.)8
 49ػ عن خعب قاؿ :ي
قلت :إف كانت ٟبسْب بقرة؟ فقاؿ ا٢بكم :فيها مسنٌ  .كقاؿ
 31ػ عن خعب قاؿ:
سألت ا٢بكم كٞبٌادا ي
ي
ٞبٌادٕ :بساب ذلك(.)9
حٌب تقبض(.)10
 41ػ عن خعب قاؿ :ي
سألت ا٢بكم كٞبٌادا؟ فقاال :ال ٯبوز ٌ

( )1ا١برح كالتٌعديل .146/3
( )2ا﵀لٌى .274/3
( )3مصنٌف ابن أيب خيب  441/1من طريق غندر عن خعب بو.
4
خاص ػ كىو ا٣بركج إُف صبلة عيد األضحى ػ ػ يشرع فيو
( ) مصنٌف ابن أيب خيب  488/1من طريق ابن عليٌ عن خعب بو .فهذا موضع ٌ
خاص عند ا٢بكم كٞبٌادٖ ،ببلؼ سائر ٌأايـ العشر فالتٌكبّب ا٤بطلق بدع عندٮبا.
تكبّب ٌ
( )5مصنٌف ابن أيب خيب  200/2من طريق غندر عن خعب بو.
6
الرٌزاؽ  31/8من طريق عبد هللا ػ كىو ابن كثّب ػ عن خعب بو.
( ) مصنٌف عبد ٌ
( )7مصنٌف ابن أيب خيب  505/5من طريق غندر عن خعب بو .يبلحظ ىنا أ ٌف خعب سأؿ إماـ أىل الكوف ٞبٌادا كإماـ أىل ا٤بدين
الرأم ،كقد توافقا يف ا١بواب ،كىذا من حرصو على معرف آراء خيوخ ينتموف إُف مدارس ٨بتلف .
كمفتيهم ربيع ٌ
( )8مصنٌف ابن أيب خيب  363/2من طريق غندر عن خعب بو.
( )9مصنٌف ابن أيب خيب  364/2من طريق غندر عن خعب بو.
10
حٌب تصل إُف يد مستح ٌقها من أحد
ذم ا٤بزٌكي ٌ
( ) مصنٌف ابن أيب خيب  280/4من طريق ككيع عن خعب بو .كا٤براد الٌزكاة ال تربأ هبا ٌ
األصناؼ الثٌماني .
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الرٞبن بن القاسم عن صدق الفطر؟ فقالوا :نصف صاع
 42ػ عن خعب قاؿ:
ي
سألت ا٢بكم كٞبٌادا كعبد ٌ
حنط (.)1
تطوعا فنهتو ٌأمو؟ فبل يطيعها كيصوـ أحياان(.)2
 43ػ عن خعب قاؿ :ي
الرجل يصوـ ٌ
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن ٌ
و
كل ٝبع فوافق ذلك اليوـ يوـ فطر أك
 44ػ عن خعب قاؿ:
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن امرأة ٍ
ي
نذرت أف تصوـ ٌ
أضحى؟ فقاال :تقضي يوما مكانو كتك ٌفره(.)3
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن االعتكاؼ؟ فقاال :ال يعتكف إالٌ يف مسجد ٯبمعوف فيو(.)4
 33ػ عن خعب قاؿ :ي
ث(.)5
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن التٌكبّب ٌأايـ العشر فقاال :يٍ٧ب ىد ه
 36ػ عن خعب قاؿ :ي
الرجل يدخل م ٌك بغّب إحراـ؟ فكرىو ا٢بكم ،كَف ير بو ٞبٌاد
 47ػ عن خعب قاؿ:
ي
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن ٌ
أبسا(.)6
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن الق ٌفازين()7؟ فقاال :ال أبس بو(.)8
 48ػ عن خعب قاؿ :ي
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن النٌقاب للمحرم ؟ فكرىا( ،)9كقاالٚ :برج كجهها ﵁(.)10
 49ػ عن خعب قاؿ :ي
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن القارف؟ فقاال :يطوؼ طوافْب ،كيسعى سعيْب(.)11
 50ػ عن خعب قاؿ :ي
الرجل يطوؼ ابلبيت على غّب طهارة فل يركا بو
 30ػ عن خعب قاؿ:
ي
سألت ٞبٌادا كمنصورا كسليماف عن ٌ
أبسا(.)12

( )1خرح معآف اآلاثر  47/2من طريق ع ٌفاف عن خعب بو.
( )2مصنٌف ابن أيب خيب  340/2من طريق غندر عن خعب بو.
( )3مصنٌف ابن أيب خيب  70/3من طريق خباب بن سوار عن خعب بو.
( )4مصنٌف ابن أيب خيب  109/1من طريق غندر عن خعب بو.
( )5مصنٌف ابن أيب خيب  250/3من طريق ابن مهدم عن خعب بو .فهما يرايف بدعيٌ االختغاؿ ابلتٌكبّب ا٤بطلق يف ٌأايـ العشر من خهر
ا٢بج كا١بمهور على خبلؼ ذلك ،كانظر أخبار م ٌك للفاكهي  ،373/2رقم.1705 :
ذم ٌ
( )6مصنٌف ابن أيب خيب  209/3من طريق ابن مهدم عن خعب بو.
( )7يعِب للمحرم .
( )8مصنٌف ابن أيب خيب  284/3من طريق أيب داكد الطٌيالسي عن خعب بو.
( )9يعِب :فكرىاه.
( )10مصنٌف ابن أيب خيب  293/3من طريق أيب داكد الطٌيالسي عن خعب بو.
( )11مصنٌف ابن أيب خيب  291/3من طريق ككيع عن خعب بو.
( )12مصنٌف ابن أيب خيب  295/3من طريق غندر عن خعب بو .كٞبٌاد ىو ابن أيب سليماف فقيو الكوف ت 120ىػ ،كمنصور ىو ابن
الركاة الثٌقات ابلكوف  ،انظر اهذيب
الرٞبن بن عيسى ال ٌدمشقي الكبّب أحد ٌ
ا٤بعتمر زاىدىا ت 133ىػ ،كسليماف ىو ابن عبد ٌ
للمزم .546/28 ،32/12
الكماؿ ٌ
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سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن القوـ مشَبكوف يف ا٥بدم؟ فكرىا ذلك( .)1كقد ركل خعب
 52ػ عن خعب قاؿ:
ي
عن خيصو قتادة عن سليماف اليشكرم عن جابر بن عبد هللا هنع هللا يضر قاؿ٫ :بر أصحاب رسوؿ هللا  يوـ ا٢بديبي
داؿ على كراىتهما كال ينايف ذلك
سبعْب بدن البدن عن سبع ( ،)2فركاي خعب دالٌ على ا١بواز ،كجواب خيصيو ٌ

القوؿ اب١بواز.
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن رجل ينسى حصا نة أك حصاتْب أك حجرنة أك حجرتْب؟ قاال:
 53ػ عن خعب قاؿ:
ي
يهريق دما(.)3

سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن اجتماع النٌاس يوـ عرف يف ا٤بساجد؟ فقاال :ىو ٧بدث(.)4
 54ػ عن خعب قاؿ :ي
الشيء فيقوؿ :إف كاف بنقد فبكذا
 33ػ عن خعب قاؿ:
الرجل ٌ
ي
الرجل يشَبم من ٌ
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن ٌ
فذكرت ذلك ٤بغّبة فقاؿ :كاف إبراىيم ال
كإف كاف إُف أجل فبكذا قاال :ال أبس إذا انصرؼ على أحدٮبا .قاؿ خعب :
ي
تفرؽ على أحدٮبا(.)5
يرل بذلك أبسا إذا ٌ
كسألت ٞبٌادا
يرده.
 36ػ عن خعب قاؿ:
سألت ا٢بكم عن رجل اخَبل ثواب فقطعو فوجد بو عوارا؟ قاؿٌ :
ي
ي
أرش العوار(.)6
يرده ٌ
فقاؿٌ :
أرش التٌقطيع .قاؿ خعب  :كأخربٓف ا٥بيثم عن ٞبٌاد أنٌو قاؿ :يوضع عنو ي
كيرد معو ى
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن ا٢بديد ابلنٌحاس نسيئ ن؟ فقاؿ :ال أبس بو ،ككرىو ٞبٌاد(.)7
 37ػ عن خعب قاؿ :ي
فّبد عليو خّبا منها؟ قاال :إذا
 38ػ عن خعب قاؿ:
اىم ٌ
ي
الرجل يػي ٍقبً ي
ض ٌ
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن ٌ
جل ال ٌدر ى
الر ى
كاف ليس من نيٌتو فبل أبس(.)8

( )1مصنٌف ابن أيب خيب  135/3من طريق غندر عن خعب بو.
( )2الثٌآف من فوائد أيب عثماف البحّبم رقم 22 :من طريق النٌضر بن مشيل عن خعب بو .كىو يف صحيح مسلم  ،955/2رقم1318 :
الزبّب عن جابر بو.
من حديث أيب ٌ
( )3مصنٌف ابن أيب خيب  201/3من طريق أيب داكد الطٌيالسي عن خعب بو.
4
السنن الكربل للبيهقي  ،191/5كخرح السنٌ للبغوم .148/7
( ) مسند ابن ا١بعد رقم ،277 :كانظر ٌ
( )5مصنٌف ابن أيب خيب  307/4من طريق ىاخم بن القاسم عن خعب بو .فهنا َف يكتف خعب بسؤاؿ خيصيو ا٢بكم كٞبٌاد بل عرض
جواهبما على خيصو اآلخر ا٤بغّبة بن النٌعماف النٌصعي الكويف ،فنقل لو رأم فقيو أىل الكوف إبراىيم النٌصعي ا٤بوافق لرأم تلميذيو
اجمليبْب.
( )6مصنٌف ابن أيب خيب  372/4من طريق غندر عن خعب بو .يبلحظ أ ٌف خيخ خعب ٞبٌاد بن أيب سليماف لو قوالف يف مسأل الثٌوب
كيتحمل ا٤بشَبم أرش العيب ابعتبار حدكثو يف ملكو ،كىذا القوؿ نقل
يرد الثٌوب إُف ابئعو
يشَبيو ٌ
ألكؿٌ :
ٌ
الشصص مثٌ ٯبد بو عيبا ا ٌ
ٙبمل أرش العيب ،كىذا القوؿ نقل من خعب عن ٞبٌاد
مباخر من خعب عن خيصو ٞبٌاد .الثٌآفٌ :
يرد ا٤بشَبم الثٌوب إُف ابئعو دكف ٌ
الصّبيف ،كانظر ا٤بسأل كقوِف ٞبٌاد يف كتاب ا﵀لٌى البن حزـ .592/7
بواسط بينهما ىو ا٥بيثم بن حبيب الكويف ٌ
7
الرٌزاؽ  37/8من طريق عبد هللا بن كثّب عن خعب بو.
( ) مصنٌف عبد ٌ
8
الرٌزاؽ  146/8من طريق عبد هللا بن كثّب عن خعب بو.
( ) مصنٌف عبد ٌ
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حٌب يراه
 59ػ عن خعب قاؿ:
ي
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن رجل رأل عبدا أمس ،فاخَباه اليوـ كَف يره؟ قاال :ال ٌ
يوـ اخَباه(.)1
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن حنط بدقيق؟ فكرىاه (.)2
 60ػ عن خعب قاؿ :ي

سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن قفيز حنط بقفيزم دقيق فكرىاه(.)3
 61ػ عن خعب قاؿ :ي

سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن غزؿ كتٌاف بكتٌاف كزان بوزف؟ فكرىاه(.)4
 62ػ عن خعب قاؿ :ي

سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن غزؿ كتٌاف بكتٌاف غّب مغزكؿ كزان بوزف؟ فكرىاه(.)5
 63ػ عن خعب قاؿ :ي
السيف ا﵀لٌى يباع ابل ٌدرىم؟ فقاؿ :ال أبس بو .كقاؿ ا٢بكم :إذا كانت
 63ػ عن خعب قاؿ:
ي
سألت ٞبٌادا عن ٌ
ال ٌدراىم أكثر من ا٢بلي فبل أبس بو(.)6

سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن الص ٍفر اب٢بديد نسيئ ن؟ فكره ذلك ٞبٌاد ،كَف ير بو ا٢بكم
 65ػ عن خعب قاؿ:
ي
أبسا(.)7
سألت ا٢بكم كٞبٌادا كقتادة عن رجلْب اخَبكا فجاء أحدٮبا أبلفْب كجاء اآلخر أبلف،
 66ػ عن خعب قاؿ:
ي
الربح على ما اخَبطا عليو ،كالوضيع على ا٤باؿ(.)8
الربح نصفاف؟ فقاؿٌ :
فاخَبكا كاخَبطا أ ٌف الوضيع بينهما ك ٌ
الرجل فيموت ا٤بكفوؿ بو؟ قاؿ :فقاؿ أحدٮبا:
 67ػ عن خعب قاؿ:
ي
الرجل يكفل ٌ
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن ٌ
إذا مات فليس على الكفيل خيء(.)9
سألت ا٢بكم كٞبٌادا :يف العبد خفع ه؟ قاال :ال(.)10
 68ػ عن خعب قاؿ :ي
الشفع ؟ فقاال :إذا كانت ال ٌدار إُف جنب ال ٌدار ليس بينهما
 69ػ عن خعب قاؿ:
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن ٌ
ي
الشفع (.)11
طريق ففيها ٌ
( )1مصنٌف ابن أيب خيب
( )2مصنٌف ابن أيب خيب
( )3مصنٌف ابن أيب خيب
( )4مصنٌف ابن أيب خيب
( )5مصنٌف ابن أيب خيب
( )6مصنٌف ابن أيب خيب
( )7مصنٌف ابن أيب خيب
.58/8
8
الصمد عن خعب بو.
( ) مصنٌف ابن أيب خيب  267/4من طريق عبد الوارث بن عبد ٌ
( )9القضاء لسريج بن يونس رقم 3 :عن ىشيم عن خعب بو.
( )10مصنٌف ابن أيب خيب  454/4من طريق غندر عن خعب بو.
( )11مصنٌف ابن أيب خيب  521/4من طريق غندر عن خعب بو.

 268/4من طريق غندر عن خعب بو.
 291/4من طريق ٰبٓب بن زكرٌاي بن أيب زائدة عن خعب بو.
 291/4من طريق ككيع عن خعب بو.
 477/4من طريق ٰبٓب بن زكرٌاي بن أيب زائدة عن خعب بو.
 477/4من طريق ككيع عن خعب بو.
 285/4من طريق غندر عن خعب بو.
علي بن ا١بعد رقم ،303 :كخرح السنٌ للبغوم
 502/4من طريق خباب بن سوار عن خعب بو .كانظر مسند ٌ
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أحق بدار ا١بار أك
يب  قاؿ (( :جار ال ٌدار ٌ
كقد ركل خعب عن خيصو قتادة عن ا٢بسن عن ٠برة عن النٌ ٌ
األرض ))(.)1
 70ػ عن خعب عن ا٢بكم قاؿ :سألتو عن رجل آجر غبلمو سن ن كأراد أف ٱبرجو؟ قاؿ :لو أف أيخذه .قاؿ:
مضرة(.)2
كسأل ي
ت ٞبٌادا فقاؿ :ال أيخذه إال من ٌ
الرجل ال ٌدراىم فييػ ٍعطىى أجود منها؟ قاال :ال أبس
 71ػ عن خعب قاؿ:
ي
الرجل يقرض ٌ
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن ٌ
ما َف تكن نيٌتو على ذلك(.)3
فصب ماء يف الطٌريق()4؟ قاؿ ٞبٌاد :يضمن،
توضأ
 72ػ عن خعب قاؿ:
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن رجل ٌ
ي
ٌ
كقاؿ ا٢بكم :ال يضمن(.)5
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن غنم سقطت يف زرع قوـ؟ قاؿ ٞبٌاد :ال يضمن ،كقاؿ ا٢بكم:
 73ػ عن خعب قاؿ:
ي
يضمن(.)6
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن األكلياء ٯبيزكف الوصيٌ فإذا ماتوا َف ٯبيزكا؟ قاال :ال ٯبوز(.)7
 74ػ عن خعب قاؿ :ي
فليست على
ا٢بر
 75ػ عن خعب قاؿ:
ٍ
ي
حر كعبد اصطدما فماات قاالٌ :أما دي ٌ
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن ٌ
ا٤بملوؾ ،ك ٌأما دي ا٤بملوؾ فعلى العاقل (.)8
كسألت
سألت ا٢بكم عن العمد الذم ال يستطاع أف يستقاد منو؟ فقاؿ :على العاقل .
 76ػ عن خعب قاؿ:
ي
ي
ٞبٌادا فقاؿ :يف مالو(.)9
سألت ٞبٌادا عن قتل ا٣بطأ خبو العمد؟ فقاؿ :يف ماؿ القاتل .كقاؿ ا٢بكم :ىو على
 77ػ عن خعب قاؿ:
ي
العاقل (.)10
1
السنن الكربل  ،365/10رقم 11717 :عن خعب بو ،كأخرجو
السنن  ،286/3رقم ،3517 :كالنٌسائي يف ٌ
( ) أخرجو أبو داكد يف ٌ
الَبمذم يف جامعو  ،43/3رقم 1368 :من طريق سعيد بن أيب عركب عن قتادة بو .كطريق ا٢بسن عن ٠برة فيها كبلـ ألىل
ٌ
الَبمذم (( :حديث حسن صحيح )) ،كانظر إركاء الغليل لؤللبآف .377/5
قاؿ
كقد
ا٢بديث
م
تقو
أخرل
يق
ر
ط
ٜب
لكن
ا٢بديث
ٌ
ٌ
ٌ
( )2مصنٌف ابن أيب خيب  392/4من طريق غندر عن خعب بو.
( )3مصنٌف ابن أيب خيب  523/4من طريق ككيع عن خعب بو.
4
فتضرر.
( ) يعِب فزلق يف ىذا ا٤باء إنساف ٌ
( )5مصنٌف ابن أيب خيب  454/5من طريق خباب بن سوار عن خعب بو.
( )6مصنٌف ابن أيب خيب  460/5من طريق غندر عن خعب بو.
( )7سنن ال ٌدارمي  2035/4عن سليماف بن حرب عن خعب بو.
( )8مصنٌف ابن أيب خيب  463/5من طريق غندر عن خعب بو.
( )9مصنٌف ابن أيب خيب  404/5من طريق غندر عن خعب بو.
( )10مصنٌف ابن أيب خيب  404/5من طريق غندر عن خعب بو.
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بت برجلها؟ فقاؿ ٞبٌاد :ال يضمن،
 78ػ عن خعب قاؿ:
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن رجل كاقف على دابٌتو فضر ٍ
ي
كقاؿ ا٢بكم :يضمن(.)1
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن ا٤بكارم يسوؽ اب٤برأة؟ فأكثر علمي أ ٌهنما قاال :ليس عليو
 79ػ عن خعب قاؿ:
ي
ضماف(.)2

يزكج ابنو كىو صغّب؟ قاؿ ا٢بكم :على االبن .كقاؿ
 80ػ عن خعب قاؿ:
ي
الرجل ٌ
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن ٌ
الصداؽ على االبن(.)3
ٞبٌاد :ىو على األب .كقاؿ قتادة :قاؿ ابن عمر :ىو على الذم أنكحتموه يعِب ٌ
يتزكج النٌصرانيٌ ؟ فقاال :قسمتهما سواء( .)4كعنو قاؿ:
 81ػ عن خعب قاؿ:
ي
الرجل ٌ
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن ٌ
سألت ا٢بكم كٞبٌادا فقاال :ٮبا يف القسم سواء(.)5
ي
يتزكج مسلم كنصرانيٌ فيقسم بينهما يف ا٤ببيت سواء.
الرجل ٌ
يعِب ٌ
يفرؽ بينهما ،كال
 82ػ عن خعب قاؿ:
ي
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن العبد ٌ
يتزكج ا٤برأةى بغّب إذف مواليو؟ قاؿٌ :
أخذت(.)6
صداؽ ٥با ،يؤخذ منها ما
ى
ٍ
تزكج امرأةن ليحلٌها لزكجها؟ فقاؿ ا٢بكم :ٲبسكها .كقاؿ
 83ػ عن خعب قاؿ:
ي
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن رجل ٌ
إِف أف يفارقها(.)7
أحب َّ
ٞبٌادٌ :
تزكج ا٤برأة بنيٌ ٙبليلها
الرجل إٌ٭با ٌ
كا٤براد بو نكاح ا﵀لٌل كىو ٌ
ا٤بسمى ابلتٌيس ا٤بستعار ،كمقصود ا٤بسأل ىنا أ ٌف ٌ
عما نواه من التٌحليل فهل يبقي ىذه ا٤برأة يف عصمتو أـ األفضل لو
تزكجها كمكثت عنده كأعرض ٌ
األكؿ فإذا ٌ
لزكجها ٌ
أف يفارقها ،قوالف حكاٮبا خعب عن خيصيو.
علي هنع هللا يضر أنٌو قاؿ (( :لعن
كقد ركل خعب عن جابر ا١بعفي قاؿ:
٠بعت ٌ
ي
الشعيب ٰب ٌدث عن ا٢بارث عن ٌ
ا﵀ل كا﵀لَّ ىل لو .)8()) ...
الراب كموكلو كخاىديو ككاتبو ،كالوامش ك ٌ
ا٤بتومش  ،ك َّ
رسوؿ هللا  آكل ٌ
يؤجل سن ن يف العنٌْب(.)1
 83ػ عن خعب قاؿ :ي
سألت قتادة كٞبٌادا فقاالٌ :
( )1مصنٌف ابن أيب خيب  400/5من طريق غندر عن خعب بو.
2
فيتوُف ىو قيادة
الرجل ييكٍرم دابٌتو لنحو امرأة ٌ
( ) مصنٌف ابن أيب خيب  470/5من طريق خباب بن سوار [عن خعب ] بو .كا٤بعُب أ ٌف ٌ
الرجل يكرم ال ٌدابٌ
ال ٌدابٌ فيحدث ٥با خيء فهو من ضماف ا٤بكَبم كليس على ا٤بكارم خيء ،ك٥بذا ٌبوب ابن أيب خيب قائبلٌ :
فّبكبها .جدير ابل ٌذكر أف اسم اإلماـ خعب سقط من ا٤بطبوع فاقتضى التٌنبيو.
( )3مصنٌف ابن أيب خيب  462/3من طريق ككيع عن خعب بو.
( )4مصنٌف ابن أيب خيب  151/3من طريق خباب عن خعب بو.
( )5مصنٌف ابن أيب خيب  469/3من طريق أيب خالد ػ ػ كليس ابألٞبر ػ ػ عن خعب بو.
( )6مصنٌف ابن أيب خيب  534/3من طريق ككيع عن خعب بو.
( )7مصنٌف ابن أيب خيب  553/3من طريق غندر عن خعب بو.
8
٧بمد بن جعفر ػ كىو غندر ػ عن خعب بو .يبلحظ أ ٌف ا٢بديث ا٤برفوع كا٤بسأل الفقهيٌ كبلٮبا من ركاي
( ) مسند أٞبد  424/2من طريق ٌ
٧بمد بن جعفر ا٤بل ٌقب بغندر عن خيصو خعب  ،كىو من ٝبيل االتٌفاقات.
ٌ
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كسألت ٞبٌادا
عمن يوِف من األم ؟ فقاؿ :قاؿ إبراىيم :ع ٌداها خهراف.
 85ػ عن خعب قاؿ:
ي
ي
سألت ا٢بكم ٌ
فقاؿ مثل ذلك(.)2
سألت ا٢بكم عن رجل كانت عنده امرأة فأعتقت فغشيها بعد العتق ،فقالتَ :ف أخعر
 86ػ عن خعب قاؿ:
ي
ٚبّب(.)3
ٚبّب.
كسألت ٞبٌادا فقاؿ :ىي امرأتو كال ٌ
ي
أ ٌف ِف خيارا؟ قاؿ :تستحلف أ ٌهنا َف تعلم أ ٌف ٥با ا٣بيار مثٌ ٌ
خرجت من بيت زكجها عاصي ن ىل ٥با نفق ؟ قاؿ :نعم.
سألت ا٢بكم عن امرأة
 87ػ عن خعب قاؿ:
ٍ
ي
كسألت ٞبٌادا فقاؿ :ليس ٥با نفق (.)4
ي
ً
 88ػ عن خعب قاؿ:
حرةن
ي
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن ىعٍبد ىر يج ول ٍ
يضرؾ ٌ
حرةن؟ قاال :ال عي ٍقىر عليو ،ال ٌ
استىكىٍرىه ٌ
كانت أك أم ن(.)5
جراء ما فعلو
حرنة أك أم ن على ٌ
الزان فهل ٯبب عليو زايدة على ا٢ب ٌد مهر يدفعو ٥با ٌ
كا٤براد أ ٌف العبد إذا أكره امرأ نة ٌ
٧برـ ،كالعي ٍقر يطلق على ا٤بهر ،كعلى ما تعطاه ا٤برأة على كطء
من افتضاض بكراها ،كىو كال ٌدي مقابل انتهاؾ فرج ٌ
عاما ٥با كللثٌػيٌب كٝبعو
ٌ
الشبه  ،كأصلو أ ٌف كاطىء البكر يعقرىا إذا ٌ
فسمي ما تعطاه للعقر عقرا مثٌ صار ٌ
افتضها ٌ
األعقار(.)6
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن ىر يج ول كىب ابنتو لرجل؟ فقاال :ال ٯبوز إالٌ بصداؽ(.)7
 89ػ عن خعب قاؿ :ي
أتتزكج امرأتيو؟ قاؿ أحدٮبا :ال ،كقاؿ
 90ػ عن خعب قاؿ :ي
العدك ٌ
الرجل يلحق أبرض ٌ
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن ٌ
اآلخر :نعم(.)8

 90ػ عن خعب قاؿ :سألت ا٢بكم كٞبادا عن الرجل يقوؿً :
لست ِف ابمرأة؟ فقاؿ ا٢بكم :إف نول طبلقا
ٌ
ي
ٌ
أحق هبا(.)9
فهي كاحدة ابئن  .كقاؿ ٞبٌاد :إف نول طبلقا فهي كاحدة كىو ٌ
أحب أف يفارقها(.)10
 92ػ عن خعب قاؿ :ي
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن رجل زْف ٌ
أبـ امرأتو؟ قاالٌ :
( )1مسند ابن ا١بعد رقم.1008 :
2
٧بمد بن جعفر ػ كىو غندر ػ عن خعب بو .يبلحظ أ ٌف ا٢بديث ا٤برفوع كا٤بسأل الفقهيٌ كبلٮبا من ركاي
( ) مسند أٞبد  424/2من طريق ٌ
٧بمد بن جعفر ا٤بل ٌقب بغندر عن خيصو خعب  ،كىو من ٝبيل االتٌفاقات.
ٌ
( )3مصنٌف ابن أيب خيب  507/3من طريق غندر عن خعب بو.
( )4مصنٌف ابن أيب خيب  170/4من طريق غندر عن خعب بو.
( )5مصنٌف ابن أيب خيب  132/4من طريق خباب عن خعب بو.
( )6انظر النٌهاي يف غريب ا٢بديث كاألثر  ،274/3كلساف العرب .595/4
( )7مصنٌف ابن أيب خيب  15/4من طريق غندر عن خعب بو.
8
علي بن ا١بعد رقم.288 :
( ) مصنٌف ابن أيب خيب  51/4من طريق أيب أسام عن خعب بو .كانظر مسند ٌ
9
الرٌزاؽ  368/6من طريق عبد هللا بن كثّب عن خعب بو.
( ) مصنٌف عبد ٌ
( )10مصنٌف ابن أيب خيب  481/3من طريق عبيد هللا عن خعب بو.
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الرجل يقع على جاري ٌأمو؟ قاال :عليو ا٢ب ٌد(.)1
 93ػ عن خعب قاؿ :ي
سألت ٞبٌادا كا٢بكم عن ٌ
تزكجها
 94ػ عن خعب قاؿ:
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن ا٤برأة ترث من زكجها سهما؟ قاال :حر ٍ
ي
مت عليو ،فإف ٌ
فإ ٌهنا عنده على ثبلث تطليقات َف يكن لو فيهما طبلؽ(.)2

ً
طالق كنول األكُف؟ قاال :ىي
 95ػ عن خعب قاؿ:
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن رجل قاؿ المرأتو :أنت ه
ي
كاحدة(.)3
يب؟ فقاال :ال ٯبوز(.)4
 96ػ عن خعب قاؿ :ي
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن طبلؽ ٌ
الص ٌ
 97ػ عن خعب قاؿ :سألت ا٢بكم كٞبادا عن رجل قاؿ المرأتو :اذىيب حيث ً
خئت ال حاج ى ِف ً
فيك؟ قاال:
ٌ
ي
أحق هبا(.)5
إف نول طبلقا فواحدة كىو ٌ
ً
أبىلك ينوم الطٌبلؽ؟ قاال:
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن رجل قاؿ المرأتو :اخرجي ا٢بقي
 98ػ عن خعب قاؿ:
ي
أحق برجعتها(.)6
ىي كاحدة كىو ٌ
سألت ا٢بكم كٞبٌادا فكرىا أف أيخذ منها أكثر ٩بٌا أعطاىا(.)7
 99ػ عن خعب قاؿ :ي
أنت طالق كلٌما ً
 100ػ عن خعب قاؿ :سألت ا٢بكم كٞبادا عن رجل قاؿ المرأتوً :
خئت؟ قاؿ ا٢بكم :كلٌما
ٌ
ه
ي
مرنة(.)8
ٍ
خاءت فهي طالق .كقاؿ ٞبٌادٌ :
طالق؟
 101ػ عن خعب قاؿ:
جت فبلن ن فهي ه
تزك ي
ي
سألت ا٢بكم كٞبٌادا كابن خربم ك ٌ
البٍب عن رجل قاؿ :إف ٌ
طالق(.)9
تزكجها فهي ه
قالوا :إف ٌ
الش ٍرؾ(.)10
سألت ا٢بكم كٞبٌادا؟ فقاال :جائز يعِب طبلؽ ًٌ
 102ػ عن خعب قاؿ :ي
مِب؟
 014ػ عن خعب عن ا٤بغّبة ك ٌ
الشعيب أ ٌهنما قاال يف الذم يبلعن امرأتو مثٌ يقوؿ ٥با بعد الفرق  :ليس الولد ٌ
كسألت ا٢بكم كٞبٌادا فقاال مثل ذلك(.)1
قاال :ٯبلد.
ي

( )1مصنٌف ابن أيب خيب  519/5من طريق غندر عن خعب بو.
( )2مصنٌف ابن أيب خيب  502/3من طريق غندر عن خعب بو.
( )3مصنٌف ابن أيب خيب  71/4من طريق ككيع عن خعب بو.
( )4مصنٌف ابن أيب خيب  75/4من طريق أيب داكد الطٌيالسي عن خعب بو.
( )5مصنٌف ابن أيب خيب  78/4من طريق ككيع عن خعب بو.
( )6مصنٌف ابن أيب خيب  84/4من طريق عبد هللا بن إدريس عن خعب بو.
7
الزكج ال أيخذ من زكجتو ا٤بصتلع أكثر من ا٤بهر الذم
( ) مصنٌف ابن أيب خيب 124/4من طريق ككيع عن خعب بو .كا٤بقصود أ ٌف ٌ
أعطاىا.
( )8مصنٌف ابن أيب خيب  177/4من طريق ككيع عن خعب بو.
( )9أخبار القضاة لوكيع  80/3من طريق بكر بن ب ٌكار عن خعب بو.
( )10مصنٌف ابن أيب خيب  177/4من طريق ككيع عن خعب بو.
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مِب؟ قاال:
 104ػ عن خعب قاؿ:
ي
الرجل يبلعن امرأتو مثٌ تلد فيقوؿ :ليس ىذا ٌ
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن ٌ
يضرب ،كقد أكذب نفسو .قاؿ( :)2ال ٰب ٌد قد ابء بلعن هللا يف كتاب هللا(.)3
عمن؟
 013ػ عن خعب قاؿ:
حر .قاؿ خعب  :ي
ي
فقلت للحكمٌ :
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن اللٌقيط فقاال :ىو ٌ
علي(.)4
قاؿ :عن ا٢بسن البصرم عن ٌ
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن رجل حلف أف ال يكلٌم رجبل حيننا؟ فقاؿ :ا٢بْب سن ه(.)5
 106ػ عن خعب قاؿ :ي
الرجل يسرؽ من بيت ا٤باؿ؟ قاؿ :يقطع .كقاؿ ا٢بكم :ال
 107ػ عن خعب قاؿ:
ي
سألت ٞبٌادا عن ٌ
يقطع(.)6
جل؟ قاال :يقتل القاتل ،كليس
 018ػ عن خعب قاؿ:
ي
جل يقتل ٌ
الرجل أيمر ٌ
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن ٌ
الر ى
الر ى
على اآلمر قىػ ىوهد(.)7
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن رجل رمى بنار يف دار قوـ فاحَبقوا قاال :ليس عليو قود كال
 019ػ عن خعب قاؿ:
ي
يقتل(.)8
فاقتص لو منو
خج رجبل
 001ػ عن خعب عن ا٢بكم قاؿ:
ي
ٌ
ا٢بج فسألِب عن رجل ٌ
استأذنت زايد بن جبّب يف ٌ
الش ٌج  ،مثٌ نسيت ذلك ،فجاء إبراىيم فسألتو فقالك عليو
فمات
فقلت :عليو ال ٌدي  ،كيرفع عنو بقدر ٌ
ا٤بقتص منو؟ ي
ٌ
ال ٌدي (.)9
فسألت ا٢بكم كٞبٌادا عن ذلك؟ فقاال ٝبيعا :عليو ال ٌدي  .كقاؿ ٞبٌاد :كيرفع عنو بقدر
قاؿ خعب :
ي
الشج (.)10
ٌ

1
الرٌزاؽ  121/7من طريق عبد هللا بن كثّب عن خعب بو.
( ) مصنٌف عبد ٌ
2
الصورة مبلعن موجب للفرق
لعل ا٤بقصود أ ٌف أحد خيصي خعب رأل إقام ا٢ب ٌد كَف يره اآلخر ،كقد اجتمع يف ىذه ٌ
( ) كذا يف ا٤بطبوع ك ٌ
األبديٌ كقذؼ موجب للح ٌد ،فهل القذؼ ملغ للمبلعن أـ ىو غّب معترب؟
( )3مصنٌف ابن أيب خيب  508/5من طريق خباب بن سوار عن خعب بو.
( )4مصنٌف ابن أيب خيب  438/4من طريق ككيع عن خعب بو ،كانظر ا﵀لٌى .303/7
( )5مصنٌف ابن أيب خيب  100/3من طريق غندر عن خعب بو.
( )6مصنٌف ابن أيب خيب  518/5من طريق غندر عن خعب بو ،كانظر مسند ابن ا١بعد رقم.297 :
( )7مصنٌف ابن أيب خيب  372/4من طريق ككيع عن خعب بو ،قاؿ العبلٌم ابن حزـ يف كتابو ا﵀لٌى  (( :165/11ك ٌأما قوؿ ا٢بكم
خاص )).
احتجوا أب ٌف القاتل ىو ٌ
كٞبٌاد ك ٌ
ا٤بتوِف للقتل ا٤بباخر للقتل فهو الذم عليو القود ٌ
الشعيب كإبراىيم كأيب سليماف فإ ٌهنم ٌ
8
٤بتعمد
( ) مصنٌف ابن أيب خيب  447/5من طريق ككيع عن خعب بو ،كقد ٌبْب ابن حزـ يف ا﵀لٌى  220/11أ ٌف ىذا ٧بموؿ على غّب ا ٌ
ٌأما من طرح انرا يف بيوت قوـ من أجل اإلفساد كاإلتبلؼ فعليو القود يف العمد كال ٌدي يف ا٣بطأ.
( )9مصنٌف ابن أيب خيب  426/5من طريق ككيع عن خعب بو ،كانظر ا﵀لٌى .223/11
( )10ا﵀لٌى .223/11
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الرجل ابلعصا فيقتل؟ قاؿ ا٢بكم :ليس عليو
 111ػ عن خعب قاؿ:
ي
الرجل يضرب ٌ
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن ٌ
قود ،كقاؿ ٞبٌاد :يقتل(.)1
جل كيقتلو آخر؟ قاال :يقتل القاتل(.)2
 112ػ عن خعب قاؿ :ي
الرجل ٲبسك ٌ
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن ٌ
الر ى
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن رجل أحرؽ دارا فأحرؽ فيها قوما؟ قاال :ال يقتل(.)3
 113ػ عن خعب قاؿ :ي
سألت ا٢بكم كٞبٌادا()4؟ فقاال :يضرب أربعْب(.)5
 114ػ عن خعب قاؿ :ي
الرجل يقتل مثٌ يدخل ا٢برـ؟ قاؿ ٞبٌاد :ٱبرج فيقاـ عليو
 115ػ عن خعب قاؿ:
ي
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن ٌ
ا٢ب ٌد ،كقاؿ ا٢بكم :كال يبايع كال يؤاكل(.)6
يبلحظ ىنا أ ٌف اإلماـ خعب رصد ٝبل زائدة يف جواب خيصو ٞبٌاد َف ترد يف جواب خيصو ٞبٌاد ،كٮبا قد
اتٌفقا يف أصل ا١بواب كىو إخراج القاتل من ا٢برـ كإقام ا٢ب ٌد عليو.
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن ٩بلوؾ انتزع جاري ن( )7فقاال :عليو ا٢ب ٌد ،كليس عليو
 006ػ عن خعب قاؿ:
ي
الصداؽ(.)8
ٌ
 007ػ عن خعب قاؿ :قاؿ ِف ا٢بكم :أاتٓف ابن أيب ليلى فسألِب عن رجل كاف لو على رجل ىديٍ هن فوىبو لو ألو
كسألت ٞبٌادا فقاؿ :بلى لو أف يرجع فيو(.)9
قلت :ال.
ي
أف يرجع فيو؟ ي
الرجل يعتق األم كيستثِب ما يف بطنها؟ قاال :لو
 008ػ عن خعب قاؿ:
ي
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن ٌ
ذلك(.)10
الرجل يعتق األم كيستثِب ما يف بطنها؟ قاال :لو ذلك(.)11
 119ػ عن خعب قاؿ :ي
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن ٌ

مر برقيق على عاخر( )1فقاؿ :ىؤالء أحرار؟ قاؿ
 120ػ عن خعب قاؿ:
ي
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن رجل ٌ
إٓف أخاؼ أف يعتقوا(.)2
ا٢بكم :ليس بشيء ،كقاؿ ٞبٌادٌ :
( )1مصنٌف ابن أيب خيب  429/5من طريق ككيع عن خعب بو.
( )2مصنٌف ابن أيب خيب  439/5من طريق ككيع عن خعب بو.
( )3مصنٌف ابن أيب خيب  447/5من طريق أيب داكد الطٌيالسي عن خعب بو.
4
ا٢بر فيجلد أربعْب جلدة.
( ) أم عن العبد يقذؼ ٌ
( )5مصنٌف ابن أيب خيب  487/5من طريق ككيع عن خعب بو.
( )6مصنٌف ابن أيب خيب  554/5من طريق ككيع عن خعب بو.
7
ص ضمن ابب ا٤بستكرى .
( ) أم أجربىا بدكف رضاىا على الفاحش كقد أكرد ابن ايب خيب ىذا النٌ ٌ
( )8مصنٌف ابن أيب خيب  414/2من طريق خباب بن سوار عن خعب بو.
( )9مصنٌف ابن أيب خيب  488/4من طريق أيب داكد الطٌيالسي عن خعب بو.
10
حرمي بن عمارة عن خعب بو.
( ) مصنٌف ابن أيب خيب  407/4من طريق ٌ
11
حرمي بن عمارة بن أيب حفص عن خعب بو ،كأكرده ٨ 319/4بتصرا.
( ) مصنٌف ابن أيب خيب  407/4من طريق ٌ

 262جملة املدونة :الصية اخلامصة ،العدد املسدوج ،71- 71حمرو ٍ7441ـ  /أكتوبر 1171و

الضماف
 020ػ عن خعب قاؿ:
حر؟ قاؿ :إف كاف كما تقولوفٌ :
ي
سألت ا٢بكم عن رجل قاؿ لغبلمو :نصفك ٌ
كسألت ٞبٌادا فقاؿ :يعتق نصفو كيسعى يف النٌصف الباقي(.)3
حق فهو عتيق ،ككاف من رأم ا٢بكم أف يعتقو .قاؿ:
ي
ٌ
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن عبد كاف بْب رجلْب فكاتب أحدٮبا نصيبىو؟ فكرىو ٞبٌاد ،كَف
 122ػ عن خعب قاؿ :ي
ير بو ا٢بكم أبسا(.)4

ٕبق ،فأخذ منو ،فرجع أحدٮبا؟
 024ػ عن خعب قاؿ:
ي
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن رجلْب خهدا على رجل ٌ
فقاؿ ا٢بكم٘ :بوز خهاداهما .كقاؿ ٞبٌاد :يضمن ىذا الذم رجع نصيبو(.)5
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن رجلْب خهدا على رجل فقطعت يده ،فنظركا فإذا أحد
 023ػ عن خعب قاؿ:
ي
الشاىدين عب هد؟ قاال :يضمن اإلماـ(.)6
ٌ
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن خهادة اليهودم على النٌصرآف كالنٌصرآف على اليهودم؟
 023ػ عن خعب قاؿ:
ي
فقاؿ ا٢بكم :ال ٘بوز خهادة أىل دين على دين .كقاؿ ٞبٌاد٘ :بوز خهاداهم بعضهم على بعض إذا كانوا عدكال يف
دينهم(.)7
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن أكل الّببوع؟ فكرىاه(.)8
 126ػ عن خعب قاؿ :ي

سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن ألباف األتن؟ فقاال :من كره ٢بومها كره ألباهنا(.)9
 127ػ عن خعب قاؿ :ي

إِف
سألت ٞبٌادا عن ا٤بسافر أيكل من الثٌمرة؟ فقاؿ :إذا ظلموىم( )10األمراء
فأحب َّ
 128ػ عن خعب قاؿ :ي
ٌ
كسألت ا٢بكم فقاؿ :يك ٍل(.)11
أف أيكل.
ي
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن خعر ا٣بنزير يعمل بو؟ فكرىاه(.)12
 129ػ عن خعب قاؿ :ي
1
ابلعشار.
ٲبر ٌ
الرجل ٌ
( ) يف مسند ابن ا١بعد كخرح السنٌ  :عن ٌ
2
( ) مصنٌف ابن أيب خيب  477/4من طريق ٰبٓب بن زكرٌاي بن أيب زائدة عن خعب بو ،كانظر مسند ابن ا١بعد رقم ،283 :كخرح السنٌ
للبغوم .221/9
( )3مصنٌف ابن أيب خيب  329/4من طريق غندر عن خعب بو.
( )4مصنٌف ابن أيب خيب  364/4من طريق سهل بن يوسف عن خعب بو.
5
الرٌزاؽ  89/10من طريق عبد هللا بن كثّب عن خعب بو.
( ) مصنٌف عبد ٌ
6
حرمي بن عمارة عن خعب بو.
( ) مصنٌف ابن أيب خيب  430/5من طريق ٌ
7
الرٌزاؽ  357/8من طريق عبد هللا بن كثّب عن خعب بو .كانظر مسند ابن ا١بعد رقم.310 :
( ) مصنٌف عبد ٌ
( )8مصنٌف ابن أيب خيب  260/4من طريق غندر عن خعب بو.
( )9مصنٌف ابن أيب خيب  55/5من طريق خباب عن خعب بو.
( )10كذا يف ا٤بطبوع كلعلٌها على لغ  :أكلوٓف الرباغيث.
( )11مصنٌف ابن أيب خيب  235/4من طريق غندر عن خعب بو.
12
الرٞبن بن مهدم عن خعب بو.
( ) مصنٌف ابن أيب خيب  206/5من طريق عبد ٌ

جملة املدونة :الصية اخلامصة ،العدد املسدوج ( ،)71- 71حمرو ٍ7441ـ /أكتوبر 1171و

263

سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن ا٢بميل()1؟ فقاال :ال يرث إالٌ ببيٌن (.)2
 130ػ عن خعب قاؿ :ي

ا٤بسلم
يب ٲبوت مسلما()3؟ قاؿ :ىو مع ا٤بسلم ،يرث
 131ػ عن خعب قاؿ:
ي
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن ٌ
ى
الص ٌ
ا٤بسلم(.)4
كيرثو ي
سألت ا٢بكم كٞبٌادا كإايس بن معاكي بن ٌقرة( )5عن امرأة
 132ػ عن خعب قاؿ:
ٍ
أعتقت غبلما ٥با مثٌ
ي
ماتت ،كتركت أابىا كابنها؟ فقاال :الوالء لبلبن ،كقاؿ إايس :الوالء لولدىا ما بقي منهم(.)6
سألت ا٢بكم كٞبٌادا عن رجل أسلم على مّباث()7؟ فقاال :ال يرث(.)8
 133ػ عن خعب قاؿ :ي
كسألت ا٢بكم
سألت معاكي ( )9عن أجر ا٤بعلٌم؟ فقاؿ :أرل لو أجرا .قاؿ خعب :
 134ػ عن خعب قاؿ:
ي
ي
فقاؿَ :ف أ٠بع أحدا يكرىو(.)10
كجواب ا٢بكم ٗبثاب إٝباع سكويت نقلو عنو تلميذه اإلماـ خعب .

السابع :ملحقات مبسائل اإلماـ شعبة وفيها ثالث مطالب:
ادلبحث ّ

الصرػلة
األوؿ :اختياراتو الفقهيّة ّ
ادلطلب ّ
كىي اندرة ج ٌدا يرصدىا الباحث عرضا يف ا٤بصادر فمن ذلك:
ٙبرج خعب من صياـ ا٤بسافر يف خهر رمضاف كىو ٱبتار لو اإلفطار فقد ركل عن خيصو عاصم موُف قريب
0ػ ٌ
السفر
السفر :إنٌو يقضيو يف ا٢بضر .قاؿ خعب  (( :لو
ي
عن عركة بن ٌ
صمت رمضاف يف ٌ
الزبّب أنٌو قاؿ يف رجل صاـ يف ٌ
لكاف يف نفسي منو خيء ))(.)11

1
يب ٰبمل من بلده إُف دار اإلسبلـ كتسىب معو امرأة كت ٌدعي أنٌو ابنها أك ي ٌدعي غّبىا أنٌو أخوه أك ابنو من أجل حرماف
( ) ا٢بميلٌ :
الص ٌ
كل نسب كاف يف أىل ا٢برب ،انظر اهذيب اللٌغ  ،60/5كا٤بغرب
مواليو من إرثو فبل يص ٌدؽ أحد يف ذلك إالٌ ببيٌن  .كقيل :ا٢بميل ٌ
للمطرزم ص  ،129كالنٌهاي يف غريب ا٢بديث كاألثر .442/1
يف ترتيب ا٤بعرب ٌ
( )2مصنٌف ابن أيب خيب  278/6من طريق ككيع عن خعب بو.
3
يب ٲبوت كأحد أبويو مسلم ٤بن مّباثو؟
( ) يعِب كأحد ابويو مسلم كاآلخر كافر ،كقد ٌبوب لو ابن أيب خيب ٌ :
الص ٌ
( )4مصنٌف ابن أيب خيب  285/6من طريق غندر عن خعب بو.
5
السّب .155/5
( ) أبو كاثل قاضي البصرة ا٤بشهور ابلفطن كال ٌذكاءٌ ،
تويف عاـ 121ىػ ،انظر ٌ
( )6مصنٌف ابن أيب خيب  291/6من طريق ككيع عن خعب بو.
7
الرجل كا٤برأة يسلم قبل أف يقسم ا٤بّباث.
( ) أم أسلم قبل أف يقسم ا٤بّباث ،كقد ٌبوب لو ابن أيب خيب  :يف ٌ
( )8مصنٌف ابن أيب خيب  301/6من طريق أيب داكد الطٌيالسي عن خعب بو.
( )9ابن ٌقرة ا٤بزٓف ا٤بتق ٌدـ.
10
السنن الكربل .206/6
( ) مسند ابن ا١بعد رقم 1103 :كمن طريقو البيهقي يف ٌ
11
الصياـ للفراييب رقم 143 :من طريق أيب داكد الطٌيالسي عن خعب بو.
( ) ٌ
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الرٞبن األنصارم بسنده إُف جابر بن عبد هللا األنصارم هنع هللا يضر
كقد ركل خعب أيضا عن خيصو ٌ
٧بمد بن عبد ٌ
قاؿ (( :كاف رسوؿ هللا  يف سفر فرأل زحاما كرجبل قد ظلٌل عليو فقاؿ :ما ىذا؟ فقالوا :صائم ،فقاؿ :ليس من
السفر ))(.)1
الرب ٌ
ٌ
الصوـ يف ٌ
الص ٌفار:
 2ػ اختيار خعب ٣بضاب ٌ
السواد فقد قاؿ تلميذه ٧ب ٌدث العراؽ ع ٌفاف بن مسلم ٌ
الشيب اب٢بمرة دكف ٌ
()2
حٌب بلغ بو األمر أف ال يركم عن
ابلسواد ٌ
(( كاف خعب ٱبضب اب٢بمرة ))  ،كتش ٌدد خعب ج ٌدا يف نبذ ا٣بضاب ٌ
الزىرم ا٤بدٓف قاؿ
الرٞبن بن عوؼ القرخي ٌ
ابلسواد كىو عمر بن أيب سلم بن عبد ٌ
راك من ركاة ا٢بديث كاف ٱبضب ٌ
ابلسواد ))(.)3
أبو داكدَ (( :ف يرك عنو خعب ألنٌو كاف ٱبضب ٌ
أيت انجي الذم يركم عنو أبو
 4ػ اجتناب خعب الكتاب عن راك رآه يلعب ٌ
ابلشطرنج كيف ذلك قاؿ (( :ر ي
()4
السبب فبعيد ج ٌدا أف يكوف ىو مزاكال
إسحاؽ يلعب ٌ
ابلشطرنج فَبكتو فلم أكتب عنو ))  ،فإذا ترؾ ىو راكاي ٥بذا ٌ
الرجل.
الصنيع ،بل ىو قائل ػ ببل ٌ
٥بذا ٌ
خك ػ بكراىتو لكونو مسقطا ٤بركءة ٌ
مصك ك٤با سئل عن ذلك قاؿ (( :رأيتو يبوؿ مستقبل القبل ))(،)5
الركاي عن حساـ بن
ٌ
 3ػ ترؾ خعب ٌ
الرٞبن بن
فشعب ال يرل جواز استقباؿ القبل ببوؿ كأكُف بغائط ،كقد ركل عن خيصو منصور عن إبراىيم عن عبد ٌ
يزيد:
كل خيء قاؿ :أجل إنٌو ينهاان أف
يب  :علٌمكم ىذا ٌ
(( أ ٌف رجبل من ا٤بشركْب قاؿ لرجل من أصحاب النٌ ٌ
يستنجي أحدان بيمينو ،أو يستقبل القبلة .)6()) ...
 3ػ ٚبليل اللٌحي اب٤باء يف الوضوء:
سألت خعب عن ٚبليل اللٌحي يف الوضوء؟ فقاؿ :قاؿ ا٤بغّبة :قاؿ إبراىيم :يكفيو ما
قاؿ إ٠باعيل بن عليٌ :
ي
ساؿ من ا٤باء من كجهو على ٢بيتو(.)7
سألت خعب عن ٚبليل اللٌحي يف الوضوء؟ فذكر عن ا٢بكم بن عتيب أ ٌف ٦باىدا كاف
كقاؿ ابن عليٌ أيضا:
ي
ٱبلٌل ٢بيتو(.)1
( )1أخرجو البصارم  ،34/3رقم 1946 :من طريق آدـ ،كمسلم  ،786/2رقم 1115 :من طريق غندر ،كبلٮبا ػ ػ أم آدـ كغندر ػ ػ عن
اإلماـ خعب بو.
( )2حكاايت خعب للبغوم رقم.9 :
3
ص يف ا٤بطبوع من سؤاالت
السجستآف الورق  4نقبل عن حاخي اهذيب الكماؿ  378/21كَف أر ىذا النٌ ٌ
( ) سؤاالت ٌ
اآلجرم أاب داكد ٌ
للسجستآف.
اآلجرم ٌ
( )4سّب أعبلـ النٌببلء .215/7
5
الركاي للصطيب البغدادم ص .113
( ) الكفاي يف علم ٌ
6
الرٞبن بن يزيد ركاه عن سلماف الفارسي كما يف طريق
( ) مسند أٞبد  ،113/39رقم 23709 :من طريق غندر عن خعب بو .كعبد ٌ
ا٤بسند رقم 23708 :كإسناده صحيح.
( )7جامع البياف للطٌربم .167/8
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السائل ابن عليٌ على رأيْب ٨بتلفْب أحدٮبا إلبراىيم النٌصعي الذم يرل االكتفاء
يبلحظ ىنا أ ٌف خعب أحاؿ ٌ
ا٤بتوضىء ،كالثٌآف جملاىد الذم كاف يرل التٌصليل اثناء غسل الوجو ،ككأ ٌف
ٗباء الوجو يصيب اللٌحي دكف ٚبليل من
ٌ
خعب يقوؿ :ا٤بسأل فيها اختبلؼ ،كال ٲبكن الباحث حينئذ أف ٰب ٌدد اختياره يف ا٤بسأل على كجو التٌحديد.
 6ػ عدـ ا٣بركج على كالة األمور :ككاف خعب ال يراه كما ىو سنن أىل السنٌ كا١بماع  ،كقد نقل عنو خبلؼ
ذلك لكن أنكره أحد األئم .
سألت خعب عن ا٣بركج مع
قاؿ ٰبٓب بن سعيد القطٌاف ػ كذيكر لو أ ٌف عبد الوارث بن سعيد العنربم ػ قاؿ:
ي
إبراىيم بن عبد هللا بن حسن فأمرٓف بو ،فأنكر ذلك ٰبٓب كقاؿ :كاف خعب ال يراه يف يوـ ص ٌفْب ،كال يرل ا٣بركج مع
٠بعت خعب يقوؿ :ما أدرم أخطؤكا أـ أصابوا(.)2
علي هنع هللا يضر ،أيرل ا٣بركج مع إبراىيم؟! أان ي
ٌ
ص ٍفر كىو ا٤بصنوع من النٌحاس:
 7ػ كراى الوضوء يف إانء ي
يتوضأ بو،
ص ٍف ور فلم ٌ
قاؿ أبو طالب ا٤ب ٌكي :قاؿ بعضهم :سألِب خعب أف أخرج لو ىك ي
ضوءا ،فأخرجتو يف إانء ي
ص ٍف ور(.)3
كقاؿ :ح ٌدثِب عبد هللا بن دينار عن ابن عمر أنٌو كره الوضوء يف إانء ي
أتوضأ ابلنٌحاس ،كما يكره
قاؿ ابن ا٤بل ٌقن (( :قاؿ ابن جريج:
ذكرت لعطاء كراىي ابن عمر للص ٍفر فقاؿ :أان ٌ
ي
منو خيء إال رائحتو فقط .كقاؿ بعضهمٰ :بتمل كراىي ابن عمر لو ٤با كاف جوىرا مستصرجا من معادف األرض،
الفض ))(.)4
الفض فكرىو لنهيو  عن ٌ
الشرب يف آني ٌ
خبٌهو ابل ٌذىب ك ٌ
مركايت اإلماـ خعب
ىذا كٲبكن للباحث أف يرصد خيئا من ىذه االختيارات ٌ
الصرٰب النٌادرة من خبلؿ ٘بريد ٌ
يف كتب السنٌ فهي ال ٚبلو من إخكاالت يطرحها على خيوخو ا٤بسندين ،كقد يكوف فيها ما يفيد عن رأم لو صريح
يف بعض مسائل األحكاـ ا٤بستفادة من تلك النٌصوص الكثّبة.
ادلطلب الثّاين :مسائل الفقهاء لشيوخهم ادلرويّة من طريق شعبة

مادة طيٌب من أجوب فقهاء زمانو،
كما كاف اإلماـ خعب سؤكال لشيوخو عن مسائل الفقو ،كحفظ ٤بن بعده ٌ
كذلك كاف لو جهد كاضح يف نقل مسائل الفقهاء ألخياخهم ،ككاف بذلك راكاي ٥بذه ا٤بسائل القيٌم  ،كلوال اىتمامو
بتدكينها لكانت يف عداد ما فقد من تراث ىؤالء الفقهاء اجمليبْب ،كقد رصد البحث عددا من ىذه ا٤بسائل الٍب كاف
فيها خعب انقبل ال سائبل ،كيف ىذه النٌقوالت فوائد فقهيٌ كثّبة ،فمن ذلك ما يلي:
فعصبت
 0ػ عن خعب عن سلم بن كهيل قاؿ :أصابِب ٧بمل ىاىنا ػ ككضع خعب إصبعو يف أصل حاجبو ػ
ي
فسألت سعيد بن جبّب أمسح عليو؟ فقاؿ :نعم(.)5
عليو عصااب،
ي

( )1جامع البياف للطٌربم .175/8
( )2سّب أعبلـ النٌببلء .302/8
( )3قوت القلوب .152/2
4
الصحيح .336/4
( ) التٌوضيح لشرح ا١بامع ٌ
( )5مصنٌف ابن أيب خيب  126/1من طريق ابن عليٌ عن خعب بو.
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سألت سعيد بن جبّب عن ا١بنب يقرأ؟ فلم ير بو أبسا كقاؿ:
 2ػ عن خعب عن ٞبٌاد بن أيب سليماف قاؿ:
ي
أليس يف جوفو القرآف؟(.)1
 4ػ عن خعب عن زائدة قاؿ :ابتليت أان هبذا()2
فسألت ا٢بكم فقاؿ :ك ٌفر ٲبينىك(.)3
ي
ي
كجل
 3ػ عن خعب عن ا٢بكم قاؿ :ي
قلت إلبراىيم :أضع زكاة ماِف يف صنف من األصناؼ الذين ذكر هللا ٌ
عز ٌ
ۡ
يف كتابو﴿ :إ هن َها ه
ٱلص َد َق َٰ ُ
ت ل ِلۡ ُف َق َرآءِ َوٱل َه َ َٰ
ِي﴾( )4إُف آخر اآلي ؟ قاؿ :نعم(.)5
ِ
سك ِ
مرة قاؿ:
ي
سألت سعيد بن جبّب عن رجل نصرآفٌ كامرأتو نصرانيٌ
 3ػ عن خعب عن ابن خربم عن عمرك بن ٌ
فأسلمت؟ قاؿٌ :فرؽ(.)6
ٍ
سألت أاب عبيدة عن كتر عبد هللا؟ فقاؿ :كاف يوتر بثبلث فاعبل يف
مرة قاؿ:
ي
 6ػ عن خعب عن عمرك بن ٌ
آخر اللٌيل(.)7

حٌب ٱبرج من ا٤بسجد؟
ضاح قاؿ:
 7ػ عن خعب قاؿ :ح ٌدثِب ك ٌ
ي
السهو ٌ
سألت قتادة عن ٌ
الرجل ينسى سجديت ٌ
السهو(.)8
قاؿ :يسجد سجديت ٌ
فهذه ٭باذج من :
مرة لسعيد بن جبّب.
 0ػ مسائل سلم بن كهيل كٞبٌاد بن أيب سليماف كعمرك بن ٌ
 2ػ مسائل زائدة للحكم بن عتيب .
 4ػ مسائل ا٢بكم بن عتيب إلبراىيم بن يزيد النٌصعي.
 3ػ مسائل عمرك بن مرة أليب عبيدة.
السدكسي.
 3ػ مسائل ٌ
كضاح لقتادة بن دعام ٌ
ككضاح ،فكما أ ٌف ىناؾ
مرة ٌ
السائلْب سلم كزائدة كا٢بكم كابن ٌ
كىي كلٌها من ركاي اإلماـ خعب عن خيوخو ٌ
ركاة ٤بسائلو الفقهيٌ لشيوخو فهو راك أيضا ٤بسائل خيوخو ألخياخهم.
ادلطلب الثّالث :فقو شيوخ شعبة الذي نقلو بدوف مسائل مباشرة

ىناؾ عدد كفّب من مسائل الفقو كفركعو نقلها اإلماـ خعب عن خيوخو دكف أف يكوف ىناؾ سائل كمسؤكؿ،
٦برد لقضااي فقهيٌ قد يكوف استفادىا خعب من ٦بالس خيوخو أك كتبهم أك ٧باكرااهم يف ٦بالس ا٤بذاكرة،
كإٌ٭با ىو نقل ٌ
( )1ا﵀لٌى البن حزـ  96/1من طريق غندر عن خعب بو.
2
قت غرٲبي فماِف عليو يف ا٤بساكْب.
الرجل يقوؿ :إف فار ي
( ) أم ٌ
( )3التٌوب  :اآلي .60
( )4ا﵀لٌى البن حزـ  96/1من طريق غندر عن خعب بو.
5
السنن الكربل للبيهقي .12/7
( ) مسند ابن ا١بعد رقم 193 :كمن طريقو البيهقي يف ٌ
( )6مصنٌف ابن أيب خيب  106/4من طريق غندر عن خعب بو.
( )7مسند ابن ا١بعد رقم 107 :عن خعب بو.
( )8اتريخ كاسط لبحشل ص  152من طريق غندر عن خعب بو.
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كمن ىذه النٌقوالت آراء فقهيٌ لشيوخ خيوخ خعب  ،كىي من الكثرة ٗبكاف ،كىذا البحث َف يعقد لرصد ذلك كإٌ٭با
تدؿ القارلء على ما سواىا.
السؤاؿ كا١بواب ،كأكتفي ىنا بذكر بعض األمثل ٌ
لرصد ما نقلو خعب عن خيوخو بطريق ٌ
 0ػ عن خعب عن ا٢بكم قاؿ :ليس على ا١باري ٌّ
حٌب ٙبيض(.)1
حد ٌ
يب يف ثوب(.)2
 2ػ عن خعب عن ٞبٌاد قاؿ :يك ٌفن ٌ
الص ٌ
صداؽ .قاؿ خعب  :كأخربٓف منصور
العبد األم ى فليس عليو
ه
افتض ي
 4ػ عن خعب عن ا٢بكم كإبراىيم قاال :إذا ٌ
الصداؽ(.)3
عن ا٢بسن قالك عليو ٌ
 3ػ عن خعب عن ا٢بكم قاؿ :كاف إبراىيم ال يرل بلنب الفحل أبسا ،ككاف ٦باىد يشفق منو(.)4

حٌب أيتيها ا٣برب (.)5
تزكج أبدا ٌ
 3ػ عن خعب عن ا٢بكم كٞبٌاد يف امرأة ا٤بفقود قاال :ال ٌ
٢بماد فأنكره كقاؿ:
 6ػ عن خعب عن منصور عن ا٢بسن قاؿ :تقلٌم أظفار ا٤بيٌت؟ قاؿ خعب :
ي
فذكرت ذلك ٌ
أيت إف كاف أقلف أٱبًب؟(.)6
أر ى
تدؿ عليها نصوص صحيحة من رواية شعبة
ادلطلب ا ّلرابع :األحكاـ الفقهيّة الٍب ّ
الشرع منها
تضمنت عددا كفّبا من أحكاـ ٌ
لئلماـ خعب ٌ
مركايت حديثيٌ كثّبة ج ٌدا مبثوث يف كتب السنٌ كقد ٌ
تطرؽ إليو االختبلؼ بْب الفقهاء ،كغّب مستغرب أف يكوف خعب قائبل ٗبا دلٌت عليو تلك
ما ال خبلؼ فيو كمنها ما ٌ
تدؿ على ا٤براد.
النٌصوص من أحكاـ ،كيتع ٌذر يف ىذا البحث االستقصاء كحسبنا ببعض أمثل ٌ
الشرب يف آني
يب  هناان عن ا٢برير كال ٌديباج ك ٌ
 0ػ ركل خعب بسنده إُف حذيف بن اليماف هنع هللا يضر قاؿ :إ ٌف النٌ ٌ
الفض (.)7
ال ٌذىب ك ٌ
يب  سبع غزكات أك ستٌا كنٌا
 2ػ ركل خعب عن أيب يعفور قاؿ٠ :بعت ابن أيب أكىف هنع هللا يضر قاؿ :غزكان مع النٌ ٌ
أنكل معو ا١براد(.)8
 4ػ ركل خعب بسنده إُف ابن عمر رضي هللا عنهما قاؿ :هنى رسوؿ هللا  عن بيع الوالء كعن ىبتو(.)9
تضمنت األحكاـ اآلتي :
فهذه بعض نصوص من ركاي خعب ٌ
( )1مصنٌف ابن أيب خيب  481/5من طريق غندر عن خعب بو.
( )2مصنٌف ابن أيب خيب  466/2من طريق ابن عليٌ عن خعب بو.
3
الرزاؽ  410/7من طريق عبد هللا بن كثّب عن خعب بو.
( ) مصنٌف عبد ٌ
( )4مسند ابن ا١بعد رقم 257 :عن خعب بو.
( )5مصنٌف ابن أيب خيب  521/3من طريق سهل بن يوسف عن خعب بو.
( )6مصنٌف ابن أيب خيب  453/2من طريق ابن عليٌ عن خعب بو.
( )7صحيح البصارم  ،112/7رقم.5632 :
( )8صحيح البصارم  ،90/7رقم.5495 :
( )9صحيح البصارم  ،147/3رقم.2535 :
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أ ػ ٙبرٔف ا٢برير كال ٌديباج على ال ٌذكور.
الفض .
ب ػ ٙبرٔف ٌ
الشرب يف آني ال ٌذىب ك ٌ
ج ػ جواز أكل ا١براد.
د ػ النٌهي عن بيع الوالء كعن ىبتو.
٧بل اتٌفاؽ
ٌ
كمن ا٤بستبعد أف ال يكوف خعب قائبل ٗبا دلٌت عليو ىذه النٌصوص من أحكاـ خرعيٌ
خاص كىي ٌ
بْب الفقهاء.

ادلطلب اخلامس :األحكاـ الفقهيّة الواردة يف نصوص حديثيّة جرح اإلماـ شعبة رواهتا
تضمنو
ٲبكن القوؿ أ ٌف ما استنكره اإلماـ خعب من متوف األحاديث كأعلٌو ٔبرح راكيو فهو قرين على رفضو ما ٌ
ا٤بًب من نكارة فقهيٌ من جه اختبلؽ حكم فقهي ال أصل لو أك فيو ٨بالف ٤با لو أصل صحيح معترب ،كخعب يف
ابب ا١برح كالتٌعديل إماـ بل قد حظي بلقب إمارة ا٤بؤمنْب يف ا٢بديث كما ذلك إال خاىد على ما بلغو يف ىذا العلم
الركاة الذين قدح خعب يف ضبطهم كعدالتهم كحسبنا بعض
ال ٌدقيق من مكان مرموق  ،كلسنا ىنا بصدد رصد ٝبيع ٌ
تدؿ على أحكاـ فقهيٌ ال أصل ٥با يف القرآف كال يف صحيح السنٌ  ،أك اختلقها
أمثل عن ركاة نقلوا متوان حديثيٌ ٌ
تعصبا للمذىب ،أك لغّب ذلك من أسباب الوضع ا٤بعركف .
ك ٌذاب ٌ
 0ػ ا٣بصيب بن جحدر البصرم:
قاؿ البصارم (( :قاؿ ٰبٓب بن سعيد :ك ٌذاب كاستعدل عليو خعب يف ا٢بديث ))(.)1

يب  كفيو:
كقد اختلق ا٣بصيب ٝبل أحاديث منها ما ركاه بسنده عن معاذ بن جبل هنع هللا يضر يف كصف صبلة النٌ ٌ
السهم ال يعتمد على يديو ))( ،)2ففيو دالل على استحباب
(( ككاف ٲب ٌكن جبهتو كأنفو من األرض ،مثٌ يقوـ كأنٌو ٌ
حٌب يستوم قائما ،كيف ىذا إلغاء ٤با ثبت عنو  من جلس
الساجد من سجدتو الثٌاني مباخرة مسرعا ج ٌدا ٌ
قياـ ٌ
االسَباح حيث كاف يقعد بعد سجوده الثٌآف جلس خفيف مثٌ ينهض قائما معتمدا على يديو خبلؼ ما دلٌت عليو
ركاي ا٣بصيب بن جحدر ىذه.
قاؿ األلبآف (( :كىذا ا٢بديث ٩با يدؿ على كذبو ػ أم ا٣بصيب ػ [ما] ركل البصارم يف صحيحو عنو  أنٌو
السجدة الثٌاني جلس كاعتمد على األرض مثٌ قاـ( .)3فهذا خبلؼ ما ركل ىذا الك ٌذاب.
كاف إذا رفع رأسو من ٌ
كىذه ا١بلس ىي ا٤بعركف ٔبلس االسَباح كىي سنٌ  ،كقد ركاىا بضع عشر صحابيٌا عند أيب داكد كغّبه بسند
صحيح ))(.)4

( )1التٌاريخ الكبّب للبصارم .221/3
( )2ا٤بعجم الكبّب للطٌربآف  ،74/20رقم.139 :
3
يب  يصلٌي فإذا كاف يف
( ) يعِب ٌ
الشيخ ما يف صحيح البصارم  ،164/1رقم 823 :من حديث مالك بن ا٢بويرث هنع هللا يضر (( أنٌو رأل النٌ ٌ
حٌب يستوم قاعدا )).
كتر من صبلتو َف ينهض ٌ
4
الضعيف رقم.562 :
( ) سلسل األحاديث ٌ

جملة املدونة :الصية اخلامصة ،العدد املسدوج ( ،)71- 71حمرو ٍ7441ـ /أكتوبر 1171و

269

الركاايت الٍب خصبها من ٧بض ٨بيلتو كال أصل ٥با
فبل جرـ أف ح ٌذر منو اإلماـ خعب كغّبه ٤با رأكا مثل ىذه ٌ
يف صحيح السنٌ النٌبويٌ  ،كقد قاؿ ا٢بافظ ابن حجر العسقبلٓف (( :يف إسناده ا٣بصيب بن جحدر كقد ك ٌذبو خعب
كٰبٓب القطٌاف ))(.)1

 2ػ أابف بن أيب عياش البصرم:
كقد انتقده اإلماـ خعب غاي االنتقاد كا ٌاهمو ابلكذب كلو عبارات مشهورة فيو منها:
يت على أابف.
أ ػ لوال ا٢بياء من النٌاس ٤با صلٌ ي
الرجل خّب لو من أف يركم عن أابف بن أيب عيٌاش.
ب ػ ألف يزٓف ٌ
ج ػ ردائي كٞبارم يف ا٤بساكْب صدق إف َف يكن أابف بن أيب عيٌاش يكذب يف ىذا ا٢بديث.
إِف من أقوؿ :ح ٌدثِب أابف بن أيب عيٌاش(.)2
د ػ ألف أخرب من بوؿ ٞبارم ٌ
حٌب أركل ٌ
أحب ٌ
الصحيح ما ركاه عن رجل مبهم عن رسوؿ
مركايت أابف ا٢باكي حكما خرعيٌا ال أصل لو يف السنٌ ٌ
كمن ٝبل ٌ
السماء العشر ،كفيما سقي بنضح أك غرب نصف العشر يف قليلو وكثّبه ))( ،)3فاختلق
هللا  قاؿ (( :فيما سقت ٌ
كل نتاج
زايدة ال أصل ٥با كىي قولو (( :يف قليلو ككثّبه )) ،كىي ٌ
تدؿ على أ ٌف العشر كنصف العشر كاجب يف ٌ
الصحيح أ ٌف األمر مقيٌد ٖبمس أكسق فما كاف دكهنا فبل زكاة فيو كما بلغ ا٣بمس أك
األرض قليبل كاف أك كثّبا ،بينما ٌ
السماء كنصفو إف سقي ابلنٌضح أك الغرب ،كدليل ذلك ما ركاه اإلماـ خعب بسنده
زاد ففيو العشر إف سقي ٗباء ٌ
الصحيح من حديث أيب سعيد ا٣بدرم هنع هللا يضر مرفوعا (( :ليس فيما دكف ٟبس أكسق صدق ))(.)4
ٌ
كما ركاه أابف ىو عمدة فقهاء األحناؼ فيما ذىبوا إليو من عدـ اعتبار ا٣بمس أكسق يف ىذا الباب قاؿ ابن
ا١بوزم:
احتجت ا٢بنفيٌ ٗبا ركل أبو مطيع البلصي عن أيب حنيف عن أابف بن أيب عيٌاش عن رجل عن رسوؿ هللا
(( ٌ
السماء العشر ،كفيما سقي بنضح أك غرب نصف العشر يف قليلو ككثّبه .كىذا اإلسناد ال
 قاؿ :فيما سقت ٌ
ضعفو خعب ))(.)5
يساكم خيئا ٌأما أبو مطيع فقاؿ ابن معْب :ليس بشيء...ك ٌأما أابف فضعيف ج ٌدا ٌ
الوضاعْب كا٥بلكى كا٤بَبككْب كأضراهبم ٩بٌن قدح فيهم اإلماـ خعب  ،كسيجد من
الركاة ٌ
كىكذا إبمكاف الباحث أف يتتبٌع ٌ
الصحيح  ،بل
تضمنت أحكاما فقهيٌ ال أصل ٥با يف الكتاب كال يف السنٌ ٌ
ضمن ٌ
مركاياهم كثّبا من األحاديث الٍب ٌ
األئم  ،كخعب كاف يف نقد أمثاؿ ىؤالء ٧بتسبا
سيجد نصوصا صحيح تعارضها كىي من ركاي خعب كغّبه من ٌ
( )1التٌلصيص ا٢ببّب .466/1
2
الضعفاء الكبّب للعقيلي .38/1
الضعفاء أليب زرع  ،480/2ك ٌ
( ) انظر ىذه األقواؿ يف ٌ
( )3التٌلصيص ا٢ببّب .466/1
4
الَبمذم  ،13/3رقم ،627 :كالنٌسائي  ،17/5رقم ،2445 :كىو من غّب طريق خعب عند البصارم  ،116/2رقم:
( ) أخرجو ٌ
 ،1447كمسلم  ،673/2رقم.979 :
5
الضعيف رقم 463 :قاؿ األلبآف (( :فهذا أيضا من آاثر األحاديث الضعيف :
للزيلعي  ،385/2كيف سلسل األحاديث ٌ
الراي ٌ
( ) نصب ٌ
إٯباب ما َف يوجبو هللا على عباده )).
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الرجاؿ حسب
األجر كالثٌواب من هللا تعاُف ،راغبا يف ال ٌذ ٌ
الرازم (( :كبلـ خعب يف ٌ
ب عن خريعتو قاؿ ابن أيب حات ٌ
يتديٌن بو ،كأ ٌف صورتو عنده صورة من ال يسع قبوؿ خربه كال ٞبل العلم عنو فيلحق برسوؿ هللا  ما َف يقلو ))(.)1
ألىم نتائج البحث وتوصياتو:
خادتة وفيها رصد ّ
بعد ىذه ا١بول مع اإلماـ خعب كمسائلو الفقهيٌ لشيوخو كما ٢بقها من مباحث عديدة ٲبكن القوؿ أ ٌف
البحث خرج ٔبمل من النٌتائج كالتٌوصيات أٮبٌها ما يلي:
 0ػ اإلماـ خعب خصصيٌ علميٌ ف ٌذة ٛبيٌز صاحبها ٖببلؿ اندرة كصفات ابىرة.
تدؿ على خصصيٌ علميٌ مرح ،
الَباجم كالتٌواريخ مشحون عنو أبخبار ٩بتع كقصص لطيف للغاي ٌ
 2ػ كتب ٌ
خاص ا٤بطعوف فيهم كا٤بقدكح يف عدالتهم أك ضبطهم.
مع خيء من ٌ
الركاة ٌ
الش ٌدة يف عباراتو ا٤بتٌصل اب٢بكم على ٌ
الركاة
السنٌ كالتٌنقّب بعمق عن ٌ
 4ػ حظي بلقب أمّب ا٤بؤمنْب يف ا٢بديث كما ذلك إال ١بهوده ا١بليل يف خدم ٌ
مركاياهم.
كعلل ٌ
ألئم الفقو يف عصره الذم
ا٤بتنوع ٌ
 3ػ ا١بانب الفقهي برز بشكل كاضح من خبلؿ مسائلو الفقهيٌ ال ٌدقيق ك ٌ
أبئم الفقو كا٢بديث.
عج ٌ
ٌ
ضمت نصوصا نبويٌ فيها دالالت على أحكاـ فقهيٌ عديدة يستفيد
 3ػ لشعب ٌ
مركايت حديثيٌ كثّبة ج ٌدا ٌ
مفصل مقارن عن اختياراتو الفقهيٌ .
منها من راـ عقد دراس ٌ
كدؿ
متنوع ا٤بواضيع يف العبادات كا٤بعامبلتٌ ،
 6ػ كاف خعب حريصا على طرح أسئل فقهيٌ على خيوخو ٌ
ذلك على رغب كاضح يف االتٌساع الفقهي ا٤بعريف.
 7ػ أجوب خيوخ خعب عن مسائلو تع ٌد ٦بموع فتاكل ٥بم فيما طرحو عليهم من مسائل.
السؤاؿ الواحد على خيصْب من خيوخو،
 8ػ أغلب مسائلو أحادي التٌوجيو ككثّبا ما كانت ثنائي حْب يطرح ٌ
كا٪بلى ىذا يف مسائلو لشيصيو ا٢بكم بن عتيب كٞبٌاد بن أيب سليماف الكوفيْب ،كقليبل ما كانت ثبلثيٌ حْب يطرحو
على ثبلث منهم ،كاندرا ما كانت رابعي حْب يطرحو على أربع  ،رغب منو يف استجبلء ما عندىم من علم ،كأمبل يف
الصواب.
أف ٱبرج بنتيج يف ا٤بسأل أقرب ما تكوف إُف ٌ
األئم الفقهيٌ يف
 9ػ ٛبثٌل مسائل اإلماـ خعب ( 84ػ 061ىػ) لشيوخو الفقهاء مرحل مب ٌكرة ١بمع أقواؿ ٌ
معْب ،أك ٌاٚباذا
تعصبا إلماـ ٌ
األكؿ كهناايت القرف الثٌآف ،كَف يعرؼ الوسط الفقهي بعد ٌ
الفَبة ا٤بمت ٌدة بْب أكاخر القرف ٌ
فقهي كاحد فقط.
٤بذىب ٌ
كحماد
 01ػ يبلحظ أحياان يف بعض مسائلو ا٢برص على معرف جواب إمامْب ينتمياف إُف مدرستْب ٨بتلفتْب ٌ
الرأم من مدرس ا٤بدين .
بن أيب سليماف من مدرس الكوف كربيع ٌ
الركاي  ،كحرصو على معرف ما ٙبتويو
 00ػ ٌنوه بعض خيوخ اإلماـ خعب ابىتمامو ابل ٌدراي إُف جنب ٌ
األحاديث الٍب يف جعبتو من فوائد كأحكاـ.

( )1ا١برح كالتٌعديل .22/2
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الشرعي لفعل صدر منو
 02ػ أغلب مسائل خعب لشيوخو ال يفصح فيها عن كوهنا التماسا منو ٤بعرف ا٢بكم ٌ
بل ظاىرىا يوحي أ ٌهنا مسائل للتٌف ٌقو ،لكن رصد البحث مسأل فيها استفصاؿ منو لشيصيو ٞبٌاد بن أيب سليماف
تطهره ٗباء فيو بقيٌ من سؤر ا٢بمار ،كمسأل أخرل فيها صبلة خعب
كا٢بكم بن عتيب تتعلٌق أبداء خعب ٌ
للصبلة بعد ٌ
حٌب يرفع رأسو ،فاتٌبعو
السجود كَف يعلم خعب ٌ
خلف خالد التٌسَبم ابلكوف ككاف ٌ
ابلركوع ك ٌ
الزحاـ خديدا ،فسبقو ٌ
فرغت ،فسأؿ ا٢بكم كٞبٌادا فقاال :اسجد معو أك قاال :احتسب.
السجود ،مثٌ سجد سجديتَّ بعدما ي
ابلركوع ك ٌ
ٌ
يتوجو اإلماـ خعب بطرح سؤاؿ على خيوخو حرصا
أف
الفقهي
ا٤بسائل
بعض
يف
اإلٝباع
انعقاد
ٲبنع
َف
ػ
04
ٌ
ٌ
منو على التٌح ٌقق من ثبوت ىذا اإلٝباع.
فقهي عميق.
 03ػ كثّب من مسائل خعب لشيوخو ىي فركع دقيق ٌ
تدؿ على ذكؽ ٌ
سألت عن رجل ،سألت
الرجل،
ي
 03ػ صيغ خعب يف مسائلو لشيوخو كثّبة أبرزىا حْب يقوؿ (( :سألت عن ٌ
سألت :يف كذا كذا )).
سألت عن كذا ،ي
سألت عن القوـ ،ي
سألت عن امرأة ،ي
عن ا٤برأة ،ي
 06ػ كثّبا ما ينقل خعب جوابْب ٨بتلفْب عن خيصْب لو كىو بصنيعو كالفقيو ا٤بؤلٌف الذم يسرد يف كتابو
قولْب يف ا٤بسأل  ،لكن األكثر يف مسائلو تطابق رأم اجمليبْب يف ا٢بكم.
السؤاؿ يطرحو على فرد كاحد من خيوخو كيف موضع آخر يقرف معو خيصا آخر كيطرح
 07ػ أحياان نفس ٌ
السؤاؿ.
عليهما نفس ٌ
٦برد رأم ٥بم
 08ػ يستثبت اإلماـ خعب أحياان خيوخو عن مصدر رأيهم إذا قرنوه إبسنادٌ ،أما إذا كاف جواهبم ٌ
فبل يدقٌق ألنٌو قد ٠بع منهم ا١بواب مباخرة فبل ٰبتاج إُف ٙب ٌقق ثبوتو.
 09ػ َف يرصد البحث خيصْب لشعب سأ٥بما عن مسائل فقهيٌ كأحدٮبا كالد لآلخر سول معاكي بن ٌقرة ا٤بزٓف
البصرم 004ىػ ،كابنو قاضي البصرة ا٤بشهور ابلفراس إايس بن معاكي ا٤بزٓف البصرم 020ىػ.
مركايت خعب ا٢بديثيٌ مع مسائلو الفقهيٌ من جهتْب:
 21ػ يف بعض األحياف تتٌفق ٌ
األكُف :ا٤بضموف كما يف حديث ا﵀لٌل كا﵀لٌل لو فقد ركاه اإلماـ خعب بسنده مرفوعا إُف رسوؿ هللا .
٧بمد بن جعفر ا٤بل ٌقب بغندر عن خعب  ،كىذا من
الثٌآف :الطٌريق فكبلٮبا ػ أعِب ا٢بديث كا٤بسأل ػ من ركاي ٌ
لطائف االتٌفاقات.
 20ػ من نوادر مسائلو أف يطرح إحداىا على ثبلث من خيوخو فيتٌفق يف ا١بواب اثناف كٱبالفهما الثٌالث.
 22ػ يف بعض األحياف يستفصل اإلماـ خعب خيصو اجمليب على سؤالو عن مستنده فيما أجاب بو كقد
صحايب.
يكوف ىذا ا٤بستند أثرا عن
ٌ
 24ػ مسائل اإلماـ خعب ال ٚبلو أف تكوف:
أ  /مولٌدة يبتكرىا من ابب التٌف ٌقو كإف َف تقع حقيق ن.
ب  /قضااي فقهيٌ كقعت لو.
ج  /استفسارات يطرحها عليو بعض النٌاس فيطرحها ىو بدكره على خيوخو.
د  /مسائل يدفعو على طرحها دالل نصوص حديثيٌ عليها فمن ابب ٙبقيق ال ٌدراي ٗبا ٰبفظو من أحاديث
الشيوخ مسائل ٥با صل بتلك األحاديث.
يطرح على ٌ
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 23ػ كانت مسائل خعب يف كثّب من األحياف ا٤بصدر الوحيد الذم كثٌق لنا آراء خيوخو.
السائل كتعزل
 25ػ مسائل اإلماـ خعب ىي سؤاالت فقهيٌ لعدد من خيوخو الفقهاء فتعزل إليو ابعتبار كونو ٌ
إُف خيوخو ابعتبارىم اجمليبْب ،كٲبكن يف ىذه ا٢بال أف يقاؿ مثبل :مسائل اإلماـ ٞبٌاد ركاي خعب  ،كمسائل اإلماـ
األئم ا٤بشهورة كيف طليعتها مسائل اإلماـ
ا٢بكم بن عتيب ركاي خعب كىكذا ،فلها هبذين االعتبارين خبو كبّب ٗبسائل ٌ
أٞبد بركااياها الكثّبة كركاي عبد هللا كصاٌف كحرب الكرمآف كغّبىم.
مهما من آراء الفقهاء يف عصره سواء كانت إجاابت منفردة
 26ػ ٛبثٌل أجوب خيوخ خعب على مسائلو رصيدا ٌ
من خيخ كاحد أك مشَبك بْب ع ٌدة خيوخ ،كالحظ البحث أ ٌف ٝبيع ىذه األجوب منفردة كمشَبك لو رتٌبت على
مادة غزيرة من فقو أكلئك الفقهاء.
حسب ترتيب األبواب الفقهيٌ الجتمع لدل الباحثْب ٌ
 27ػ الطرؽ الٍب كصلتنا هبا مسائل خعب للحكم مفردة ىي:
الصنعآف 211ىػ يف مصنٌفو عن عبد هللا بن كثّب عن خعب عن ا٢بكم.
الرٌزاؽ بن ٮبٌاـ ٌ
 /1أبو بكر عبد ٌ
حجاج عن خعب عن ا٢بكم.
 /2أبو عبيد القاسم بن سبلـ البغدادم 224ىػ يف كتابو الطٌهور عن ٌ
الرٞبن بن زايد عن خعب عن ا٢بكم.
 /3أبو عثماف سعيد بن منصور ا٣براسآف 227ىػ يف تفسّبه عن عبد ٌ
علي بن ا١بعد البغدادم 230ىػ يف مسنده عن خعب عن ا٢بكم.
 /4أبو ا٢بسن ٌ
٧بمد ابن أيب خيب العبسي 235ىػ يف مصنٌفو عن ككيع كابن عليٌ كغندر كسهل بن
 /5أبو بكر عبد هللا بن ٌ
يوسف كأيب خالد عبد العزيز كعبد هللا بن إدريس كلٌهم عن خعب عن ا٢بكم.
علي عن ابن ا٤ببارؾ عن خعب عن
 /6أبو أٞبد ٞبيد بن ٨بلد ابن ز٪بويو ا٣براسآف 251ىػ يف األمواؿ عن ٌ
ا٢بكم.
٧بمد بن ٰبٓب عن
الرازم 327ىػ يف ا١برح كالتٌعديل عن ٌ
الرٞبن بن ٌ
 /7أبو ٌ
٧بمد ابن أيب حات ٌ
٧بمد عبد ٌ
٧بمود بن غيبلف عن الطٌيالسي عن خعب عن ا٢بكم.
 28ػ الطٌرؽ الٍب ركيت هبا مسائل اإلماـ خعب لشيصو ٞبٌاد بن أيب سليماف الكويف مفردةن دكف االخَباؾ مع
خيوخ آخرين ىي :ابن أيب خيب يف مصنٌفو عن غندر كأيب داكد الطٌيالسي كككيع كلٌهم عن خعب عن ٞبٌاد بن أيب
سليماف الكويف.
 29ػ الطٌرؽ الٍب ركيت هبا مسائل خعب عن قتادة مفردة:
علي بن ا١بعد البغدادم 230ىػ يف مسنده عن خعب عن قتادة.
 /1أبو ا٢بسن ٌ
٧بمد ابن أيب خيب العبسي 235ىػ يف مسنده عن غندر عن خعب عن قتادة.
 /2أبو بكر عبد هللا بن ٌ
ا٢بجاج القشّبم 261ىػ يف صحيحو عن ٰبٓب بن حبيب ا٢بارثي عن خالد بن
ا٢بجاج مسلم بن ٌ
 /3أبو ٌ
ا٢بارث عن خعب عن قتادة.
الزعفرآف عن خباب عن خعب عن
 /4أبو عوان يعقوب بن إسحاؽ اإلسفراييِب 316ىػ يف مستصرجو عن ٌ
قتادة.
الرٞبن
 /5أبو جعفر أٞبد بن ٌ
٧بمد الطٌحاكم 321ىػ يف خرح معآف اآلاثر عن سليماف بن خعيب عن عبد ٌ
بن زايد عن خعب عن قتادة.
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 30ػ الطٌرؽ الٍب ركيت هبا مسائل اإلماـ خعب ا٤بفردة عن أيٌوب كربيع :
الرجاؿ عن سليماف بن حرب عن خعب عن
 /1أبو عبد هللا أٞبد بن حنبل ٌ
الشيبآف 241ىػ يف العلل ك ٌ
٧بمد ابن أيب خيب العبسي 235ىػ يف مسنده عن غندر عن خعب عن ربيع .
 /2أبو بكر عبد هللا بن ٌ
 31ػ ٌأما ا٤بسائل ا٤بشَبك بْب أكثر من خيخ فوصلتنا من طرؽ أبرزىا:
الصنعآف 211ىػ يف مصنٌفو عن عبد هللا بن كثّب عن خعب عن ا٢بكم
الرٌزاؽ بن ٮبٌاـ ٌ
 /1أبو بكر عبد ٌ

علي بن ا١بعد البغدادم 230ىػ يف مسنده عن خعب عن ا٢بكم كٞبٌاد ،كابن ا١بعد يف مسنده
 /2أبو ا٢بسن ٌ
أيضا عن خعب عن قتادة كٞبٌاد.
الرٞبن بن مهدم كإ٠باعيل
 /3أبو بكر عبد هللا بن ٌ
٧بمد ابن أيب خيب العبسي 235ىػ يف مسنده عن عبد ٌ
كحرمي بن عمارة كعبد هللا بن إدريس كسهل بن يوسف كأيب داكد
بن عليٌ كىاخم بن القاسم كككيع كخباب بن سوار
ٌ
ا٣باص
الطٌيالسي كأيب خالد كأيب أسام كعبيد هللا ك ٰبٓب بن زكرٌاي بن أيب زائدة كعمارة بن أيب حفص كلٌهم يف طرقهم ٌ
السبيعي ،كىو عن
ا٤بصتلف عن خعب عن ا٢بكم كٞبٌاد ،ككذا ابن أيب خيب عن ككيع عن ا٢بكم كٞبٌاد كأيب إسحاؽ ٌ
ككيع عن خعب عن ا٢بكم كٞبٌاد كإايس بن معاكي بن ٌقرة ،كعن غندر عن خعب عن ٞبٌاد بن أيب سليماف كمنصور بن
الصمد عن خعب عن ا٢بكم كٞبٌاد كقتادة.
الرٞبن الكبّب ،كعن عبد الوارث بن عبد ٌ
ا٤بعتمر كسليماف بن عبد ٌ
 /4أبو ا٢بارث سريج بن يونس البغدادم 235ىػ يف كتابو القضاء عن ىشيم عن خعب عن ا٢بكم كٞبٌاد.
٧بمد بن إسحاؽ ا٤ب ٌكي الفاكهي 275ىػ عن أيب بشر عن خعب عن ا٢بكم كٞبٌاد.
 /5أبو عبد هللا ٌ
السجستآف ال ٌدارمي 280ىػ يف سننو عن سليماف بن حرب عن خعب عن
 /6أبو سعيد عثماف بن سعيد ٌ
ا٢بكم كٞبٌاد.
٧بمد بن مسعود األصبهآف
٧بمد بن خلف البغدادم ا٤بل ٌقب بوكيع 306ىػ يف أخبار القضاة عن ٌ
 /7أبو بكر ٌ
البٍب.
عن بكر بن ب ٌكار ،عن خعب  ،عن ا٢بكم كٞبٌاد كابن خربم ك ٌ
٧بمد الطٌحاكم 321ىػ يف خرح معآف اآلاثر عن إبراىيم بن مرزكؽ عن أيب داكد
 /8أبو جعفر أٞبد بن ٌ
الطٌيالسي عن خعب عن ا٢بكم كٞبٌاد ،كالطٌحاكم أيضا يف خرح معآف اآلاثر عن إبراىيم بن مرزكؽ عن ع ٌفاف عن
الرٞبن بن القاسم.
خعب عن ا٢بكم كٞبٌاد كعبد ٌ
الشيوخ الذين رصد ىذا البحث سؤاالت اإلماـ خعب ٥بم ىم :أبو إايس معاكي بن ٌقرة ا٤بزٓف
 32ػ عدد ٌ
الضرير 008ىػ،
السدكسي البصرم ٌ
البصرم 004ىػ ،كا٢بكم بن عتيب الكندم الكويف 003ىػ ،كقتادة بن دعام ٌ
الرٞبن بن القاسم بن
كٞبٌاد بن أيب سليماف الكويف 120ىػ ،كأبو كاثل إايس بن معاكي ا٤بزٓف البصرم 020ىػ ،كعبد ٌ
السصتيآف البصرم
٧بمد بن أيب بكر ٌ
ٌ
السبيعي 027ىػ ،كأيٌوب بن أيب ٛبيم ٌ
الص ٌديق 126ىػ ،كأبو إسحاؽ ٌ
البٍب البصرم 143ىػ ،أبو خربم عبد هللا بن
040ىػ ،كمنصور بن ا٤بعتمر 044ىػ ،كأبو عمرك عثماف بن مسلم ٌ
الرٞبن الكبّب ؽ 2ىػ.
خربم القاضي الكويف 144ىػ ،كسليماف بن عبد ٌ
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 33ػ عدد ا٤بسائل الٍب رصدىا البحث ىي  215مسأل منها  45طرحها مفردةن على خيصو ا٢بكم بن
الشيوخ أغلبهم
السصتيآف ،ك 139مشَبك لعدد من ٌ
عتيب  ،ك 4لقتادة ،كٌ 10
٢بماد بن أيب سليماف ،ككاحدة أليٌوب ٌ
ا٢بكم كٞبٌاد ،ك 6اختيارات فقهيٌ صرٰب لشعب .
كحجاج ،كسليماف بن حرب،
 34ػ عدد التٌبلميذ الذين أسندكا مسائل خعب لشيوخو عشرة كىم :غندرٌ ،
كآدـ بن أيب إايس ،كأبو داكد الطٌيالسي ،كسهل بن يوسف ،كسليماف بن حرب ،كعبد هللا بن إدريس ،كعبد هللا بن
الرٞبن بن مهدم ،كإ٠باعيل بن عليٌ  ،كىاخم بن القاسم ،كككيع ،كخباب بن
كثّب ،كٰبٓب بن زكرٌاي بن أيب زائدة ،كعبد ٌ
كحرمي بن عمارة ،كعمارة بن أيب
الرٞبن بن زايد ،كخالد بن ا٢بارث،
سوار ،كع ٌفاف بن مسلم البصرم ٌ
الص ٌفار ،كعبد ٌ
ٌ
الصمد ،كأبو خالد عبد العزيز ،كعبيد هللا.
حفص  ،كخباب بن سوار ،كىاخم بن القاسم ،كعبد الوارث بن عبد ٌ
الصياـ،
الصبلة ،الٌزكاةٌ ،
 35ػ مشلت مسائل اإلماـ خعب فركعا كثّبة من األبواب الفقهي اآلتي  :الطٌهارةٌ ،
الضماف ،النكاح ،الطٌبلؽ ،اللٌعاف ،اللٌقط  ،األٲباف ،ا١بناايت،
الشرك ٌ ،
ا٢بج ،البيوعٌ ،
الشفع  ،القرضٌ ،
االعتكاؼٌ ،
الشهادات ،األطعم  ،ا٤بّباث.
العتق ،ا٤بكاتب ٌ ،
 36ػ من ٩بيزات مسائل خعب لشيوخو:
أ ػ االختصار يف السؤاؿ كا١بواب.
خلوىا عن التٌدليل كالتعليل إالٌ ما ندر.
بػ ٌ
كخلوىا عن التٌعقيد اللٌفظي.
ج ػ سهول العبارات كبساط الصياغ
ٌ
 47ػ مبلمح فقو اإلماـ خعب ا٪بلت من خبلؿ ما يلي:
الصرٰب كىي قليل .
أ ػ اختياراتو الفقهيٌ ٌ
الشيخ أف يكوف رأاي لشعب ما َف
ب ػ مسائلو الكثّبة ج ٌدا الٍب طرحها على خيوخو ،ك٫بسب أ ٌف األصل يف جواب ٌ
يطرح سؤاال كاحدا ألكثر من خيخ كٚبتلف أجوبتهم ،فهنا يلتمس الباحث ما ٰب ٌدد رأم خعب على جه الظٌ ٌن الغالب.
تضمنت توضيحا من
مركايتو ا٢بديثيٌ الواسع ا٢باكي على دالالت فقهيٌ ال تع ٌد كال ٙبصى ٌ
جػ ٌ
خاص إذا ٌ
خعب ٤بسأل من مسائل األحكاـ.
ٯبرح خعب أحد ركاتو ٤با فيها من نكارة حديثيٌ أك فقهيٌ .
د ػ ا٤بتوف الٍب ٌ
 48ػ كلٌد البحث ٦بموع اقَباحات إل٪باز بعض البحوث العلميٌ فمن ذلك:
 0ػ االختيارات الفقهيٌ إلماـ البصرة قتادة بن دعام البصرم ػ خيخ خعب ػ
 2ػ فقو أمراء ا٤بؤمنْب يف ا٢بديث ٝبعا كدراس .
 4ػ ا٢برك الفقهيٌ يف الكوف كالبصرة ككاسط كصلتها بعاصم ا٣ببلف بغداد.
 3ػ مسائل ٞبٌاد بن أيب سليماف لشيصو فقيو الكوف إبراىيم بن يزيد النٌصعي.
 3ػ مسائل ا٢بكم بن عتيب لشيصو فقيو الكوف إبراىيم بن يزيد النٌصعي.
ا٢بجاج بن أرطاة مفٍب الكوف مع اإلماـ أيب حنيف .
 6ػ فقو ٌ
السصتيآف.
 7ػ مسائل خعب ا٢بديثيٌ لشيصو أيٌوب بن أيب ٛبيم ٌ
 8ػ مسائل التٌابعْب الفقهيٌ ١بابر بن عبد هللا األنصارم هنع هللا يضر.
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 9ػ ا٤بسائل الفقهيٌ الٍب اختلف فيها خيصا خعب ا٢بكم بن عتيب كٞبٌاد بن أيب سليماف الكوفيْب.
 01ػ مسائل ٞبٌاد بن أيب سليماف الفقهيٌ لئلماـ سعيد بن جبّب ركاي خعب .
 00ػ مسائل سلم بن كهيل الفقهيٌ لئلماـ سعيد بن جبّب ركاي خعب .
 02ػ مسائل زائدة الفقهيٌ لئلماـ ا٢بكم بن عتيب ركاي خعب .
 04ػ مسائل زائدة الفقهيٌ لئلماـ ا٢بكم بن عتيب ركاي خعب .
٢بماد بن أيب سليماف.
 03ػ مسائل معمر ٌ
 03ػ قضااي خريح الفقهيٌ ركاي ا٢بسن بن عمارة عن ا٢بكم بن عتيب الكويف كموقف اإلماـ خعب منها.
الرؤاسي تلميذ خعب .
ا١براح ٌ
 06ػ االختيارات الفقهيٌ لئلماـ ككيع بن ٌ
مركايت خعب عن قتادة يف التٌفسّب.
 07ػ ٌ

فهرس ادلصادر وادلراجع
٧بمد بن إسحاؽ بن العبٌاس ا٤ب ٌكي الفاكهي 272ىػ،
 1ػ أخبار م ٌك يف قدٔف ال ٌدىر كحديثو ،أبو عبد هللا ٌ
ٙبقيق :د .عبد ا٤بلك عبد هللا دىيش ،دار خضر ،الطٌبع الثٌاني 1414 ،ىػ ،بّبكت.
صححو كعلٌق عليو
٧بمد بن خلف بن حيٌاف البغدادم ا٤بل ٌقب بوكيع 306ىػٌ ،
 2ػ أخبار القضاة ،أبو بكر ٌ
مصورة عاَف الكتب ببّبكت عن نشرة ا٤بكتب التجاري الكربل ابلقاىرة يف
كخرج أحاديثو :عبد العزيز مصطفى ا٤براغيٌ ،
ٌ
طبعتها األكُف1366 ،ىػ ،القاىرة.
٧بمد انصر ال ٌدين األلبآف 1420ىػ ،إخراؼ:
الرٞبن ٌ
السبيل ،أبو عبد ٌ
 4ػ إركاء الغليل يف ٚبريج أحاديث منار ٌ
الشاكيش ،ا٤بكتب اإلسبلمي ،الطٌبع الثٌاني 1405 ،ىػ ،بّبكت.
زىّب ٌ
الرأم كاآلاثر كخرح
 3ػ االستذكار ا١بامع ٤بذاىب فقهاء األمصار كعلماء األقطار فيما ٌ
تضمنو ا٤بوطٌأ من معآف ٌ
٧بمد عطا
ذلك كلٌو ابإلٯباز كاالختصار ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم النٌمرم القرطيب 463ىػٙ ،بقيق :ساَف ٌ
معوض ،دار الكتب العلميٌ  ،الطٌبع األكُف1421 ،ىػ ،بّبكت.
ٌ
ك٧بمد علي ٌ
الشيبآف 189ىػٙ ،بقيق :أيب الوفا
٧بمد بن ا٢بسن بن فرقد ٌ
 5ػ األصل ا٤بعركؼ اب٤ببسوط ،أبو عبد هللا ٌ
األفغآف ،إدارة القرآف كالعلوـ اإلسبلميٌ  ،كراتشي.
٧بمد بن عبد ا٤بلك ابن القطٌاف الكتامي ا٢بمّبم الفاسي
علي بن ٌ
 6ػ اإلقناع يف مسائل اإلٝباع ،أبو ا٢بسن ٌ
الصعيدم ،الفاركؽ ا٢بديث للطٌباع كالنٌشر ،الطبٌع األكُف 1424 ،ىػ.
628ىػٙ ،بقيق :حسن فوزم ٌ
لشافعي 204ىػ ،دار ا٤بعرف 1410 ،ىػ ،بّبكت.
٧بمد بن إدريس بن العبٌاس ا ٌ
7ػ ٌ
األـ ،أبو عبد هللا ٌ
 8ػ األمواؿ ،أبو أٞبد ٞبيد بن ٨بلد بن قتيب ا٣براسآف ا٤بعركؼ اببن ز٪بويو 251ىػٙ ،بقيق :د .خاكر ذيب
الرايض.
فيٌاض ،مركز ا٤بلك فيصل للبحوث كال ٌدراسات اإلسبلميٌ  ،الطٌبع األكُف1406 ،ىػٌ ،
الصا٢بي ا٢بنبلي
الراجح من ا٣ببلؼ ،أبو ا٢بسن علي بن سليماف ا٤برداكم الدمشقي ٌ
 9ػ اإلنصاؼ يف معرف ٌ
885ىػ ،دار إحياء الَباث العريب ،الطٌبع الثٌاني بدكف اتريخ ،بّبكت.
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٧بمد بن إبراىيم بن ا٤بنذر النٌيسابورم 319ىػ،
السنن كاإلٝباع كاالختبلؼ ،أبو بكر ٌ
 10ػ األكسط يف ٌ
الرايض.
ٙبقيق :أبو ٞبٌاد صغّب أٞبد بن دمحم حنيف ،دار طيب  ،الطٌبع األكُف1405 ،ىػٌ ،
٧بمد ٧بمود بن أٞبد بن موسى العيُب 855ىػ ،دار الكتب العلميٌ  ،الطٌبع
 11ػ البناي خرح ا٥بداي  ،أبو ٌ
األكُف1420 ،ىػ ،بّبكت.
٧بمد بن أٞبد بن أٞبد
 02ػ البياف كالتٌحصيل ك ٌ
الشرح كالتٌوجيو كالتعليل يف مسائل ا٤بستصرج  ،أبو الوليد ٌ
حجي ،دار الغرب اإلسبلمي ،الطٌبع الثٌاني 0318 ،ىػ،
القرطيب ٌ
٧بمد ٌ
الشهّب اببن رخد ا١ب ٌد 321ىػٙ ،بقيق :دٌ .
بّبكت.
 04ػ اتريخ ابن معْب ركاي ال ٌدكرم ،أبو زكراي ٰبٓب بن معْب بن عوف البغدادم 233ىػٙ ،بقيق :د .أٞبد دمحم
ا٤بكرم .
نور سيف ،مركز البحث العلمي كإحياء ٌ
الَباث اإلسبلمي ،الطٌبع األكُف1399 ،ىػ ،م ٌك ٌ
عواد معركؼ ،دار
٧بمد بن أٞبد بن عثماف ال ٌذىيب 748ىػٙ ،بقيق :دٌ .
 14ػ اتريخ اإلسبلـ ،أبو عبد هللا ٌ
بشار ٌ
الغرب اإلسبلمي ،الطٌبع األكُف2003 ،ـ ،بّبكت.
 15ػ اتريخ بغداد ،أبو بكر أٞبد بن علي بن اثبت البغدادم ا٣بطيب 463ىػٙ ،بقيق :د .بشار عواد معركؼ،
دار الغرب اإلسبلمي ،الطٌبع األكُف1422 ،ىػ ،بّبكت.
 06ػ اتريخ خليف بن خيٌاط ،أبو عمرك خليف بن خيٌاط بن خليف البصرم 240ىػٙ ،بقيق :د .أكرـ ضياء
الرسال  ،الطٌبع األكُف1397 ،ىػ ،دمشق ػ بّبكت.
العمرم ،دار القلم ك ٌ
مؤسس ٌ
٧بمد بن إ٠باعيل بن إبراىيم البصارم 256ىػ ،طبع ٝبعي دائرة ا٤بعارؼ
 17ػ التٌاريخ الكبّب ،أبو عبد هللا ٌ
العثمانيٌ ٕبيدر آابد ،ا٥بند ،ط األكُف1361 ،ىػ.
 18ػ اتريخ كاسط ،أبو ا٢بسن أسلم بن سهل بن أسلم الواسطي ا٤بعركؼ ببحشل 292ىػٙ ،بقيق :كوركيس
عواد ،عاَف الكتب ،الطٌبع األكُف1406 ،ىػ ،بّبكت.
ٌ
مصورة
 19ػ تبيْب ا٢بقائق خرح كنز ال ٌدقائق ،فصر ال ٌدين عثماف بن علي بن ٧بجن ٌ
الزيلعي ا٢بنفي 743ىػٌ ،
دار الكتاب اإلسبلمي عن نشرة ا٤بطبع الكربل األمّبي ببوالؽ ،الطٌبع األكُف1313 ،ىػ ،القاىرة.
الرٞبن العراقي
 20ػ التٌقييد كاإليضاح خرح مق ٌدم ابن ٌ
الرحيم بن ا٢بسْب بن عبد ٌ
الصبلح ،أبو الفضل عبد ٌ
ا٤بنورة.
الرٞبن ٌ
السلفي  ،الطٌبع األكُف1389 ،ىػ ،ا٤بدين ٌ
806ىػٙ ،بقيق :عبد ٌ
٧بمد عثماف ،ا٤بكتب ٌ
٧بمد ابن حجر
علي بن ٌ
 21ػ التٌلصيص ا٢ببّب يف ٚبريج أحاديث ٌ
الرافعي الكبّب ،أبو الفضل أٞبد بن ٌ
مؤسس قرطب  ،الطٌبع األكُف1416 ،ىػ ،مصر.
العسقبلٓف 852ىػٙ ،بقيق :أبو عاصم حسن بن عبٌاس بن قطبٌ ،
٧بمد انصر ال ٌدين األلبآف 1420ىػ ،دار الراي للنٌشر كالتٌوزيع ،الطٌبع
السن ٌ ،
 22ػ ٛباـ ا٤بنٌ يف التٌعليق على فقو ٌ
الرايض.
الثالث 1409 ،ىػٌ ،
٧بمد بن جرير بن يزيد الطٌربم
 23ػ اهذيب اآلاثر كتفصيل الثٌابت عن رسوؿ هللا من األخبار ،أبو جعفر ٌ
٧بمد خاكر ،مطبع ا٤بدٓف ،القاىرة.
310ىػٙ ،بقيق٧ :بمود ٌ
الرٞبن بن يوسف ا٤بزم 742ىػٙ ،بقيق :د.
 24ػ اهذيب الكماؿ يف أ٠باء الرجاؿ ،أبو ٌ
ا٢بجاج يوسف بن عبد ٌ
الرسال  ،الطٌبع األكُف1400 ،ىػ ،بّبكت.
ٌ
بشار عواد معركؼٌ ،
مؤسس ٌ
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٧بمد عوض ،دار إحياء
٧بمد بن أٞبد بن األزىر األزىرم 370ىػٙ ،بقيقٌ :
 25ػ اهذيب اللٌغ  ،أبو منصور ٌ
الَباث العريب ،الطٌبع األكُف2001 ،ـ ،بّبكت.
ٌ
الشافعي ا٤بصرم 804ىػ،
الصحيح ،أبو حفص عمر بن علي بن أٞبد ابن ا٤بل ٌقن ٌ
 26ػ التٌوضيح لشرح ا١بامع ٌ
الَباث كدار النٌوادر ،الطٌبع األكُف ،دمشق.
دار الفبلح للبحث العلمي كٙبقيق ٌ
السامع ،أبو بكر أٞبد بن علي بن اثبت البغدادم ا٣بطيب 463ىػ،
 27ػ ا١بامع ألخبلؽ الراكم كآداب ٌ
الرايض.
ٙبقيق :د٧ .بمود الطٌ ٌحاف ،مكتب ا٤بعارؼ ،الطٌبع األكُف1403 ،ىػٌ ،
٧بمد عبد هللا بن كىب بن مسلم ا٤بصرم القرخي 197ىػٙ ،بقيق :د .رفعت فوزم عبد
 28ػ ا١بامع ،أبو ٌ
ا٤بطٌلب كد .علي عبد الباسط مزيد ،دار الوفاء ،الطٌبع األكُف1425 ،ىػ.
٧بمد بن جرير بن يزيد الطٌربم 310ىػٙ ،بقيق :د .عبد هللا
 29ػ جامع البياف عن أتكيل آم القرآف ،أبو جعفر ٌ
الَبكي ،دار ىجر ،الطٌبع األكُف0322 ،ىػ القاىرة.
بن عبد ا﵀سن ٌ
الرازم 327ىػ ،تصوير :دار
الرٞبن بن ٌ
 30ػ ا١برح كالتٌعديل ،أبو ٌ
٧بمد بن إدريس ابن أيب حات ٌ
٧بمد عبد ٌ
الَباث العريب ببّبكت عن طبع ٦بلس دائرة ا٤بعارؼ العثمانيٌ ٕبيدر آابد ال ٌدكن ،الطٌبع األكُف1371 ،ىػ،
إحياء ٌ
ا٥بند.
٧بمد
 31ػ ا٢باكم الكبّب يف فقو مذىب اإلماـ ٌ
٧بمد بن ٌ
علي بن ٌ
الشافعي كىو خرح ٨بتصر ا٤بزٓف ،أبو ا٢بسن ٌ
٧بمد معوض كعادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود ،دار الكتب العلميٌ  ،الطٌبع األكُف،
البغدادم ا٤باكردم 450ىػٙ ،بقيق :علي ٌ
1419ىػ ،بّبكت.
الشيبآف 189ىػٙ ،بقيق :مهدم حسن
٧بمد بن ا٢بسن بن فرقد ٌ
 32ػ ٌ
ا٢بج على أىل ا٤بدين  ،أبو عبد هللا ٌ
الكيبلٓف القادرم ،عاَف الكتب ،الطٌبع الثٌالث 1403 ،ىػ ،بّبكت.
٧بمد أمْب بن عمر بن عبد العزيز عابدين ال ٌدمشقي ا٢بنفي 1252ىػ ،دار
 44ػ ٌ
رد ا﵀تار على ال ٌد ٌر ا٤بصتارٌ ،
الفكر ،الطٌبع الثٌاني 1412 ،ىػ ،بّبكت.
 34ػ دقائق أكِف النٌهى لشرح ا٤بنتهى ا٤بعركؼ بشرح منتهى اإلرادات ،منصور بن يونس بن صبلح ال ٌدين
البهوتى ا٢بنبلى 1051ىػ ،عاَف الكتب ،الطٌبع األكُف1414 ،ق ،بّبكت.
علي األنصارم ا٥بركم 481ىػٙ ،بقيق :د .عبد
 35ػ ٌ
ذـ الكبلـ كأىلو ،أبو إ٠باعيل عبد هللا بن ٌ
٧بمد بن ٌ
ا٤بنورة.
الرٞبن عبد العزيز ٌ
الشبل ،مكتب العلوـ كا٢بكم ،الطٌبع األكُف1418 ،ى ػ ا٤بدين ٌ
٧بمد انصر ال ٌدين األلبآف 1420ىػ،
 46ػ سلسل األحاديث ٌ
الس ٌيء يف ٌ
الرٞبن ٌ
األم  ،أبو عبد ٌ
الضعيف كأثرىا ٌ
الرايض.
مكتب ا٤بعارؼ ،الطٌبع األكُف1412 ،ىػٌ ،
 47ػ سنن أيب داكد ،أبو داكد سليماف بن األخعث بن إسحاؽ ً ً
٧بمد ٧بيي ال ٌدين
السج ٍستآف 275ىػٙ ،بقيقٌ :
ٌ
عبد ا٢بميد ،ا٤بكتب العصريٌ  ،بّبكت.
٧بمد خاكر،
٧بمد بن عيسى بن سورة ٌ
 38ػ سنن ٌ
الَبمذم ت 279ىػٙ ،بقيق :أٞبد ٌ
الَبمذم ،أبو عيسى ٌ
مكتب ا٢بليب ،الطٌبع الثٌاني 1395 ،ىػ ،القاىرة.
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٧بمد عبد هللا بن عبد الرٞبن بن الفضل ال ٌدارمي 255ىػٙ ،بقيق :حسْب سليم أسد ال ٌدارآف،
السنن ،أبو ٌ
 39ػ ٌ
الرايض.
دار ا٤بغِب للنٌشر كالتٌوزيع ،الطٌبع األكُف1412 ،ىػٌ ،
٧بمد عبد القادر عطا ،دار
السنن الكربل ،أبو بكر أٞبد بن ا٢بسْب بن علي البيهقي 458ىػٙ ،بقيقٌ :
 40ػ ٌ
الكتب العلميٌ  ،الطٌبع الثٌالث 1424 ،ىػ ،بّبكت.
٧بمد بن يزيد ابن ماجو القزكيِب 273ىػٙ ،بقيق٧ :ب ٌمد فؤاد عبد الباقي ،دار
 41ػ سنن ابن ماجو ،أبو عبد هللا ٌ
إحياء الكتب العربيٌ  ،القاىرة.
الرٞبن أٞبد بن خعيب بن علي النٌسائي 303ىػٙ ،بقيق :عبد الفتٌاح أبو غ ٌدة،
 42ػ سنن النٌسائي ،أبو عبد ٌ
مكتب ا٤بطبوعات اإلسبلمي  ،الطٌبع الثٌاني 1406 ،ىػ ،حلب.
٧بمد بن أٞبد بن عثماف ال ٌذىيب 748ىػٙ ،بقيق٦ :بموع من ا﵀ ٌققْب
 43ػ سّب أعبلـ النٌببلء ،أبو عبد هللا ٌ
الرسال  ،الطٌبع الثٌالث 1405 ،ىػ ،بّبكت.
إبخراؼ ٌ
الشيخ خعيب األرانؤكطٌ ،
مؤسس ٌ
الرسال  ،قاسم بن عيسى بن انجي التنوخي القّبكآف ا٤بالكي 837ىػٙ ،بقيق :أٞبد فريد ا٤بزيدم،
 44ػ خرح ٌ
دار الكتب العلميٌ  ،الطٌبع األكُف1428 ،ىػ ،بّبكت.
٧بمد البغوم 516ىػٙ ،بقيق :خعيب األرنؤكط ،ا٤بكتب
٧بمد ا٢بسْب بن مسعود بن ٌ
 45ػ خرح السنٌ  ،أبو ٌ
اإلسبلمي ،الطٌبع الثٌاني 1403 ،ىػ ،بّبكت.
الشيخ عبد الكرٔف بن عبد هللا بن عبد
الشارحٌ :
ا﵀رر يف ا٢بديث البن عبد ا٥بادم ت 744ىػٌ ،
 46ػ خرح ٌ
الشيخ.
مفرغ من موقع ٌ
الرٞبن بن ٞبد ا٣بضّب ،دركس ٌ
ٌ
٧بمد بن سبلم الطٌحاكم 321ىػٙ ،بقيق :خعيب األرنؤكط،
 47ػ خرح مشكل اآلاثر ،أبو جعفر أٞبد بن ٌ
الرسال  ،الطٌبع األكُف1415 ،ىػ ،بّبكت.
ٌ
مؤسس ٌ
ابعلي ابعشن ال ٌد ٍكعِب
 48ػ خرح ا٤بق ٌدم ا٢بضرميٌ
ا٤بسمى بشرل الكرٔف بشرح مسائل التٌعليم ،سعيد بن ٌ
ٌ
٧بمد ٌ
الشافعي 1270ىػ ،دار ا٤بنهاج للنٌشر كالتٌوزيع ،الطٌبع األكُف1425 ،ىػ ،ج ٌدة.
الرابطي ا٢بضرمي ٌ
ٌ
البارم البن حجر
٧بمد بن إبراىيم البصارم  236ىػ ،طبع مع فتح
 39ػ صحيح البصارم ،أبو عبد هللا ٌ
ٌ
٧بمد فؤاد عبد
الرٌايف ٌ
٧بب ال ٌدين ا٣بطيب ،رقٌم كتبو كأبوابو كأحاديثو ٌ
السلفي  ،ح ٌققوٌ :
العسقبلٓف ،دار ٌ
للَباث ،كا٤بكتب ٌ
الباقي ،كطبع بتحقيق :د .مصطفى ديب البغا ،نشراها دار ابن كثّب ،ط الثٌالث  0317 ،ىػ ،بّبكت.
٧بمد مصطفى
٧بمد بن إسحاؽ بن خزٲب النٌيسابورم 311ىػٙ ،بقيق :دٌ .
 31ػ صحيح ابن خزٲب  ،أبو بكر ٌ
األعظمي ،ا٤بكتب اإلسبلمي ،الطٌبع الثٌالث 0323 ،ىػ ،بّبكت.
٧بمد فؤاد عبد الباقي،
 30ػ صحيح مسلم ،أبو ا٢بسْب مسلم بن ٌ
ا٢بجاج بن مسلم القشّبم 260ىػٙ ،بقيقٌ :
دار ا٢بديث ،الطٌبع األكُف0302 ،ىػ ،القاىرة.
 32ػ الصياـ ،أبو بكر جعفر بن ٧بمد بن ا٢بسن ً
الف ٍر ً
السلفيٌ ،
ٌ
ٌ
اييب 301ىػٙ ،بقيق :عبد الوكيل النٌدكم ،ال ٌدار ٌ
الطٌبع األكُف1412 ،ىػ ،بومبام.
الضعفاء الكبّب ،أبو جعفر دمحم بن عمرك بن موسى العقيلي ا٤ب ٌكي 322ىػٙ ،بقيق :عبد ا٤بعطي أمْب
 34ػ ٌ
قلعجي ،دار الكتب العلميٌ  ،الطٌبع األكُف1404 ،ىػ ،بّبكت.
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الرازم 264ىػ ،ضمن كتاب :أبو زرع الرازم
 54ػ ٌ
الضعفاء ،أبو زرع عبيد هللا بن عبد الكرٔف بن يزيد ٌ
كجهوده يف السن النبوي  ،دراس كٙبقيق :د .سعدم بن مهدم ا٥بامشي ،عمادة البحث العلمي اب١بامع اإلسبلمي ،
الطٌبع األكُف1402 ،ىػ ،ا٤بدين النبوي .
مؤسس غراس للنٌشر كالتٌوزيع ،الطٌبع
٧بمد انصر ال ٌدين األلبآف 1420ىػٌ ،
 55ػ ضعيف سنن أيب داكدٌ ،
األكُف1423 ،ىػ ،الكويت.
٧بمد عبد القادر عطا،
٧بمد بن سعد بن منيع البغدادم 230ىػٙ ،بقيقٌ :
 56ػ الطٌبقات الكربل ،أبو عبد هللا ٌ
دار الكتب العلميٌ  ،الطٌبع األكُف1410 ،ىػ ،بّبكت.
 57ػ الطٌهور ،أبو عبيد القاسم بن سبلـ بن عبد هللا ا٥بركم البغدادم 224ىػٙ ،بقيق :مشهور حسن ٧بمود
الصحاب  ،الطٌبع األكُف1414 ،ىػ ،ج ٌدة.
سلماف ،مكتب ٌ
 38ػ فتح البارم بشرح صحيح البصارم ،أبو الفضل أٞبد بن علي بن حجر العسقبلٓف 832ىػ ،دار ا٤بعرف ،
٧بمد فؤاد عبد الباقي ،الطٌبع األكُف0479 ،ىػ ،بّبكت.
٧بب ال ٌدين ا٣بطيب ،رقٌم كتبو كأبوابو كأحاديثوٌ :
ح ٌققوٌ :
٧بمد بن أٞبد البحّبم النٌيسابورم 451ىػ٨ ،بطوط نشر
 59ػ فوائد أيب عثماف البحّبم ،أبو عثماف سعيد بن ٌ
الشبك اإلسبلميٌ  ،الطٌبع األكُف2004 ،ـ.
يف برانمج جوامع الكلم اجملآف التابع ٤بوقع ٌ
الرجاؿ ،أبو القاسم عبد هللا بن أٞبد بن ٧بمود الكعيب البلصي 319ىػٙ ،بقيق :أيب
 60ػ قبوؿ األخبار كمعرف ٌ
الرحيم ،دار الكتب العلميٌ  ،الطٌبع األكُف1421 ،ىػ ،بّبكت.
عمرك ا٢بسيِب بن عمر بن عبد ٌ
٧بمد بن عبد هللا آؿ عامر،
 61ػ القضاء كالقدر ،أبو بكر أٞبد بن ا٢بسْب بن علي البيهقي 458ىػٙ ،بقيقٌ :
الرايض.
مكتب العبيكاف ،الطٌبع األكُف1421 ،ىػٌ ،
 62ػ القضاء ،أبو ا٢بارث يسىريج بن يونس بن إبراىيم البغدادم 235ىػ ،دراس كٙبقيق كتعليق :د .عامر حسن
صربم ،دار البشائر اإلسبلمي  ،الطٌبع األكُف1421 ،ىػ ،بّبكت.
٧بمد بن علي بن عطيٌ
 63ػ قوت القلوب يف معامل ا﵀بوب ككصف طريق ا٤بريد إُف مقاـ التٌوحيد ،أبو طالب ٌ
ا٤بكي 386ىػٙ ،بقيق :د .عاصم إبراىيم الكياِف ،دار الكتب العلميٌ  ،الطٌبع الثٌاني 1426 ،ىػ ،بّبكت.
 64ػ الكفاي يف علم الٌركاي  ،أبو بكر أٞبد بن علي بن اثبت ا٣بطيب البغدادم 463ىػٙ ،بقيق :أيب عبدهللا
ا٤بنورة.
السورقي كإبراىيم ٞبدم ا٤بدٓف ،ا٤بكتب العلميٌ  ،ا٤بدين ٌ
ٌ
على ابن منظور األنصارم ت 711ىػ ،دار صادر ،الطٌبع
 65ػ لساف العرب ،أبو الفضل ٌ
٧بمد بن مكرـ بن ٌ
الثالث 1414 ،ىػ ،بّبكت.
 66ػ ٦بمع الزكائد كمنبع الفوائد ،أبو ا٢بسن علي بن أيب بكر بن سليماف ا٥بيثمي 807ىػٙ ،بقيق :حساـ
الدين القدسي ،مكتب القدسي ،الطٌبع األكُف1414 ،ىػ ،القاىرة.
٧بمد بن حبيب بن أميٌ البغدادم 245ىػٙ ،بقيق :إيلزة ليصًب ختيَب ،دار اآلفاؽ
 67ػ ا﵀بٌػػر ،أبو جعفر ٌ
ا١بديدة ،بّبكت.
 68ػ ا﵀كم كا﵀يط األعظم ،أبو ا٢بسن علي بن إ٠باعيل ابن سيده ا٤برسي 458ىػٙ ،بقيق :عبد ا٢بميد
ىنداكم ،دار الكتب العلميٌ  ،الطٌبع األكُف1421 ،ىػ ،بّبكت.
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علي بن أٞبد بن سعيد بن حزـ القرطيب الظٌاىرم 456ىػ ،دار الفكر ،بدكف
 69ػ ا﵀لٌى ابآلاثر ،أبو ٌ
٧بمد ٌ
طبع كبدكف اتريخ ،بّبكت.
السبلـ بن سعيد بن حبيب التٌنوخي القّبكآف ا٤بالكي ا٤بل ٌقب بسحنوف
 71ػ ٌ
ا٤بدكن الكربل ،أبو سعيد عبد ٌ
231ىػ ،دار الفكر للطٌباع كالنٌشر كالتٌوزيع ،الطٌبع األكُف0300 ،ىػ ،بّبكت.
السجستآف 275ىػٙ ،بقيق :خعيب
 70ػ ا٤براسيل ،أبو داكد سليماف بن األخعث بن إسحاؽ األزدم ٌ
الرسال  ،الطٌبع األكُف1408 ،ىػ ،بّبكت.
األرانؤكطٌ ،
مؤسس ٌ
الشيبآف
٧بمد بن حنبل ٌ
 72ػ مسائل اإلماـ أٞبد بن حنبل ركاي ابنو أيب الفضل صاٌف ،أبو عبد هللا أٞبد بن ٌ
241ىػ ،الدار العلميٌ  ،ا٥بند.
٧بمد ا٤بعركؼ بػابن الفراء
٧بمد بن ا٢بسْب بن ٌ
الركايتْب كالوجهْب ،أبو يعلى ٌ
 73ػ ا٤بسائل الفقهيٌ من كتاب ٌ
الرايض.
458ىػٙ ،بقيق :د .عبد الكرٔف بن دمحم البلحم ،مكتب ا٤بعارؼ ،الطٌبع األكُف1405 ،ىػٌ ،
 74ػ مستصرج أيب عوان  ،أبو عوان يعقوب بن إسحاؽ بن إبراىيم النٌيسابورم اإلسفراييِب 316ىػٙ ،بقيق :أٲبن
بن عارؼ ال ٌدمشقي ،دار ا٤بعرف  ،الطٌبع األكُف1419 ،ىػ ،بّبكت.
٧بمد ا٢باكم النٌيسابورم 405ىػٙ ،بقيق:
 73ػ ا٤بستدرؾ على ٌ
٧بمد بن عبد هللا بن ٌ
الصحيحْب ،أبو عبد هللا ٌ
مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلميٌ  ،الطٌبع األكُف1411 ،ىػ ،بّبكت.
الزعفرآف البغدادم 260ىػٙ ،بقيق:
الصباح ٌ
٧بمد بن ٌ
 76ػ مسند ببلؿ بن رابح ا٤بؤذٌف ،أبو علي ا٢بسن بن ٌ
الصحاب  ،الطٌبع األكُف1409 ،ىػ ،مصر.
السيد ،دار ٌ
٦بدم فتحي ٌ
علي بن ا١بى ٍعد بن عبيد ا١بىٍوىىرم البغدادم 230ىػٙ ،بقيق :عامر أٞبد
 77ػ مسند ابن ا١بعد ،أبو ا٢بسن ٌ
حيدر ،مؤسس اندر ،الطٌبع األكُف1410 ،ىػ ،بّبكت.
٧بمد بن علي الفيٌومي ٫بو 770ىػ ،ا٤بكتب
 78ػ ا٤بصباح ا٤بنّب يف غريب ٌ
الشرح الكبّب ،أبو العبٌاس أٞبد بن ٌ
العلمي  ،دكف طبع أك اتريخ.
٧بمد بن إبراىيم بن عثماف ابن أيب خيب العبسي 235ىػٙ ،بقيق:
 79ػ مصنٌف ابن أيب خيب  ،أبو بكر عبد هللا بن ٌ
الرخد ،الطٌبع األكُف1409 ،ىػ ،الرايض.
كماؿ يوسف ا٢بوت ،مكتب ٌ
الرٞبن األعظمي،
الرٌزاؽ بن ٮبٌاـ بن انفع ٌ
الصنعآف 211ىػٙ ،بقيق :حبيب ٌ
الرٌزاؽ ،أبو بكر عبد ٌ
 81ػ مصنٌف عبد ٌ
ا٤بكتب اإلسبلمي ،الطٌبع الثٌاني 1403 ،ىػ ،بّبكت.
السنن ،كىو خرح سنن أيب داكد ،أبو سليماف ٞبد بن دمحم بن إبراىيم البسٍب ا٤بعركؼ اب٣بطٌايب 388ىػ،
 81ػ معاَف ٌ
ا٤بطبع العلميٌ  ،الطٌبع األكُف1351 ،ىػ ،حلب.
 82ػ ا٤بعجم األكسط ،أبو القاسم سليماف بن أٞبد بن أيٌوب الطٌربآف 360ىػٙ ،بقيق :طارؽ بن عوض هللا بن
٧بمد كعبد ا﵀سن بن إبراىيم ا٢بسيِب ،دار ا٢برمْب ،القاىرة.
ٌ
السلفي،
 83ػ ا٤بعجم الكبّب ،أبو القاسم سليماف بن أٞبد بن أيٌوب الطٌربآف 360ىػٙ ،بقيقٞ :بدم بن عبد اجمليد ٌ
مكتب ابن تيمي  ،الطٌبع الثٌاني  ،القاىرة.
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مؤسس نويهض الثٌقافيٌ للتٌأليف
ا٤بفسرين من صدر اإلسبلـ ٌ
كحٌب العصر ا٢باضر ،عادؿ نويهضٌ ،
 84ػ معجم ٌ
الَبٝب كالنٌشر ،الطٌبع األكُف1409 ،ىػ ،بّبكت.
كٌ
 85ػ معرف الثٌقات من رجاؿ أىل العلم كا٢بديث كمن الضعفاء كذكر مذاىبهم كأخبارىم ،أبو ا٢بسن أٞبد بن عبد
هللا بن صاٌف العجلى الكوىف ت 261ىػٙ ،بقيق :عبد العليم عبد العظيم البستوم ،مكتب ال ٌدار ،الطٌبع األكُف،
ا٤بنورة.
1405ىػ ،ا٤بدين ٌ
 86ػ ا٤بعرف كالتٌاريخ ،أبو يوسف يعقوب بن سفياف بن جواف الفسوم 277ىػٙ ،بقيق :د .أكرـ ضياء العمرم،
الرسال  ،الطٌبع الثٌاني 1401 ،ىػ ،بّبكت.
ٌ
مؤسس ٌ
علي البغدادم ا٤بالكي
٧بمد عبد ٌ
 87ػ ا٤بعون على مذىب عاَف ا٤بدين اإلماـ مالك بن أنس ،أبو ٌ
الوىاب بن ٌ
ا٤بكرم .
422ىػٙ ،بقيق :دٞ .بٌيش عبد ٌ
ا٢بق ،ا٤بكتب التٌجاري ٤بصطفى أٞبد الباز ،الطٌبع األكُف1415 ،ىػ ،م ٌك ٌ
السيد بن على ا٤بطىًٌرًزل 610ىػٙ ،بقيق٧ :بمود فاخورم
 88ػ ا٤بغرب يف ترتيب ا٤بعرب ،أبو الفتح انصر بن عبد ٌ
ي
كعبد ا٢بميد ٨بتار ،مكتب أسام بن زيد ،ط األكُف1399 ،ىػ ،حلب.
٧بمد عبد هللا بن أٞبد بن قدام ا٤بقدسي  621ىػٙ ،بقيق :د .عبد هللا بن عبد ا﵀سن الَبكي،
 89ػ ا٤بغِب ،أبو ٌ
كد .عبد الفتاح ا٢بلو ،دار ىجر للطٌباع  ،الطٌبع األكُف0316 ،ىػ ،القاىرة.
عوام ،
٧بمد ٌ
الزيلعي 762ىػٙ ،بقيقٌ :
٧بمد عبد هللا بن يوسف بن ٌ
الراي ألحاديث ا٥بداي  ،أبو ٌ
٧بمد ٌ
 91ػ نصب ٌ
الرٌايف للطٌباع كالنٌشر ،الطٌبع األكُف1418 ،ىػ ،بّبكت.
ٌ
مؤسس ٌ
٧بمد ابن األثّب ا١بزرم 606ىػٙ ،بقيق:
٧بمد بن ٌ
السعادات ا٤ببارؾ بن ٌ
 90ػ النٌهاي يف غريب ا٢بديث كاألثر ،أبو ٌ
الزاكم ك٧بمود الطٌناحي ،ا٤بكتب العلميٌ  ،الطٌبع األكُف1399 ،ىػ ،بّبكت.
طاىر أٞبد ٌ
٧بمد أمْب بن مّب سليم الباابٓف البغدادم 1339ىػ،
 92ػ ىدي العارفْب أ٠باء ا٤بؤلٌفْب كآاثر ا٤بصنٌفْب ،إ٠باعيل بن ٌ
طبع بعناي ككال ا٤بعارؼ ا١بليل يف مطبعتها البهيٌ ابستانبوؿ عاـ 1951ـ ،كأعادت طبعو ابألكفست :دار إحياء الَباث
العريب ببّبكت.
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ظاْرج انتمارب انهفظٔ ٙاملعُٕ٘ تني احأحادٚج املتحذج يف
املذار ٔأحرْا يف انحكى عهٗ انحذٚج
دراضح تأصٛهح تطثٛمٛح
انذكتٕر يحًذ عثذ انكرٚى انحُربجٙ
أشتاذ الصىة وعلىمها اإلاصاعد بكلية الشريعة وأصىل الديً بجامعة هجران-الصعىدية

مقدمة:
ا٢بمد ﵁ ٞبد الشاكرين ،كالصبلة كالسبلـ على سيدان دمحم النيب العريب األمْب ،كعلى آلو كأصحابو ،كسلفهم
الصاٌف إُف يوـ الدين ،أما بعد.
فػػإف التقػػارب اللفظػػي كا٤بعنػػوم بػػْب األحاديػػث النبوي ػ علػػى كجػػو العمػػوـ ،ظػػاىرة ابرزة ،كقضػػي خػػغلت حي ػزا
مهمان يف الدراسات ا٢بديثي  ،كا٤بباحث الفقهي  ،كاللغوي ؛ كلذا ٪بد العلماء قد اعتنوا اب١بمع كالَبجػيح بػْب األلفػاظ
ال ػواردة يف السػػن  ،لتتػػألف معانيهػػا ،كتتحػػد مراميهػػا ،فػػبل يكػػوف بينهػػا اخػػتبلؼ كال اهػػاتر ،ككػػاف ذلػػك عنػػدىم مػػن
أكجب الواجبات ،كأنبل الغاايت ٘باه السن ا٤بشرف .
بل إف أىل اللغ  ،مع جبلل قدرىم ،ككماؿ معرفتهم ابللغ  ،إال أهنم ما فتئوا يتبعوف أىل ا٢بديث يف األلفػاظ
الٍب يسوقوهنا يف الركاايت لثبواها ٠باعان ،كإف كانت على غّب القياس اللغوم.
فقد قاؿ أبو عبيد القاسم بن سبلـ " :ألىل احلػديث لغػة ،وألىػل العربيػة لغػة ،ولغػة أىػل العربيػة أقػيس،
()1
الس َماع ".
وال جتد بداً من اتِّباع لغة أىل احلديث ألجل َّ
كقػػد كػػاف عمػػل نقػػاد ا٢بػػديث خػػاقان ،كتتػػبعهم لتلػػك الػػركاايت مض ػ ون ،إال أهنػػم فرسػػاف ىػػذا ا٤بضػػمار ،فكػػانوا
ً
ض ػ ًٌم الػػركاايت ،كيتلمسػػوف العبلقػػات بػػْب ألفػػاظ ا٤بتػػوف كمعانيهػػا ،كمػػا بينهمػػا مػػن تقػػارب أك تباعػػد؛
يغوصػػوف يف خ ى
ليميػػزكا مػػا نقلػػو الػػركاة علػػى الوجػػو٩ ،بػػا أحػػالوه عػػن معنػػاه كليػان أك جزئيػان ،كمػػا ينػػتج عنػػو مػػن ا١بمػػع أك الَبجػػيح بػػْب
الػػركاايت ،ك٪بػػد ذلػػك جلي ػان مػػن خػػبلؿ تصػػدير أحكػػامهم علػػى األحاديػػث يف كتػػب العلػػل كالس ػؤاالت ،بعبػػارات
مػػوجزة ،تنبػػئ عػػن فهػػم كمعرفػ منقطعػ النظػػّب ،فتجػػدىم اترة يقولػػوف :اللفظػػاف تقػػاراب ،أك ا٤بعػػُب قريػػب مػػن السػواء،
كاترة يقولوف :اللفظاف اختلفا ،فكأهنما حديثْب اثنْب.
( )1ينظر :ا٣بطيب ،الكفاية يف علم الرواية ،ص.182
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ابرز يف معا١بػ ىػذه الظػاىرة ،نظػران لتعلقهػا ابالسػتدالؿ ،ك٪بػد ذلػك جليػان
دكر ه
كما أنػَّو كػاف لفقهػاء ا﵀ػدثْب ه
من خبلؿ ما أكدعوه يف كتب خركح السن من دراسات متعمق ٤بتوف األحاديث ،كمػا بينهػا مػن تقػارب كتباعػد يف
اللفظ كا٤بعُب ،كما ينبِب على ذلك من تصحيح الركاي أك تضعيفها.
كقػػد جػػاءت ىػػذه الدراس ػ ا٤بتواضػػع  ،مػػربزة ١بانػػب مػػن ىػػذه ا١بهػػود العظيم ػ لنقػػاد ا٢بػػديث يف تتػػبعهم ٥بػػذه
الظاىرة ،كتفطنهم ألثرىا يف ا٢بكم على ا٢بديث ،كمبادراهم ٤بعا١بتها.
أىداؼ البحث:
-1
-2
-3
-4

التعريف بظاىرة التقارب اللفظي كا٤بعنوم بْب األحاديث.
بياف أٮبي ٙبديد مدار ا٢بديث ك٨برجو يف الوقوؼ على أثر ىذه الظاىرة يف ا٢بكم على ا٢بديث.
بياف أسباب ظهور التقارب اللفظي كا٤بعنوم بْب األحاديث.
إبراز األثر ا٤بَبتب على ىذه الظاىرة يف ا٢بكم على ا٢بديث عند النقاد.

مش ػػكلة البح ػػث :يبلحػػظ الػػدارس لؤلحادي ػػث النبوي ػ كجػػود تقػػارب ق ػػوم بػػْب سػػياقات بعػػض األحادي ػػث
ا٤بتحػػدة يف ا٤ب ػػدار ،مػػع اخ ػػتما٥با علػػى ألف ػػاظ متباين ػ متعارض ػ ٩ ،بػػا يث ػػّب تسػػاؤالت عدي ػػدة حػػوؿ ى ػػذه الظ ػػاىرة،
كأسباب انتشارىا ،كأثرىا يف ا٢بكم على ا٢بديث ،كمن تلك التساؤالت:
 -1ما مربرات كجود ىذه الظاىرة ؟.
 -2ما عبلق مدار ا٢بديث ك٨برجو يف الكشف عن أثر ىذه الظاىرة.
 -3ما أثر ىذه الظاىرة يف ا٢بكم على ا٢بديث ؟.
كقد جاءت ىذه الدراس لتجيب عن ىذه التساؤالت.
حدود ادلشكلة :ظاىرة الَبابط اللفظي كا٤بعنوم بْب األحاديػث ،ظػاىرة متشػعب  ،فرٗبػا كقػع ىػذا التقػارب مػع
اختبلؼ السند كليان ،أك مػع اٙبػاده يف ا٤بػدار ،كلكػل حالػ منهػا أثػر خػاص ،كمنهجيػ ٨بتلفػ يف دراسػتها؛ لػذا ف َّ
ػإف
الباحث قد اقتصر على دراس حال كاحدة لتلك الظاىرة ،كىي :ما كاف التقارب فيو كاقعان بْب األحاديث ا٤بتحػدة
يف ا٤بدار ،سواء تعدد ٨برجها ،أـ اٙبد ،كما ينتج عن ىاتْب الصورتْب من آاثر يف ا٢بكم على ا٢بديث عنػد النقػاد.
كَف يتن ػػاكؿ الباح ػػث مس ػػالك ا﵀ ػػدثْب يف معا١بػ ػ ى ػػذه الظ ػػاىرة ،كاكتف ػػى إببػ ػراز أس ػػباهبا ،كآاثرى ػػا يف ا٢بك ػػم عل ػػى
ا٢بديث؛ لتكوف اللبن األكُف الٍب تبُب عليها دراسات أخرل ،تربز مناىج ا﵀دثْب كمسالكهم يف معا١بتها.
أدبيػات البحػثَ :ف يقػػف الباحػث علػػى دراسػ ٨بتصػ تناكلػػت ىػذا ا٤بوضػػوع ،كعامػ مػا كتػػب فيهػا ال يعػػدك
كونو إخارات متفرق يف كتب علل ا٢بديث ،كخركح السػن  ،كقػد كفػق الباحػث علػى بعػض الدراسػات ا٢بديثػ الػٍب
٥با عبلق ٗبوضوع الدراس  ،كفيما يلي استعراضها ،كبياف موقع ىذه الدراس منها.
 -1أسباب تعػدد الػركاايت يف متػوف ا٢بػديث النبػوم الشػريف .د .خػرؼ القضػاة ،د .أمػْب القضػاة ،دار الفرقػاف،
1419ىػ 1999 -ـ ،كقػد ذكػر فيػو الباحثػاف أسػباب تعػدد الػركاايت كاأللفػاظ للحػديث الواحػد علػى كجػو
العموـ ،غّب أف ىذه الدراس َف تتعرض ألسباب التقارب اللفظػي كا٤بعنػوم بػْب األحاديػث ا٤بتحػدة يف ا٤بػدار،
كإ٭با تناكلت أسباب تعدد األلفاظ كاختبلفيها مطلقان ،سواء اٙبدت يف ا٤بدار أـ اختلفت.
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 -2االتفاؽ كاالختبلؼ يف متوف ما أخرجو الشيصاف من طريق كاحدٕ .بث منشور يف ٦بل جامع ا٤بلك سعود،
ـ ،16العلوـ الَببوي كالدراسػات اإلسػبلمي ( ،)2ص 1424( 1078-1025ىػػ2004 /ـ)٢ ،بسػن دمحم،
كتنػػاكؿ فيػػو األحاديػػث الػػٍب أخرجهػػا البصػػارم كمسػػلم مػػن طريػػق كاحػػد ،كتطابقػػت متػػوف بعضػػها ،كَف تتطػػابق
متوف البعض اآلخر ،كأسباب تلك الفركقات عندٮبا ،كَف أقف يف ىذا البحث على ما يتعلق بظاىرة التقارب
اللفظي كا٤بعنوم بْب األحاديث كأثرىا يف ا٢بكم على ا٢بديث ،لكونو تناكؿ ما يتعلق ابلفركقػات بػْب ركاايت
الشيصْب ٤بعرف نسب االختبلؼ كاالتفاؽ بينهما يف ا٢بديث الواحد ،كاألسباب ا٣باص هبما.
منهجية البحث :تقتضي طبيع البحث أف يسلك الباحث ا٤بناىج التالي :
األكؿ :ا٤ب ػػنهج االس ػػتقرائي .كذل ػػك بتت ػػع األحادي ػػث ا٤بتح ػػدة يف ا٤ب ػػدار ،كال ػػٍب بينه ػػا تق ػػارب لفظ ػػي كمعن ػػوم،
كاستقراء أقواؿ النقاد يف بياف أثر التقارب بينها.
الثآف :ا٤بنهج التحليلي كذلك لبياف أثر التقارب اللفظي كا٤بعنوم يف ا٢بكم على األحاديث صح كضعان.

خط ػػة البح ػػث :اخ ػػتمل البح ػػث عل ػػى مقدمػ ػ  :بين ػػت فيه ػػا أٮبيػ ػ البح ػػث ،كأىداف ػػو ،كمش ػػكلتو ،كح ػػدكده،
كالدراسات السابق  ،كمنهجي البحث.
ادلبحػػث األوؿ :تناكلػػت فيػػو مفهػػوـ التقػػارب اللفظػػي كا٤بعنػػوم بػػْب األحاديػػث ا٤بتحػػدة يف ا٤بػػدار مػػن حيػػث

اللغ كاالصطبلح ضمن ثبلث مطالب.
ا٤بطلب األكؿ :مفهوـ اللفظ كا٤بعُب عند أىل اللغ .
ا٤بطلب الثآف :مفهوـ التقارب بْب األلفاظ كا٤بعآف عند أىل اللغ .
ا٤بطلب الثالث :مفهوـ التقارب اللفظي كا٤بعنوم بْب األحديث عند ا﵀دثْب.
ادلبحث الثاين :بينت فيو مفهوـ مدار ا٢بديث ك٨برجو ،كأٮبيػ معرفتهمػا يف بيػاف أثػر ظػاىرة التقػارب اللفظػي
كا٤بعنوم بْب األحاديث ،ضمن مطلبْب.
ا٤بطلب األكؿ :مفهوـ مدار ا٢بديث ك٨برجو لغ كاصطبلحان.
ا٤بطلب الثآف :أٮبي معرف مدار ا٢بديث ك٨برجو يف معا١ب ظاىرة التقارب.
ادلبحث الثالث :ذكرت فيو أسباب ظهور التقارب اللفظي كا٤بعنوم بْب األحاديث ،ضمن مطلبْب.
ا٤بطلب األكؿ :ما كاف سبب تقاربو تعدد صدكره عن النيب .
ا٤بطلب الثآف :ما كاف سبب تقاربو اختبلؼ الركاة يف أتدي ألفاظو.

ادلبحث الرابع :كضحت فيو أثر التقارب اللفظي كا٤بعنوم يف ا٢بكم على ا٢بديث ،ضمن ثبلث مطالب.
ا٤بطلب األكؿ :أثر التقارب اللفظي كا٤بعنوم يف ا٢بكم على ا٢بديث ابلصح .
ا٤بطلب الثآف :أثر التقارب اللفظي كا٤بعنوم يف ا٢بكم على اإلسناد ابلضعف.
ا٤بطلب الثالث :أثر التقارب اللفظي كا٤بعنوم يف ا٢بكم على ا٤بًب ابلضَّعف.

اخلادتة :ذكر الباحث فيها نتائج البحث ،كتوصياتو.
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ادلبحث األوؿ :مفهوـ التقارب اللفظي وادلعنوي بْب األحاديث ادلتحدة يف ادلدار

إذا أردان أف نتتبػػع ظػػاىرة التقػػارب اللفظػػي كا٤بعنػػوم بػػْب األحاديػػث ا٤بتحػػدة يف ا٤ب ػدار ،فػػبل بػػد لنػػا مػػن بيػػاف
ا٤بفػػاىيم التاليػ ( :اللفػػظ كا٤بعػػُب) ،ك(التقػػارب) ،ك(ا٤بػػدار) ،مػػن حيػػث اللغػ كاالصػػطبلح ،كذلػػك ٛبهيػػدان لبيػػاف أثػػره يف
ا٢بكم على األحاديث ،كسوؼ نتناكؿ ذلك يف مطلبْب.
ادلطلب األوؿ :مفهوـ اللفظ وادلعُب عند أىل اللغة.
اللفػػظ لغ ػ  :التَّ ػ ٍػرؾ كالطَّػرح ،كغالػػب ذلػػك يكػػوف مػػن الفػػم .تقػػوؿ :لفظػػت الشػػيء مػػن فمػػي ،أم :طرحتػػو.
()1
صػػد
كيع َّػرؼ اصػػطبلحان أبنػَّػو :صػػوت ٱبػػرج مػن الفػػم ،مشػػتمل علػػى بعػػض ا٢بػركؼ ا٥بجائيػ  .كأمػػا ا٤بعػػُب :فهػػو ال ىق ٍ
)
(
كع ىم ٍدت .فهو :ما يىػٍبػيريز كيىظٍ ىهير من مكنوف مػا تضػمنو اللفػظ إذا
ص ٍدت ى
كا٤بيىراد ،يقاؿ :ىعنىػٍي ي
ت ابلكبلـ كذا ؛ أم :قى ى
أف ىذه الدراس تتعلق ابلتقارب اللفظي كا٤بعنوم بْب األحاديثَّ ،
ٕبث عنو )2(.كٗبا َّ
فإف ا٤بعُب الذم لو عبلق هبذه
الظاىرة ،ىو ا٤بعُب الدالِف للكلم يف النص ا٢بديثي ،دكف ا٤بعُب الصريف ،كالنحوم للكلم .
كقػػد اخػػتص علػػم ا٤بعػػآف مػػن بػػْب علػػوـ اللغ ػ  ،بدراس ػ ا٤بقاصػػد ا٤بفهوم ػ مػػن جه ػ األلفػػاظ ا٤بركب ػ  ،فيقػػوؿ
()3

العلوم" :ادلفهوـ من قولنا علم ادلعاىن :أهنا ادلقاصد ادلفهومة من جهة األلفاظ ادلركبة ال مػن جهػة إعراهبػا".
إذ إ اف لكل كلم يف اللغ العربيػ معػُب معػْب ،كداللػ خاصػ  ،ال تنصػرؼ إُف غّبىػا ،إال أ اف بعػض الكلمػات ٲبكػن
أ ٍف ٙبمل عدة و
معاف تتقارب مع ا٤بعآف الٍب تؤديها كلمات أخر ،كما سنتعرؼ يف ا٤بطلب الثآف.
ادلطلب الثاين :مفهوـ التقارب بْب األلفاظ وادلعاين عند أىل اللغة.

ب بعضػهم مػن بعػض(،)4كالقػرب
ب يىػ ٍقير ي
التقارب لغ ؛ يى يدؿ على خبلؼ البيػ ٍعد ،يقاؿ :قىػير ى
ب قيػ ٍػرىابن ،كتقػاربوا :قىػ يػر ى
كالبعد ،على كجو العموـ ،ليس ٥بمػا حػد ٧بػدكد( ،)5فهمػا أمػر نسػيب ،ٱبتلػف ابخػتبلؼ مػا يتعلقػاف بػو ،كاسػتعمالو
يف التقارب كالتباعد بْب األلفاظ كا٤بعآف إ٭با ىو علػى سػبيل اجملػاز؛ ألف األصػل فيػو ىػو القػرب الزمػآف كا٤بكػآف()6؛
فكػػل خػػيئْب لػػيس بينهمػا تباعػػد فهمػػا متقػػارابف ،كإف كػػاان ٨بتلفػػْب يف صػػف معينػ ؛ فإنػَّػو ال ينفػػي ذلػػك تقارهبمػػا يف
صفات أخرل ،كلذا فإف فقهاء اللغ  ،عند ٕبثهم لظاىرة التقارب بْب األلفاظ كا٤بعآف ،فقد تناكلوا ىذه العبلق بْب
الكلمػػات ا٤بفػػردة كخصص ػوا ٥بػػا ابابن تكلم ػوا فيػػو عػػن أجنػػاس الكػػبلـ يف االتفػػاؽ كاالخػػتبلؼ ،كقسػػموٮبا إُف سػػبع
أقساـ ،ثبلث منها تتعلق ابلتقارب بْب األلفاظ.
(
)
(
ضػػم) ،أبطرافهػػا ،فإهنمػػا
ضػػم  ،األكػػل ٔبميػػع األسػػناف ،ك ال ىق ٍ
األوؿ :تقػػارب اللفظػػْب ،وادلعني ػػْب .مثػػل :ا٣بى ٍ

متقارابف يف النطق اب٢بركؼ ،كمتقارابف يف ا٤بعُب؛ ألف كلهما يدؿ على القطع ابألسناف.
( )1ينظر :األنصارم ،احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة ،ص .78 :ا١برجآف ،التعريفات ،ص.192 :
( )2ينظر :ابن فارس ،الصاحيب يف فقو اللغة العربية ومسائلها ،مادة( :عُب).149/4 ،
( )3العلوم ،الطراز ألسرار البالغة وعلوـ حقائق اإلعجاز .10 /1 ،

( )4ينظر :ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة .80 /5 ،كالفيومي ،ادلصباح ادلنّب .495/2 ،كابن منظور ،لساف العرب663-662/1 ،
( )5ينظر :الكفوم ،الكليات ،ص.724 :

( )6ينظر :الكفوم ،ا٤برجع نفسو ،ص.723 :

.
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الثػاين :تقػػارب اللفظػػْب ،واخػػتالؼ ادلعنيػػْب .مثػل (:ىحػىػرج) ،إذا كقػع يف ا٢بىػىػرًج ،ك( ىٙبَّػىػرج) إذا تباعػد مػػن ا٢بىػىػرج،
فإهنما متقارابف يف النطق٨ ،بتلفاف يف ا٤بعُب ،أحدٮبا يدؿ على الدخوؿ يف الشيء ،كاآلخر على ا٣بركج منو.

الثالػث :اخػتالؼ اللفظػػْب ،وتقػارب ادلعنيػػْب .مثػل (:ىم ىد ىحػو) ،إذا كػػاف ىحيَّػان ،ك(أبػَّنىػو) إذا كػػاف ميتػان ،فاللفظػػاف
( )1
متباعداف يف النطق ،إال أف معناٮبا متقارب؛ ألف كل منهما ىم ٍدح ،إال َّ
للح ًٌي ،كاآلخر للميًٌت.
أف أحدٮبا ى
الرابػػع :تق ػػارب اللفظػػْب ،واتف ػػاؽ ادلعنيػػْب .مثػػل (:ىك ىش ػ ىط)،ك(قى ىش ػ ىط) ،فتى ٍم ػيًم تقو٥بػػا ابلقػػاؼ ،كقىػ ػٍيس تقو٥بػػا
ابلكاؼ ،كمعناٮبا كاحد ،تقوؿ :ىك ىش ىط الغطاء عن الشيء :قىػلى ىعو ،كنىػىز ىعو كشف عنو .فهما لفظػاف متقػارابف نطقػان،
()2
متفقاف ا٤بعُب؛ ألف الكاؼ ،كالقاؼ متقارابف يف ا٤بصرج ،كإذا تقارب ا٢برفاف يف ا٤بصرج ،تعاقبا يف اللغات.
الَبادؼ) إذ إ ًٌف التشابو بْب معآف بعػض الكلمػات ا٤بصتلفػ لفظػان ،إ٭بػا ىػو يف
كيندرج ضمن التقارب ا٤بعنوم ( َّ
ا٢بقيق تشابو نسيب ،كال كجود للتشابو التاـ بْب معُب كلمتْب اختلفتا يف ا٤ببِب يف لغ العرب؛ َّ
ألف زايدة ا٤ببُب تػدؿ
على زايدة ا٤بعُب ،بى ٍل َّ
إف الكلم الواحدة ٱبتلف معناىا يف موضعْب ٨بتلفْب حسبما يقتضيو السياؽ.
ا٣باص يف اللغ  ،إال َّ
كمع َّ
أف ترتيب الكلمات داخل ا١بمل  ،يعطيها نوعػان مػن الػَبابط،
أف لكل كلم داللتها َّ
السػامع علػى
لتشكل مع بعضها البعض ا٤بعُب ا٤بقصود من ا١بمل كامل  ،كال يصل ا٤بعػُب ا٤بقصػود إال عنػدما يقػف َّ
ى ػػذه ال ػػدالالت ،كق ػػد اعت ػػُب َّنق ػػاد األدب ،بدراس ػ ظ ػػاىرة التق ػػارب ب ػػْب مع ػػآف األبي ػػات الش ػػعري  ،دكف النظ ػػر إُف
خصػػوص األلفػػاظ ،فبين ػوا كجػػوه اسػػتعارة بعػػض الشػػعراء للمعػػآف مػػن أبيػػات لشػػعراء آخ ػرين؛ كمػػن تلػػك الوجػػوه:
استيفاء اللفظ الطويل ،يف ا٤بوجز القليل ،كقوؿ طرف بن العبد:
أرل قىػبػر ٫بٌ واـ( )3ىًٖبيل ً
وم يف البىطىال ً يم ٍف ًس يد
ٗبالو
ٍ
ىك ٍق ًرب ىغ ٌ
ٍى
فقد اختصره ابن الزيعرم ،كاستعار معناه يف قصيدتو ،فقاؿ:
كالعطَّ ً
ىك ىس ىواءه قى يرب يمثٍ ور ىكيم ًق ٍل
اس بىػٍيػنىػنىا
ي
يات خ ىس ه
و
ػُب ،كجػػاء ببيػػت طيٍرفىػ يف عجػػز بيػػت أقصػػر منػػوٗ ،بعػػُب الئػػح كلفػػظ كاضػػح ،إذ ال
فىػ ىقػ ٍد خػ ى
ػغل صػػدر البيػػت ٗبعػ ن
فرؽ بْب قػرب الثػرم ،كقػرب الفقػّب ،فهػو ٗبعػُب بيػت طرفػ الػذم سػول فيػو بػْب قػرب البصيػل ا٢بػريص ٗبالػو ،كقػرب ا٤ببػذر
ا٤بسرؼ يف بطالتو ا٤بفسد ٗبالو.
كمػػن تلػػك الوجػػوه أيضػان :توليػػد كػػبلـ مػػن كػػبلـ لفظهمػػا مفػػَبؽ ،كمعناٮبػػا متفػػق ،كقػػوؿ أيب نػواس يف ٧ببػػوب
أعرض عنو ببعض كجهو:
ً
أىب ًدم ًضياء لًثى و
ماف بىًقْب
صف ًم ٍن ىخ ٍه ًرىان
اي قى ىمران للنٌ ٍ
ٍ
ن
فقد أخذ معناه من قيس بن ا٣بطيم يف قولو:
اجب ًمٍنػها كضنَّت ٕب ً
ً
صدَّت لنا كالشَّمس ىٍٙبت ىغمام و
اجب
تى َّ ٍ
بى ىدا ىح ه ى ى ى
ٍ
ى ىى
( )1ينظر :ابن فارس ،الصاحيب ،ص.153 :

( )2ينظر :ابن منظور ،لساف العرب.387 /7 ،

() 3
السعل كزانن كمعُب .الفيومي ،ادلصباح ادلنّب.595/2 ،
َّح ىم َّ
النَّحاـ :البصيل إذا طلب منو خيء كثر يس ىعاليو ،كالن ٍ
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فمعناٮبا متفق ،كاللفظ مفَبؽ ،كيعد ىذا عند األدابء من دقَّ الفطنػ كالرباعػ يف اسػتعارة ا٤بعػآف( ،)1كال يتنبػو
لػػذلك إال نقػػاد األدب ،فيػػدركوف َّ
أبف االخػػتبلؼ يف األلفػػاظ كالَباكيػػب ،ال يقتضػػي ابلضػػركرة تباعػػدىا ،كافَباقهػػا
ػوم عنػدىم علػى أ اف بعػض الشػعراء اسػتعاركا تلػك
كليان ،بل إذا كجدكا بينها تقارابن يف ا٤بعػُب ،كػاف يف ذلػك مؤخ هػر ق ه
ا٤بعآف من أبيات لشعراء آخرين.
ادلطلب الثالث :مفهوـ التقارب اللفظي وادلعنوي بْب األحاديث عند احملدثْب.

ال ٱبتلف مفهوـ التقػارب اللفظػي كا٤بعنػوم بػْب األحاديػث عنػد ا﵀ػدثْب عمػا ىػو مقػرر عنػد أىػل اللغػ ؛ ألف
ص لغوم ىخ ًريٍف ،ييفهم يف إطار اللغ العربي  ،كدالالت ألفاظها كمعانيها ،فما َّقرىره علماء اللغػ مػن
ا٤بًب ا٢بديثي نى ٌّ
التقػػارب بػػْب األلفػػاظ كا٤بعػػآف اعتمػػده أىػػل ا٢بػػديث يف دراسػػتهم ٥بػػذه الظػػاىرة بػػْب األحاديػػث ،فكث ػّبان مػػا كػػانوا
يسألوف أىل اللغ عما يشكل عليهم من معآف األلفاظ الواردة يف األحاديث ،فقد سأؿ خعب األصمعي عن معُب
حػػديث النػػيب (( :إنَّػػوُ لَيُػغَػػا ُف َعلَػػى قَػ ْلػِػيب))( )3(.)2كقيػػل َّ
أبف أكؿ مػػن ٠بػػع كتػػاب (الغريػػب) أليب عبيػػد القاسػػم بػػن
سبلـٰ :بٓب بن معْب ،كأكؿ كتاب كتبو اإلماـ أٞبد كتاب (غريب ا٢بديث) الػذم ألفػو أبػو عبيػد( ،)4كىػذا ٩بػا يػدؿ
على خدة اىتماـ ا﵀دثْب ٗبعرف معآف األلفاظ ،كدالالاها يف العربي .
كقد اعتُب ا﵀دثوف كثّبان بتتبع ىذه الظاىرة ،السيما عند ٝبعهم بْب طرؽ ا٢بديث الواحػد ،كمػا يفعلػو اإلمػاـ
مسػػلم يف األحاديػػث الػػٍب تكػػوف عنػػده عػػن اثنػػْب أك أكثػػر ،أبلفػػاظ متقاربػ  ،فيجمػػع بيػػنهم يف اإلسػػناد ،منبهػان علػػى

التقارب بينها بعبػارات مػوجزة٫ ،بػو قولػو( :وألفػاظهم متقاربػة)( ،واللفػظ متقػارب)( ،وتقػاراب يف اللفػظ)( ،تقػاراب يف

لفظ احلديث)( ،وتقاراب يف سياؽ احلديث) ،مث يورد ا٤بًب على لفظ أحدٮبا )5(.كاترة ٰبيل ا٤بًب على ركايػ سػابق ،
فيقػػوؿ( :واللفػػظ قريػػب مػػن ألفػػاظهم)(( ،)6هبػػذا ادلعػػُب)( )7أك (مبثلػػو يف ادلعػػُب) )8(.كىػػذا ٩بػػا أثػػُب بػػو العلمػػاء علػػى
اإلماـ مسلم؛ لتمييزه الركاايت بعضها عن بعض )9(.بل إهنم َّ
عدكا التفريق بْب (مثلو ،ك٫بوه) ،من اإلتقػاف الػذم يلػزـ
ا٢بػػديثي ،فػػبل ينبغػػي أف يقػػوؿ( :مثلػػو) إال إذا علػػم أهنمػػا علػػى لفػػظ كاحػػد ،كٯبػػوز (٫بػػوه) إذا كػػاف ٗبعن ػاه )1(.كعػػابوا

() 1
صِ
ض َرة اإلغريض ،ص.203 :
ف .118-102/1 ،كابن منقذ ،البديع يف نقد الشعر ،ص .183:كالعلوم ،نَ ْ
ينظر :ابن ككيع ،ادلنُ ْ

( )2مسلم ،الصحيح ،كتاب الذكر ،ابب :استحباب االستغفار كاالستكثار منو ،رقم.)41( :
( )3ينظر :ابن حجر ،التلخيص احلبّب يف ختريج أحاديث الرافعي الكبّب.70 /1 ،
( )4الذىيب ،سّب أعالـ النبالء ،رقم.)164 ( :

( )5ينظر :مسلم ،الصحيح ،كتاب اإلٲباف ،ابب :األمر ابإلٲباف اب﵁ كرسولو ،)24( ،كٙبرٔف قتل الكافر بعد أف قاؿ :ال إلو إال هللا،)155( ،
كابب :اإلسراء برسوؿ هللا  ،)272( ،كتاب ا٤بساجد ،اببٙ :برٔف الكبلـ يف الصبلة .)33( ،كغّبٮبا من ا٤بواضع الٍب ينبو على التقارب
فيها بْب ا٤بتوف.
( )6مسلم ،الصحيح ،كتاب صبلة ا٤بسافر ،ابب :الدعاء يف صبلة الليل ،رقم.)769( :

( )7ا٤برجع السابق نفسو ،كتاب فضائل الصحاب  ،ابب :من فضائل غفار كأسلم ،رقم.)198( :
( )8ا٤برجع السابق نفسو ،كتاب السبلـ ،ابب :من أتى ٦بلسان فوجد فرج  ،رقم.)26( :
( )9ابن الصبلح ،علوـ احلديث ،ص.223 :

( )1ينظر :ا٢باكم ،سؤالت مسعود بن علي السجزي ،رقم.)123( :
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بعض الركاة الذين ٯبمعػوف الػركاايت ،كليسػت عنػدىم األىليػ لػذلك؛ ألهنػم غالبػان ال ٲبيػزكف بػْب االختبلفػات فيهػا،
كال ينبهوف على الفركقات بْب ألفاظها )1(.كىذا ٩با يدؿ على خدة عنايتهم بتتبػع ىػذه الظػاىرة ،كدراسػتها يف إطػار
الدالالت اللغوي  ،كأثرىا يف اختبلؼ ا٤بعػُب كتباينػو ،كلػذا نلحػظ اسػتعما٥بم ٤بفهػوـ التقػارب اللفظػي كا٤بعنػوم بنحػو
استعماؿ أىل اللغ .
الع ػرنيًٌْب الػػذين قػػدموا
كمػػن اسػػتعما٥بم للتقػػارب بػػْب اللفظػػْب ،كاتفػػاؽ ا٤بعنيػػْب :مػػا جػػاء يف حػػديث الػ َّػرىط ي
((
))()2
((
ػل))( .)3ق ػػاؿ
ا٤بدينػ ػ  ،فأس ػػلموا مث ارت ػػدكا ،ق ػػاؿ :فَػ َقطَػ َػع أَيْ ػ ِػديَػ ُه ْم َوأ َْر ُجلَ ُه ػ ْػمَ ،و ُِمس ػ َػر ْ
ت أَ ْعيُ ػ ػنُػ ُه ْم  ،كي ػػركلَ :مسَػ َ
السػػمل ،كالػ َّػراء كال ػبلَّـ تتقػػارب ٨بارجهمػػا .كقػػاؿ ابػػن بطػػاؿ٠ :بػػل ،ك٠بػػر :لغتػػاف ٗبعػػُب
السػ ٍػمر :لغ ػ يف َّ
ا٣بطػػايبَّ :
كاحػػد )4(.كىػػذا بنػػاء علػػى أهنمػػا لغتػػاف ،فتعاقبػػت ال ػراء كالػػبلـ يف اللفػػظ لتقارهبمػػا يف ا٤بص ػرج .بينمػػا عػػدَّٮبا بعػػض
( )
ػامّب ا٢بديػػد ،مث ىك ىحلهػػم
ا﵀ػدثْب٩ ،بػػا تقاربػػت ألفاظػػو كمعانيػػو ،فقيػل أب اف مػػن ركل ى٠بىػػر فمعنػػاه :أنػَّػو أٞبػى ٥بػػم مسػ ى
()5
هبا ،كمن ركاه ( :ى٠بىل) فمعناه :فقأىا بشوؾ ،أك غّبه.
كمن استعما٥بم للتقارب بْب ا٤بعنيْب ،كاختبلؼ اللفظْب :مػا ركاه أبػو الػزاند ،عػن األعػرج ،عػن أيب ىريػرة 
((
ِ
َحػ ِػد ُك ْم فَػ ْليَػغْ ِس ػلْوُ َس ػ ْبػ ًعا )) )6(.بينمػػا ا٤بشػػهور عػػن أيب
قػػاؿ :إ اف رسػػوؿ هللا  قػػاؿ :إِذَا َش ػ ِر َ
ػب ِيف إِ َانء أ َ
ب ال َك ْلػ ُ
ىريػػرة  مػػن ركايػ أصػػحابو عنػػو ،بفػػظ(( :إذا َولَػ َ )) )7(.فقػػاؿ ابػػن حجػػر " :كػ َّ
ػأف أاب الػػزاند حػػدَّث بػػو ابللفظػػْب
أخص من الولوغ ،فال يقػوـ مقامػو" )8(.كذلػك َّ
ألف كلػوغ الكلػب يف
لتقارهبما يف ادلعُب ،لكن الشرب كما بيَّناّ ،
()9
أخص من الشرب.
اإلانء :أ ٍف يدخل لسانو فيو ،كيلحسو ،خرب أك َف يشرب ،فهو ٌّ

( )1ينظر :ا٣بليلي ،اإلرشاد ،رقم .)105( :كابن رجب ،شرح علل الَبمذي.816/2 ،

( )2البصارم ،الصحيح ،كتاب الوضوء ،ابب :أبواؿ اإلبل ،كالدكاب ،كالغنم كمرابضها ،رقم .)233( :من طريق أيوب .كمسلم ،الصحيح،
كتاب :القسام  ،ابب :حكم ا﵀اربْب كا٤برتدين ،رقم ،)10( :من طريق أيب رجاء ،كبلٮبا عن أيب قبلب  ،عن أنس .

( )3البصارم ،الصحيح ،كتاب ا٢بدكد ،ابب :ا﵀اربْب من أىل الكفر كالردة ،رقم .)6802( :من طريق ٰبٓب بن أيب كثّب عن أيب قبلب عن
أنس  .كمسلم ،الصحيح ،كتاب :القسام  ،ابب :حكم ا﵀اربْب كا٤برتدين ،رقم ،)9( :من طريق عبد العزيز بن صهيب ،كٞبيد ،عن أنس

.

( )4ا٣بطايب ،أعالـ احلديث .285 /1 ،كابن بطاؿ ،شرح صحيح البخاري.425 /8 ،
( )5ا٤بازرم ،ادلعلم بفوائد مسلم ،رقم.)744( :

( )6البصارم ،الصحيح ،كتاب الوضوء ،ابب :ا٤باء الذم يغسل بو خعر اإلنساف ،رقم.)172( :

( )7مسلم ،الصحيح ،كتاب الطهارة ،ابب :حكم كلوغ الكلب ،رقم ،)89( :من طريق أيب رزين ،كأيب صاٌف )91(،من طريق دمحم بن سّبين،
( )92من طريق ٮباـ بن منبو ،كلهم عن أيب ىريرة  بو.
( )8ابن حجر ،فتح الباري.275 /1 ،

( )9ابن درستويو ،تصحيح الفصيح وشرحو ،ص.53
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كأمػػا اسػػتعما٥بم للتق ػػارب بػػْب اللفظػػْب ،كاخ ػػتبلؼ ا٤بعنيػػْب ،فػػإهنم يف الغال ػػب يشػػّبكف إُف اخػػتبلؼ ا٤بع ػػُب،
كخطئ راكيو فيو ،دكف التنصيص على التقارب ،فمن ذلك ما ركاه ٝباع من الثقات عن بي ٍسر بن سػعيد ،عػن زيػد
ِ )) ()1
((
وؿ هللا ِ يف ادلَ ْسجد .
احتَ َج َر َر ُس ُ
بن اثبت  أنَّو قاؿْ :
((
احتَ َج َم))(،)2
بينما ركاه عبد هللا بن ٥بيع  ،عن موسى بن عقب  ،عن بي ٍسر بن سعيد ،ابإلسناد السابق فقاؿْ :

فهػػااتف الكلمتػػاف متقاربتػػاف لفظػان؛ ألف ىحػ ٍػرؼ الػ َّػراء ٨برجػػو قريػػب مػػن ى٨بٍػػرج ا٤بػػيم ،فلفظهمػػا متقػػارب يف النطػػق ،إال
(
()3
)
(
ً
احػتى ىجم)،
احتى ىجر معناه :اٚبػذ يح ٍج ىػرة أحػاط عليهػا بنػوع مػن ا٢بىص ٍػّب ك٫بػوه .ك َّأمػا ٍ
أهنما ٨بتلفتاف يف ا٤بعُب؛ ألف ٍ
فمعناه :طلب ا٢بً ىجام  ،كا٢بى ٍجم :ىمص الدَّـ اب٤بً ٍح ىجم )4(.قاؿ اإلماـ مسلم " :وىذه روايػة فاسػدة مػن كػل جهػة،
ِ
ص ِّحف ِيف َمتنو ،ال ُْمغَ َّفل ِيف إسناده ،وإظلا احلديث :أَف
فاحش خطؤىا ِيف ال َْم ًْب واالسناد رتيعاً ،وابن َذل َيعة ال ُْم َ
()6
ٍ()5
صّب ي ِ ِ
ِ
ِ ِ
يها ".
صلّي ف َ
النَِّيب ْ 
صة  ،أَو َح ُ َ
احتَ َج َر ِيف ال َْم ْسجد ِبَْو َ
ككما َّ
أف ا﵀دثْب تىبً يعوا أىل اللغ يف بياف التقارب بْب األلفاظ كا٤بعآف ،كحذكا حذكىم ،فقػد تبعػوىم أيضػان يف
نقػد ا٤بتػوف مػن خػػبلؿ ٛبييػز مػا نقلػػو الػركاة علػى ا٤بعػػُب ،فمػن ذلػك مػػا ركاه ابػن أيب زائػدة ،عػػن عاصػم األحػوؿ ،عػػن
((
عبد هللا بن خقيق ،عن ابن عمر َّ 
الص ْػب َح ِابلػ ِوتْر)) )7(.فقػد قػاؿ اإلمػاـ أٞبػد " :ىػذا
أف النػيب  قػاؿَ :اب ِد ُروا ُّ
()9
((
الصبح فَأَوتِر بِو ِ
اح َدةٍ))( ،)8وىو مبعناه ".
ص َالةُ اللَّْي ِل َمثْػ َُب َمثْػ َُب ،فَِإذَا ِخ ْف َ
أراه اختصره من حديثَ :
ت ُّ ْ َ ْ ْ َ

فب ػػْب ،رٞب ػػو هللاَّ ،
أبف الػ ػراكم اس ػػتوىف اللف ػػظ الطوي ػػل ،يف ا٤ب ػػوجز القلي ػػل ،ف ػػأتى ٗبعن ػػاه قريب ػان م ػػن السػ ػواء ،م ػػع
اختبلؼ سياؽ ألفاظو.
ً
ً
يم ًػي ،عػن ًأيب يزرعػ  ،عػن ًأيب يىريػرة َّ (( :
ً
أف
كمنو أيضان ما ركاه مركاف بن معاكي الفػزارم  ،عػن أيب حيٌػاف التٌ ٌ
يب َ مسَّػى ْاألُنْػثَػى ِم َػن ْ
س)) )10(.فقػد قػاؿ أبػو حػات" :ىػذا احلػديث مشػهور ،رواه رتاعػة عػن أيب
اخلَْي ِػل الْ َف َػر َ
النِّ ّ
((
الق ِ
ألفْب أحد ُكم َِغليء يػوـ ِ
يامة
ُ َْ َ
حياف ،عن أيب زرعة ،عن أيب ىريرة ،عن النيب  ،أنّو ذكر الغُلُوؿ ،فقاؿ :ال ّ َ
() 1

البصارم ،الصحيح ،كتاب األدب ،ابب ما ٯبوز من الغضب كالشدة ألمر هللا ،رقم .)6113(:كمسلم ،الصحيح ،كتاب صبلة

ا٤بسافرين كقصرىا ،ابب استحباب صبلة النافل يف بيتو ،رقم .)213(:كأبو داكد ،السنن ،رقم ،)1447( :كاللفظ لو.

( )2ابن حنبل ،ادلسند ،رقم .)21608( :حديث ضعيف سندان كمتنان .ينظر :مسلم ،التمييز ،ص.187 :
( )3ينظر :ا٢بميدم ،تفسّب غريب ما يف الصحيحْب البخاري ومسلم ،ص.105 :

( )4ينظر :ابن األثّب ،النهاية يف غريب احلديث ،مادة( :حجم) .347 /1 ،كابن سيدة ،احملكم ،مادة( :ح ج ـ).95 /3 ،
() 5
َّصل ك٫بوه .األزىرم ،هتذيب اللغة ،ابب( :ا٣باء كالصاد).198/7 ،
ا٣بيوص :كرؽ الن ٍ

( )6مسلم ،التمييز ،ص.187 :

( )7مسلم ،الصحيح ،كتاب صبلة ا٤بسافر ،ابب :صبلة الليل مثُب مثُب ،رقم.)149( :

( )8مسلم ،ادلرجع السابق نفسو  ،كتاب صبلة ا٤بسافر ،ابب :صبلة الليل مثُب مثُب ،كالوتر ركع من آخر الليل ،رقم ،)148( :بلفظَ (( :مثْػ َُب
ِ
ك ِوتْػ ًرا)) .من طريق :أيوب السصتيآف ،كبديل بن ميسرة ،كبلٮبا عن عبد هللا
يت ُّ
ص َالتِ َ
َمثْػ َُب ،فَِإذَا َخ ِش َ
ص ِّل َرْك َعةًَ ،و ْ
اج َع ْل آخ َر َ
الصبْ َح ،فَ َ
بن خقيق ،بو.
( )9ينظر :ابن رجب ،فتح الباري شرح صحيح البخاري.149 /9 ،
( )10ابن حباف ،الصحيح ،رقم ،)4680( :كإسناده صحيح.
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ِِ
ػرس))( ،)1فقػاؿ :فاختصػر مػروا ُف ىػذا احل ِػديث دلّػا قػاؿ َْ (( :ػل ِملُهػا َعلَػى َرقَػبَتِ ِػو)) أي :جعػل الفػرس
على ُعنُقو ف ٌ
أُنثى ِحْب قاؿَْ (( :ػل ِملُها)) ومل ي ُقلَْ (( :ػل ِملُو)) " )2(.فمن ا٤ببلحظ َّ
أف الراكم قد ىكلَّد كبلمان من كبلـ النيب  بلفظ
مفَبؽ ،كمعػُب متفػق؛ َّ
فع َّػرب الػراكم عػن ذلػك بكبلمػو عػن معػُب كػبلـ
ألف ى
الضػمّب عػاد إُف الفػرس بصػيغ التأنيػث ،ى
النػيب  ،فقػاؿَّ :
أف النػيب ٠ بػى األنثػى مػن ا٣بيػل فػرس .كاألمثلػ علػى ذلػك كثػرة جػدان ،يطػوؿ سػردىا ،كٝبيعهػا
يدؿ على َّ
أف مفهوـ التقارب اللفظي كا٤بعنوم عند ا﵀دثْب ال ٱبتلػف عمػا ىػو مقػرر عنػد أىػل اللغػ  ،فبلبػد لتمييػز
أثػػر ىػػذه الظػػاىرة ،أف يكػػوف النػػاظر عارف ػان بلغ ػ العػػرب ،كدالالت ألفػػاظهم ،كإال ٤بػػا جػػاز لػػو أ ٍف ىٍٰب يكػػم ابلتقػػارب
كالتباعد ،أك االختبلؼ كاالتفاؽ ،بْب ألفاظ ا٤بتوف ا٤بتقابل .

ادلبحػػث الثػػاين :مفهػػوـ مػػدار احلػػديث وسلرجػػو ،وأعليػػة معرفتهمػػا يف بيػػاف أثػػر ظػػاىرة التقػػارب اللفظػػي

وادلعنوي بْب األحاديث.

ادلطلب األوؿ :مفهوـ مدار احلديث وسلرجو لغة واصطالحاً.
يطلق ا٤بدار عند أىل اللغ كيراد بو موضع الشيء الذم تيدير بو خػيئان( .)3فمػدار ا٢بػديث :ىػو ا٤بوضػع الػذم
ي ػػدكر علي ػػو ا٢ب ػػديث كيرج ػػع ،كق ػػد اس ػػتعملو ا﵀ ػػدثوف ابعتب ػػاره مركب ػان إض ػػافيان ،فيقول ػػوف( :م ػػدار ا٢ب ػػديث) أك (م ػػدار
اإلسناد) على فبلف ،كىو الراكم الذم تلتقي عنده أسانيد ا٢بديث كطرقو ،أك ىو الذم تتفرع مػن عنػده األسػانيد،
()4
فينفرد بذلك ا٢بديث مطلقان ،مث يركيو عنو اثناف فأكثر.
()5
فم ٍص ىػرج
كأما ا٤بى ٍصىرج لغ  :فمعناه النفاذ عن الشيء ،كيطلق على موضع ا٣بركج ،يقاؿ :خرج ٱبرج خركجػان .ى
ا٢بديث :ا٤بوضع الذم خرج منو ا٢بديث )6(.ككثّبان ما يستعملو ا﵀دثوف كيريدكف بو أصل ا٢بديث ،كىم ٝبل الركاة
()7
ا٤بتفردين يف سياؽ إسناد حديث معْب ،من ا٤بدار إُف الصحايب راكم ا٢بديث.
(َ )1ف أجده هبذا اللفظ ،كىو عند البصارم ،الصحيح  ،كتاب ا١بهاد كالسّب ،ابب :الغلوؿٙ ،بقيق :مصطفى البغا ،رقم .)2908( :من طريق
ِِ
ِِ
ِ ِ
س َذلَا زتَْ َح َمةٌ)) ،ابلتأنيث.
ٰبٓب القطاف ،عن أيب حياف ،بلفظ(( :الَ أُل ِْف َ َّ
ْب أ َ
َح َد ُك ْم يَػ ْوَـ القيَ َامة َعلَى َرقَػبَتو َشاةٌ َذلَا ثػُغَاءٌَ ،علَى َرقَػبَتو فَػ َر ٌ
((
( )
س لَوُ
كمسلم ،الصحيح ،كتاب :اإلمارة ،ابب :غلظ ٙبرٔف الغلوؿ ،رقم ، 24 :من طريق إ٠باعيل بن إبراىيم ،عن أيب حياف بو ،بلفظ :فَػ َر ٌ
زتَْ َح َمةٌ)) ،ابلتذكّب.
( )2ابن أيب حات ،العلل ،رقم.)902( :

( )3ينظر :الفراىيدم ،كتاب العْب ،مادة( :دكر) .57 /8 ،الزبيدم ،اتج العروس ،مادة( :دكر) .342 /11 ،ابن عباد ،احمليط يف اللغة.340/9 ،

( )4ينظر :ا٢بسيِب ،معرفة مدار اإلسناد وبياف مكانتو يف علم علل احلديث ،ص .35:كابن حجر ،نزىة النظر يف توضيح طلبة الفكر يف مصطلح أىل

األثر ،ص .55 :كينظر استعما٥بم للمدار هبذا ا٤بعُب عند :البصارم ،التاريخ األوسط ،رقم .)1702( :كابن أيب حات ،اجلرح والتعديل ،رقم.)229( :
كابن حباف ،اجملروحْب من احملدثْب والضعفاء وادلَبوكْب ،رقم .)589( :كابن عدم ،الكامل يف ضعفاء الرجاؿ.234 /4 ،

( )5ينظر :ابن فارس ،مقاييس اللغة ،مادة( :خرج) .175/2 ،كا١بوىرم ،الصحاح ،مادة (خرج) .309/1 ،كابن منظور ،لساف العرب،
.249/2
( )6ينظر :القارم ،شرح طلبة الفكر يف مصطلح أىل األثر ،ص.310 :

( )7ينظر :ا٣بطيب ،دمحم ٦بّب ،معرفة مدار اإلسناد وبياف مكانتو يف علم علل احلديث.137-115/1 ،
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كبناء على ىذا ا٤بعػُب ،فػا٤بصرج أعػم مػن مػدار ا٢بػديث؛ ألف مػدار ا٢بػديث راك كاحػد تلتقػي األسػانيد عنػده،
كأمػػا ا٤بصػػرج :فهػػو ٦بموع ػ الػػركاة ،كقػػد يطلػػق ا٤بصػػرج كي ػراد بػػو ا٤بػػدار ،كذلػػك إذا كػػاف ال ػراكم صػػحابيان ،كركل عنػػو
حديثان معينان أكثر من اتبعي ،فيكوف ىو مدار ا٢بديث ك٨برجو.
كالغالػػب يف ا٤بصػػارج أف تكػػوف ثبلثيػ  ،تتكػػوف مػػن الصػػحايب كرجلػػْب بعػػده :اتبعيػػاف ،أك اتبعػػي كاتبػػع اتبعػػي،
مثل :الزىرم ،عن سلم ،عن أبيو ،عن النيب  .أك مالك ،عن انفع ،عن ابن عمر ،عن النيب  ،كقد تطوؿ ىذه
السلسل  ،فتكوف رابعي  ،أك ٟباسي  ،كعلى العكس من ذلك ،قػد تقصػر السلسػل حػٌب يكػوف الصػحايب ىػو ٨بػرج
ا٢بديث ،فيكوف ٨برجان كليان ،تتعدد عنو كجوه (٨بارج فرعي ) ،قلت أك كثرت ،فيكوف لكل كجو منها مداره ا٣باص،
()1
عن ذلك الصحايب.
ادلطلب الثاين :أعلية معرفة مدار احلديث وسلرجو يف معاجلة ظاىرة التقارب.
اعتُب ا﵀دثوف ٗبعرف مػدارات األحاديػث ك٨بارجهػا عنايػ خػديدة ،فقػد كػانوا ٯبمعػوف طريػق ا٢بػديث الواحػد،
كيتػػذاكركف هبػػا يف ٦ب السػػهم ،كيتدارسػػوهنا فيمػػا بيػػنهم ،ككػػاف بعضػػهم يقػػوؿ :إف َف يكػػن ا٢بػػديث عنػػدم مػػن مائ ػ
()2
ػح الركاي ػ كخطئهػػا ،فكػػم مػػن
طريػػق ،فػػأان فيػػو يتػػيم .كقػػد كانػػت عنػػايتهم ٗبػػدارات األحاديػػث مػػدخبلن ٤بعرف ػ صػ َّ
ػحتىو ،كىػػو يف ا٢بقيقػ ركايػ يم ىعلَّػ  ،فقػد ركم عػػن علػػي بػن ا٤بػػديِب أنَّػو قػػاؿ " :البػػاب إذا مل جتمػػع
حػديث يتػػوىم ص َّ
طرقو مل يتبْب خطؤه".

()3

كيقػػوؿ ا٣بليلػػي :كيعػػرؼ مػػن رزقػػو هللا حظ ػان يف ىػػذا الشػػأفٗ ،بعرف ػ كػػل رجػػل بعينػػو ،إُف أ ٍف يبلغ ػوا إُف اإلمػػاـ
()4
الذم يكوف عليو مدار ا٢بديث ،كيبحث عن أصل كل حديث ،كمن أين ٨برجو ،فيميًٌز بْب ا٣بطأ كالصواب.
كمػػا َّ
أف ا﵀ػػدثْب قػػد اسػػتفادكا م ػػن معرف ػ مػػدارات األسػػانيد ،ك٨بارجه ػػا يف معا١ب ػ ظػػاىرة التقػػارب اللفظ ػػي
كا٤بعنوم بْب األحاديثٗ ،بقارن بعضها ببعض ،كالَبجيح أك ا١بمع بينها حسبما يَبجح ٥بم من ا٢بكم عليها .فمن
((
ذلك ما ركاه ٮباـ بن ٰبٓب ،عن أيب ٝبرة الضٍَّبعًي ،عن أيب بكر بن عمارة ،عن أبيو َّ
صػلَّى
أف النيب  قاؿَ :م ْػن َ

الْبَػ ْر َديْ ِنَ ،د َخ َل ا ْجلَنَّةَ)) )5(.فقد كاف لبلختبلؼ يف ٙبديث مػداره أثػر ظػاىر يف اخػتبلؼ ا﵀ػدثْب يف معا١بػ ظػاىرة
التقارب بينو كبْب ا٢بديث الذم يركيو إ٠باعيل بػن أيب خالػد كغػّبه عػن أيب بكػر بػن عمػارة بػن يرىكيٍػبىػ ى ،عػن أبيػو َّ
أف
(( ِ
س ،وقَػ ْبػل غُر ِ
َحػ ٌد َ َّ
ػوع َّ
ص َػر)) )6(.فقػد
ػل طُلُ ِ
وهبَػا ،يَػ ْع ِػِب الْ َف ْج َػرَ ،وال َْع ْ
ػار أ َ
النيب  قاؿ :لَ ْن يَل َج النَّ َ
الش ْػم ِ َ َ ُ
صػلى قَػ ْب َ
ذى ىىب بعض ا﵀دثْب إُف َّأهنما حديث كاحد ،ركاه بعضهم اب٤بعُب ،كساقو آخركف بلفظو ،بناء على تقػارب ألفاظػو،

( )1ينظر :ا٢بسيِب ،معرفة مدار اإلسناد.137-115/1 ،

( )2ينظر :الذىيب ،ميزاف االعتداؿ يف نقد الرجاؿ ،رقم. )99( :

( )3ينظر :ا٣بطيب البغدادم ،اجلامع ألخالؽ الراوي وآداب السامع ،رقم. )1641( :
( )4ينظر :ا٣بليلي ،اإلرشاد.202/1 ،

( )5ابن حباف ،اإلحساف يف تقريب صحيح ابن حباف ،رقم .)1739( :كإسناده صحيح.
( )6مسلم ،الصحيح ،كتاب ا٤بساجد ،ابب :فضل صبليت الصبح كالعصر ،رقم.)213( :
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(
فإف مداره على أيب بكر بن عمارة ،عن أبيو ،كألفاظو متقاربػ يف ا٤بعػُب ،ف َّ
كاٙباد مداره ك٨برجوَّ ،
صػد
ػإف الػربدين يػي ٍق ى
()1
هبما (الغداة) ك(العصر) ،كذلك لربد ا٥بواء فيهما.

الصػفَّار " :كػاف علػاـ قػاؿ لنػا :عػن أيب بكػر بػن أيب موسػى ،فقػاؿ يل بلبػل وعلػي بػن
قاؿ عفاف بن مسلم ى

ادلػديِب :إظلػػا ىػػو عػػن أيب بكػػر بػػن عمػػارة بػػن رويبػػة ،عػػن أبيػػو " )2(.كبػػو قػاؿ :مطػػْب( ،)3كالبػزار( ،)4كالػػدكاليب(.)5

كقاؿ الدارقطِب مبينان ٥بذا ا٣ببلؼ " :وقػاؿ بعػض أىػل العلػم :أبػو بكػر ىػذا ىػو :أبػو بكػر بػن عمػارة بػن ُرَويْػبَػةَ
()6
الثقفي ،وىذا احلديث زلفوظ عنو ،رواه عنو إمساعيل بن أيب خالد ،وغّبه".
ألف مػدارٮبا ٨بتلػف ،ف َّ
بينما خالفهم آخركف :فػذىبوا إُف َّأهنمػا حػديثاف اثنػاف ،كإ ٍف تقاربػت ألفاظهمػا؛ َّ
ػإف أاب
بكر بن عمارة الذم ركل عنو أبو ٝبرة ،ليس ىو ابن عمارة بن رؤيب َّ ،
كإ٭با ىو :أبو بكر بن أيب موسى األخعرم،
كإليػػو ذىػػب البصػػارم كمسػػلم كغّبٮبػػا )7(.فكػػاف لبلخػػتبلؼ يف ٙبديػػد مػػدراه أٮبي ػ ابلغ ػ يف اخػػتبلؼ ا﵀ػػدثْب يف
األخذ ٗبسلك ا١بمع أك الَبجيح يف معا١ب التقارب بينهما.
قاؿ ابن رجب" :فمن ىنا قاؿ بعضهم :أبو بكر الذي روى أبو رترة ىػو ابػن عمػارة بػن رؤيبػة ،عػن أبيػو
()8

عمارة بن رؤيبة ،ألف معُب احلديثْب متقارب".
كقد أكد بعض العلماء علػى أٮبيػ النظػر يف اٙبػاد مػدار ا٢بػدث كاختبلفػو ،عنػد دراسػ االخػتبلؼ الواقػع بػْب
ألفاظ ا٤بتوف ،كدكره الفاعل يف حل التعارض بينهػا عنػد ا﵀ػدثْب .فقػد قػاؿ اببػن دقيػق العيػد " :وقػد قػرران يف علػم
()9
احلديث :أنَّو يعرؼ كوف احلديث واحداً ابحتاد سنده وسلرجو وتقارب ألفاظو".
كذك ػػر العبلئ ػػي قاع ػػدة خػ ػريف عظيمػ ػ ا١ب ػػدكل يف عل ػػم ا٢ب ػػديث فق ػػاؿ " :إذا اختلف ػػت سل ػػارج احل ػػديث،

وتباعػػدت ألفاظػػو ،فالػػذي ينبغػػي أف غلعػػال حػػديثْب مسػػتقلْب ،وأمػػا إذا احتػػد سلػػرج احلػػديث وتقاربػػت ألفاظػػو
فالغالب حينئذ على الظن أنو حديث واحد ،وقع االختالؼ فيو على بعض الرواة ،ال سيما إذا كاف ذلػك يف

سياقة واقعة تبعد أف يتعدد مثلها يف الوقوع".

()10

( )1ابن ا١بوزم ،غريب احلديث ،ابب( :الباء مع الراء).64 /1 ،
( )2أبو عوان  ،ادلستخرج ،رقم.)1117( :

( )3نقلو عنو اإل٠باعيلي كما ذكر ابن حجر يف (النكت الظراؼ) .ينظر :ا٤بزم ،حتفة األشراؼ مع النكت الظراؼ البن حجر ،رقم:
(.)9138
( )4البزار ،ادلسند ،رقم.)3095( :

( )5الدكاليب ،الكُب واألمساء ،رقم.)668( :

( )6الدارقطِب ،العلل الواردة يف األحاديث النبوية ،رقم.)1306( :
() 7

البصارم ،الصحيح ،كتاب :مواقيت الصبلة ،ابب :فضل صبلة الفجر ،رقم .)574( :مسلم ،الصحيح ،كتاب ا٤بساجد ،ابب :فضل

صبليت الصبح كالعصر ،رقم .)215( :ابن حجر ،فتح الباري.53/2 ،

( )8ابن رجب ،فتح الباري.417 /4 ،

( )9ابن دقيق العيد ،إحكاـ األحكاـ.26/2 ،
( )10العبلئي ،نظم الفرائد ،ص.258:
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كنبَّػو إُف َّ
أف ىػذا ا٤بسػلك ىػو طريقػ ا﵀ػدثْب ،خبلفػان ٤بػا يسػلكو كثػّب ًم ىػن الفقهػاء ًم ٍػن ٞبػل اخػتبلؼ األلفػػاظ
على تعدد الوقائع ،كجعل كل لفظ ٗبنزل حديث مستقل.
كما َّ
أف معرف مدارات األحاديث٘ ،بعل الناقد علػى بصػّبة ٲبيػز مػن خبل٥بػا أحاديػث كػل راك ،كمػا بينهػا مػن
الفركقات ،حٌب ال ٚبفى عليو مهما اختلفت ألفاظها ،كتعددت ٨بارجها ،إذا رجعت إُف معُب متقارب.

يقػػوؿ ابػػن رجػػب " :وكثػػّب مػػن احلفػػاظ ػلكمػػوف ِبطػػأ أحػػد اإلسػػنادين ،وإف اختلػػف لفػػظ احلػػديثْب ،إذا

رجع إىل معُب متقارب ".

()1

كلكث ػػرة ٩بارس ػ ى ػػؤالء النق ػػاد للح ػػديث ،كمع ػػرفتهم ٗبدارات ػػو ،ك٨بارج ػػو ،كاخ ػػتبلؼ ألفاظ ػػو٥ :ب ػػم فه ػػم خ ػػاص،
يفهموف بو َّ
أف ىذا ا٢بديث ٨بتصر من حديث فبلف ،فيعللوف ا٢بػديث بػذلك ،كلػيس ذلػك إال ألىػل ا٢بػديث ،إذ
ىػػو متعلػػق بقاعػػدة صػػناعي عنػػدىم ،ال تكػػاد توجػػد يف تصػػرؼ أىػػل الفقػػو ،كال بعػػض أىػػل ا٢بػػديث ٩بػػن يػػتكلم يف
الفقو ،كالذم يعهد من تصرؼ أىل الفقو غالبان أهنػم ٯبعلػوف اخػتبلؼ األلفػاظ يف الػركاايت كػاختبلؼ األحاديػث،
كيستدلوف بكل لفظػ علػى ا٢بكػم الػذم يسػتفاد منهػا ،كألىػل ا٢بػديث نظػر يف اٙبػاد ا٢بػديث كاختبلفػو ،يتصػرفوف
()2
بسببو فيما يتعلق بصناعتهم عند اختبلؼ الركاايت ،كيوجد يف كبلـ بعضهم فيما يتعلق ابختبلؼ األحكاـ.

ادلبحث الثالث :أسباب ظهور التقارب اللفظي وادلعنوي بْب األحاديث.
من خبلؿ تتبع ىذه الظاىرة بْب األحاديث ،ٲبكننا أ ٍف نقف على يٝبل من األسػباب الػٍب كػاف ٥بػا دكر فاعػل
يف بركز ىذه الظاىرة كانتشارىا بْب األحاديث ا٤بتحدة يف ا٤بدار .كترجع ىػذه األسػباب إُف نػوعْب رئيسػيْب ،فمنهػا
مػػا يػػرجح سػػبب تقاربػػو لتعػػدد صػػدكره عػػن النػػيب  ،كمنهػػا مػػا يرجػػع سػػبب تقاربػػو إُف اخػػتبلؼ الػػركاة يف أتدي ػ
ألفاظو ،كسنتناكؿ ىذين السببْب ضمن ىذين ا٤بطلبْب.
ادلطلب األوؿ :ما كاف سبب تقاربو تعدد صدوره عن النيب  .ك٥بذا النوع عدة أسباب ،منها:
السبب األوؿ :تكرار إخبار النيب  ابلشيء على سبيل التأكيد والبياف.
فقد كاف النػيب  يػذكر أمػران يف كقػائع متعػددة ،أتكيػدان لػو ،كبيػاانن ٤بعنػاه أبلفػاظ متقاربػ  ،فمػن ذلػك :مػا ركاه
اد الْ َق ْػوِـَ ،ح َّػٌب َى َّػم بِنَ ْحػ ِر
أبو صاٌف السماف ،عن أيب ىريرة  ،قػاؿُ (( :كنَّا َم َع النِ ِّ
َّيب ِ يف َم ِسػ ٍّب ،فَػنَ ِفػ َد ْ
ت أَ ْزَو ُ
بػع ِ ِِ
اؿ ِع ْن َد
اء ذُو الْبُػ ِّر بِبُػ ِّرهَِ ،وذُو الت َّْم ِر بِتَ ْم ِرهِ  ...فَ َد َعا َعلَْيػ َهاَ ،ح ٌَّب َم ََلَ الْ َق ْوُـ أَ ْز ِو َدتَػ ُه ْم ،فَػ َق َ
َْ
ض َزتَائل ِه ْم  ...فَ َج َ
)) ()3
وؿ ِ
هللاَ ،ال يػ ْل َقى هللا هبِِما َعب ٌد غَيػر َش ٍّ
اؾ فِي ِه َما ،إَِّال َد َخ َل ا ْجلَنَّةَ .
َين َر ُس ُ
ذَلِ َ
ك :أَ ْش َه ُد أَ ْف َال إِلَوَ إَِّال هللاَُ ،وأِّ
َ
َ َ ْ َْ
كيف كاقع أخرل ذكر النيب ٫ بو ذلك ا٤بعُب ،أبلفاظ متقارب  ،فقد ركل أبو كثّب السحيمي ،عن أيب ىريػرة
وؿ ِ
 ،قاؿُ (( :كنَّا قُػعودا حو َؿ رس ِ ِ
هللا ِ م ْن بَػ ْ ِ
ْب أَظ ُْه ِرَان ،فَأَبْطَأَ َعلَْيػنَاَ ،و َخ ِشػينَا أَ ْف
اـ َر ُس ُ
وؿ هللا  ... ،فَػ َق َ
ُ ً َْ َ ُ
( )1ينظر :ابن رجب ،شرح علل الَبمذي.844 /2 ،
( )2ينظر :ابن دقيق العيد ،شرح اإلدلاـ.)560 /3( ،

( )3ينظر :مسلم ،الصحيح ،كتاب اإلٲباف ،ابب :من لقي هللا ابإلٲباف غّب خاؾ فيو ،رقم.)44( :
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وؿ ِ
هللا  ح ٌَّب أَتَػي ُ ِ ِ
صػا ِر
ت أَبْػتَ ِغي َر ُس َ
ِع ،فَ َخ َر ْج ُ
يُػ ْقتَطَ َع ُدونَػنَاَ ،وفَ ِز ْعنَا ،فَػ ُق ْمنَا ،فَ ُك ْن ُ
ت أ ََّو َؿ َم ْن فَز َ
َ ْ
ػت َحائطًػا ل َْلَنْ َ
وؿ ِ
ِ
ْت َعلَى ر ُس ِ
ب بِنَػ ْعلَ َّػي َىػاتَػ ْ ِ
ْب ،فَ َم ْػن
هللا  ،فَػ َق َ
لِبَ ِِب الن َّ
َّجا ِر ،...فَ َد َخل ُ
اؿَ :اي أ ََاب ُى َريْػ َرةََ ،وأَ ْعطَ ِاين نَػ ْعلَْيو ،ا ْذ َىػ ْ
َ
ِ ِ)) ()1
ش ْرهُ اب ْجلَنَّة .
يت ِم ْن َوَر ِاء َى َذا ا ْحلَائِ َ
ط يَ ْش َه ُد أَ ْف َال إِلَوَ إَِّال هللاُ ُم ْستَػ ْي ِقنًا ِهبَا قَػلْبُوُ ،فَػبَ ِّ
لَِق َ
فأخرب النيب  يف ىذا ا٢بديث َّ
أبف من خهد أال إلو إال هللا (مستيقناً هبا قلبػو) دخػل ا١بنػ  ،كىػو ٗبعػُب قولػو

)
(
صدره ،غّب خاؾ كال مَبدد يف التوحيػد كالنبػوة( ،)2كقػد
 يف ا٢بديث األكؿ :غّب شاؾ فيهما  ،أم :منشرحان هبا ى

كانت ىااتف ا٤بقولتاف يف كاقعتْب ٨بتلفتْب ،فاألكُف :كانت يف سفر نفدت فيو أزكادىم ،كالثاني  :كانت يف ا٢بضر،
يف حائط لبِب النجار ،فعرب النيب  عن ذلك ا٤بعُب ،يف كقائع ٨بتلف  ،أتكيدان ٤بعناه أبلفاظ متقارب .
السبب الثاين :إخبار النيب  ابألمر على مقتضى احلاؿ .كذلك بوجود حال من أجلها ذكر النػيب  مػا

ذكر ،كَف تذكر تلك ا٢بال مع ذلك ا٣برب ،مث يذكر النيب  يف حديث آخر حال أخرل أبلفاظ متقارب .
((
فمن ذلك ما ركاه سليماف بن بػيىريٍ ىػدة ،عػن أبيػو ،قػاؿ٠ :بعػت النػيب ملسو هيلع هللا ىلص يقػوؿ َ :م ْػن أَنْظَ َػر ُم ْع ِس ًػراَ ،كػا َف لَػوُ
ٍ
ػوؿ ِ
ٍ ِ
ِ
هللا،
اؿَ :و َِمس ْعتُوُ يَػ ُق ُ
ص َدقَةٌ .قَ َ
تَ :اي َر ُس َ
ص َدقَةً .قَ َ
اؿ :قُػ ْل ُ
بِ ُك ِّل يَػ ْوـ َ
وؿَ :م َن أَنْظََر ُم ْعس ًرا ،فَػلَوُ بِ ُك ِّل يَػ ْوـ مثْػلُوُ َ
اؿ :بِ ُك ِ ٍ
ٍ
ٍ ِ
ػل الػدَّيْ ُن،
اؿ :فَػ َق َ
ص َدقَةً؟ ،قَ َ
صػ َدقَةٌ َمػا َملْ َِػل َّ
ص َدقَةٌُُ ،ثَّ قُػل َ
قُػل َ
ػل يَػ ْػوـ َ
ْت :لَوُ بِ ُك ِّل يَػ ْوـ مثْػلُوُ َ
ْت :بِ ُك ِّل يَػ ْوـ َ
ّ
ٍ ِ
ِ
ص َدقَةً )) )3(.فهذا التقارب الظاىر بْب ألفاظ ا٢بديثْب،
فَِإ َذا َح َّل الدَّيْ ُن فَِإ ْف أَنْظََرهُ بَػ ْع َد ا ْحل ِّل ،فَػلَوُ بِ ُك ِّل يَػ ْوـ مثْػلُوُ َ
اللذين ٠بعهما بريدة  من رسوؿ هللا  ،انخئ عن اختبلؼ مقتضى ا٢باؿ الذم ذى ىكر فيػو النػيب  مػا ذكػره،
فإف النيب  أراد يف ا٣برب األكؿ حال معين  ،كىيَّ :
َّ
أف من أنٍظىر يم ٍعسران قبػل أف ىٰب َّػل الػدين ،فلػو بكػل يػوـ صػدق ،
كأراد يف ا٣بػػرب الثػػآف حال ػ غػػّب ا٢بال ػ األكُف ،كىػػيَّ :
أف مػػن أنظػػر معس ػران بعػػد أف ىٰبػ َّػل الػػدين ،فلػػو بكػػل يػػوـ مثلػػو
صدق  .كقد اختصره بعض الركاة ،فلم يػذكر ا٢بالػ الثانيػ ( ،)4كمػنهم مػن ذكػر ا٢بػالتْب ،كَف يػذكر سػؤاؿ بػيىريػدة للنػيب
.)5(
السبب الثالث :إرتاؿ النيب  اخلػرب يف وقػت ،وتفسػّبه يف وقػت آخػر .كذلػك أب ٍف يىػ ٍذ يكر النػيب  خػيئا
٦بمبلن يف كقت ،كيبينو يف كقت آخر؛ َّ
أبف ما أٝبل ًذ ٍكىره إ٭با أراد بو بعض ذلك الشيء ال ٝبيعو.

فمػن ذلػك مػا ركم عػن عمػرك بػن خػعيب ،عػػن سػعيد بػن ا٤بسػيب ،عػن عمػر بػن ا٣بطػاب  أف رسػػوؿ هللا
ِ ٍ)) ()6
 قاؿَ (( :ال نَ َذ َر ِيف َم ْعصيَة .
( )1ينظر :ادلرجع السابق نفسو ،كتاب اإلٲباف ،ابب :من لقي هللا ابإلٲباف كىو غّب خاؾ فيو ،رقم52( :

)

( )2القارم ،مرقاة ادلفاتيح شرح مشكاة ادلصابيح.112/1 ،

( )3الطحاكم ،شرح مشكل اآلاثر .)3811( ،من طريق إبراىيم بن أيب داكد ،عن أيب ىم ٍع ىمر ،عن عبد الوارث ،عن ابن جحادة بو ،كإسناده
صحيح.
( )4أبو نعيم األصبهآف ،اتريخ أصبهاف ،رقم .)1621( :من طريق عبيد الغزاؿ ،عن أيب معمر بو .كإسناده صحيح.
( )5ا٢باكم ،ادلستدرؾ على الصحيحن ،رقم .)2225( :من طريق عفَّاف ،عن عبد الوارث بو ،كإسناده صحيح.

( )6ينظر :أبو داكد ،السنن .)3272( ،كابن حباف ،الصحيح .)4355( ،من طريق حبيب ا٤بعلم ،عن عمرك بن خعيب بو٨ ،بتصران ،كإسناده

صحيح.
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((
كمػػا ركم عػػن عمػػرك بػػن خػػعيب ،عػػن أبيػػو ،عػػن جػػده ،أف النػػيب  قػػاؿَّ :إظلػَػا النَّ ػ ْذ ُر َمػػا اُبْػتُ ِغػ َػي بِػ ِػو َو ْجػػوُ
َِّ
اَّلل)) )1(.فا٢ب ػػديثاف م ػػدارٮبا عل ػػى عم ػػرك ب ػػن خ ػػعيب ،غ ػػّب َّ
أف إس ػػنادٮبا ٨بتل ػػف( ،)2كبينهم ػػا تق ػػارب معن ػػوم ،كإف
أف النػػذر ال يكػػوف يف معصػػي هللا ،غػػّب َّ
اختلفػػت ألفاظهمػػا؛ ألنػَّػو يفهػػم مػػن كليهمػػا َّ
أف األكؿ ٦بمػػل ،يٍٰبتىمػػل معػػو
انعقاد النذر يف كل خيء ما َف يكن معصي  ،بينما جاء يف ا٢بديث الثػآف تفسػّبه ،فقػد بػْب النػيب  فيػو َّ
أف النػذر
()3
َّإ٭با ينعقد يف الطاعات ،دكف ما سواىا من ا٤بعاصي ،أك ا٤بباحات.

ادلطلب الثاين :ما كاف سبب تقاربو اختالؼ الرواة يف أتدية ألفاظو .ك٥بذا النوع سبباف رئيسيٌاف:
السبب األوؿ :الرواية ابدلعُب .كىي مػن العوامػل الػٍب كػاف ٥بػا دكر كبػّب يف ظهػور التقػارب اللفظػي كا٤بعنػوم
بػْب األحاديػػث؛ ألف بعػػض ا﵀ػػدثْب كػانوا ال يراعػوف ألفػػاظ األحاديػػث الػػٍب ٠بعوىػا مػػن خػػيوخهمَّ ،
كإ٭بػػا ينقلػػوف إُف
من بعدىم ا٤بعُب أبلفاظ أخر؛ كلذلك ى٪بد ا٢بديث الواحد يف ا٤بعُب الواحد يرد أبلفاظ خٌب ،كلغات ٨بتلف متقارب
يف ا٤بعُب ،فإذا أداه الركاة أبلفاظ ٨بتلف  ،مع ا﵀افظ على ا٤بعػُب ،كػاف ذلػك سػببان لظهػور التقػارب اللفظػي كا٤بعنػوم
بْب ركاايت ا٢بديث الواحد.
فمن ذلك ما ركاه مالك ،عن الزىرم ،عػن أيب سػلم بػن عبػد الػرٞبن ،عػن أيب ىريػرة َّ :
أف رسػوؿ هللا 
((
الصػالَةَ)) )4(.بينمػا ركاه األكزاعػي ،عػن الزىػرم ،عػن أيب سػلم بػن
الصػالَةِ ،فَػ َقػ ْد أَ ْد َر َؾ َّ
قاؿَ :م ْن أَ ْد َر َؾ َرْك َعةً ِم َن َّ
((
ِ
ص ػ َػالةِ ا ْجلُ ُم َع ػ ِػة َرْك َعػ ػةً ،فَػ َقػ ػ ْد أَ ْد َر َؾ
عب ػػد ال ػػرٞبن ،ع ػػن أيب ىري ػػرة  ،ع ػػن رس ػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ق ػػاؿ َ :م ػ ْػن أَ ْد َر َؾ م ػ ْػن َ
الص َالةَ)) )5(.فبْب ىذين ا٢بديثْب تقارب معنوم؛ ألف ا١بمع من الصبلة ،فمن أدرؾ ركع منها ،فهو مػدرؾ لركعػ
َّ
من الصبلة.
قػػاؿ ابػػن خزٲبػ يف خػػرب األكزاعػػي :ىػػذا خػػرب ركم علػػى ا٤بعػػُبَ ،ف يػػؤد علػػى لفػػظ ا٣بػػرب ،فػػإذا ركم ا٣بػػرب علػػى
ا٤بعُب ال على اللفػظ جػاز أف يقػاؿ :مػن أدرؾ مػن ا١بمعػ ركعػ  ،إذ ا١بمعػ مػن الصػبلة ،فػإذا قػاؿ النػيب ملسو هيلع هللا ىلص(( :مػن

أدرؾ مػػن الصػػالة ركعػػة فقػػد أدرؾ الصػػالة)) .كانػػت الصػػلوات كلهػػا داخل ػ يف ىػػذا ا٣بػػرب ،ا١بمع ػ كغّبىػػا مػػن
الصلوات.

()6

( )1ينظر :البيهقي ،السنن الكربى ،)19878( ،كإسناده حسن ،فيو عبد الرٞبن بن حارث ا٤بدٓف ،صدكؽ لو أكىاـ .ابن حجر ،التقريب،
(.)3831
() 2

ذكر الدارقطِب االختبلؼ على عمرك بن خعيب ،مث رجح أهنما حديثاف اثناف ،ال يعل أحدٮبا ابآلخر ،فقاؿ " :يشبو أف يكوان

صحيحْب" .ينظر :الدراقطِب ،العلل ،رقم.)181( :
( )3ينظر :ابن حجر ،فتح الباري.588/11 ،

( )4البصارم ،الصحيح ،كتاب مواقيت الصبلة ،ابب من أدرؾ من الصبلة ،رقم .)580( :كمسلم ،الصحيح ،كتاب ا٤بساجد كمواضع
الصبلة ،ابب من أدرؾ ركع من الصبلة ،رقم.)161( :
( )5ابن خزٲب  ،الصحيح .)1850( ،من طريق األكزاعي ،كاللفظ لو .كالنسائي ،اجملتىب .)1441(،من طريق ابن عيين  ،كإسناده صحيح.
( )6ينظر :ابن خزٲب  ،الصحيح ،رقم.)1850( :
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ك٩با ركم على ا٤بعُب ،أبلفاظ متقارب  ،الختبلؼ لغات العرب ،ما ركاه سعيد بػن ا٤بسػيبَّ ،
أف أاب ىريػرة ،
((
ْت لِ ِ
ك يػوـ اجلمع ِة :أَنْ ِ
أخربهَّ :
ت)) )1(.فقػد
ص ْ
ب ،فَػ َق ْد لَغَ ْو َ
أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قػاؿ :إِ َذا قُػل َ َ
تَ ،وا ِإل َم ُ
صاحبِ َ َ ْ َ ُ ُ َ
اـ ؼلَْطُ ُ
)) ()2
((
ركاه أبو ًٌ
ػت .
الزاند عبد هللا بن ذكػواف ،عػن األعػرج عبػد الػرٞبن بػن ىرمػز ،عػن أيب ىريػرة  بلفػظ :فَػ َقػ ْد لَ ِغي َ
فالكلمتاف متقاربتاف يف اللفظ ،متفقتاف يف ا٤بعُب؛ ألهنما لغتاف من لغات العرب ،فقد قاؿ أبو الزاند عقػب ركايتػو:
" ىي لغة أيب ىريرةَّ ،
وإظلا ىو :فقد لغوت ".
السبب الثاين :أخطاء الرواة وأوىامهم يف نقل ألفاظ احلديث الواحد .كىي كثّبة جدان ،منها:

أوالً :اإلدراج يف ادلػًب :كىػػو مػػن األخطػاء الػػٍب يقػػع بسػببها التقػػارب بػػْب ألفظػا ا٢بػػديث الواحػػد ،كذلػػك أب ٍف
و
حديث يف حديث آخر توٮبان ،فإذا رآه من ال يعرفػو ،ظ َّػن َّ
أف بعػض ركاتػو رٗبػا اختصػركا
يدرج بعض الركاة لفظ من
حػػديث خػػيصهم ،كسػػاقوه أبلفػػاظ متقاربػ  ،يزيػػد بعضػػهم علػػى بعػػض .فمػػن ذلػػك مػػا ركاه سػػعيد بػػن أيب مػػرٔف ،عػػن
((
ض ػػوا وال َحتَاسػ ػ ُدوا ،وال تَػ ػ َدابػروا وال تَػنافَس ػػوا ،وُكونُػػوا ِعب ػػاد َِّ
اَّلل
َ َ
َ
َ
مال ػػك ،ع ػػن الزى ػػرم ،ع ػػن أن ػػس  :ال تَػبَاغَ ُ َ
َُ َ َ ُ َ
َخػػاهُ فػػوؽ ثػػالث ليػػاؿ)) )3(.بينمػػا ركاه الثقػػات عػػن مالػػك بػػن أنػػس ،عػػن
إِ ْخػ َػو ًاانَ ،وال َِػلػ ُّ
ػل لِ ُم ْسػػلِ ٍم أَ ْف يَػ ْه ُجػ َػر أ َ
((
ضوا ،والَ َحتَاس ُدوا ،والَ تَ َدابػروا ،وُكونُػوا ِعبػاد َِّ
اَّلل إِ ْخ َػو ًاان،
ََ
َ
َ
الزىرم ،عن أنس  أ اف رسوؿ هللا  قاؿ :الَ تَػبَاغَ ُ َ
َُ َ
((
ِ ٍ )) ()4
سػػوا)) ،مدرج ػ يف حػػديث مالػػك ،فقػػد
َوالَ َِػلػ ُّ
ػل لِ ُم ْسػػلِ ٍم أَ ْف يَػ ْه ُجػ َػر أ َ
َخػػاهُ فَ ػ ْػو َؽ ثَالَثَػػة أ ََّايـ  .فقولػػوَ :وَال تَػنَافَ ُ
ذكػػره ا٣بطيػػب مثػػاالن علػػى ا٤بػػدرج يف ا٤بػػًب ،كبػػْب َّ
أف سػػعيد بػػن أيب مػػرٔف كىػػم فيػػو؛ إذ َف يقػػل أحػػد مػػن الثقػػات يف

((
سوا)) غّب ابن أيب مرٔف ،كإ٭با تيعرؼ ىذه اللفظ مػن حػديث مالػك ،عػن أيب الػزاند ،عػن
حديث مالكَ :وَال تَػنَافَ ُ
أيب ىريرة  )5(.كلفظو(( :إِ َّاي ُكم والظَّ َّن ،فَِإ َّف الظَّ َّن أَ ْك َذب ا ْحل ِد ِ
سػوا،
سواَ ،وَال َجتَ َّ
يثَ ،وَال َحتَ َّ
ُ َ
َْ
سػواَ ،وَال تَػنَافَ ُ
سُ
سُ
)) ()6
ِ
ِ
ػاد هللا إِ ْخػ َػو ًاان  .فلعػػل ابػػن أيب مػػرٔف أدرجهػػا منػػو توٮب ػان؛
اس ػ ُدواَ ،وَال تَػبَاغَ ُ
ضػػواَ ،وَال تَ ػ َدابَػ ُرواَ ،وُكونُػػوا عبَػ َ
َوَال َحتَ َ
لتقارب ألفاظهما ،كاٙباد مدارٮبا.
َّص ِحيف :كىػو مػن األخطػاء الػٍب يقػع بسػببها التقػارب بػْب األلفػاظ ،مػع اخػتبلؼ ا٤بعػُب ،كذلػك َّ
أف
اثنياً :الت ْ

بعض ا﵀دثْب ال يضبطوف ا٢بركؼ ،اتكاالن على ا٢بفظ ،فإذا غفل ا﵀دث عما كتب مدة من زمانػو ،مث احتػاج إُف
قراءة ما كتب ،أك قرأه غّبه ،فرٗبا تصػ احف لػو ا٢بػرؼ ٕبػرؼ آخػر قريػب منػو يف اللفػظ ،فػانعكس ا٤بعػُب إُف نقػيض

() 1

البصارم ،الصحيح ،كتاب ا١بمع  ،ابب اإلنصات يوـ ا١بمع  .)934(،كمسلم ،الصحيح ،كتاب :ا١بمع  ،ابب يف اإلنصات يوـ

ا١بمع .)11(،

( )2مسلم ،الصحيح ،كتاب :ا١بمع  ،ابب يف اإلنصات يوـ ا١بمع يف ا٣بطب  ،رقم.)12( :
( )3ا٣بطيب البغدادم ،الفصل للوصل ادلدرج يف النقل ،رقم ،)81( :كإسناده صحيح.

( )4البصارم ،الصحيح ،كتاب األدب ،ابب يف ابب ا٥بجرة ،رقم ،)6076( :كمسلم ،الصحيح ،كتاب الرب كالصل  ،ابب النهي عن التحاسد
كالتباغض كالتدابر ،رقم ،)23( :من طريق مالك ،كبلٮبا عن الزىرم بو.
( )5ا٣بطيب البغدادم ،الفصل للوصل ادلدرج يف النقل ،رقم ،)81( :كإسناده صحيح.

( )6مسلم ،الصحيح ،كتاب الرب كالصل  ،ابب ٙبرٔف الظن ،كالتجسس ،رقم.)31( ،)28( :
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ا٤براد بو؛ كذلك َّ
أف ا٣بط العريب خديد االختباه ،كرٗبا َف يكن بْب ا٤بعنيْب ا٤بتضادين غّب ا٢برك أك النقطػ  ،ال سػيما
()1
٤بن ينقل عن الص يحف دكف لقاء الشيوخ ،كالسماع من األئم .
فمػن ذلػػك مػػا ركم عػن سػػفياف الثػػورم ،عػن زيػػد بػػن أسػػلم ،عػن عيػػاض بػػن عبػد هللا ،عػػن أيب سػػعيد ا٣بػػدرم
((
هللا  صػػاعا ِمػػن َشػ ِػع ٍّب ،صػ ِ
ػوؿ ِ
ِ
صػ َدقَةَ ال ِْفطْػ ِر َعلَػػى َع ْهػ ِػد ر ُسػ ِ
ػاعا ِمػ ْػن
صػ ً
َ ً
ػاعا مػ ْػن َدتْػ ٍرَ ،
 ،قػاؿُ :كنَّػػا نُػ َػؤ ّدي َ
َ ً ْ
َ
ِ ٍ )) ()2
يب ،ص ِ
ص بن عقب  ،فركاه عن سػفياف الثػورم ابإلسػناد السػابق ،بلفػظُ (( :كنَّػا
َزبِ ٍ َ ً
ص َّح نفو قىبًٍي ى
اعا م ْن أَقط  .فقد ى
وؿ َِّ
نُػوِّرثُوُ َعلَى َع ْه ِد ر ُس ِ
اَّلل  ،يَػ ْع ِِب :ا ْجلَ َّد)) )3(.فكأنَّو ا٢بديث كقع عنده ٨بتصران ،بلفػظ( :كنػا نيؤديػو علػى عهػد
َ
َ
)
رسوؿ هللا  ، يعِب :يف الطعاـ كغّبه يف زكاة الفطر ،فلما أراد أف ٰبدث بوَ ،ف يقرأه قراءتػو؛ لعػدـ ضػبطو ٢بركفػو،
()4
)
(
)
(
ػحف عليػػو؛ ٤بػػا بػػْب ىػػذين
فتصػ َّ
فقلػػب قػػوؿ :نػيػؤدم إُف أف قػػاؿ :نػي ىوًٌرثػػو  ،مث قلػػب لػػو معػػُب ،فقػػاؿ :يعػػِب ا١بىػػد  ،ى
اللفظْب من تقارب النطق.
اثلثاً :إسقاط شيء من احلػديث ال يػتم ادلعػُب إال بػو .كىػو مػن األسػباب الػٍب أدت إُف ظهػور التقػارب بػْب
سػػياؽ ألفػػاظ األحاديػػث ،فقػػد كػػاف بعػػض الػػركاة ٰبػػدثوف مػػن حفظهػػم ،مػػع تفػػاكاهم فيػػو ،فرٗبػػا كػػاف بعضػػهم ٰبفػػظ
بعض ا٣برب ،كال ٰبفظ ٝبيعو ،كرٗبا نسي بعد ا٢بفظ بعض ا٤بًب ،فيأيت ببعض معناه دكف بعض ،كقد تكػوف اللفظػ
تَبؾ من ا٢بديث ،فتحيل معناه ،كالتارؾ ٥با غّب عامد إلحال ا٢بديث :فيحيل معناه؛( )5فيكوف ذلك سػببان لظهػور
التقارب اللفظي بْب تلك الركاايت ،مع اختبلؼ ا٤بعُب.
((
ػيب َ أيْتِي ِػِب ِيف يَػ ْػوٍـ بَػ ْعػ َد
فمن ذلك ما ركاه األسود ،كمسركؽ كغّبٮبا ،عن عائش  قالػتَ :مػا َكػا َف النَِّ ُّ
صلَّى رْك َعتَػ ْ ِ
الع ْ َِّ
ْب)) )6(.فقػد أخطػأ بعػض الػركاة يف سػياؽ متنػو ،فأسػقط منػو كلمػ غػّبت معنػاه ،فقػد ركم
َ
ص ِر ،إال َ َ
)) ()7
((
صلَّى َرْك َعتَػ ْْب  .فأسقط منو
ٍب قَ ُ
ط إال َ
عن ىشاـ بن عركة ،عن عائش  ،قالتَ :ما َد َخ َل َر ُس ْو ُؿ هللا  بَػ ْي ِ َ
بعض الركاة قولو( :بعد العصر) ،فأفهم معُب غّب مرادَّ ،
أبف النيب  كاف كلما دخل بيت عائش  صلى ركعتْب.
قاؿ األثرـ" :ىو خطأ " .قاؿ ابن رجب تعليقان على كبلـ األثرـ " :كأنَّو يشّب إىل أنَّو سلتصر من حػديث الصػالة
بعد العصر ".

()8

رابعاً :اخلطأ يف فهػم معػُب احلػديث .مػن ا٤بعػركؼ َّ
أف النػاس يتفاضػلوف يف قػرائحهم كأفهػامهم ،فرٗبػا اتفػق أ ٍف
ص َّور معناه يف نفسو علػى غػّب ا١بهػ الػٍب أرادىػا مػن حدثػو بػو ،فػإذا ع َّػرب عػن ذلػك
يىسمع بعض الركاة ا٢بديث ،فيىػتى ى
( )1ينظر :البطليوسي ،التنبيو على األسباب الٍب أوجبت االختالؼ ،ص.207 ،190:
)

( )2ينظر :أٞبد ،ادلسند ،رقم11877( :

( )3ابن أيب خيب  ،الكتاب ادلصنف يف األحاديث واآلاثر ،رقم.)31216( :

( )4ينظر :مسلم ،التمييز ،ص .190 :كابن أيب حات ،العلل ،رقم.)1641( :
( )5الشافعي ،الرسالة.598 ،380 ،

( )6البصارم ،الصحيح ،رقم.)593( :

( )7ينظر :ابن رجب ،فتح الباري .94/5 ،علقو ابن رجب على ىشاـ بن عركة ،كقلو عن األثرـ ،كَف أقف عليو هبذا اللفظ.
( )8ينظر :ا٤برجع السابق نفسو.94 /5 ،
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ص َّور يف نفسو ،أبلفاظ أخر ،كاف قد حدث ٖببلؼ ما ٠بع ،عن غػّب قصػد منػو إُف ذلػك )1(،فينػتج
ا٤بعُب ،الذم تي ي
عن ذلك تقارب يف ألفاظ ا٢بديثْب ،مع اختبلؼ معناٮبا ،كرٗبا كاف االختبلؼ خديدان ،حٌب ال يبقى رابط بينهمػا
إال ما ىٍٙبويو ألفاظهما من تقارب ،فيتوىم من ال يعرفو أهنما حديثاف منفصبلف ،يف كاقعتْب ٨بتلفتْب.
فمن ذلك ما ركاه ىخ ًريٍك بن أيب ى٭بًر ،عن عبد هللا بن عيسى ،عن عبد هللا بن ىج ٍرب ،عن أنس بن مالك ،
قاؿُ (( :غل ِزئ ِيف الوض ِ
وء ِرطْالَ ِف ِم ْن َم ٍاء)) )2(.فقد ىكًىم ىخ ًريٍك بن أيب ى٭بًػر يف معنػاه ،فقػد ركاه الثقػات عػن عبػد هللا
ُ ُ
ْ ُ
ِ )) ()3
((
ِ
ضوء  .كركاه مسعر بن كداـ ،كغّبه من الثقات
َح َد ُك ْم ُم ّّد ِم َن ال َْو ُ
بن عيسى ،ابإلسناد السابق ،بلفظ :يَكْفي أ َ
((
ضػأُ ِابل ُْمػ ِّد))َّ )4(.
كإ٭بػػا ذكػػره خػػريك علػػى ا٤بعػػُب عنػػدهَّ :
ػيب  يَػتَػ َو َّ
أف
عػػن ابػػن جػػرب ،عػػن أنػػس  بلفػػظَ :كػػا َف النَّػِ ُّ
الصاع ٜباني أرطاؿ( ،)5فكأنو ظَّن َّ
أف ا٤بعُب كاحد ،فركاه على ذلك ا٤بعُب توٮبان.
َّ

ادلبحث الرابع :أثر التقارب اللفظي وادلعنوي يف احلكم على احلديث.
الضػػعف ،كذلػك َّ
أف ا﵀ػػدثْب
ػح أك َّ
للتقػارب اللفظػي كا٤بعنػػوم بػْب األحاديػػث أثػر مهػػم يف ا٢بكػم عليهػػا ابلص َّ
لصح ا٢بديث ،عدة خركط ،منها :انتفاء الشذكذ عنو سندان كمتنان ،فإذا خالف الثق ىم ٍن يىػم أكثػق منػو،
قد خرطوا َّ
أك أكثر عددان ،فىػيي ٍح ىكم على حديثو ابلشذكذ ،يف مقبل ا﵀فوظ؛ كلذا ٪بػدىم كثػّبان مػا ينبهػوف عنػد نقػدىم للمتػوف،
أك ٝبعهم بْب الطرؽ ،على ما بينها من التقارب أك تباعد يف اللفظ كا٤بعُب.
كبنػاء علػػى ذلػػك ف َّ
ػح
ػإف ىػػذه الظػػاىرة تػؤثر يف ا٢بكػػم علػػى ا٤بػػًب ،كمػا تػػؤثر يف ا٢بكػػم علػى اإلسػػناد مػػن الصػ َّ
كالضعف ،كسوؼ نتناكؿ ىذا األثر يف مطالب ثبلث .
ادلطلب األوؿ :أثر التقارب اللفظي وادلعنوي يف احلكم على احلديث ابلصحة.

ػح ؛ ألنػػو
للتقػػارب اللفظػػي كا٤بعنػػوم بػػْب األحاديػػث ا٤بتحػػدة يف ا٤بػػدار ،أثػػر مهػػم يف ا٢بكػػم علػػى متوهنػػا ابلصػ َّ
كلما كانت الركاايت متقارب يف سياؽ ا٤بًب ،كلما قل االختبلؼ كانتفى الشذكذ ،كلذا َّ
فإف ا﵀دثْب يتعرفػوف ضػبط
الراكم كحفظو ٤با ٰبدث بوٗ ،بوافق أىل ا٢بفظ لو ،كعلى عدـ حفظو كضبطوٖ ،ببلؼ حفظ أىل ا٢بفظ لػو ،فػإذا

( )1ينظر :التنبيو على األسباب الٍب أوجبت االختالؼ ،ص .176-175:كالشافعي ،الرسالة.380 /1 ،

( )2الَبمذم ،السنن ،رقم .)609( :كأٞبد ،ادلسند ،رقم ،)609( :كبلٮبا من طريق ككيع عن خريك بو .كإسناده صحيح إُف خريك بن أيب

٭بر ،كىو حديث ضعيف ،فإف خريك سيء ا٢بفظ ،كَف يتابع على ىذا اللفظ .قاؿ الَبمذم" :غريب ،ال نعرفو إال من حديث شريك على

ىذا اللفظ".

(

)

( )3أٞبد ،ادلسند ، 13788 ،من طريق الثورم ،عن عبد هللا بن عيسى بو ،كإسناده صحيح .كأبو يعلى ،ادلسند ،رقم ، 4307 :من طريق
ضِ
(( ِ
وء ُم ّّد)).
َح َد ُك ْم ِم َن ال ُْو ُ
أيب خالد الداالٓف ،عن عبد هللا بن عيسى٫ ،بوه ،بلفظ :يَكْفي أ َ
( )4ينظر :البصارم ،الصحيح ،كتاب الوضوء ،ابب الوضوء اب٤بد ،رقم .)201( :مسلم ،الصحيح ،كتاب ا٢بيض ،ابب القدر ا٤بستحب من
ا٤باء يف غسل ا١بناب  ،رقم ،)51( :كاللفظ لو ،ابختصار.
( )5ينظر :الدارقطِب ،العلل ،رقم.)2501( :

(

)
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ركل ا﵀دث عن خيخ ٠بع منو ٝباع من الثقات ،فأتى ابلشيء على حسػب مػا أتػوا بػو عػن خػيصو كػاف يف ذلػك
()1
موافقان للثقات؛ فيحكم على حديثو ابلصح .
فمػػن ذلػػك َّ
أف الػػدارقطِب سػػئل عػػن حػػديث قتػػادة عػػن ًحطَّػػاف بػػن عبػػد هللا ،عػػن أيب موسػػى عػػن النػػيب  يف
صف الصبلة ،فذكر َّ
أف ٝباع رككه عن قتادة كاختلفوا عليو :فركاه سػعيد بػن أيب عركبػ  ،كىشػاـ ،كذكػر آخػرين ،مث
قاؿ( :وألفاظهم متقاربػة) .مث ذكػر مػن خػالفهم فػزاد فيػو بعػض األلفػاظ ،كنقػص منػو ،مث حكػم علػى تلػك الػركاايت

فقػاؿ" :والصواب من ذلك ما رواه سػعيد ،وىشػاـ ،ومػن اتبعهمػا عػن قتػادة" )2(.كعليػو فػإف التقػارب يف معػآف
األلفاظ ينتج عنو ًص َّح ًٌ
الركاي على ا٤بعُب ،كضبط ركااها ٥با.

كال يلزـ للحكم بصح الركاي أ ٍف تكوف ا٤بطابق بْب األلفاظ اتم  ،على مذىب من أجاز الركاي اب٤بعُب ،بل
يكتف ػى أب ٍف تكػػوف قريب ػ مػػن الس ػواءٕ ،بيػػث ال يتغػػّب هبػػا ا٤بعػػُب تغ ػّبان ٱبتلػػف بػػو ا٢بكػػم ،إذ َّ
إف اللفػػظ كحػػده ،غػػّب
مقصود لذاتو ،كإ٭با القصد ا٤بعُب ،كاللفظ أداة يف اسػتعبلمو ،فػبل فػرؽ إلثبػات ذلػك ا٤بعػُب أبم لفػظ اتفػق( ،)3ككػل
ما َف يكن فيو حكم ،فاختبلؼ اللفظ فيو ال ٰبيل معناه( ،)4فإذا كاف ا٤بعُب قريبان من السواء ،صح الركاي  ،كانتفػى
الشذكذ ،فقػد قػاؿ اإلمػاـ الَبمػذم :مػن أقػاـ اإلسػناد كحفظػو ،كغػّب اللفػظ ،ف َّ
ػإف ىػذا كاسػع عنػد أىػل العلػم ،إذا َف
يتىػغىَّّب ا٤بعُب ،فقد كاف دمحم بن سّبين ،كىو من كبار التابعْب ،يقوؿ :كنت أ٠بع ا٢بديث من عشرة ،اللفظ ٨بتلػف،
()5
كا٤بعُب كاحد.
ككثّبان ما ٪بد ا﵀دثْب يوفقوف بْب األلفاظ الٍب كقع بينها اختبلؼ يف ا٤بتوف ،كيصححوف الركايػ كينفػوف عنهػا
عل االضطراب كالشذكذ؛ إذا كانت معانيها متقاربػ  ،كأمكػن رد بعػض تلػك األلفػاظ ا٤بصتلفػ يف ا٤بعػُب إُف بعػض،
كىذا ٩با يدؿ على أثر ىذه الظاىرة يف صح ا٤بًب كانتفاء الشذكذ عنو.
قاؿ ابن سيد الناس :إف كاف ا٤بصرج كاحد ،كالواقع ٩با يندر كجوده ،كيبعد تكرار مثلو ،فػإف أمكػن رد بعػض
تلك األلفاظ ا٤بصتلف يف ا٤بعُب إُف بعض ،فبل إخكاؿ ،كٰبمل على أنو خرب كاحد ،ركم بلفػظ مػرة ،كٗبػا أدل إليػو
معػػُب اللفػػظ غّبىػػا )6( .كقػػاؿ ابػػن دقيػػق العيػػد :تعليػػل ا٢بػػديث ٗبجػػرد اخػػتبلؼ األلفػػاظ إذا أمكػػن در بعضػػها إُف
()7
بعض ،فليس ابلشديد القدح ،لوقوع مثلو كثّبان ٩با ٰبكم بصحتو من األحاديث.

( )1ينظر :الشافعي ،الرسالة ،ص .383 :كابن حباف ،اجملروحْب ،رقم.)1222( :
( )2الدارقطِب ،العلل ،رقم.)1333( :

( )3ا١بزائرم ،توجيو النظر إىل أصوؿ األثر.682 /2 ،

( )4ينظر :الشافعي ،الرسالة ،ص .274 :كابن حجر ،النكت على ابن الصالح.802/2 ،
( )5ينظر :الَبمذم ،العلل الصغّب ،ص.746 :

( )6ينظر :ابن سيد الناس ،أبو الفتح اليعمري حياتو وآاثره وحتقيق أجوبتو ،دراسة وحتقيق.113/2 ،
( )7ينظر :ابن دقيق العيد ،اإلماـ يف معرفة األحكاـ.488/2 ،
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((
ْصػ ِر اخلُطْبَػةَ
ػت تُ ِريػ ُد ُّ
فمن ذلك مػا كقػع يف حػديث ابػن عمػر مػع ا٢بجػاج ،حيػث قػاؿ لػو :إِ ْف ُك ْن َ
السػنَّةَ فَاق ُ
((
))()1
ِ
ِ
ْص ػ ِر اخلُطْبَ ػةَ،
الوقُػ َ
ػيب ُّ
ػوؼ  ،كجػػاء يف ركاي ػ أخػػرل عنػػو ،أنػاػو قػػاؿ :إِ ْف ُك ْنػ َ
الس ػنَّةَ فَاق ُ
َو َع ّجػ ِػل ُ
ػت تُ ِري ػ ُد أَ ْف تُصػ َ
()3
))()2
ص ِحيح ُكلو ".
َو َع ِّج ِل َّ
الصالَ َة  .فقد قاؿ القاضي عياض" :وىو يرجع إِىل معُب ُمتَػ َقارب َ
قص ػ كرق ػ بػػن نوفػػل ،عػػن عائش ػ  كفيػػو(( :وَكػػا َف يكْتُػػب ِ
الكتَػػاب ِ
الع ْب ػ َػر ِاينَّ،
كمػػن ذلػػك أيض ػان مػػا كقػػع يف َّ
َ
َ َ ُ
((
ِ ِ ِ))()4
ِ
فَػيَكْتُػػب ِمػػن ِْ ِ
ػب ِمػ َػن
ػب الْكتَػ َ
ُ َ
ػاب ال َْعػ َػرِ َّيبَ ،ويَكْتُػ ُ
اإل ْصليػ ِػل ِابلْع ْبػ َرانيَّػػة  ،بينمػػا جػػاء يف ركاي ػ أخػػرل :وَكػػا َف يَكْتُػ ُ
ِ))()5
ِْ
يل ِابل َْع َربِيَّة  ،فهذه األلفاظ كما ترل متقارب  ،كبْب معانيها تعارض ظاىرم ،إال َّ
اإل ِْصل ِ
أف ا٢بافظ ابػن حجػر ،قػد

صححها ٝبيعان ،كنفى عنها عل االضطراب لتقارهبا يف ا٤بعُب ،فقاؿ رٞبو هللا " :واجلميع صحيح؛ ألف ورقة تعلػم
ِ
ِ
ِ ِ
الع َػر َّيب ،لتمكنػو
اللساف الع ْبػ َر ِاينَّ ،والكتابة الع ْبػ َرانيَّػة ،فكػاف يكتػب الكتػاب الع ْػرباينَّ ،كمػا كػاف يكتػب الكتػاب َ
من الكتابْب ،واللسانْب " )6(.فبقدر ما يكوف التقػارب اللفظػي كا٤بعنػوم بػْب ألفػاظ األحاديػث ا٤بتحػدة يف ا٤بػدار،
بقدر ما يكوف ذلك دليبلن على صح متنو ،كضبط راكيو لو.
كمػا أف ٥بػذه الظػاىرة أثػػر بػْب يف تصػحيح الػػركاايت اجملمعػ  ،كذلػك َّ
ألف ا٢بػديث إذا كػػاف عنػد راك عػن أكثػػر
مػػن خػػيخ ،أبلفػػاظ متفق ػ  ،أك متقارب ػ  ،جػػاز لػػو أ ٍف ٯبمػػع بػػْب طػػرقهم يف إسػػناد كاحػػد ،كيسػػوؽ ا٤بػػًب علػػى لفػػظ
()7
أحدىم ،أك أ ٍف أيخذ من لفظ ىذا ،كلفظ ذاؾ ،منبهان على التقارب بينها ،على مذىب ٘بويز الركاي اب٤بعُب.
ككاف من ىٙبىًٌرم بعض ا﵀دثْب التنبيو على التقارب بْب ألفاظ ا٢بديث الواحد ،إذا ٝبعوا بْب طرقو ،كما يفعل

اإلمػػاـ مس ػػلم ،فيق ػػوؿ بع ػػد أ ٍف ٯبم ػػع بػػْب الط ػػرؽ( :وتق ػػاربوا يف اللف ػػظ) ،ككق ػػوؿ أيب نع ػػيم( :يتق ػػاربوف يف اللف ػػظ،
) ()9

ويوافقػوف يف ادلعػُب ،والسػياؽ لفػالف) )8(.أك قػوؿ البيهقػي( :يتقػاربوف يف اللفػظ ،واللفػظ لفػالف .
يدؿ على أٮبي ىذه الظاىرة يف تصحيح ا٤بتوف ،كنفي التعارض كالشذكذ عنها.
ادلطلب الثاين :أثر التقارب اللفظي وادلعنوي يف احلكم على اإلسناد ابلضعف.

ككػل ذلػك

للتقػػارب اللفظػػي كا٤بعنػػوم بػػْب األحاديػػث ا٤بتحػػدة يف ا٤بػػدار كا٤بصتلف ػ يف ا٤بصػػرج ،أثػػر قػػوم يف ا٢بكػػم علػػى
ألف الغالب فيما اختلف ٨برجو ،أ ٍف ٚبتلف ألفػاظ النػاقلْب لػو؛ إذ َّ
أسانيدىا ابلشذكذ كالضَّعف؛ َّ
إف كثػّبان مػن الػركاة
كانوا ٰبدثوف على ا٤بعُب ،كلذا ٪بد ا٢بديث الواحد يف ا٤بعُب الواحد ،يػرد أبلفػاظ خػٌب ،كلغػات ٨بتلفػ  ،يزيػد بعػض
ً
ت ألفاظهم متفق  ،أك قريب من السػواء ،مػع اخػتبلؼ ٨بارجهػا ،قػدح ذلػك يف ذىػن
ألفاظها على بعض .فإذا يكج ىد ٍ
( )1البصارم ،الصحيح ،كتاب ا٢بج ،ابب التهجّب ابلركاح يوـ عرف  ،رقم.)1660( :

( )2النسائي ،اجملتىب ،رقم .)3032( :كابن خزٲب  ،الصحيح ،رقم ،)2810( :كإسناده صحيح.
( )3القاضي عياض ،مشارؽ األنوار على صحاح اآلاثر.46 /2 ،

( )4البصارم ،الصحيح ،كتاب بدء الوحي ،ابب :كيف كاف الوحي إُف رسوؿ هللا  ،رقم.)3( :

( )5البصارم ،الصحيح ،كتاب تفسّب القرآف ،رقم .)4953(:كمسلم ،الصحيح ،كتاب اإلٲباف ،ابب :بدء الوحي ،رقم.)160(:
( )6ابن حجر ،فتح الباري.25 /1 ،

( )7ابن الصبلح ،علوـ احلديث ،ص.223 :

( )8أبو نعيم ،ادلسند ادلستخرج على صحيح مسلم ،رقم.)1736( :
( )9البيهقي ،السنن الكربى ،رقم.)13471( :
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ترجح لو أهنما
الناقد كجود علَّ خفيَّ يف إسناده ،فيتطلب ٥با القرائن ،فرٗبا كقف على قرين ترجح خطأ راكيو ،كرٗبا َّ
حديثاف اثناف٧ ،بفوظاف عنو ،الختبلؼ سياؽ ألفاظهما ،كإف تقاربت معانيها.
َّابغ ،عػػن نعػػيم بػػن عبػػد هللا الٍ يم ٍج ًم ػ ًر ،عػػن أيب ىريػػرة  ،قػػاؿ :قلنػػا اي
فمػػن ذلػػك مػػا ركاه داكد بػػن قػػيس الػػد ى
ص ِل َعلَػى ُزلَ َّم ٍػد ،واب ِر ْؾ َعلَػى ُزلَ َّم ٍػد ،و َعلَػى ِ
َّ
آؿ ُزلَ َّم ٍػدَ ،ك َمػا
رسوؿ هللا ،كيف نصلي عليك؟ قى ى
ََ
َ
ػاؿ " :قُولُوا الل ُه َّم َ ّ
()1
ِ ِ ِ
ِ ِ
ك َِ
الـ َك َما قَ ْد ُعلِّ ْمتُ ْم".
زتي ٌد َِرلي ٌدَ ،و َّ
ْب ،إِنَّ َ
ت َوَاب َرْك َ
صلَّْي َ
يم ِيف ال َْعالَ ِم َ
الس ُ
َ
يم َوآؿ إبْػ َراى َ
ت َعلَى إبْػ َراى َ
كمػػا ركاه مالػػك بػػن أنػػس ،عػػن نعػػيم بػػن عبػػد هللا الٍ يم ٍج ًمػ ًر ،عػػن دمحم بػػن عبػػد هللا بػػن زيػػد األنصػػارم ،عػػن أيب
مسعود األنصارم ،قاؿ :أاتان رسػوؿ هللا  ك٫بػن يف ٦بلػس سػعد بػن عبػادة ،فقػاؿ لػو بىشػّب بػن سػعد " :أ ََم َػرَان هللاُ
ػوؿ ِ
ت رسػ ُ ِ
ػك َاي َر ُسػ َ
ػك؟ قَػ َ
تَػ َعػ َ
هللا ،فَ َك ْيػ َ
صػلِّ َي َعلَْيػ َ
صػلِّي َعلَْيػ َ
ػاىل أَ ْف نُ َ
ػف نُ َ
ػوؿ هللا َ ،حػ َّػٌب دتََنَّػ ْيػنَػػا أَنَّػػوُ َملْ
سػ َك َ َ ُ
ػاؿ :فَ َ
ػاؿ رس ُ ِ
ِ ِ ِ
ٍ
صػ ِػل َعلَػػى ُزلَ َّم ٍػد و َعلَػػى ِ
يم
صػلَّْي َ
ػوؿ هللا  :قُولُػػواُ :
آؿ ُزلَ َّمػدَ ،ك َمػػا َ
يَ ْسػأَلْوُُُ ،ثَّ قَػ َ َ ُ
َ
ت َعلَػػى آؿ إبْ ػ َػراى َ
الله َّػم َ ّ
ِ ِ ِ
ك َِ
واب ِر ْؾ َعلَى ُزلَ َّم ٍد و َعلَى ِ
الس َال ُـ َك َمػا قَػ ْد
زتي ٌد َِرلي ٌدَ ،و َّ
ْب ،إِنَّ َ
آؿ ُزلَ َّم ٍد َك َما َاب َرْك َ
يم ِيف ال َْعالَ ِم َ
ََ
َ
ت َعلَى آؿ إبْػ َراى َ
)
2
(
ِ
َعل ْمتُ ْم" .فهذا ا٢بدث مداره على نيعػيم بػن عبػد هللا الٍ يم ٍج ًمػ ًر ،كألفاظػو متقاربػ  ،غػّب َّ
أف ٨برجػو ٨بتلػف عػن الػركاة
عنو ،فمصرج األكؿ :أبو ىريرة  ،كالثآف :دمحم بن عبد هللا األنصػارم ،عػن أيب مسػعود األنصػارم عقبػ بػن ثعلبػ
 .كنظران للتقارب بْب ألفاظهما ،كاٙباد مدارٮباٰ ،بتمل معػو َّ
أف يكػوف أحػد ركاتػو حػدَّث بػو علػى ا٤بعػُب ،كأخطػأ
يف سياؽ إسناده؛ ألف ركاي نيعيم اجملمر عن أيب ىريػرة  جػادة مشػهورة ،كىػذا مػا ظىنَّػو علػي بػن ا٤بػديِب أكالن ،غػّب
أنَّو ٤با تدبَّر ألفاظو ،كجد َّ
فجوز أ ٍف يكوان حديثْب اثنْب٧ ،بفوظْب عن نعيم اجملمر.
أف التقارب بينها بعيدَّ ،
أظن دواد بن قيس سلك احلُ ِّجة؛ َّ
ألف نعيماً معروؼ ابلروايػة عػن أيب ىريػرة،
قاؿ علي بن ا٤بديِب" :كنت ُّ
()3

فلمػػا تػػدبرت احلػػديث ،وجػػدت لفظػػو غػػّب لفػػظ احلػػديث اآلخػػر ،فجػ َّػوزت أ ْف يكػػوف عنػػد نعػػيم ابلػػوجهْب".
ك٫بوه قوؿ أيب حات الرازم فيمػا ركاه ىعٍبػثىػر بػن القاسػم عػن األعمػش ،عػن أيب سػفياف طلحػ بػن انفػع القرخػي ،عػن
رسوؿ هللا  غَنَ ٌم ُم َقلَّ َدةً )4(.كبْب ما ركاه ٝباع مػن الثقػات ،عػن
جابر بن عبد هللا  ،قاؿ :كاف فيما أ َْى َدى ُ
َّيب َ م َّرًة غَنَ ًما" )5(.فهذا ا٢بديث مداره
األعمش ،عن إبراىيم النصعي ،عن األسود ،عن عائش  " :أ َْى َدى النِ ُّ

( )1البزار ،ادلسند ،رقم ،)8154( :من طريق سليم بن أخضر ،كاللفظ لو .كالنسائي ،السنن الكربى ،)9792( ،من طريق ابن أيب فديك.
كالطحاكم ،شرح مشكل اآلاثر ،)2240( ،كإسناده صحيح إُف داكد بن قيس ،كأعلَّو البصارم ،كأبو حات كغّبٮبا ،فقالوا :حديث داكد
خطأ ،كالصحيح حديث مالك .ينظر :البصارم ،التاريخ الكبّب .)305( ،كابن أيب حات ،العلل .)205( ،كصححو ابن حجر ،نتائج

األفكار.208 /2،

(

)

( )2مسلم ،الصحيح ،كتاب الصبلة ،ابب :الصبلة على النيب  بعد التشهد ،رقم. 65 :
( )3ابن حجر ،نتائج األفكار.208 /2 ،

( )4الطحاكم ،أحكاـ القرآف ،)1650( ،كاللفظ لو .ا٥بيثمي ،كشف األستار عن زوائد البزار ،)1106( ،كلهم عن ا٢بسن بن الربيع ،عن
عبّب بو ،كذكركا فيو التقليد .كأٞبد ،ادلسند ،رقم ، )14891( :من طريق سليماف بن داكد ا٥بامشي ،عن عبثر ،كَف يذكر فيو التقليد .كإسناده
صحيح إُف عبثر.

() 5

البصارم ،الصحيح ،كتاب ا٢بج ،ابب :تقليد الغنم ،رقم .)1701( :من طريق أيب نعيم ،كاللفظ لو .كمسلم ،الصحيح ،كتاب ا٢بج،

ابب :استحباب بعث ا٥بدم إُف ا٢برـ ،رقم ،)367( :من طريق :أيب معاكي دمحم بن خازـ ،كذكر فيو التقليد.
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على سليماف بن مهراف األعمش ،كألفاظو متقارب  ،غّب َّ
أف ٨برجو ٨بتلف ،فأحدٮبا عن أيب سفياف طلحػ بػن انفػع

القرخي ،عن جابر بن عبد هللا  ،كالثآف :عن إبراىيم النصعي ،عن األسود ،عن عائش .
كنظران للتقارب بْب ألفاظهما ،كاٙباد مدارٮباٰ ،بتمل معػو َّ
أف يكػوف أحػد ركاتػو حػدَّث بػو علػى ا٤بعػُب ،فانتقػل
ذىنو إُف ركاي أخرل ،فأخطأ يف إسناده؛ ألف ركاي األعمش ،عن طلحػ بػن انفػع ،عػن جػابر  ،جػادة معركفػ ،
تػػركل هبػػا أحاديػػث كثػػّبة ،غػػّب أ اف أاب حػػات ال ػرازم ٤بػػا رأل اخػػتبلؼ ألفاظهمػػاَّ ،
أبف أحػػدٮبا مطلػػق ،كاآلخػػر مقيػػد
رجح أهنما حديثاف ٧بفوظاف عن األعمش ،حدَّث هبمػا ٝبيعػان ،ال سػيما أ اف عبثػر ثقػ  ،كتػوىيم
بكوف الغنم مقلدة؛ َّ
()1
ْب ،وأرجو أف يكو َف رتيعا ِ
يح ِ
الثقات ٰبتاج إُف قرين قوي  ،فقاؿ :اللفظاف ليسا مبُت َِّف َق ْ ِ
ْب".
ً َ
صح َ
فإذا ظهر للناقد أ اف األلفاظ ٨بتلفػ متباعػدة ،مػع اخػتبلؼ ا٤بصػرج ،فاألصػل أ ٍف ٯبعػبل حػديثْب مسػتقلْب ،كال
يعل أحدٮبا ابآلخر( ،)2فأمػا إف ظهػر تقارهبمػا ،فيقػوم احتمػاؿ أهنمػا حػديث كاحػد ،أخطػأ راكيػو يف إسػناده ،فقػد
سأؿ عبد الرٞبن بن أيب حات أاب زرعػ الػرازم عػن أحاديػث ركيػت عػن الزىػرم أبلفػاظ متقاربػ  ،ك٨بػارج ٨بتلفػ  ،يف
اعتكاؼ النيب  العشر األكاخر ،ركل أحدٮبا معمر بن راخد ،عن الزىرم ،عن سعيد بن ا٤بسيب ،عن أيب ىريرة
()3
ف الْع ْشر ْاألَو ِ
ِ
َّ 
ضوُ هللاُ َع َّز َو َج َّل".
ضا َفَ ،ح ٌَّب قَػبَ َ
اخ َر ِم ْن َرَم َ
أف رسوؿ هللا َ " كا َف يَػ ْعتَك ُ َ َ َ
ػف الْع ْشػر ْاألَو ِ
ِ
كركاه عقيل كغّبه ،عن الزىرم ،عن عركة ،عن عائش َّ " 
اخ َػر ِم ْػن
أف النَِّ َّ
ػيب َ كػا َف يَػ ْعتَك ُ َ َ َ
اجػػوُ ِمػ ْػن بَػ ْعػ ِػدهِ" )4(.كركاه الليػػث بػػن سػػعد ،عػػن الزىػػرم ،عػػن سػػعيد بػػن
ضػػا َف َحػ َّػٌب تَػ َوفَّػػاهُ هللاُُُ ،ثَّ ا ْعتَ َكػ َ
َرَم َ
ػف أَ ْزَو ُ
ا٤بسيب مرسبلن مثلو )5(.فقاؿ أبو زرع " :الصحيح عندي :الزىري ،عػن عػروة ،عػن عائشػة ،وابػن ادلسػيب عػن
النػػيب  ."إال َّ
أف عبػػد الػػرٞبن بػػن أيب حػػات ،ظػ َّػن َّأهنمػػا حػػديثاف٧ ،بفوظػػاف عػػن ابػػن ا٤بسػػيب ،بنػػاء علػػى اخػػتبلؼ
ألفاظهمػا ،فقػػاؿ أليب زرعػ " :اللفظػػاف قػد اختلفػػا؛ فكأنػػو حػديثْب؟" .فقػػاؿ لػو أبػػو زرعػ " :ال ! ىػػو واحػػد ،وإف
()6
ػرجح أبػػو زرع ػ َّأهنمػػا حػػديث كاحػػد ،كقػػع ا٣بطػػأ فيػػو بػػذكر أيب ىريػػرة  يف إسػػناده ،كَف
اختل ػف اللفظػػاف" .فػ َّ
يلتفت إُف ما بْب ألفاظهما من اختبلؼ؛ لشدة تقارهبما يف اللفظ ،كاٙبادٮبا يف ا٤بعُب.
كعليػػو فإنػَّػو إذا ركل ٝباع ػ مػػن الثقػػات عػػن خػػيخ حػػديثان إبسػػناد كاحػػد ،يتفقػػوف علػػى سػػياؽ إسػػناده كمتنػػو،
)
(
فصالفهم ثق فركاه عن ذلك الشيخ مدار ا٢بديث إبسناد آخر ،أبلفاظ قريب من السواء ،كاف يف ذلػك قرينػ قويػَّ
على احتماؿ خطئو يف سياؽ إسناده؛ الحتماؿ أنَّو لزـ الطريق ا٤بشهورة ،أك دخل عليو حديث يف حديث ،أك ٫بو

( )1ابن أيب حات ،العلل ،رقم.)840( :

( )2العبلئي ،نظم الفرائد،ص.112ابن سيد الناس ،األجوبة .113-112/2 ،ابن حجر ،النكت.791/2،ابن رجب ،علل الَبمذي/2،
.844
( )3الَبمذم ،السنن ،رقم .)790( :كإسناده صحيح.

( )4البصارم ،الصحيح ،كتاب االعتكاؼ ابب االعتكاؼ يف العشر األكاخر ،رقم.)2026( :
ف الْع ْشر ْاألَو ِ
( )5النسائي ،السنن الكربى ،رقم .)3323( :كإسناده صحيح مرسل ،كلفظو " :إِ َّف رس َ ِ
ِ
ضا َف
اخ َر ِم ْن َرَم َ
َُ
وؿ هللا َ كا َف يَػ ْعتَك ُ َ َ َ
اجوُ ِم ْن بَػ ْع ِدهِ".
َح ٌَّب تَػ َوفَّاهُ هللاُُُ ،ثَّ ا ْعتَ َك َ
ف أَ ْزَو ُ
)
(
( )6ينظر :ابن أيب حات ،العلل ،رقم. 730 :
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ذلك من األكىاـ النا٘ب عن اختباه الركاايت لتقارب ألفاظها ،كبقػدر مػا يكػوف التقػارب بػْب األلفػاظ ظػاىران ،بقػدر
ػح ٨برجػو ،كانتفػاء
ما يقول ادعاء خذكذ اإلسناد ،كبقػدر مػا يكػوف التباعػد بينهػا ظػاىران ،بقػدر مػا يقػول ادعػاء ص َّ
خذكذ إسناده ،إال إ ٍف احتفت أبحدٮبا قرائن أخرل ترجح أحد االحتمالْب ،فإنَّو يصار إُف مػا تػرجح منهمػا خبلفػان
لؤلصػػل ،كيف ذلػػك يقػػوؿ ابػػن رجػػب :ككثػػّب مػػن ا٢بفػػاظ كالػػدارقطِب كغػػّبهٰ ،بكمػػوف ٖبطػػأ أحػػد اإلسػػنادين ،كإف
اختلف لفظ ا٢بديثْب ،إذا رجع إُف معُب متقارب .كابن ا٤بديِب ك٫بوه إ٭با يقولوف :ٮبا حديثاف إبسنادين إذا احتمل
()1
ذلك ،ككاف مًب ذلك ا٢بديث يركل عن النيب  من كجوه متعددة.
ادلطلب الثالث :أثر التقارب اللفظي وادلعنوي يف احلكم على ادلًب ابلضَّعف.

للتقارب بْب ألفاظ األحاديث ،ا٤بتحدة يف ا٤بدار كا٤بصرج ،مع اختبلؼ ا٤بعُب ،أثر ظاىر يف ا٢بكم على ا٤بػًب
ابلشذكذ كالضعف؛ ألف األصػل فيمػا اٙبػد سػنده ،كتقاربػت ألفاظػو ،أنَّػو حػديث كاحػد ،فػإذا كػاف ىػذا التقػارب يف
اللفظ فقط ،مع اختبلؼ ا٤بعُب ،احتمل أ ٍف يكوف راكيو أخطأ يف سياؽ متنو ،السيما إ ٍف خالف الثق من ىو أكُف
منو حفظان ،أك أكثر عددان ،كىذا إذ َف ٲبكن ىرد بعض تلك األلفػاظ ا٤بصتلفػ يف ا٤بعػُب إُف بعػض ،ككػاف ا٢بػديث ال
يعرؼ إال إبسناد كاحد()2؛ فإنَّو يىػ ٍغلب على ًٌ
الظن حينئذ أنَّو أخطأ فيو ،فيحكم على مًب حديثو ابلشذكذ.
ػديث واحػ ٌد
ػب علَػػى الظػ ِّػن أنَّػػوُ حػ ٌ
قػػاؿ ابػػن دقيػػق العيػػد" :إف احتػػد سلػػرج احلػػديث ،وتقاربػػت ألفاظُػػوُ ،فالغالػ ُ
االختالؼ فيو علَى شيخ واحد.
وقع
ُ
َ

()3

فمػػن ذلػػك مػػا ركاه مالػػك ب ػن أنػػس ،كٰبػػٓب بػػن سػػعيد القطػػاف ،كعبػػد ا٤بلػػك بػػن ج ػريج ،عػػن دمحم بػػن خػػهاب
ػوؿ ِ
الزىرم ،عن ٞبيد بن عبػد الػرٞبن بػن عػوؼ ،عػن أيب ىريػرة  (( :أ َّ
هللا
ضػا َف ،فَػأ ََم َرهُ َر ُس ُ
َف َر ُجػالً أَفْطَ َػر ِيف َرَم َ
ػوؿ ِ
ْب ،أَو إِطْع ِػاـ ِسػتِّْب ِمس ِ
ٍ
ِ ِ
ػاؿ :الَ أ ِ
ِ
هللا
َجػ ُد .فَػأُِيتَ َر ُس ُ
ػكيناً .فَػ َق َ
 أَ ْف يُ َك ّف َر بِع ْت ِق َرقَػبَة ،أ َْو صيَ ِاـ َش ْه َريْ ِن ُمتَػتَابِ َع ْ ِ ْ َ
َ ْ
ػاؿ :اي رس َ ِ
اؿُ :خ ْذ ى َذا ،فَػتَصد ْ ِ
ِ
ػوؿ
ك َر ُس ُ
 بِ َع َر ِؽ دتَْ ٍر ،فَػ َق َ
ض ِػح َ
َح َػو َج ِم ِّػِب .فَ َ
َحػداً أ ْ
َ
ػوؿ هللا! َمػا أَجػ ُد أ َ
َّؽ بِػو .فَػ َق َ َ َ ُ
ِ
ػاؿُ :ك ْلػوُ)) )4(.كمػا ركاه أكثػر مػن ثبلثػْب نفسػان مػن الثقػات ،عػن الزىػرم ،ابإلسػناد
ت أَنْػيَابُػوُُُ .ثَّ قَ َ
هللا ملسو هيلع هللا ىلص َح ٌَّب بَ َد ْ
ػوؿ َِّ
ِ
ػاؿَ :مػا
وس ِع ْن َد النِ ِّ
ْػت .قَ َ
ػاؿَ :اي َر ُس َ
ػل فَػ َق َ
السابق ،بلفظ(( :قَ َ
اَّلل َىلَك ُ
اؿ :بَػ ْيػنَ َما َْضل ُن ُجلُ ٌ
َّيب  ،إ ْذ َج َ
ػاءهُ َر ُج ٌ
ػوؿ َِّ
ػل
ػاؿ :الَ ،قَ َ
ػل َِجتػ ُد َرقَػبَػةً تُػ ْعتِ ُق َهػا؟ قَ َ
ػاؿ َر ُس ُ
صػائِ ٌم ،فَػ َق َ
ك؟ قَ َ
لَ َ
اؿَ :وقَػ ْع ُ
ػت َعلَػى ْام َػرأَِيت َوأ ََان َ
ػاؿ :فَػ َه ْ
اَّلل َ :ى ْ
ِ
اؿ :فَػهل َِجتػ ُد إِطْعػاـ ِسػتِّْب ِمس ِ
وـ َش ْه َريْ ِن ُمتَػتَابِ َع ْ ِ
ػث
ػاؿ :الَ ،قَ َ
ػكينًا .قَ َ
ْب ،قَ َ
ػاؿ :فَ َم َك َ
يع أَ ْف تَ ُ
ص َ
تَ ْستَط ُ
ََ َ ْ
اؿ :الَ ،فَػ َق َ َ ْ

( )1ينظر :ابن رجب ،شرح علل الَبمذي.844 /2 ،

( )2ينظر :ابن رجب ،شرح علل الَبمذي .844/2 ،كابن حجر ،فتح الباري.108/13 ،
( )3ينظر :ابن دقيق العيد ،شرح اإلدلاـ أبحاديث األحكاـ.561 /3 ،

( )4األصبحي ،ادلوطأ ،رقم .)1043( :كاللفظ لو .كمسلم ،الصحيح ،كتاب الصياـ ،تغليظ ٙبرٔف ا١بماع يف هنار رمضاف ،رقم ،)83( :من
طريق مالك .كالدارقطِب ،السنن .)2397( ،من طريق ابن جريج .كالنسائي ،السنن الكربى ،رقم ،)3101( :من طريق ٰبٓب القطاف ،كلهم

عن الزىرم بو.
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ِ
يهػا َدتْ ٌػر  .)) ..كذكػر ا٢بػديث )1(.فهػذا ا٢بػدث مػداره علػى
َّيب  ،فَػبَػ ْيػنَا َْضل ُن َعلَػى ذَلِ َ
ػك أُِيتَ النَِّ ُّ
النِ ُّ
ػيب  بِ َع َػر ٍؽ ف َ
الزىرم ،كىو ٨برج كاحد عند الركاة عنو ،كبْب ألفاظو تقارب ظػاىر ،غػّب َّ
أف فيػو اختبلفػان بينػان ،ففػي ا٢بػديث األكؿ
َف يػيبَّْب فيو سبب اإلفطار ،أكاف أبكل كخرب ،أـ ٔبماع ،كما أنَّو أفاد التصيّب يف الكفارة ،بينمػا جػاء يف ا٢بػديث
أف سػبب اإلفطػػار ا١بمػاع ،ك َّ
الثػآفَّ :
أف الكفػػارة علػى الَبتيػػب ،كنظػران للتقػارب بينهمػػا يف اللفػظ ،مػػع اٙبػاد سػػندٮبا،
ػإف ٝب ػػاىّب ا﵀ ػػدثْب علػػى َّأهنم ػػا ح ػػديث كاح ػػد ،فػ َّ
فػ َّ
ػأف راكم ا٢ب ػػديث األكؿ ى ػػو نفسػػو ال ػػذم ركا أبم خ ػػيء ك ػػاف
اإلفطار ،كما َّ
القصػ ،
أف النيب  أمر فيهما بتلك الكفػارة بعينهػا ،كسػياؽ ا٢بػديثْب كاحػد ،فجمػيعهم ذكػركا ابقػي َّ
قص كاحدة )2(،فالتقارب بينهما يف سياؽ األلفاظ دليل على اٙبادٮبا.
فدؿ على أهنا َّ
أف فطػر الرجػل كقػع ٔبمػاع ،ك َّ
ػإف الػركاة الػذين بينػوا َّ
كقد أخطأ راكيو يف سياؽ بعض ألفاظو ،ف َّ
ػيب  أمػر
أف الن َّ
ابلكفارة على الَبتيب أكثػر عػددان مػن الػذين أهبمػوا السػبب ،كٞبلػوا الكفػارة علػى التصيػّب ،ككلهػم ثقػات ،فقػد ركاه
عن الزىرم ٛباـ الثبلثْب نفسان أك أزيد ،كَف يقل أحد يف ىذا ا٣برب عن الزىرم( :أك) إال مالك ،كمن اتبعو.)3(.
ً
َّ
القصػ علػى كجههػا ،فمعػو زايدة علػم مػن صػورة
ػيب  يف َّ
كما أف ىمن ذكر ا١بٌ ىمػاع ،كالَبتيػب حكػى لفػظ الن ٌ
الواقع  ،كراكم التصيّب حكى لفظ راكم ا٢بديث؛ فدؿ على أنَّو من تصرؼ بعض الركاة ،إما لقصد االختصػار ،أك
لغػػّب ذلػػك )4(.كإمكاني ػ ا٣بطػػأ ابلتعبػػّب أبحػػد اللفظػػْب عػػن اآلخػػر ٩بكنػ ؛ َّ
ألف التعبػػّب عػػن ا١بمػػاع ابإلفطػػار٩ ،بكػػن
خػرعان؛ ألف ا١بمػاع يف هنػار رمضػػاف يقػع عليػو يف الشػريع اسػػم إفطػار علػى ا٢بقيقػ  ،فيحمػػل قولػو( :أفٍطىػر) علػى أنػػو
( )
أراد معػُب ( ىكاقىػع)( ،)5فيكػػوف ىػذا التقػارب مػػن قبيػل الركايػ اب٤بعػػُب( ،)6كمػا ٰبتمػل َّ
أف سػػبب خطئػو يف الركايػ ب ػ أك
()7
انتج عن اعتقاده َّ
أبف معُب اللفظْب سواء.
كذكر الطحاكم سببان آخر ٣بطأ من أتى ابلتصيّب يف ا٢بديث ،كىو َّ
أف الزىرم قاؿ يف آخر حديث ( :فصػارت
الكفارة إُف عتق رقي  ،أك صياـ خهرين متتابعْب ،أك اإلطعاـ) .فػركاه بعضػهم ٨بتصػران ،أدرج فيػو مػا ذكػر الزىػرم أنَّػو
( )8
آؿ إليو األمر  ،فوقع التقارب بينهما يف اللفظ مع اختبلؼ معناٮبا .كقد استبعد ابػن حجػر تعػدد َّ
القصػ  ،خبلفػان

( )1البصارم ،الصحيح ،كتاب الصوـ ،ابب إذا جامع يف رمضاف ،رقم ،)1936( :من طريق خعيب بن أيب ٞبزة ،كاللفظ لو .كيف النفقات،
رقم ،)5368( :من طريق إبراىيم بن سعد .كيف األدب ،رقم ،)6164( :من طريق األكزاعي .ك كفارات األٲباف ،رقم .)6709( :كمسلم،
الصحيح ،كتاب الصياـ ،ابب :تغليظ ٙبرٔف ا١بماع يف هنار رمضاف على الصائم ،رقم ،)81( :من طريق ابن عيين  ،كلهم عن الزىرم ،بو.

() 2

ينظر :النسائي ،السنن الكربى ،رقم .)3103( ،)3102( :كالبيهقي ،معرفة السنن واآلاثر ،رقم .)8684( ،)8681( :كابن حزـ،

اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ .93-92/3 ،ابن العريب ،ادلسالك يف شرح موطأ مالك.195/4 ،

( )3ينظر :البصارم ،التاريخ الكبّب،رقم( .)114كالدارقطِب ،العلل ،رقم .)1988(:كابن حجر ،فتح الباري.167/4،
( )4ينظر :البيهقي ،السنن الكربى ،رقم .)8053( :كابن حجر ،فتح الباري.167 /4 ،
( )5ابن حباف ،الصحيح ،رقم.)3523( :

( )6ينظر :ابن حزـ ،اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ .92 /3 ،كابن حزـ ،احمللى ابآلاثر.317–316 /4 ،
( )7ابن قدام  ،ادلغِب.141 /3 ،

( )8ينظر :الطحاكم ،شرح معاين اآلاثر ،رقم.)3200( :
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٤بن ذىب إليو( ،)1فقاؿ :ا٢بمل على التعدد بعيد؛ ألف القص كاحدة ،كا٤بصرج متحد ،كاألصل عدـ التعدد )2(.كال
ػوم القريػػب مػػن القػػاطع )3(.فم ػػن
سػػبيل إُف القػػوؿ بتعػػددىا؛ ألنػػو كإف كػػاف العقػػل يٯبػ ٌػوزه ،فه ػػو ٨بػػالف للظػ ٌػن القػ ٌ
ا٤ببلحػػظ َّ
أف للتقػػارب اللفظػػي مػػع اخػػتبلؼ ا٤بعػػُب أثػػر بػػْب يف ا٢بكػػم بضػػعف ا٤بػػًب كخػػذكذه ،عنػػد اٙبػػاد اإلسػػناد،
السيما إف كاف التقارب بينهما ظاىران ،فأمػا إ ٍف كػاف خفيػان ،فإنَّػو رٗبػا ٱبيٍتلػف فيػو كينػازع ،حسػبما يظهػر للنػاظر مػن
الق ػرائن ،إذ ال ٲبتنػػع أ ٍف تكػػوف الػػركايتْب حػػديثْب ،كإ ٍف كجػػد مػػا ذك ػرانه مػػن الػػدليل علػػى االٙبػػاد ،إذ إنػَّػو كلمػػا كػػاف
التقػارب ظػاىران بػْب ا٢بػػديثْب ا٤بتحػدين سػندان ،كلمػا قػػوم احتمػاؿ كوهنمػا حػديثان كاحػػدان ،ككلمػا خفػي التقػارب بعػػد
احتماؿ تعددٮبا.
وؿ َِّ
فمن ذلك ما ركاه ،موسى بن أنس بن مالك ،عن أنس بن مالك (( :أَنَّوُ َكا َف ُى َو َوَر ُس ُ
اَّلل َ ،وأ ُُّمػوُ
وؿ َِّ
سا َع ْػن َؽلِينِ ِػوَ ،وأ َُّمػوُ َو َخالَتَػوُ َخ ْل َف ُه َمػا)) )4(.كمػا ركاه إسػحاؽ بػن عبػد هللا
صلَّى َر ُس َ
َو َخالَتُوُ ،فَ َ
اَّلل  ،فَ َج َع َل أَنَ ً
ػوؿ َِّ
ِ
بن أيب طلح  ،عن أنس بن مالػك (( :أ َّ
ػل ِم ْنػوُ،
ت َر ُس َ
َف َج َّدتَوُ ُملَْي َكةَ َد َع ْ
اَّلل  ،لطَ َع ٍػاـ َ
صػنَػ َع ْتوُ لَػوُ ،فَأَ َك َ
ػوؿ مػػا لُػبِس ،فَػنضػػحتو ِمبَػ ٍ
ِ
ِ
ِ
ػت إِ َىل ح ِ
ػاء،
ُُثَّ قَ َ
ػل لَ ُكػ ْػم .قَ َ
ػس :فَػ ُق ْم ُ
اس َػو َّد مػ ْػن طُ ِ َ َ َ َ ْ ُ ُ
صػ ٍّب لنػا قَػػد ْ
ومػػوا فََل َ
ػاؿ :قُ ُ
َ
ُص ِّ
ػاؿ أَنَػ ٌ
ػوؿ َِّ
ت والْيتِػػيم( )5وراءه ،والْعجػ ُ ِ
ػوؿ َِّ
ِ
اَّلل  ،ركعتػػْبُ ،ث
ص ػلَّى لَنَػػا َر ُسػ ُ
ػاـ َر ُسػ ُ
ػوز مػ ْػن َوَرائنَػػا ،فَ َ
اَّلل َ ،و َ
فَػ َقػ َ
ص ػ َف ْف ُ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ
انصرؼ)) )6(.فهذا ا٢بدث مداره على أنس بن مالك  ،كىو ٨برج كاحد عند الركاة عنو ،كبْب ألفاظهما تقػارب
خفػػي يف ا٤بع ػػُب ،ال ي ػػدرؾ إال ابلنظ ػػر كالتأم ػػل كالبح ػػث ،كاخ ػػتبلؼ ظ ػػاىر يف األلف ػػاظ ،ف ػ َّ
ػإف قولػػو( :وأم ػػو وخالت ػػو
خلفهمػػا) معنػػاه قريػػب مػػن قولػػو( :العجػػوز مػػن ورائينػػا) ،كإف اختلفػػت ألفاظهمػػا ،فقػػد قيػػل َّ
أبف (العجػػوز) ىػػي :أـ
يسلىٍيم ،كالدة أنس بن مالك ،كىػي جػدت إسػحاؽ بػن عبػد هللا بػن أيب طلحػ راكم ا٢بػديث عػن أنػس( ،)7كمػا َّ
أف
عدـ ذكر خال أنس  يف ا٢بديث الثآفٰ ،بتمل أ ٍف يكوف اختصاران من الػراكم ،لعػدـ تعلقهػا ابلقصػ  ،يف نظػره،
(
ِ
ِ
ػت إِ َىل ح ِ
ِ
ِ
س،
فاقتصػػر علػػى ذكػػر صػػاحب الػػدعوة دكف غّبىػػا .كقولػػو :فَػ ُق ْمػ ُ
ص ػ ٍّب لنػػا قَػػد ْ
َ
اسػ َػو َّد مػ ْػن طُػػوؿ َمػػا لُ ػب َ
(
)
ٍ
وؿ َِّ
وؿ َِّ
اَّلل  ،علَى بِس ٍ
اط)؛ َّ
ألف كل
صلَّى بِنَا َر ُس ُ
اـ َعلَْي ِو َر ُس ُ
فَػنَ َ
اَّلل  معناه قريب من قولوَ :
ض ْحتُوُ ِمبَاء ،فَػ َق َ
َ َ
مػػا يبسػػط ي ً
صػػح أ ٍف ييطلػػق عليػػو بًسػػاط( .)8كنظ ػران ٥بػػذا التقػػارب بػػْب ألفػػاظ ا٢بػػديثْب ،ذىػػب بعػػض ا﵀ػػدثْب إُف َّ
أف
ى
( )1ينظر :ابن بطاؿ ،شرح صحيح البخاري .77/4 ،كالقرطيب ،ادلُفهم.174/3 ،
( )2ينظر :ابن حجر ،فتح الباري.168 /4 ،

( )3األثيويب ،ذخّبة العقىب يف شرح اجملتىب.333 /14 ،
() 4

النسائي ،اجملتىب ،رقم ،)815( :كركاه أبو داكد ،السنن ،رقم ،)609(:من طريق حفص بن عمر ،بلفظ(( :أمو وامرأة منهم)) .كمسلم،

الصحيح ،ا٤بساجد ،ابب :جواز ا١بماع يف النافل  ،رقم ،)269(:من طريق معاذ بن أيب معاذ ،بلفظ(( :أمو أو خالتو)).
() 5
ض ٍمّبة بن سعد ا٢بً ٍم ىّبم .ينظر :ابن بشكواؿ ،غوامض األمساء ادلبهمة.170/1 ،
ىو :ى
( )6البصارم ،الصحيح ،الصبلة ،ابب الصبلة على ا٢بصّب ،)380(،كمسلم ،الصحيح ،ا٤بساجد ،ابب جواز ا١بماع يف النافل .)266(،

( )7ينظر :ابن عبد الرب ،االستيعاب يف معرفة األصحاب ،رقم .)4163( :كابن األثّب ،أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،رقم .)7479( :كقد
جاء مصرحان هبا عند البصارم ،بلفظ(( :وأمي أـ سليم خلفنا)) .البصارم ،الصحيح ،كتاب األذاف ،ابب :ا٤برأة كحدىا تكوف صفان ،رقم:
(.)727
( )8ينظر :ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،مادة( :بسط).247 /1 ،
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أف الراكم طول ذكر بعض التفاصػيل فيهػا ،فأخػل ٗبعػُب ا٢بػديث ،مػن حيػث ال يقصػد ،فػأفهم َّ
القص كاحدة ،ك َّ
أف
َّ
)
(
الصفَّ ،
كإ٭با كانػت معهػا أختهػا (أـ حػراـ) خالػ أنػس .كمػا أنَّػو ىكًى ىػم بػذكر
أـ سليم العجوز كانت منفردة خلف َّ
اليتيم معهم؛ َّ
ألف اثبت بن قيس قد اتبع موسى بن أنػس ،فػركاه عػن أنػس بػن مالػك  ،كذكػر فيػو َّأـ حػراـ خالػ
()1
الصف ،كال على َّ
أف اإلماـ إذا
أنس ،كَف يذكر اليتيم أيضان  ،فبل يصح أ ٍف ٰبتج بو على جواز صبلة ا٤بنفرد خلف َّ
كاف معو رجل كصيب َّأهنما يقفاف خلفو ،كإُف ىذا ذىب اإلماـ أٞبد بن حنبل ،فإنَّو َف أيخػذ ٕبػديث إسػحاؽ بػن
عبد هللا؛ ألف موسى بن أنس خالفو ،فلم يذكر اليتيم فيو ،على اعتبار أهنما حديث كاحد.
سر على حديث إسحاؽَ ،عن ٍ
ػيس في ِػو
قاؿ اإلماـ أٞبد " :قليب ال َْغل ُ
أنس؛ ألف حديث موسػى خالفػوُ ،ل َ
ذكر ِ
اليتيم " ،أم :ال يػي ٍقدـ على األخذ ٕبديث إسحاؽ؛ ألف موسى خالفو فلم يذكر اليتيم فيو )2(.كقػاؿ عبػد هللا
بػػن أٞبػػد بػػن حنبػػل :سػػألت أيب عػػن رجػػل كغػػبلـ َف يػػدرؾ مػػدرؾ الرجػػاؿ ،أيػػن يقػػوـ الغػػبلـ إذا صػػلى؟ قػػاؿ :يقػػوـ
اإلمػػاـ كسػػطهم ،فقػػاؿ عبػػد هللا :حػػديث أنػػس ،ألػػيس كػػاف النػػيب  كأنػػس كاليتػػيم كأـ سػػليم خلفهػػم؟ قػػاؿ :ىػػذا
وسػػى بػػن أنػػس عػػن أنػػس َف
حػػديث إسػػحاؽ بػػن عبػػد هللا كػػذا ،كأمػػا حػػديث يخػ ٍػعبى عػػن عبػػد هللا بػػن الٍ يم ٍصتىػػار عػػن يم ى
يػػذكر فيػػو الٍيىتًػػيم ،كعػػن أنػػس أيض ػان مػػن غػػّب ىػػذا الٍ ىو ٍجػػو( ،)3ككػػاف قلػػيب ال ىٍٯب يسػػر علػػى ىػػذا ،حػػديث اسػػحق ،أل َّ
ىف

حديث يخ ٍعبى ٍ ،يعِب ،خبلفو )4(.كقد نسب ابن حباف ىذا القوؿ إُف بعض أئم ا٢بديث ،فقاؿ " :قد جعل بعض
أئمتنػػا ،رزتػػة هللا علػػيهم ،خػػرب إسػػحاؽ بػػن أيب طلحػػة ،عػػن أنػػس ،خ ػرباً سلتص ػراً ،وخػػرب موسػػى بػػن أنػػس ىػػذا
()5
صى لَوُ ،وزعم أ ّف أ َُّـ ُسلَْي ٍم كاف معها ِمثْػلُ َها َخالَةُ أنس بن مالك".
ُمتَػ َق ِّ

كَف يرتض ىذا القوؿ بعض ا﵀دثْب ،كرجحػوا أهنمػا حػديثاف اثنػاف ،يف كاقعتػْب ٨بتلفتػْب ،ىكىرىد كػل منهمػا علػى
اببو ،كليس أحدٮبا ٗبصتصر من اآلخر ،فهما حادثتاف صلى فيهما النيب  يف بيت أنس بن مالك  ،كليست

صػػبلة كاحػػدة .قػػاؿ ابػػن حبػػاف بعػػد أ ٍف ذكػػر القػػوؿ األكؿ " :ولػػيس عنػػدان كػػذلك؛ ألهنمػػا صػػالاتف يف موضػػعْب
متباينْب ،ال صػالة واحػدة " )6(.كذلػك ألف بػْب ألفػاظ ا٢بػديثْب اخػتبلؼ كتباعػد يف ا٤بعػُب ،كإف كانػت ألفاظهمػا
متقاربػ  ،ففػػي حػػديث اثبػػت بػػن قػػيس عػػن أنػػس  )7(بيػػاف كاضػػح أ َّ
الصػ ىػبلةً الَّػ ًػٍب حكاىػػا
ؼ َّ
ىف ىػػذه الصػػبلة ًخػ ىػبل ي

((1

مسلم ،الصحيح ،ا٤بساجد ،ابب جواز ا١بماع يف النافل  .)268(،بلفظ((:دخل النيب علينا وما ىو إال أان ،وأمي ،وأـ حراـ

خالٍب.))...

( )2ابن رجب ،فتح الباري.15 /3 ،

ِ ِ
( )3يقصد ،رٞبو هللا ،ما ركم عن اثبت بن قيس ،عن أنس َّ (( :
بس ْم ٍن وَدت ٍر ،فقاؿُ :ردُّوا
أف َ
دخل على أ ُّـ َح َراـ ،فأَتَوهُ َ
رسوؿ هللا َ 
ىذا يف وعائو ،وىذا يف ِسقائو ،فإين صائمُ .ثَّ قاـ فصلَّى بنا ركعتَْب تطوعاً ،فقامت ُأـ ُسليم وأـ َح َراـ خلفنا ،قاؿ اثبت :وال أعلَ ُمو إال
قاؿ :أقامِب عن ؽلينو على بِ ٍ
ساط)) .ينظر :أبو داكد ،السنن ،رقم .)608( :من طريق ٞباد بن سلم  ،عن اثبت ،عن أنس  .كإسناده
صحيح.
( )4ينظر :ابن حنبل ،كتاب مسائل اإلماـ أزتد رواية ابنو عبد هللا ،رقم )542( :ك(.)543
( )5ابن حباف ،الصحيح ،رقم.)2206( :
( )6ا٤برجع السابق نفسو ،رقم.)2206( :
( )7سبق ٚبرٯبو يف الصفح نفسها ،حاخي رقم.)146( :
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إسػػحاؽ بػػن أيب طلح ػ  ،عػػن أنػػس؛ ًأل َّ
ىف يف الصػػبلة قػػاـ أنػػس كاليتػػيم معػػو خلػػف الصػػطفى  كالعجػػوز كحػػدىا
كراءىم ،ككانت صبلتو تلك على حصّب .كىذه الصبلة قاـ أنس عن ٲبْب النيب  ،كأـ يسلىٍي وم ،كأـ ىحىرواـ ىخٍل ىف يه ىمػا،
ككانػت صػػبلاهم علػػى بسػػاط ،فػػدؿ ذلػػك علػػى أهنمػػا صػػبلاتف ال صػػبلة كاحػػدة )1(.كمػػا أنػػو جػػاء يف خػػرب اثبػػت بػػن
قيس أ اف النػيب ٤ بػا دخػل علػى أنػس كأمػو كخالتػو ،قػدموا لػو طعامػان (٠بػن كٛبػر) ،فلػم أيكػل منػو ألنػو كػاف صػائمان،
فقػاؿ( :ردكا ىػذا يف كعائػو ،كىػذا يف سػػقائو؛ فػإٓف صػائم) ،كأمػا يف ً
صػ الػػٍب ذكرىػا إسػحاؽ بػن أيب طلحػ  ،فػ َّ
ػإف
الق َّ
جدَّتو يمليك دعت النيب  لطعاـ صنعتو لو ،فأكل منو ،فلم يكن حينئذ صائمان ،فظهر أهنما قصتاف ٨بتلفتاف.
كما َّ
أف العجوز ( يم ٍليك ) ىػي جػدة أنػس بػن مالػك ،كليسػت أمػو أـ سػليم ،ذكػر ذلػك ابػن سػعد ،كأبػو نعػيم،
كابن مندة كغّبىم ،كقواه ابن األثّب ،كرجحو ابن حجر( ،)2كا٠بها :مليك بنت مالك ،كبنػاء علػى ذلػك فلػيس بػْب
اللفظْب تقارب معنوم ،بل اختبلؼ بْب٩ ،با يدؿ على تعدد الواقع  ،كاختبلؼ القص .
فمػػن ا٤ببلحػػظ َّ
أف أثػػر التقػػارب اللفظػػي كا٤بعنػػوم يف ا٢بكػػم علػػى ا٢بػػديث ٱبتلػػف عنػػد النقػػاد ابخػػتبلؼ مػػا
يػػَبجح ٥بػػم مػػن التوفيػػق بينهمػػا اب٢بمػػل علػػى تعػػدد الواقع ػ  ،أك الَبجػػيح بينهمػػا بشػػذكذ إحػػدل الػػركايتْب ،كصػػح
األخػػرل ،حسػػب القػرائن ا٤برجحػ ألح ػد االحتمػػالْب ،ك َّ
أف مػػن تلػػك الق ػرائن ا٤برجح ػ اعتبػػار التقػػارب كالتباعػػد بػػْب
األلفاظ كا٤بعآف.

اخلادتة:
ا٢بمد ﵁ رب العا٤بْب ،كالصبلة كالسبلـ على سيدان دمحم كعلى آلو كأصحابو أٝبعْب.
أمػا بعػد :فقػد مػن هللا عل َّػي إبٛبػاـ ىػذا البحػث ،كإف كػاف ال ٱبلػو مػن تقصػّب ،إذ ال يسػلم منػو جهػد بشػػرم،
جبل على العجل كقل التدبّب.
وقد خلص ىذا البحث إىل رتلة من النتائج أعلها:
َّ -1
أف ٥بػػذه الظػػاىرة عػػدة أسػػباب ٚبتلػػف ابخػػتبلؼ مػػن تضػػاؼ إليػػو ،فمنهػػا مػػا ال أثػػر لػػو يف إعػػبلؿ
ا٢بػػديث ،كتعػػدد صػػدكره مػػن النػػيب  ،أك نقػػل الػػركاة لػػو علػػى ا٤بعػػُب ،كمنهػػا مػػا يػػؤثر في ػو ضػػعفان كخػػذكذان،
كأخطاء الركاة كأكىامهم يف الركاي .
َّ -2
أف م ػػن القػ ػرائن ا٤برجحػ ػ لص ػػح ا٢ب ػػديث كض ػػعفو ،اعتب ػػار التق ػػارب كالتباع ػػد بين ػػو كب ػػْب غ ػػّبه م ػػن
األحاديث ا٤بتحدة معو يف ا٤بدار ،كا٤بتقارب يف اللفظ كا٤بعُب.
َّ -3
أف أثر التقارب اللفظي كا٤بعنوم يف ا٢بكم على ا٢بديث ٱبتلف عنػد النقػاد ابخػتبلؼ مػا يػَبجح ٥بػم
من التوفيق اب٢بمل على تعدد الواقع  ،أك الَبجيح بشػذكذ إحػدل الػركايتْب ،كصػح األخػرل ،حسػب القػرائن
ا٤برجح ألحد االحتمالْب.
( )1ابن حباف ،الصحيح ،رقم.)2207( :

( )2ينظر :ابن سعد ،الطبقات الكربى ،رقم .)191( :كأبو نعيم األصبهآف ،معرفة الصحابة ،رقم .)7849( :كابن األثّب ،أسد الغابة ،رقم:
( ،)7293كنقلو عن ابن مندة ،كَف أجده يف كتابو (معرف الصحاب ) .كابن حجر ،اإلصابة يف دتييز الصحابة ،رقم.)11775( :
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َّ -4
أف ا﵀ػػدثْب كػػانوا علػػى دراي ػ ابلغ ػ أبثػػر ىػػذه الظػػاىرة يف ا٢بكػػم علػػى ا٢بػػديث ،فقػػد أكلوىػػا اىتمػػاـ
خاصان ،كعناي منقطع النظّب ،فعا١بوا أثرىا عمليان كنظراين يف دراسااهم ا٢بديثي .
َّ -5
أف نقد ا٢بديث عند ا﵀دثْب ال يقتصر على النظر يف إسناده ،بل يتعدل ذلك للمًب ،فيػؤثر تقػارب
ألفاظو ،كاختبلفها على صحتو كضعفو.
التوصيات :يوصي الباحث مبا يلي:

-1ضػػركرة االعتنػػاء بدراس ػ األحاديػػث الػػٍب اختلػػف العلمػػاء يف ا٢بكػػم عليهػػا أبهنػػا حػػديث كاحػػد ،أك
حديثْب ٨بتلفْب ،كأثر التقارب كالتباعد بْب ألفاظها يف ترجيح أحد االحتمالْب.
 -2بي ػػاف م ػػنهج نق ػػاد ا٢ب ػػديث يف معا١ب ػ ظ ػػاىرة التق ػػارب كالتباع ػػد ب ػػْب األحادي ػػث ا٤بتح ػػدة يف ا٤ب ػػدار،
كمقارنتو ٗبنهج الفقهاء ا٤بشتغلْب اب٢بديث.
وصلى هللا على سيدان دمحم وعلى آلو وأصحابو أرتعْب.

ادلصادر وادلراجع
 .1أبو الفتح اليعمري حياتو وآاثره وحتقيق أجوبتو ،ابػن سػيد النػاس ،دمحم بػن دمحم اليعمػرم ،دراسػ كٙبقيػق:دمحم
الراكندم ،ا٤بملك ا٤بغربي  ،كزراة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمي 1410 ،ىػ1990/ـ.
َّ
 .2اإلحس ػاف يف تقريػػب صػػحيح ابػػن حبػػاف ،ابػػن حبػػاف ،دمحم بػػن حبػػاف البسػػٍب ،ترتيػػب :ابػػن بلبػػافٙ ،بقيػػق:
خعيب األرنؤكط ،مؤسس الرسال  ،بّبكت ،ط1408 ،1ىػ1988-ـ.

 .3إحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ ،ابن دقيق العيد ،دمحم بن علي ،مطبع السن ا﵀مدي .
 .4أحكاـ القرآف ،الطحػاكم ،أٞبػد بػن دمحمٙ ،بقيػق :سػعد الػدين أكانؿ ،مركػز البحػوث اإلسػبلمي التػابع لوقػف
الداين الَبكي ،استانبوؿ ،ط1416 ،1ىػ 1995 -ـ 1418 -ىػ 1998 -ـ.

 .5اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ ،ابن حزـ ،علي بن أٞبدٙ ،بقيق :أٞبد خاكر ،دار اآلفاؽ ا١بديدة ،بّبكت.
 .6اإلرشاد يف معرفة علماء احلػديث ،ا٣بليلػي ،خليػل بػن عبػد هللاٙ ،بقيػق :دمحم سػعيد ،مكتبػ الرخػد ،الػرايض،
ط1409 ،1ىػ.

 .7االستيعاب يف معرفة األصحاب ،ابن عبد الرب ،يوسف بن عبد هللاٙ ،بقيق :علي دمحم البجػاكم ،دار ا١بيػل،
بّبكت ،ط1412 ،1ىػ 1992 -ـ.
 .8أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،ابن األثّب ،علي بن أيب الكػرـٙ ،بقيػق :علػي دمحم معػوض ،كعػادؿ أٞبػد عبػد
ا٤بوجود ،دار الكتب العلمي  ،ط1415 ،1ىػ  1994 -ـ.
 .9اإلصابة يف دتييز الصحابة ،ابن حجر ،أٞبد بػن علػيٙ ،بقيػق :عػادؿ أٞبػد عبػد ا٤بوجػود كعلػى دمحم معػوض،
دار الكتب العلمي  ،بّبكت ،ط1415 ،1ىػ.
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 .10أعالـ احلديث (شػرح صػحيح البخػاري) ،ا٣بطػايبٞ ،بػد بػن دمحمٙ ،بقيػق :دمحم بػن سػعد بػن عبػد الػرٞبن آؿ
سعود ،جامع أـ القرل ،مركز البحوث العلمي كإحياء الَباث اإلسبلمي ،ط 1409 ،1ىػ 1988 -ـ.

 .11اإلماـ يف معرفة أحاديث األحكاـ ،ابن دقيق العيد ،دمحم بػن علػيٙ ،بقيػق :سػعد بػن عبػد هللا آؿ ٞبيػد ،دار
ا﵀قق للنشر كالتوزيع.
 .12البػػديع يف نقػػد الشػػعر ،ابػػن منقػػذ ،أسػػام ٙ ،بقيػػق :أٞبػػد بػػدكم ،كحامػػد عبػػد اجمليػػد ،منشػػورات تراثنػػا ،كزارة
الثقاف كاإلرخاد القومي ،اإلقليم ا١بنويب ،ا١بمهوري العربي ا٤بتحدة ،مكتب مصطفى البايب ا٢بليب ،مصر.

 .13اتج العروس من جواىر القاموس ،الزبيدم ،دمحمٙ ،بقيق٦ :بموع من ا﵀ققْب ،دار ا٥بداي .

 .14اتريخ أصػبهاف ،أبػو نعػيم األصػبهآف ،أٞبػد بػن عبػد هللاٙ ،بقيػق :سػيد كسػركم حسػن ،دار الكتػب العلميػ ،
بّبكت ،ط1410 ،1ىػ1990 -ـ.

 .15التػػاريخ األوسػػط ،البصػػارم ،دمحم بػػن إ٠باعيػػلٙ ،بقيػػق٧ :بمػػود إب ػراىيم زايػػد ،دار الػػوعي ،مكتب ػ دار ال ػَباث،
حلب ،القاىرة ،ط1397 ،1ىػ1977-ـ.
 .16التاريخ الكبّب ،البصارم ،دمحم بػن إ٠باعيػل ،طبػع ٙبػت مراقبػ  :دمحم عبػد ا٤بعيػد خػاف دائػرة ا٤بعػارؼ العثمانيػ ،
حيدر آابد ،الدكن.
 .17حتفة األشراؼ مبعرفػة األطػراؼ مػع النكػت الظػراؼ علػى األطػراؼ ،البػن حجػر ،ا٤بػزم ،يوسػف بػن عبػد
الرٞبنٙ ،بقيق :عبد الصمد خرؼ الدين ،ا٤بكتب اإلسبلمي كالدار القيم 1403 ،ىػ1983-ـ.
 .18تصػػحيح الفصػػيح وشػػرحو ،ابػػن درسػػتويو ،عبػػد هللا بػػن جعفػػرٙ ،بقيػػق :دمحم بػػدكم ا٤بصتػػوف ،اجمللػػس األعلػػى
للشئوف اإلسبلمي  ،القاىرة1419 ،ىػ 1998 -ـ.
 .19التعريف ػ ػػات ،ا١برج ػ ػػآف ،عل ػ ػػي ب ػ ػػن دمحمٙ ،بقي ػ ػػقٝ :باعػ ػ ػ م ػ ػػن العلم ػ ػػاء ،دار الكت ػ ػػب العلميػ ػ ػ ،بّبكت ،ط،1
1403ىػ.
 .20تفسػػّب غريػػب مػػا يف الصػػحيحْب البخػػاري ومسػػلم ،ا٢بميػػدم ،دمحم بػػن الفتػػوحٙ ،بقيػػق :زبيػػدة دمحم ،مكتب ػ
السن  ،القاىرة ،مصر ،ط1415 ،1ىػ1995-ـ.
 .21التلخػػيص احلبػػّب يف خت ػريج أحاديػػث الرافعػػي الكبػػّب ،ابػػن حجػػر ،أٞبػػد بػػن علػػي العسػػقبلٓف ،دار الكتػػب
العلمي  ،ط1419 ،1ىػ1989 .ـ.

 .22التمييز ،مسلم بن ا٢بجاجٙ ،بقيق :دمحم األعظمي ،مكتب الكوثر ،ا٤بربع ،السعودي  ،ط1410 ،3ىػ.
 .23التنبيػ ػػو علػ ػػى األسػ ػػباب الػ ػػٍب أوجبػ ػػت االخػ ػػتالؼ بػ ػػْب ادلسػ ػػلمْب يف آرائهػ ػػم ومػ ػػذاىبهم واعتقػ ػػاداهتم،
البطليوسي ،عبد هللاٙ ،بقيق :أٞبد كحيلٞ ،بزة النشرقي ،دار االعتصاـ ،ط1398 ،1ىػ1978-ـ.

 .24توجيو النظػر إىل أصػوؿ األثػر ،ا١بزائػرم ،طػاىر بػن صػاٌفٙ ،بقيػق :عبػد الفتػاح أبػو غػدة ،مكتبػ ا٤بطبوعػات
اإلسبلمي  ،حلب ،ط1416 ،1ىػ1995 ،ـ.
 .25اجلامع الصحيح ادلختصر ،البصارم ،دمحم بن ٠باعيلٙ ،بقيق :مصطفى ديب البغا ،دار ابن كثػّب  ،اليمامػ ،
بّبكت ،ط.1987 – 1407 ،3

 311جملة املدونة :الصية اخلامصة ،العدد املسدوج ،71- 71حمرو ٍ7441ـ  /أكتوبر 1171و

 .26اجلػػامع ادلسػػند الصػػحيح ادلختصػػر مػػن أمػػور رسػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسػػننو وأايمػػو ،البصػػارم ،دمحم بػػن إ٠باعيػػل،
ٙبقيق :دمحم زىّب ،دار طوؽ النجاة ،ط1422 ،1ىػ.
 .27اجلػ ػ ػػامع ألخػ ػ ػػالؽ ال ػ ػ ػراوي وآداب السػ ػ ػػامع ،ا٣بطيػ ػ ػػب ،أٞبػ ػ ػػد بػ ػ ػػن علػ ػ ػػيٙ ،بقيػ ػ ػػق :الطحػ ػ ػػاف ،مكتب ػ ػ ػ

ا٤بعارؼ،الرايض.

 .28اجلرح والتعديل ،ابن أيب حات ،عبد الرٞبن بن دمحم الػرازم ،طبعػ ٦بلػس دائػرة ا٤بعػارؼ العثمانيػ  ،حيػدر آابد
الدكن ،ا٥بند ،دار إحياء الَباث العريب ،بّبكت ،ط1271 ،1ىػ1952ـ.
 .29احلػػدود األنيقػػة والتعريفػػات الدقيقػػة ،األنصػػارم ،زكػراي بػػن دمحم السػػكيِبٙ ،بقيػػق :مػػازف ا٤ببػػارؾ ،دار الفكػػر،
بّبكت ،ط1411 ،1ىػ.

 .30دالئل اإلعجاز يف علػم ادلعػاين ،ا١برجػآف ،علػي بػن دمحمٙ ،بقيػق٧ :بمػود دمحم خػاكر ،مطبعػ ا٤بػدٓف ،القػاىرة،
دار ا٤بدٓف ،جدة ،ط.1992/1413 ،3
 .31ذخػػّبة العقػػىب يف شػػرح اجملتػػىب ،األثيػػويب ،دمحم بػػن علػػي ،دار ا٤بعػراج الدكليػ للنشػػر كالتوزيػػع ،بػػّبكت ،دار آؿ
بركـ للنشر كالتوزيع ،ط.2003 -1424 ،1
 .32الرسالة ،الشافعي ،دمحم بن إدريسٙ ،بقيق :أٞبد خاكر ،مكتب ا٢بليب ،مصر ،ط1358 ،1ىػ 1940ـ.
 .33سنن أيب داود ،أبو داكد ،سليماف بن األخعثٙ ،بقيػق :خػعيب األرنػؤكط ،كدمحم كامػل ،دار الرسػال العا٤بيػ ،
ط1430 ،1ىػ2009-ـ.
 .34سنن الَبمذي ،الَبمذم ،دمحم بن عيسىٙ ،بقيق :بشار معركؼ ،دار الغرب اإلسبلمي ،بّبكت1998 ،ـ.
 .35سنن الدارقطِب ،الدارقطِب ،علي بن عمرٙ ،بقيق :خعيب االرنؤكط ،حسػن عبػد ا٤بػنعم خػليب ،عبػد اللطيػف
حرز هللا ،أٞبد برىوـ ،مؤسس الرسال  ،بّبكت ،لبناف ،ط1424 ،1ىػ 2004 -ـ.
 .36السػػنن الكػػربى ،البيهقػػي ،أٞبػػد بػػن ا٢بسػػْبٙ ،بقيػػق :دمحم عبػػد القػػادر عطػػا ،دار الكتػػب العلمي ػ  ،بػػّبكت،
لبناف ،ط1424 ،3ىػ2003-ـ ،رقم.)13471( :

 .37السػ ػػنن الكػ ػػربى ،النسػ ػػائي ،أٞبػ ػػد بػ ػػن خػ ػػعيبٙ ،بقيػ ػػق :حسػ ػػن عبػ ػػد ا٤بػ ػػنعم ،مؤسس ػ ػ الرسػ ػػال  ،بػ ػػّبكت،
ط1،1421ىػ2001-ـ.
 .38سػػؤالت مسػػعود بػػن علػػي السػػجزي ،ا٢بػػاكم ،دمحم بػػن عبػػد هللا النيسػػابورمٙ ،بقيػػق :موفػػق بػػن عبػػد هللا ،دار
الغرب اإلسبلمي ،بّبكت ،ط.1988/1408 ،1

 .39سػػّب أعػػالـ النػػبالء ،الػػذىيب ،دمحم بػػن أٞبػػد بػػن قيمػػازٙ ،بقيػػق٦ :بموعػ مػػن ا﵀ققػػْب إبخػراؼ الشػػيخ خػػعيب
األرانؤكط ،مؤسس الرسال  ،ط 1405 ،3ىػ 1985 /ـ.
 .40شػػرح اإلدلػػاـ أبحاديػػث األحكػػاـ ،ابػػن دقيػػق العيػػد ،دمحم بػػن علػػيٙ ،بقيػػق :دمحم خلػػوؼ ،دار النػوادر ،سػػوراي،
ط 1430 ،2ىػ .2009 -
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 .41شػػرح صػػحيح البخػػاري ،ابػػن بطػػاؿ ،علػػي بػػن خلػػفٙ ،بقيػػق :أبػػو ٛبػػيم ايسػػر بػػن إب ػراىيم ،مكتب ػ الرخػػد،
السعودي  ،الرايض ،ط1423 ،2ىػ 2003 -ـ.

 .42شرح علل الَبمذي ،ابن رجب ،عبد الرٞبن بن أٞبدٙ ،بقيق :ٮباـ عبد الرحيم سعيد ،مكتب ا٤بنار ،الزرقػاء،
األردف ،ط1407 ،1ىػ 1987 -ـ.
 .43شرح مشكل اآلاثر ،الطحاكم ،أٞبد بن دمحمٙ ،بقيق :خعيب األرنؤكط ،الرسال  ،ط1415 ،1ىػ1494ـ.
 .44شرح معاين اآلاثر ،الطحاكم ،أٞبد بن دمحم بن سبلم ٙ ،بقيق :دمحم زىرم النجار ،دمحم سيد جػاد ا٢بػق ،عػاَف
الكتب ،ط1414 ،1ىػ1994-ـ.
 .45شرح طلبة الفكر يف مصطلح أىل األثر ،القػارم ،علػي بػن سػلطافٙ ،بقيػق :دمحم نػزار ٛبػيم ،كىيػثم نػزار ٛبػيم،
قدـ لو :عبد الفتاح أبو غدة ،دار األرقم ،لبناف ،بّبكت.

 .46الصػػاحيب يف فقػػو اللغػػة العربيػػة ومسػػائلها وسػػنن العػػرب يف كالمهػػا ،ابػػن فػػارس ،أٞبػػد بػػن فػػارس القػػزكيِب،
الناخر :دمحم بيضوف ،ط1997/1418 ،1ـ.
 .47الصػػحاح اتج اللغػػة وصػػحاح العربيػػة ،ا١بػػوىرم ،إ٠باعيػػل بػػن ٞبػػادٙ ،بقيػػق :أٞبػػد عبػػد الغفػػور ،دار العلػػم
للمبليْب ،بّبكت ،ط1407 ،4ىػ1987-ـ.
 .48صحيح ابن خزؽلة ،ابن خزٲب  ،دمحم بن إسحاؽٙ ،بقيق :دمحم األعظمي ،ا٤بكتب اإلسبلمي ،بّبكت.
 .49الطبقػػات الكػػربى ،ابػػن سػػعد ،دمحم بػػن سػػعد بػػن منيػػعٙ ،بقيػػق :دمحم عبػػد القػػادر عطػػا ،دار الكتػػب العلمي ػ ،
بّبكت ،ط1410 ،1ىػ 1990 -ـ.
 .50الط ػراز ألس ػرار البالغػػة وعلػػوـ حقػػائق اإلعجػػاز ،العلػػومٰ ،بػػٓب بػػن ٞبػػزة ،ا٤بكتب ػ العص ػري  ،بػػّبكت ،ط،1
1423ىػ.
 .51علل احلديث ،ابن أيب حات ،عبد الرٞبن بن دمحم الرازمٙ ،بقيق :فريق من الباحثْب ،مطابع ا٢بميضػي ،ط،1
1427ىػ2006ـ.
 .52العلل الصغّب ،الَبمذم ،دمحم بن عيسىٙ ،بقيق :أٞبد خاكر كآخركف ،دار إحياء الَباث ،بّبكت.
 .53العلػل الػواردة يف األحاديػث النبويػػة ،الػدارقطِب ،علػي بػن عمػرٙ ،بقيػػق٧ :بفػوظ الػرٞبن السػلفي ،دار طيبػ ،
الرايض ،ط1405 ،1ىػ1985 -ـ.
 .54العلل ،ابن ا٤بديِب ،علي بن عبدهللاٙ ،بقيق :دمحم األعظمي ،ا٤بكتب اإلسبلمي ،بّبكت ،ط1980 ،2ـ.
 .55علوـ احلديث ،ابن الصبلح ،عثماف بن عبد الرٞبنٙ ،بقيق :نػور الػدين عػَب ،دار الفكػر ،سػوراي ،دار الفكػر
ا٤بعاصر ،بّبكت1406 ،ىػ 1986 -ـ.
 .56علوـ احلديث ،ابن الصبلح ،عثماف بن عبد الرٞبنٙ ،بقيق :نػور الػدين عػَب ،دار الفكػر ،سػوراي ،دار الفكػر
ا٤بعاصر ،بّبكت1406 ،ىػ 1986 -ـ ،ص.223 :
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 .57غريػػب احلػػديث ،ابػػن ا١بػػوزم ،عبػػد الػػرٞبن بػػن علػػيٙ ،بقيػػق :عبػػد ا٤بعطػػي قلعجػػي ،دار الكتػػب العلمي ػ ،
بّبكت ،لبناف ،ط1405 ،1ىػ1985-ـ.
 .58غوامض األمساء ادلبهمة الواقعة يف متوف األحاديث ادلسندة ،ابن بشػكواؿ ،خلػف بػن عبػد ا٤بلػكٙ ،بقيػق:
عز الدين علي السيد  ،دمحم كماؿ الدين عز الدين ،عاَف الكتب ،بّبكت ،ط1407 ،1ىػ.

 .59فػػتح البػػاري شػػرح صػػحيح البخػػاري ،ابػػن رجػػب ،عبػػد الػػرٞبن بػػن أٞبػػدٙ ،بقيػػق٧ :بمػػود خػػعباف كآخػػركف،
مكتب الغرابء األثري  ،ا٤بدين ا٤بنورة ،مكتب ٙبقيق دار ا٢برمْب ،القاىرة ،ط1417 ،1ىػ1966ـ.
 .60الفصػػل للوصػػل ادلػػدرج يف النقػػل ،ا٣بطيػػب البغػػدادم ،أٞبػػد بػػن علػػيٙ ،بقيػػق :دمحم بػػن مطػػر الزى ػرآف ،دار
ا٥بجرة ،ط1418 ،1ىػ1997/ـ.

 .61الكامػػل يف ضػػعفاء الرجػػاؿ ،ابػػن عػػدم ،عبػػد هللا بػػن عػػدم ا١برجػػآفٙ ،بقيػػق :عػػادؿ عبػػد ا٤بوجػػود ،كعلػػي
معوضٗ ،بشارك  :عبد الفتاح أبو سن  ،الكتب العلمي  ،بّبكت ،لبناف ،ط1418 ،1ىػ1997 -ـ.
 .62كتاب العْب ،الفراىيدم ،ا٣بليل بن أٞبدٙ ،بقيق :مهدم ا٤بصزكمي ،كالسامرائي ،دار كمكتب ا٥ببلؿ.

 .63الكتػػاب ادلص ػنَّف يف األحاديػػث واآلاثر ،ابػػن أيب خػػيب  ،عبػػد هللا بػػن دمحمٙ ،بقيػػق :كمػػاؿ يوسػػف ا٢بػػوت،
مكتب الرخيد ،الرايض ،ط1409 ،1ىػ.

 .64كتػػاب مسػػائل اإلمػػاـ أزتػػد روايػػة ابنػػو عبػػد هللا ،ابػػن حنبػػل ،أٞبػػد بػػن دمحم الشػػيبآفٙ ،بقيػػق :علػػي سػػليماف
ا٤بهنا ،مكتب الدار اب٤بدين ا٤بنورة ،ط1406 ،1ىػ1986-ـ.
 .65الكت ػ ػػاب  ،س ػ ػػيبويو ،عم ػ ػػرك ب ػ ػػن عثم ػ ػػافٙ ،بقي ػ ػػق :عب ػ ػػد الس ػ ػػبلـ ى ػ ػػاركف ،مكتب ػ ػ ا٣ب ػ ػػا٪بي ،الق ػ ػػاىرة ،ط،3
1408ىػ1988/ـ.

 .66كشػػف األسػػتار عػػن زوائػػد الب ػزار ،ا٥بيثمػػي ،علػػي بػػن أيب بكػػرٙ ،بقيػػق :حبيػػب الػػرٞبن األعظمػػي ،مؤسس ػ
الرسال  ،بّبكت ،ط1399 ،1ىػ 1979 -ـ.
 .67الكليات ،الكفوم ،أيوب بن موسىٙ ،بقيق :عدانف دركيش ،كدمحم ا٤بصرم ،الرسال  ،بّبكت.

 .68الكػػُب واألمسػػاء ،الػػدكاليب ،دمحم بػػن أٞبػػدٙ ،بقيػػق :نظػػر دمحم الفػػاراييب ،دار ابػػن حػػزـ ،بػػّبكت ،لبنػػاف ،ط،1
1421ىػ2000 -ـ.
 .69لساف العرب ،ابن منظور ،دمحم بن مكرـ ،دار صادر ،بّبكت ،ط1414 ،3ىػ.

 .70اجملتىب من السنن ،النسػائي ،أٞبػد بػن خػعيبٙ ،بقيػق :مركػز البحػوث بػدار التأصػيل ،دار التأصػيل ،القػاىرة،
ط1423 ،1ىػ2012-ـ.
 .71اجملروحْب من احملدثْب والضػعفاء وادلَبوكػْب ،ابػن حبػاف ،دمحم بػن حبػاف البسػٍبٙ ،بقيػق٧ :بمػود إبػراىيم زايػد،
دار الوعي ،حلب ،ط1396 ،1ىػ.
 .72احملك ػ ػ ػػم واحمل ػ ػ ػػيط األعظ ػ ػ ػػم ،اب ػ ػ ػػن س ػ ػ ػػيدة ،عل ػ ػ ػػي ب ػ ػ ػػن إ٠باعي ػ ػ ػػل ،دار الكت ػ ػ ػػب العلميػ ػ ػ ػ  ،ب ػ ػ ػػّبكت ،ط،1
1421ىػ2000ـ.
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 .73احمللى ابآلاثر ،ابن حزـ ،علي بن أٞبد ،دار الفكر ،بّبكت.
 .74احملػيط يف اللغػػة ،ابػػن عبػػاد ،إ٠باعيػل ابػػن عبػػادٙ ،بقيػق :دمحم حسػػن آؿ ايسػػْب ،عػاَف الكتػػب ،بػػّبكت ،لبنػػاف،
1414ىػ1994-ـ.
 .75مرقاة ادلفاتيح شرح مشكاة ادلصابيح ،القارم ،علي بن سلطاف ا٤ببل ،دار الفكر ،بّبكت ،لبناف
 .76ادلس ػػالك يف ش ػػرح موط ػػأ مال ػػك ،اب ػػن الع ػػريب ،دمحم ب ػػن عب ػػد هللا ،ق ػرأه كعلٌػػق علي ػػو :دمحم الس ػػليمآف كعائش ػ
ضاكم ،ىدار الغىرب اإلسبلمي ،ط1428 ،1ىػ 2007 -ـ.
السليمآف ،قدَّـ لو :يوسف ال ىقىر ى

 .77مسػػتخرج أيب عوانػػة علػػى صػػحيح مسػػلم ،أبػػو عوان ػ  ،يعقػػوب بػػن إسػػحاؽٙ ،بقيػػق :أٲبػػن بػػن عػػارؼ ،دار
ا٤بعرف  ،بّبكت ،ط1419 ،1ىػ 1998 -ـ.

 .78ادلستدرؾ على الصحيحن ،ا٢باكم ،دمحم بن عبد هللا النيسابورمٙ ،بقيق :مصػطفى عبػد القػادر ،دار الكتػب
العلمي  ،بّبكت ،ط1411 ،1ىػ1990-ـ.
 .79مسند أيب يعلى ،أبو يعلى ،أٞبد بن علي ا٤بوصليٙ ،بقيق :حسْب سليم أسػد ،دار ا٤بػأموف للػَباث ،دمشػق،
ط.1984 – 1404 ،1

 .80مسند البزار ،البزار ،أٞبػد بػن عمػركٙ ،بقيػق٧ :بفػوظ الػرٞبن ،كعػادؿ بػن سػعد ،كصػربم عبػد ا٣بػالق ،مكتبػ
العلوـ كا٢بكم ،ا٤بدين ا٤بنورة ،ط ،1بدأت 1988ـ ،كانتهت 2009ـ.
 .81صحيح مسلم ،مسلم بن ا٢بجاجٙ ،بقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الَباث العريب ،بّبكت.

 .82ادلسند ادلستخرج على صحيح مسلم ،أبو نعيم األصبهآف ،أٞبد بن عبد هللاٙ ،بقيق :دمحم حسن الشافعي،
دار الكتب العلمي  ،بّبكت ،لبناف ،ط1417 ،1ىػ1996-ـ ،رقم.)1736( :

 .83ادلسند ،ابن حنبل ،أٞبد بن دمحم الشيبآفٙ ،بقيق :خعيب األرنػؤكط ،كعػادؿ مرخػد ،كآخػركف ،إخػراؼ :عبػد
هللا الَبكي ،مؤسس الرسال  ،ط1421 ،1ىػ2001-ـ.
 .84مشارؽ األنوار على صحاح اآلاثر ،عياض بن موسى اليحصيب ،ا٤بكتب العتيق  ،كدار الَباث.
 .85ادلصباح ادلنّب يف غريب الشرح الكبّب ،الفيومي ،أٞبد بن دمحم ،ا٤بكتب العلمي  ،بّبكت.

 .86معج ػ ػ ػػم مق ػ ػ ػػاييس اللغ ػ ػ ػػة ،اب ػ ػ ػػن ف ػ ػ ػػارس ،أٞب ػ ػ ػػدٙ ،بقي ػ ػ ػػق :عب ػ ػ ػػد الس ػ ػ ػػبلـ ى ػ ػ ػػاركف ،دار الفك ػ ػ ػػر ،ب ػ ػ ػػّبكت،
1979/1399ـ.
 .87معرفة السنن واآلاثر ،البيهقي ،أٞبد بن ا٢بسْبٙ ،بقيق :عبد ا٤بعطي قلعجػي ،جامعػ الدراسػات اإلسػبلمي
كراتشي :ابكستاف ،دار قتيب  :دمشق ،دار الوفاء :ا٤بنصورة ،القاىرة ،ط1412 ،1ىػ 1991 -ـ.
 .88معرفػػة الصػػحابة ،أبػػو نعػػيم األصػػبهآف ،أٞبػػد بػػن عبػػد هللاٙ ،بقيػػق :عػػادؿ بػػن يوسػػف الع ػزازم ،دار الػػوطن
للنشر ،الرايض ،ط1419 ،1ىػ 1998 -ـ.
 .89معرفة مدار اإلسناد وبياف مكانتو يف علم علل احلديث ،ا٢بسيِب ،دمحم ٦بّب ا٣بطيب ،دار ا٤بيماف.
 .90ادلُْعلم بفوائد مسلم ،ا٤بازرم ،دمحم بن علي التميمي ،دمحم الشاذِف النيفر ،الدار التونسي للنشر.
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 .91ادلغِب ،ابن قدام  ،عبد هللا بن أٞبد ،مكتب القاىرة1388 ،ىػ 1968 -ـ.

 .92ادلفهم دلػا أشػكل مػن تلخػيص كتػاب مسػلم ،القػرطيب ،أٞبػد بػن عمػرٙ ،بقيػق٧ :بػي الػدين مسػتو ،كيوسػف
بػػدكم ،كأٞبػػد السػػيد ،ك٧بمػػود بػ َّػزاؿ ،دار ابػػن كثػػّب ،بػػّبكت ،دمشػػق ،دار الكلػػم الطيػػب ،بػػّبكت ،دمشػػق ،ط،1
1417ىػ1996-ـ.
 .93ادلنص ػػف للس ػػارؽ وادلس ػػروؽ من ػػو ،ابػػن ككي ػػع ،ا٢بسػػن بػػن علػػيٙ ،بقي ػػق :عمػػر خليف ػ  ،منشػػورات جامع ػ
قاريونس ،بنغازم،ط1994 ،1ـ.
 .94ادلنهاج الواضح للبالغة ،عوٓف ،حامد ،ا٤بكتب األزىري للَباث.
 .95ادلوطػػأ ،األصػػبحي ،مالػػك بػػن أنػػسٙ ،بقيػػق :دمحم مصػػطفى األعظمػػي ،مؤسس ػ زايػػد بػػن سػػلطاف آؿ هنيػػاف
لؤلعماؿ ا٣بّبي كاإلنساني  ،أبو ظيب ،اإلمارات ،ط1425 ،1ىػ 2004 -ـ.
 .96ميػزاف االعتػػداؿ يف نقػػد الرجػػاؿ ،الػػذىيب ،دمحم بػػن أٞبػػد بػػن قيمػػازٙ ،بقيػػق :علػػي دمحم البجػاكم ،دار ا٤بعرف ػ
للطباع كالنشر ،بّبكت ،لبناف ،ط 1382 ،1ىػ 1963 -ـ.

 .97نتائج األفكار يف ختريج أحاديث األذكار ،ابن حجر ،أٞبد بن علػي العسػقبلٓفٙ ،بقيػقٞ :بػدم عبػد اجمليػد
السلفي ،دار ابن كثّب ،ط 1429 ،2ىػ 2008 -ـ.
 .98نزىة النظػر يف توضػيح طلبػة الفكػر يف مصػطلح أىػل األثػر ،ابػن حجػر ،أٞبػد بػن علػيٙ ،بقيػق :نػور الػدين
عَب ،مطبع الصباح ،دمشق ،ط1421 ،3ىػ2000 -ـ.
ض َرة اإلغريض يف نصرة القريض ،العلػوم ،ا٤بظفػر بػن الفضػلٙ ،بقيػق :هنػى عػارؼ ،مطبوعػات ىٍ٦بمػع اللغػ
 .99نَ ْ

العربي بدمشق.

 .100نظم الفرائد دلا تضمنو حديث ذي اليدين من الفوائد ،العبلئي ،خليل بن كيكلػدم ،رسػال ماجسػتّب،
ٙبقيق :كامل خطيب الراكم ،إخراؼ :حسن الشاذِف ،مطبع األم  ،بغداد1406 ،ىػ1986 -ـ.
 .101النكػػت علػػى كتػػاب ابػػن الصػػاح ،ابػػن حجػػر ،أٞبػػد بػن علػػيٙ ،بقيػػق :ربيػػع بػػن ىػػادم ا٤بػػدخلي ،عمػػادة
البحث العلمي اب١بامع اإلسبلمي  ،ا٤بدين ا٤بنورة ،ا٤بملك العربي السعودي  ،ط1404 ،1ىػ1984-ـ.

 .102النهاية يف غريب احلديث واألثر ،ابػن األثػّب ،ا٤ببػارؾ بػن دمحمٙ ،بقيػق :طػاىر الػزاكم ٧ -بمػود الطنػاحي،
ا٤بكتب العلمي  ،بّبكت1399 ،ىػ1979-ـ.
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ضًاخ االجتٓاد املماصذ٘
انذكتٕر حًاد يحًذ إتراْٛى
أشتاذ الفقه وأصىله اإلاصاعد بجامعة الطائف-الصعىدية

مقدمة :

ا٢بمػػد ﵁ رب العػػا٤بْب  ،كالصػػبلة كالسػػبلـ علػػى سػػيدان دمحم خػػات النبيػػنب ،كإمػػاـ الفقهػػاء كاجملتهػػدين ،كسػػيد
ا٣بلق أٝبعْب  ،كعلى آلو كصحبو كمن تبعو كاىتدل هبديو إُف يوـ الدين  ،كبعد ،
ف ػػإف للعلم ػػاء عن ػػد فه ػػم النص ػػوص  ،كإص ػػدار األحك ػػاـ ا٘باى ػػات ك٠ب ػػات ٨بتلف ػ  ،ك ػػل عل ػػى حس ػػب علم ػػو
كأكلوايتػػو  ،فمػػنهم مػػن يوجػػو اىتمامػػو كتركيػػزه األكػػرب علػػى األلفػاظ كا٤ببػػآف  ،كمػػا تتضػػمنو مػػن دالالت لغويػ ،دكف
االلتفات إُف ا٤بعآف كالغاايت كا٤بقاصد الٍب يريدىا صاحب النص من كراء كبلمو.
كمػػنهم مػػن يهػػتم اب٤بعػػآف كا٤بقاصػػد الػػٍب يريػػدىا ا٤بشػػرع مػػن كػػل نػػص كمػػن كػػل حكػػم  ،كىف الوقػػت نفسػػو ال يهمػػل
األلفػاظ  ،بػل يهػتم هبػا  ،كينظػر إليهػا بعػْب االعتبػار  ،كلكػن علػى أسػاس أهنػا كسػائل لفهػم كإدراؾ غايػ ا٤بػتكلم  ،ال علػػى
أساس أهنا غاايت يف حد ذااها .
()1
يقوؿ ابن القيم رٞبو هللا ":كاأللفاظ ليست تعبدي ،كالعارؼ يقوؿ  :ماذا أراد ؟ كاللفظي يقوؿ  :ماذا قاؿ؟" .
ك٫بن اآلف يف أمس ا٢باج إُف ىذا االجتهاد  ،اجتهاد ا٤بقاصد الذم يراعي مقاصد النصوص كأسراىا عند التعامل
معها كاالستدالؿ هبا ،كينظر إُف كل نص  ،كإُف كل حكم يف الشريع  ،على أف لو مقصدان نبيبلن ،كىو جلب مصػلح أك
دفػػع مضػػرة  ،كينظػػر إُف الػػدين اإلسػػبلمي كلػػو – خػريع كعقيػػدة – علػػى أف لػػو مقصػػدان أساسػػيان  ،أال كىػو ٙبقيػػق الرٞبػ ؛
لقولو تعاُف  " :كما أرسلناؾ إال رٞب للعا٤بْب " [ األنبياء  .] 108كاعتبار ا٤بقاصد عند االجتهػاد أىػم األسػباب إلصػاب
ا٢بق كتقليل االختبلؼ  ،فقد نقل السيوطي عن اإلمػاـ الغػزاِف رٞبػو هللا أنػو قػاؿ يف كتابػو ( حقيقػ القػولْب )  " :مقاصػد
الشرع قبل اجملتهدين من توجو إُف جه منها أصاب ا٢بق " (. )2
كقػػد جعػػل اإلمػػاـ الشػػاطيب رٞبػػو هللا معرف ػ ا٤بقاصػػد نصػػف أسػػباب خػػركط االجتهػػاد فقػػاؿ  " :كإ٭بػػا ٙبصػػل درج ػ
االجتهاد ٤بن اتصف بوصفْب :

أحدٮبا  :فهم مقاصد الشريع على كما٥با.
كالثآف  :التمكن من االستنباط بناء على فهمو فيها ! ؟ " (. )3

- 1إعبلـ ا٤بوقعْب . 119/1
 -2الرد على من أخلد إُف األرض كجهل أف االجتهاد ىف كل عصر فرض ص . 182
 -3ا٤بوافقات 106 ، 105/4
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ىػػذا  ،كاالجتهػػاد ا٤بقاصػػدم لػػو أصػػوؿ يرتكػػز أك يقػػوـ عليهػػا  ،كلػػو ٠بػػات يتصػػف هبػػا  ،كقػػد ٙبػػدثت عػػن أصػػولو ىف
ٕبثػػي ( مراعػػاة مقاصػػد الش ػريع يف ا٤بػػذىب ا٢بنبلػػي )( ، )1كذكػػرت أف أصػػوؿ ا٤بقاصػػد ثبلث ػ ك ىػػي  :تعليػػل األحكػػاـ،
كاإلٲباف أبف لكل حكم عل كمقصدان  ،كا ألصل الثآف  :مراعاة ا٤بصاٌف  ،كالثالث النظر إُف مآالت األفعاؿ كاعتبارىا.

ك أمػػا ىػػذا البحػػث فػػإنُب أحػػاكؿ فيػػو – قػػدر اسػػتطاعٍب كاجتهػػادم – اسػػتنباط كبيػػاف أىػػم ٠بػػات االجتهػػاد
ا٤بقاصدم  ،حٌب نتعرؼ عليها  ،كنستفيد منها  ،كنفهم ديننا حق الفهم  ،دكف إفراط أك تفريط .
كلقد جاء ىذا البحث – بعد ىذه ا٤بقدم – يف ست مباحث  ،على النحو اآلتى :
ا٤ببحث األكؿ  :فهم النصوص ا١بزئي يف ضوء القواعد الكلي .
ا٤ببحث الثآف  :مراعاة فق األكلوايت .
ا٤ببحث الثالث  :ا٤بوازن بْب ا٤بصاٌف .
ا٤ببحث الرابع  :مراعاة ا٢باج .
ا٤ببحث ا٣بامس  :مراعاة أحواؿ الناس ككاقعهم .
ا٤ببحث السادس  :التيسّب كرفع ا٢برج .

كبعد  ،فهذا ٕبثي أقدمػو للقػارئ الكػرٔف  ،فمػا كػاف مػن توفيػق فمػن فضػل هللا عل َّػى  ،كمػا كػاف مػن سػهوا أك تقصػّب
فمِب كمن الشيطاف  ،كأسأؿ هللا عز كجل أف ٯبعل ىذا العمل خالصان لوجهو الكرٔف  ،كأف ينفع بو اإلسبلـ كا٤بسلمْب .

كهللا يقوؿ ا٢بق كىو يهدل السبيل .


ادلبحث األوؿ

فهم النصوص اجلزئية يف ضوء النصوص الكلية والقواعد العامة

االجتهاد ا٤بقاصدم ينظر اُف نصوص الشريع كقواعدىا كأحكامها على أهنا كل مَبابط كمتكامل فيفهم
النصوص ا١بزئي كيفسرىا يف ضوء النصوص كالقواعد الكلي فّبد ا١بزئي إُف الكلي كالفرع إُف األصل ،فهو ال
يلغي نصا أك يهدر قاعدة أك مصلح .فمن أراد أف يفقو الشريع حقا كيعرفها على حقيقتها كما أراد منز٥با ككما
دعا إليها رسوؿ هللا ( ملسو هيلع هللا ىلص ) ككما فهمها أصحابو كاتبيعهم إبحساف ،فإف عليو أف ينظر يف نصوصها كأحكامها
نظرة مشولي كأف ٯبمع بْب بعضها البعض،كأال ينظر إليها نظرة ٦بزأة مبعثرة ،ال رابط بينها كال صل .
مثاالف للتوضيح :

 -1إجارة الفحل للضراب:

عن ابن عمر أف" النيب (ملسو هيلع هللا ىلص) هنى عن عسب الفحل" ()2كعن جابر هنع هللا يضر قاؿ":هنى رسوؿ هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) عن
بيع ضراب الفحل"(.)3
 -1رسال دكتوراه  ،كلي دار العلوـ – جامع القاىرة .
- 2ركاه البصارم(كتاب اإلجارة-ابب عسب الفحل) ( 122/3 )2284
-3ركاه مسلم (كتاب ا٤بساقاة-ابب ٙبرٔف بيع فضل ا٤باء) (1197/3 )1565
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كعسب الفحل ضرابو ،كبيعو ك أخذ عوضو )1(.
فظاىر ىذين ا٢بديثْب يدؿ على عدـ جواز أخذ العوض على ضراب الفحل،كلكن العمل بذلك يؤدم إُف
ضرر،كىو امتناع أصحاب الفحوؿ عن السماح للناس ابستصدامها يف الضراب ؛ألف الضراب يؤثر على تسمْب
الفحوؿ كيؤدم إُف نقصاف ٢بمها٩ ،با ٯبعلها ٙبتاج إُف مزيد من العلف كالتكلف ،كبذلك ال ٯبد الناس من يقدـ
٥بم فحوال للضراب ابجملاف ،فيقع عليهم الضرر كتقل الثركة ا٢بيواني .
كعند النظر يف نصوص الشريع الكلي كقواعدىا كمقاصدىا العام سنجد أف األخذ هبذا العموـ يتعارض معها،
كعليو فإنو من ا٤بمكن ٞبل النهي يف ا٢بديثْب السابقْب على التنزيو ٤با يف ىذه ا٤بعامل من غرر ،أك ٞبلو على حال اخَباط
اللقاح ،كبذلك ٲبكن القوؿ ٔبواز أخذ األجر على ضراب الفحل ،كٞبل معامل الناس الٍب اعتادكا عليها كال غُب ٥بم عنها
على الصح ال البطبلف.
كمن النصوص كالقواعد العام الٍب تتعارض مع عموـ ىذين ا٢بديثْب ما أييت:
ِ ِ
ِ َّ ِ ِ ِ
يم" [ا٢بج]78:
-1قولو تعاُف َ ":وَما َج َع َل َعلَْي ُك ْم ِيف ال ّدي ِن م ْن َح َر ٍج ملةَ أَبي ُك ْم إبْػ َراى َ
 -2قولو تعاُف ":يُ ِري ُد َّ
اَّللُ بِ ُك ُم الْيُ ْس َر َوَال يُ ِري ُد بِ ُك ُم ال ُْع ْس َر" (البقرة)185
2
 -3قولو (ملسو هيلع هللا ىلص)":ال ضرر كال ضرار"( )
 -4القاعدة الشرعي الٍب يشهد ٥با كثّب من نصوص الشريع كىي أف "األصل يف ا٤بعامبلت االلتفات إُف ا٤بعآف
كمراعاة ا٤بصاٌف"()3
-5كما أنو يتعارض مع مقصد حفظ ا٤باؿ الذم ىو من ا٤بقاصد الضركري للشريع اإلسبلمي .
ىذا ،كقد حكي عن اإلماـ مالك كاإلماـ أبو ا٣بطاب ا٢بنبلي جواز إجارة الفحل للضراب()4

-4مّباث ادلسلم من غّب ادلسلم:
قاؿ (ملسو هيلع هللا ىلص) ":ال يرث ا٤بسلم الكافر  ،كال الكافر ا٤بسلم"()5
أخذ ٝبهور الفقهاء هبذا ا٢بديث ،كذىبوا إُف أف ا٤بسلم ال يرث الكافر ،كما أف الكافر ال يرث ا٤بسلم،كىذا الرأم
6
مركم عن ا٣بلفاء الراخدين ،كإليو ذىب األئم األربع .
كركم عن عمر كمعاذ كمعاكي مهنع هللا يضر  ،أهنم كرثوا ا٤بسلم من الكافر كَف يورثوا الكافر من ا٤بسلم ،كحكي ذلك عن دمحم
بن ا٢بنفي ،كعلي بن ا٢بسْب ،كسعيد بن ا٤بسيب ،كمسركؽ ،كعبد هللا بن معقل،كالشعيب  ،كٰبٓب بن يعمر ،
كإسحاؽ)1(.
 -1انظر :ا٤بغِب 302/6كفتح البارم 461/4
- 2أخرجو مالك(كتاب األقضي -ابب القضاء يف ا٤برفق) ،225/1 )297كأخرجو أٞبد يف ا٤بسند (، 313/1 )2867كابن ماجو (كتاب
األحكاـ-ابب من بُب يف حقو ما يضر جاره) (،430/3 ،)2340كا٢باكم ،58/2كقاؿ :صحيح على خرط مسلم ككافقو الذىيب ،كصححو
األلبآف يف الصحيح ()250
- 3انظر :مراعاة مقاصد الشريع يف ا٤بذىب ا٢بنبلي ص51
 - 4ا٤بدكن ص ،401كا٤بغِب 302/6
 - 5ركاه البصارم (كتاب الفرائض-ابب ال يرث ا٤بسلم الكافر)194/8 )6764(،
- 6ا٤ببسوط ،30/30بداي اجملتهد ،287/2األـ ،301/1ا٤بغِب 154/9
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كقد عرض اإلماـ ابن القيم ٥بذه القضي يف كتابو (أحكاـ أىل الذم ) كرجح ىذا الرأم كنقل عن خيصو ابن تيمي
2
كبلما نفيسا يف ذلك.

ىذا كإذا رجعنا إُف النصوص كالقواعد كا٤بقاصد العام للشريع سنجد أهنا تؤيد جواز أف يرث ا٤بسلم من
الكافر،كذلك أنو قد ثيبت ابلسن ا٤بتواترة أف النيب ( ملسو هيلع هللا ىلص )كاف ٯبرم الزاندق ا٤بنافقْب يف األحكاـ الظاىرة ٦برل
أيب كغّبه ٩بن خهد القرآف بنفاقهم ،كهنى الرسوؿ (صلى هللا عليو
ا٤بسلمْب،فّبثوف كيورثوف ،كقد مات عبد هللا بن ٌ
ىيب ابنيو،كَف أيخذ النيب(
كسلم )عن الصبلة عليو كاالستغفار لو ،ككًرثىهم كرثتهم ا٤بؤمنوف،كما كرث ى
عبد هللا بن أ ٌ
ملسو هيلع هللا ىلص) من ترك أحد من ا٤بنافقْب خيئا،كال جعل خيئا من ذلك فيئا،بل أعطاه لورثتهم،كىذا أمر معلوـ بيقن)3(.
فعلًم أف ا٤بّباث مداره على النصرة الظاىرة ،ال على إٲباف القلوب كا٤بواالة الباطن .كا٤بنافقوف يف الظاىر
ي
ينصركف ا٤بسلمْب على أعدائهم ،كإف كانوا من كجو آخر يفعلوف خبلؼ ذلك فا٤بّباث مبناه على األمور الظاىرة
ال على ما يف القلوب .
كقد ٞبل طائف من العلماء قوؿ النيب (ملسو هيلع هللا ىلص )  " :ال يقتل مسلم بكافر"( )4على ا٢بريب دكف الذمي ،كال
ريب أف يف ٞبل قولو":اليرث ا٤بسلم الكافر"على ا٢بريب أكُف كأقرب ٧بمبل،فإف يف توريث ا٤بسلمْب منهم ترغيبا يف
اإلسبلـ ٤بن أراد الدخوؿ فيو من أىل الذم ،فإف كثّبا منهم ٲبنعهم من الدخوؿ يف اإلسبلـ خوؼ أف ٲبوت
أقارهبم ك٥بم أمواؿ فبل يرثوف منهم خيئا .كقد ٠بعنا ذلك من غّب كاحد منهم خفاىا ،فإذا علم أف إسبلمو ال
يسقط مّباثو ضعف ا٤بانع من اإلسبلـ كصارت رغبتو فيو قوي .كىذا كحده كاؼ يف التصصيص .كىم ٱبصوف
العموـ ٗبا ىو دكف ذلك بكثّب،فإف ىذه مصلح ظاىرة يشهد ٥با الشرع ابالعتبار يف كثّب من تصرفاتو ،كقد
تكوف مصلحتها أعظم من مصلح نكاح نسائهم ،كليس ىذا ٩با ٱبالف األصوؿ ،فإف أىل الذم إ٭با ينصرىم
كيقاتل عنهم ا٤بسلموف كيفتدكف أسراىم ،كا٤بّباث يستحق ابلنصرة ،فّبثهم ا٤بسلموف،كىم ال ينصركف ا٤بسلمْب فبل
يرثوهنم ،فإف أصل ا٤بّباث ليس ىو ٗبواالة القلوب ،كلو كاف ىذا معتربا فيو كاف ا٤بنافقوف ال يرثوف كال يورثوف .كقد
مضت السن أبهنم يرثوف كيورثوف)5(.
فالقوؿ بتوريث ا٤بسلم من غّب ا٤بسلم يوافق مقاصد الشريع يف حفظ الدين بتأليف القلوب كزكاؿ ا٤بانع من
عدـ الدخوؿ فيو خوفا من ا٢برماف من ا٤بّباث ،كيوافقها أيضا يف حفظ ا٤باؿ كجعلو يف أيدم ا٤بسلمْب ال يف يد
غّب ا٤بسلمْب الذين قد يرصدكنو ٢برب ا٤بسلمْب.
ك٩با يتصل هبذه السم أيضا مسأل ٝبع النصوص الواردة يف ا٤بوضوع الواحد كالتوفيق بينها .كيف السطور
اآلتي خيء من البياف حوؿ ىذه ا٤بسأل
 - 1ا٤بغِب. 154/9كقاؿ ":ليس ٗبوثوؽ بو عنهم ،فإف أٞبد قاؿ:ليس بْب الناس اختبلؼ يف أف ا٤بسلم ال يرث الكافر"
- 2انظر :أحكاـ أىل الذم ص 333
- 3السابق
-4أخرجو البصارم (كتاب الدايت-ابب اليقتل ا٤بسلم ابلكافر) . 16/9 )6915
 -5أحكاـ أىل الذم ص 323كما بعدىا
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رتع النصوص الواردة يف ادلوضوع الواحد والتوفيق بينها:

لكي نصل إُف أحكاـ صحيح ٯبب أف ٪بمع ٝبيع النصوص الصحيح يف ا٤بوضوع الواحد كندرسها
كنفهمها يف ضوء القواعد كا٤بقاصد العام للشريع ،كنرد ا٤بتشابو إُف ا﵀كم ،ك٫بمل ا٤بطلق على ا٤بقيد ،ك٬بصص
العاـ ٗبا ٱبصصو .
مثاؿ توضيحي :
طلب الوالايت العامة وادلناصب:
عن أيب موسى ،هنع هللا يضر ،قاؿ :دخلت على النيب ملسو هيلع هللا ىلص أان كرجبلف من قومي ،فقاؿ أحد الرجلْب :أمران اي رسوؿ
هللا ،كقاؿ اآلخر مثلو ،فقاؿ":إان النوِف ىذا األمر أحدا سألو أك حرص عليو "()1
ككرد عنو (ملسو هيلع هللا ىلص ) أنو قاؿ ":اي عبد هللا بن ٠برة ال تسأؿ اإلمارة ؛فإنك عن أكتيتها عن مسأل ككلت أليها
،كإف أكتيتها عن غّب مسأل أعنت عليها "()2
فعموـ ىذين ا٢بديثْب يدؿ على عدـ جواز طلب الوالايت أك ا٤بناصب القيادي ،كلكننا ٪بد يف نصوص
أخرل ما يبيح طلب الوالي ،كمن ىذه النصوص قولو تعاُف عن سيدان يوسف عليو السبلـ ":قاؿ اجعلِب على
خزائن األرض إٓف حفيظ عليم" [يوسف]55 :كقد استجاب لسيدان يوسف عليو السبلـ ا٤بلك ككاله الوزارة
كأعانو هللا كقاـ هبا خّب قياـ كٙبقق الرخاء على يديو.
كمن ىنا يتبْب لنا أف النهي عن طلب اإلمارة ليس على العموـ كال يف كل ا٢باالت كال كل الظركؼ ،كلكنو-من
خبلؿ التأمل يف ا٤بقصد من النهي –يكوف يف حاالت الطمع كا١بشع كحب السلط للمصلح الشصصي ،كأما إذا انتفت
ىذه ا٤بقاصد السيئ ،ككاف طلبها من أجل ا٤بصلح العام ،كرأل الشصص يف نفسو الكفاءة كاألمان البلزمتْب لتوِف
السلط كٞبل األمان  ،فبل مانع يف ىذه ا٢بال ،بل يكوف مأجورا على مقصده ا٢بسن.كهللا أعلم.



ادلبحث الثاين

مراعاة فقو األولوايت

االجتهػػاد ا٤بقاصػػدم يػػؤمن أف أحكػػاـ الشػريع كا٤بصػػاٌف كا٤بفاسػػد ليسػػت علػػى درج ػ كاحػػدة ىف األٮبي ػ ،كإ٭با
بينها تفاكت كترتيب ينبغي أف يراعى يف العمل كأف يوضع ىف االعتبار.
فالطاعات فيها األركاف كالفركض كا٤بسػتحبات  ،كا٤بعاصػي فيهػا أكػرب الكبائر،كالكبػائر ،كالصػغائر  ،كا٤بصػاٌف
فيها الضركرم ،كا٢باجي ،كالتحسيِب  ،كاألصلي ،كالتابع أك ا٤بكمل  ،كبْب كل ذلك تفاكت كبّب.
كاال جتهػػاد ا٤بقاصػػدم يػػؤمن بػػذلك كلػػو  ،كيراعيػػو ىف االجتهػػاد  ،فيقػػدـ مػػا حقػػو التقػػدٔف  ،كيػػؤخر مػػا حقػػو
التأخّب كيضع كل خيء يف موضعو الذم يليق بو  ،كال يكرب الصغّب  ،كال يهوف ا٣بطّب .
 - 1ركاه البصارم(كتاب األحكاـ-ابب ما يكره من ا٢برص على اإلمارة) (،80/9)7149كمسلم (كتاب اإلمارة-ابب النهي عن طلب
اإلمارة) (1456/3)1733
 - 2ركاه البصارم(كتاب اإلحكاـ-ابب من َف يسأؿ اإلمارة أعانو هللا) (159/8 )6622
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كىناؾ أدل كثّبة من القرآف كالسن تؤكد أف األعماؿ كا٤بصاٌف متفاكتو فيما بينها  ،كإليك ىذه األدل :

األدلة على أف األعماؿ وادلصاح بينها تفاوت وتفاضل :

ىف القرآف الكرٔف كالسن النبوي أدل كثّبة تؤكد أف األعماؿ كا٤بصػاٌف بينهػا تفػاكت كتفاضػل ىف األٮبيػ كا٣بطػر
كأف ا٤بطلوب مراعاة ىذا التفاكت كالبدء ابألعلى مرتب  .كمن ىذه األدل :

أوالً  :ىف جانب الطاعات :

ِ ِ
ِ
 -1قولو تعػاُف  " :أَجعلْتم ِس َقايةَ ا ْحل ِ ِ
ِِ
اىػ َد ِيف
آم َػن ِاب ََّّلل َوالْيَػ ْػوـ ْاآلخػ ِر َو َج َ
ارةَ ال َْم ْسجد ا ْحلََر ِاـ َك َم ْػن َ
ََ ُْ َ َ ّ
اج َوع َم َ
اَّللِ
اَّلل َال يسػتػوو َف ِع ْنػ َد َِّ
سػبِ ِ ِ
ِ
ِ
اَّللُ َال يَػ ْهػ ِػدي الْ َقػ ْػوَـ الظَّػػال ِم َ َّ
اىػ ُدوا ِيف َسػبِ ِ
يل َّ
اَّلل َو َّ
ػاج ُروا َو َج َ
آمنُػػوا َو َىػ َ
ين َ
َ
ْب الػذ َ
يل َّ َ ْ َ ُ
ِ
ِ
ٰ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِأب َْم َواذل ْم َوأَنْػ ُفس ِه ْم أَ ْعظَ ُم َد َر َجةً ع ْن َد َّ
ك ُى ُم الْ َفائ ُزو َف " [ التوب .] 20 ، 19 :
اَّلل َوأُولَئ َ
فػػدلت اآلي ػ السػػابق علػػى أف ا١بهػػاد يف سػػبيل هللا أفضػػل مػػن التفػػرغ لسػػقاي ا٢بجػػاج كالصػػبلة يف ا٤بسػػجد
ا٢براـ.
 -2عن ابن عباس رضي هللا عنهما أف النيب ( ملسو هيلع هللا ىلص ) بعث معاذا هنع هللا يضر إُف اليمن فقاؿ :
" إنػػك أتيت قوم ػان مػػن أىػػل الكتػػاب فلػػيكن أكؿ ماتػػدعوىم إليػػو خػػهادة أف ال إلػػو إال هللا  ،فػػإف ىػػم أطػػاعوؾ
لػػذلك فػػاعلمهم أف هللا افػػَبض علػػيهم ٟبػػس صػػلوات يف كػػل يػػوـ كليلػ  ،فػػإف ىػػم أطػػاعوؾ لػػذلك فػػأعلمهم أف هللا
()1
افَبض عليهم صدق تؤخذ من أغنيائهم فَبد على فقرائهم " ...
دؿ ا٢بديث على تفاضل األعماؿ كتفاكاها يف األكلوي فأكؿ األمور ىو التوحيد مث الصبلة مث الزكاة.
 -3قولو ( ملسو هيلع هللا ىلص )  " :اإلٲباف بضع كسبعوف خعب أعبلىا قوؿ ال إلو إال هللا كأدانىا إماط األذل عن الطريق
()2
كا٢بياء خعب من اإلٲباف ".
فليسػػت خػػعب اإلٲبػػاف مركػػوـ بعضػػها فػػوؽ بعػػض  ،كليسػػت يف درجػ كاحػػدة أك يف مكانػ كاحػػدة  ،بػػل ىػػي
متفاكت ا٣بطر كالقيم  ،كلكل منها كضع كقدر ال يعدكه.
()3
 -4قولو ملسو هيلع هللا ىلص  " :صبلة ا١بماع تفضل صبلة الفذ بسبع كعشرين درج " .
()4
 -5قولو ملسو هيلع هللا ىلص  " :فضل العاَف على العابد كفضلي على أدانكم " .
 -6ما كرد عن ابن مسعود أنو قاؿ  :سألت رسوؿ هللا ( ملسو هيلع هللا ىلص ) أم األعماؿ أحب إُف هللا ؟

 -1ركاه البصارل(كتاب ا٤بغازم-ابب بعث أيب موسى كمعاذ إُف اليمن) (205/5 )4347
 -2ركاه البصارم (كتاب اإلٲباف – ابب أمور اإلٲباف ) (ح ،11/1 )9ك مسلم(كتاب اإلٲباف-ابب بياف عدد خعب اإلٲباف)57( )....
63/1
- 3أخرجو البصارل ( كتاب األذاف – ابب صبلة ا١بمع ) ( ،165/1 )645كمسلم ىف (كتاب ا٤بساجد-بلب فضل صبلة ا١بماع )
)649(.
 -4ركاه الطربآف يف ا٤بعجم الكبّب(،)7836كالدرامي،يف :ا٤بقدم ،ابب من قاؿ العلم من ا٣بشي .كصححو الشيخ األلبآف يف صحيح ا١بامع
الصغّب ()4214
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قػػا ؿ  " :الصػػبلة علػػى كقتهػػا " قلػػت  :مث أم ؟ قػػاؿ  " :بػػر الوالػػدين " قلػػت  :مث أم ؟ قػػاؿ  " :ا١بهػػاد يف
()1
سبيل هللا " .
كىذا يدؿ على حرص الصحاب الكراـ على معرف أفضل األعماؿ كأكالىا  ،ليتقربوا هبا إُف هللا تعاُف .

اثنياً  :يف رلاؿ ادلعاصي :

٪بد يف القرآف الكرٔف كالسن نصوصان كثّبة تدؿ على أف ا٤بعاصي ليست على درجػ كاحػدة كإ٭بػا ىػي متفاكتػو
تفاكاتن كبّبان  ،ففيها الصغّب كالكبّب كاألكرب  ،كمن ىذه النصوص :
 -1قولو تعاُف ":كلكن هللا حبب إليكم اإلٲباف كزينو يف قلوبكم ككره إليكم الكفر كالفسوؽ كالعصياف أكلئك
ىم الراخدكف " [ ا٢بجرات  .] 7 :فقسم ا٤بعاصي إُف كفر كفسوؽ كعصياف.
 -2قولػػو عػػز كجػػل  " :إف ٘بتنب ػوا كبػػائر مػػا تنهػػوف عنػػو نكفػػر عػػنكم سػػيئاتكم كنػػدخلكم مػػدخبلن كرٲبػػا " [
النساء .] 31 :
 -3قولػػو ( ملسو هيلع هللا ىلص )  " :أال أنبػػئكم أبكػػرب الكبػػائر " ثػػبلاثن – قػػالوا بلػػى اي رسػػوؿ هللا  ،قػػاؿ  " :اإلخ ػراؾ اب﵁
()2
كعقوؽ الوالدين " ككاف متكئان فجلس فقاؿ  " :أال كقوؿ الزكر  ،أال كخهادة الزكر "

 -4عػػن عبػػد هللا بػػن مسػػعود أنػػو قػػاؿ للنػػيب ( ملسو هيلع هللا ىلص )  :أم الػػذنب أعظػػم عنػػد هللا تعػػاُف ؟ قػػاؿ  " :أف

٘بعل ﵁ ندان كىو خلقك " قػاؿ  :مث أم ؟ قػاؿ  " :أف تقتػل كلػدؾ خشػي أف يطعػم معػك " قػاؿ  :مث أم ؟
()3
قاؿ  " :أف تزآف حليل جارؾ " .

فهذه النصػوص – كغّبىػا كثػّب – تػدؿ علػى أف الطاعػات كا٤بصػاٌف ككػذلك ا٤بعاصػي كا٤بضػار  ،ليسػت علػى
تفاكات بليغنا  ،كعلينا أف نراعي ىذا التفاكت عند العمل .
درج كاحدة  ،كإ٭با ىي متفاكتو ن

حاجة أمتنا اآلف إىل فقو األولوايت:

إف أمتنػػا اإلسػػبلمي اآلف يف أخػػد ا٢باج ػ إُف فقػػو األكلػػوايت ؛ ألف النػػاظر إُف حيػػاة ا٤بسػػلمْب ٯبػػد أف مي ػزاف
األكلوايت فيها ٨بتل أٲبا اختبلؿ  ،كٯبد ىذا االختبلؿ يشمل جوانب ا٢بياة ا٤بصتلفػ  ،اجتماعيػ  ،أك اقتصػادي ،
أك سياسي  ،أك ديني ،كيراه أيضان ال يقتصر على عواـ ا٤بسػلمْب فقػط  ،بػل يشػمل ا٤بتػدينْب مػنهم أك ا٤بنتسػبْب إُف
التدين  ،كفيما أييت بعض مظاىر ىذا االختبلؿ :

بعض مظاىر اختالؿ ميزاف األولوايت ىف األمة :

كثّبا من الناس اآلف يشغل نفسو كيشغل الناس أبمور فرعي خبلفيػ يسػّبة مثػل :اللحيػ  ،كتقصػّب
 -1فنجد ن
الثيػػاب ،كالنقػػاب  ،كا٤بوسػػيقى  ،ك٫بػػو ذلػػك  ،كقػػد يقػػيم معػػارؾ حاميػ الػػوطيس علػػى مثػػل ىػػذه ا٤بسػػائل  ،مػػع أهنػػا
- 1ركاه البصارم (كتاب مواقيت الصبلة –ابب فضل الصبلة لوقتها ) (. 113/1 )527
- 2أخرجو البصارل ( كتاب الشهادات – ابب ما قيل ىف خهادة الزكر ) ( ، )2654كمسلم ىف ( كتاب اإلٲباف  ،ابب الكبائر ).
(64/1)174
 -3البصارل ( كتاب التفسّب  ،ابب قولو تعاُف  " :فبل ٘بعلوا ﵁ أندادان كأنتم تعلموف " ( ،18/6)4477كمسلم ( كتاب اإلٲباف  ،ابب كوف
الشرؾ أقبح الذنوب ) 90/1 )141(.
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مسائل ليسػت مػن أصػوؿ الػدين كال مػن أصػوؿ العقيػدة أك أركػاف اإلسػبلـ األساسػي  ،كإ٭بػا ىػي مسػائل خبلفيػ ،
ا٣ببلؼ فيها معترب كال ٯبوز اإلنكػار علػى ا٤بصػالف فيهػا ؛ ألف العلمػاء األجػبلء اختلفػوا فيهػا كَف ٯبمعػوا علػى رأل
كاحد فيها.
تقاـ ا٤بعارؾ من أجل ىذه ا٤بسائل  ،يف حْب ٪بد إٮباالن ألمور أصولي كقضااي كربل ٛبس جوىر الدين كحيػاة
األمػ  ،مثػػل بنػػاء العقيػدة الصػػحيح  ،كتقويػ أركػػاف اإلسػبلـ  ،كمقاكمػ الظلػػم كالفسػاد  ،كتطبيػػق الشػريع  ،كٙبريػػر
األقصى  ،كنصػرة ا٤بظلػومْب  ،كحفػظ نظػاـ األمػ  ،كالنهػوض هبػا مػن كبواهػا يف ٦بػاؿ السياسػ كاالقتصػاد كالتعلػيم ،
كحفظ الضركرايت  :الدين كالػنفس كالعقػل كالنسػل كالنسػب كالعػرض كا٤بػاؿ  ،كغػّب ذلػك مػن قضػااي كػربل ٛ ،بػس
جوىر الدين كٙبفظ كياف األم .
فعلينػػا أف ٪بعػػل األكلوي ػ لؤلصػػوؿ كالكليػػات كالقضػػااي ا٤بص ػّبي الكػػربل الػػٍب تتعلػػق بوجػػود األم ػ كال ننشػػغل
عنها اب٤بسائل الفرعي اليسّبة .
 -4العناية ابلشكل وادلظهر أكثر من العناية ابجلوىر أو ادلضموف :
من مظاىر اختبلؿ ميزاف األكلوايت يف األم ما نراه عند كثّب مػن النػاس مػن مبالغػ كبػّبة يف العنايػ ابلشػكل
كا٤بظهر كإٮباؿ للجوىر أك ا٤بضموف  ،أك عناي ابأللفاظ كا٤ببآف كإٮباؿ للمقاصد كا٤بعآف  .كمن ذلك :
ػّبا اب٥بيئ ػػات كالشػػكليات مث ػػل  :البسػػمل  ،ى ػػل ٯبه ػػر هبػػا أـ ال ؟ الن ػػزكؿ يك ػػوف
يف الصػػبلة ٪ب ػػد اخػ ن
ػتغاال كب ػ ن
ابليػػدين أـ ابلػػركبتْب ؟ األصػػبع يف التشػػهد  ،ىػػل ٙبػػرؾ أـ ال ؟ ا٤بسػػبح كا٤بصػػافح بعػػد الصػػبلة ٮبػػا بدع ػ أـ ال ؟
٪بد اختغاالن كبّبان ٗبثل ىذه األمور  ،كقد تقاـ الدنيا كال تقعد من أجلها  ،يف حْب ٪بد ىؤالء يغفلوف عن ا٣بضػوع
ك ا٣بشػػوع كالتػػدبر كإهنػػاء الصػػبلة عػػن ا٤بنكر،مػػع أف ىػػذه األمػػور ىػػي جػػوىر الصػػبلة كمقاصػػدىا األساسػػي الػػٍب
خرعت الصبلة من أجلها .
كمثػػاؿ ذلػػك أيضػان  ،إننػػا نبلحػػظ بعػػض النػػاس عنػػد قػراءة القػػرآف أك ٠باعػػو يتشػػددكف كثػّبان ىف تطبيػػق أحكػػاـ
ػّبا لتػدبر القػرآف
التجويد مثل ٨بارج ا٢بركؼ كالتفصيم كالَبقيق كأحكاـ ا٤بدكد  ،ك٫بو ذلػك  ،يف حػْب ٪بػد إٮبػاالن كب ن
كالعمل بو اللذين ٮبا أىم مقاصد القرآف الكرٔف .
أانسػا يبػػالغوف يف االىتمػاـ بشػكل الثػوب  ،طولػو كقصػره  ،كا١بلػوس علػػى
كمثػاؿ ذلػك يف العػادات :أننػا ٪بػد ن
األرض عند تناكؿ الطعاـ  ،كلعق األصابع ك٫بوه  ،كيهملوف جػوىر ىػذه األمػور كمقصػدىا  ،كىػو التواضػع كصػيان
النعم كعدـ اإلسراؼ كا٤بصيل .
ىػذا  ،كلػػيس معػػُب ذلػػك إٮبػػاؿ الشػػكل كا٥بيئػػات الظػػاىرة بػل ا٤بقصػػود ىػػو عػػدـ إعطائهػػا أكثػػر مػػن حجمهػػا،
كعدـ كضعها يف غّب موضعها  ،كعدـ االىتماـ هبا علػى حسػاب ا١بػوىر  ،فػإف االىتمػاـ ابلشػكل غالبػان مػا يكػوف
تبذيرا إال كٔبانبو حق مضيع ". 1
على حساب ا١بوىر  ،كما قاؿ معاكي هنع هللا يضر " :ما رأيت ن

 -1هناي األرب يف فنوف األدب ( 153/1القسم الثالث-ابب احتجاج البصبلء كٙبسينهم للبصل)
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فاألكُف ىو االىتماـ اب١بوىر أك ا٤بضموف كا٤بقصػد أك ا٤بعػُب  ،مث أييت بعػد ذلػك االىتمػاـ ابلشػكل أك ا٤بظهػر
()1
كاللفظ أك ا٤ببُب  ،فمن القواعد الٍب ذكرىا العلماء أف " العربة اب٤بقاصد كا٤بعآف ال األلفاظ كا٤ببآف " .
ىذا وإف للمبالغة يف الوقوؼ عند الرسوـ والظواىر والشكليات ،والتشدد يف أمرىػا آاثراً غػّب زلمػودة ،

منها :

أ -غيػػاب ا٤بقاصػػد كا٤بعػػآف كتفريػػغ العبػػادات مػػن ركحهػػا كمضػػامينها  ،فتغػػدك العبػػادات يف الغالػػب أخػػكاالن
كظواىر ال أتثّب ٥با يف السلوؾ  ،فيقرأ القرآف ببل تدبر  ،كتصلى الصبلة ببل خشوع كال تناهو عن ا٤بنكر .
ب -ضػػياع ا١بهػػود كاألكقػػات يف غػػّب مػػا ينبغػػي ضػػياعها فيػػو،كاي حبػػذا لػػو صػػرفت تلػػك ا١بهػػود يف العناي ػ
اب١بواىر كا٤بقاصد .
ج ػ -توسػػيع دائػػرة ا٣بػػبلؼ بػػْب ا٤بسػػلمْب بكثػػرة ا١بػػداؿ كالنػزاع يف أمػػور ليسػػت جوىريػ  ،كمػػا كػػاف الصػػحاب
الكراـ يعيب بعضهم على بعض عند االختبلؼ فيها.
د -سوء التقدير للمصاٌف أك ا٤بفاسػد يف بعػض الفتػاكل الشػرعي ٩بػا يػؤدم إُف فػوات مصػاٌف مهمػ أك جلػب
()2
أضرار ابلغ كنا يف غُب عنها .
 -3العناية ابلسنن وادلستحبات أكثر من العناية ابلفروض والواجبات .
مػػن ا٤بعلػػوـ كمػػن ا٤بقػػرر أف الفػػركض كالواجبػػات آكػػد ك أكُف مػػن السػػنن كا٤بسػػتحبات بكثػػّب ؛ لقولػػو تعػػاُف يف
إُف ابلنوافػل
إُف ٩با افَبضت عليو  ،كال يػزاؿ عبػدم يتقػرب َّ
إِف عبدل بشيء أحب َّ
ا٢بديث القدسي  " :ما تقرب ٌ
حٌب أحبو  ،فإذا أحببتو كنت ٠بعو الذم يسمع بو  ،كبصره الذم يبصر بو كيده الٍب يػبطش هبػا كرجلػو الػٍب ٲبشػي
()3
هبا كإف سألِب ألعطينو كلئن استعاذٓف ألعيذنو . " ...
كألف ا٤بصاٌف ا٤بَبتب علػى الفػركض كالواجبػات  ،أكثػر كأىػم بكثػّب مػن ا٤بصػاٌف ا٤بَبتبػ علػى النوافػل ،كألف مػن
ترؾ الفرائض أيمث  ،كال أمث يف ترؾ النوافل .
كفقػػو األكلػػوايت يقتضػػي منػػا أف نقػػدـ الفػػركض كالواجبػػات علػػى السػػنن كا٤بسػػتحبات  ،كأف نقػػدـ الفػػركض
األكثػر أتكيػػدان علػى غّبىػػا  ،فمػػثبلن يف العبػادات ٪بػػد أف الصػبلة ىػػي آكػػد الفػركض كمػػن أعظػم حقػػوؽ هللا علينػػا ،
()1
فقد ٠بى الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص تركها كفران حيث قاؿ  " :العهد الذم بيننا ك بينهم الصبلة فمن تركها فقد كفر " .
كذكر أهنا أكؿ ما ٰباسب عليو العبد يػوـ القيامػ فقػاؿ  " :أكؿ مػا ٰباسػب عليػو العبػد يػوـ القيامػ مػن عملػو
()2
الصبلة فإف صلحت فقد أفلح كأ٪بح كإف فسدت فقد خاب كخسر " .
 -1انظر  :أعبلـ ا٤بوقعْب .19/3
 -2انظر  :فق األكلوايت  ،دمحم الوكيلى  ،ص . 30
 -3ركاه البصارم(كتاب الرقاؽ-ابب التواضع) (. 105/8،)6502
 -1ركاه الَبمذل ( كتاب اإلٲباف  ،ابب ما جاء ىف ترؾ الصبلة ) ( ،310/4)2621كقاؿ :حديث حسن صحيح غريب ،كالنسائى ىف
الكربل ( كتاب الصبلة األكؿ– ابب ا٢بكم ىف ترؾ الصبلة )145/1 )329(.
 -2أخرجو الَبمذل كقاؿ ":حسن غريب "( كتاب الصبلة – ابب أكؿ ما ٰباسب بو العبد ، )413( ) ...كالنسائى ىف ( كتاب الصبلة
– ابب ا﵀اسب على الصبلة ) )325(.كصححو األلبآف(صحيح ابن ماجو )1425
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مث أتيت بعدىا الزكاة يف األٮبي  ،فقد قرف هللا بينها كبْب الصػبلة يف القػرآف يف ٜبانيػ كعشػرين موضػعان  ،كقاتػل
أبو بكر الصديق هنع هللا يضر من امتنع عن آدائها.
كىف ا٤بعػػامبلت كحقػػوؽ العبػػاد ٪بػػد أف أكُف الفػػركض ىػػو حفػػظ الػػدماء مث األع ػراض كاألم ػواؿ  ،فقػػد قػػاؿ (
()1
ملسو هيلع هللا ىلص) " :أكؿ ما يقضى بْب الناس يوـ القيام ىف الدماء " .
()2
كقاؿ أيضان  " :كل ا٤بسلم على ا٤بسلم حراـ دمو كمالو كعرضو " .
كينبغػػي أف نتسػػاىل يف السػػنن كالنوافػػل مػػا ال نتسػػاىل فيػػو ىف الفػػركض كالواجبػػات  ،كىػػذا ىػػو مسػػلك الشػػرع
ا٢بنيف  ،فإننا ٪بده يبيح ىف النافل مػا ال يبيحػو ىف الفػرض  ،فيجػوز صػبلة النافلػ علػى الدابػ  ،كال ٯبػوز ذلػك يف
الفريض  ،كالقياـ ركن يف الفريض كليس ركنان كال فرضان ىف النافل  ،كيشَبط ٙبديد الني من الليػل يف صػياـ الفريضػ
كأما صياـ التطوع فيجوز فيو عقد النيو بعد الفجر كأثناء النهار.
إ نذا من ا٣بطأ الكبّب اختغاؿ بعض الناس ابلسنن كالنوافل كإٮباؿ الفرائض كالواجبات  ،كما نبلحظ كثػّبان مػن
ا٤بتػػدينْب يكثػػركف مػػن النوافػػل  ،كيهملػػوف كث ػّبان مػػن الف ػرائض  ،كخاص ػ الف ػرائض االجتماعي ػ  ،مثػػل بػػر الوالػػدين ،
كصل الرحم  ،كاإلحساف إُف ا١بار كنصرة ا٤بظلوـ  ،كاألمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر .
كمثل ذلك أيضان ما ذكره صاحب يف كتػاب ( فقػو األكلػوايت ) :أننػا نػرل مػن ا٤بتػدينْب مػن يقػوـ الليػل
مث يػػذىب إُف عملػػو الػػذم يتقاضػػى عليػػو أجػ نػرا متعبنػػا  ،فػػبل يقػػوـ بواجبػػو كمػػا ينبغػػي  ،كلػػو علػػم أف إحسػػاف العمػػل
فريض " إف هللا كتب اإلحساف على كػل خػيء" ( )3كأف التفػريط فيػو خيانػ لؤلمانػ  ،كأكػل للمػاؿ – آخػر الشػهر
– ابلباطل  ،لوفر على نفسو قياـ ليلو ؛ ألنو ليس أكثر من نفل َ ،ف يلزمو هللا بو كرسولو ".
كخصوصػػا يف أايـ الصػػيف  ،فيمضػػي إُف عملػػو
كمثلػػو مػػن يصػػوـ اإلثنػػْب كا٣بمػػيس  ،فيجهػػده الصػػياـ ،
ن
ػدكدا  ،ككثػػّب مػػا يػػؤخر مصػػاٌف النػػاس بتػػأثّب الصػػياـ عليػػو ،كالصػػوـ نفػػل غػػّب كاجػػب كال الزـ  ،كإ٪بػػاز
ػدكدا مهػ ن
مكػ ن
مصاٌف ا٣بلق كاجب كالزـ .
تطوعػػا  ،كزكجهػػا خػػاىد – حاضػػر غػػّب مسػػافر – أم إبذنػػو (، )1ألف حقػػو
كقػػد هنػػى النػػيب ( ملسو هيلع هللا ىلص ) ا٤بػرأة أف تصػػوـ ن
عليها أكجب من صياـ انفل .
أيضػا حػج التطػوع  ،كعمػرة التطػوع  ،فمػن ا٤بتػدينْب مػن ٰبػج ا٢بجػ ا٣بامسػ أك العاخػػرة ...
كمثػل ذلػك ن
كىف كػػل عػػاـ يف خػػهر رمضػػاف يػػذىب للعمػػرة  ،كينفػػق ألػػوؼ ا١بنيهػػات  ...كىنػػاؾ مسػػلموف ٲبوتػػوف مػػن ا١بػػوع –
حقيقػ ال ٦بػػازان – يف بعػػض األقطػػار كالصػػوماؿ  ،كآخػػركف يتعرضػػوف لػػئلابدة ا١بماعيػ  ...كىػػم ىف حاج ػ إُف أل
معون ػ مػػن إخ ػواهنم  ،إلطعػػاـ ا١بػػائع  ،ككسػػوة العػػارم  ،كمػػداكة ا٤ب ػريض  ،كإي ػواء ا٤بشػػرد  ،ككفال ػ اليتػػيم  ،كرعاي ػ
الشيخ  ،كاألرمل كا٤بعػوؽ  ،أك لشػراء السػبلح الضػركرم  ،للػدفاع عػن الػنفس كآخػركف يتعرضػوف للغػزك التنصػّبم ،
- 1أخرجو البصارل ىف ( كتاب الرقاؽ – ابب القصاص يوـ القيام )  ،كمسلم ىف ( كتاب القسام – ابب اجملازاة )1304/2 )1678(.
 -2ركاه مسلم ( كتاب الرب كالصل – ابب ٙبرٔف ظلم ا٤بسلم كخذلو ) (1986/4 )2564
 -3صحيح مسلم ( كتاب الصيد كالذابئح – ابب األمر إبحساف الذبح كالقتل ) 1548/2 )1955( .
 -1البصارل ( كتاب النكاح  -ابب ال أتذف ا٤برأة ىف بيت زكجها أحد ) 30/7 )5195( .
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ػجدا للصػػبلة  ،كال داران للرعاي ػ  ،كال مستوص ػ نفا للعػػبلج كال مركػ نػزا للػػدعوة ...
كال ٯبػػدكف مدرس ػ للتعلػػيم  ،كال مسػ ن
علػػى حػػْب ٪بػػد سػػبعْب ىف ا٤بائ ػ مػػن ا٢بجػػاج كػػل عػػاـ ٩بػػن حج ػوا قبػػل ذلػػك  ،أم ٰبجػػوف تطوع ػان ،ينفقػػوف مئػػات
ا٤ببليْب طيب هبا أنفسهم !! كلو فقهوا دينهم كعرفوا خيئنا من فق األكلوايت  ،لقدموا إنقػاذ إخػواهنم ا٤بسػلمْب علػى
اسػػتمتاعهم الركحػػي اب٢بػػج كالعمػػرة  ،لػػو تػػدبركا لعلم ػوا أف االسػػتمتاع إبنقػػاذ ا٤بسػػلمْب أعمػػق كأعظػػم مػػن اسػػتمتاع
عارض قد يشوبو بعض التظاىر أكالرايء كصاحبو ال يشعر(. )1
 -4العناية ابلتحسينيات وادلكمالت أكثر من احلاجيات والضرورايت:

2

م ػػن ا٤بعل ػػوـ أف ا٤بص ػػاٌف تنقس ػػم إُف مص ػػاٌف ض ػػركري كمص ػػاٌف حاجيػ ػ كمص ػػاٌف ٙبس ػػيني  ،كأف ا٤بص ػػاٌف
الضركري تعترب أصوؿ ا٤بصاٌف كأٮبها  ،كأف ا٤بصاٌف ا٢باجي خادم كمكمل للضركري  ،كالتحسيني خادم كمكملػ
للحاجي  ،فالكل إ نذا حائم حوؿ الضركرايت يقويها كيكملها كٰبسنها .
كعليػػو  ،فػػإف الضػػركرايت مقدمػ علػػى ا٢باجيػػات كالتحسػػينات  ،كا٢باجيػػات مقدمػ علػػى التحسػينيات ،
لػػذا ٯبػػب أف يكػػوف االىتمػػاـ األكػػرب منصػػبنا علػػى الضػػركرايت كاألساسػػيات  ،مثػػل حفػػظ الػػدين كالػػنفس كالعقػػل
كالنسل كالنسب كالعػرض كا٤بػاؿ  ،كاألمػن  ،كاالىتمػاـ ابلصػح كالتعلػيم  ،كتػوفّب الغػذاء كا٤بسػكن  ،كا٢بيػاة الكرٲبػ
الٍب تليق ابإلنساف الذم كرمو هللا  ،كتوفّب كل ما ٰبتاج الناس إليو ٩با يدفع عػنهم ا٤بشػق كا٢بػرج مث أييت بعػد ذلػك
االىتماـ ابلتحسينيات كالكماليات .
فليس مقبوالن أف هنتم ابلتحسينيات أكثر من اىتمامنا ابلضركرايت كا٢باجيػات  ،كمػا كنػا نػراه يف ٦بتمعنػا مػن
قب ػػل م ػػن إنف ػػاؽ مب ػػالغ ىائلػ ػ ك أمػ ػواؿ طائلػ ػ عل ػػى الرايضػ ػ كالف ػػن كاإلع ػػبلـ  ،ىف ح ػػْب يش ػػكو التعل ػػيم كالص ػػح
كا٣بػػدمات األساسػػي مػػن اإلٮبػػاؿ كالتقتػػّب كنقػػص ا٢باجػػات األساسػػي الػػٍب ٛبكنهػػا مػػن أداء ا٣بػػدمات ا٤بنوط ػ هبػػا
ك٘بعلها تطور نفسها لتواكب متطلبات عصرىا .
ىذا على مستول الدكل  ،أما على مسػتول األفػراد فإننػا ٪بػد كثػّبان مػن األفػراد يقعػوف ىف ىػذا ا٣بطػأ فيهتمػوف
ابلتحسينيات أكثر من الضركرايت كا٢باجيات  ،حيث ينفقوف أمواالن طائل علػى كماليػات مثػل األجهػزة ا٢بديثػ ،
كا٤ببلبػػس األنيقػ  ،ككسػػائل اللهػػو كأمػػور الزينػ  ،كيهملػػوف جوانػػب أساسػػي ىف حيػػااهم مثػػل تػػوفّب ا٤بسػػكن البلئػػق ،
كاالىتماـ ابلصح كالتعليم ،كاإلنفاؽ على من يعولوف كرعايتهم  ،كتوفّب حياة كرٲب ٥بم حاضران كمستقببلن.
كفقو األكلوايت يفرض علينا أف نوِف كل العناي كاالىتماـ ابلضركرايت كا٢باجيات مث نبحث عػن الكماليػات
كالتحسينيات .
 -1فق األكلوايت ص . 137
 - 2ا٤بصاٌف الضركري الٍب البد منها يف قياـ مصاٌف الدين كالدنيا؛ ٕبيث إذا فقدت َف ٘بر مصاٌف الدنيا على استقام  ،بل على فساد كاهارج
كفوت حياة ،كيف األخرل فوت النجاة كا لنعيم كالرجوع اب٣بسراف.كا٤بصاٌف ا٢باجي ىي مصاٌف مفتقر إليها من حيث التوسع كرفع الضيق
ا٤بؤدم يف الغالب إُف ا٢برج ك َّ
ا٤بشق بفوت ا٤بطلوب ،فإذا َف تراع دخل على ا٤بكلفْب – على ا١بمل  -ا٢برج كا٤بشق كلكنو ال يبلغ مبلغ الفساد
العام  .كا٤بصاٌف التحسيني ىي ا٤بصاٌف الٍب ال ترقى أٮبيتها إُف مستول ا٤برتبتْب السابقتْب كلكنها مصاٌف ذات كظيف
العادم ا٤بتوقع يف ا٤بصاٌف َّ
ٙبسيني تكميلي  ،أم تكمل ا٤بصاٌف الضركريَّ كا٢باجي .فهي كما عرفها اإلماـ الشاطيب« :األخذ ٗبا يليق من ٧باسن العادات  ،ك٘بنب
األحواؿ ا٤بدنسات الٍب أتنفها العقوؿ الراجحات ،كٯبمع ذلك قسم مكارـ األخبلؽ.انظر :ا٤بوافقات 11-5/2
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 -5العناية ابلعمل ادلقصور نفعو على صاحبو أكثر من العناية ابلعمل الذى يتعدى نفعو .
كمن مظاىر اختبلؿ فقو األكلوايت أيضان عناي بعض الناس ابألعماؿ الصا٢ب الٌب يقتصر نفعها على صاحبها
مثل نوافل العبادات مػن صػبلة كصػياـ كحػج كعمػرة  ،كإٮبػاؿ أك تػرؾ األعمػاؿ الصػا٢ب الػٌب يتعػدل نفعهػا كيشػمل
غػػّب صػػاحبها  ،مثػػل القيػػاـ ابلػػدعوة كنشػػر العلػػم  ،كاألمػػر اب٤بعػػركؼ كالنهػػي عػػن ا٤بنكػػر  ،كمسػػاعدة النػػاس كقضػػاء
حوائجهم كالصلح بينهم  ،كغّب ذلك من األعماؿ النافع .
كىذه األعماؿ النافع أحب إُف هللا عز كجل  ،كأعظم أجران من األعماؿ ا٤بقصور نفعها على صػاحبها  ،كعلػى
قدر نفع العمل لآلخرين يكوف فضلو كأجره عند هللا .
وىف القرآف والسنة أدلة كثّبة تؤكد ىذا ادلبدأ  ،منها :
ػاج و ِعمػػارةَ الْمسػ ِػج ِد ا ْحلػػر ِاـ َكمػػن آمػػن ِاب َِّ
ِ
َّلل
أ -قولػػو تعػػاُف عػػن ا١بهػػاد ىف سػػبيل هللا  " :أ َ
َج َع ْلػػتُ ْم س ػ َقايَةَ ا ْحلػَ ِّ َ َ َ َ ْ
ََ َ ْ َ َ
والْيػوِـ ْاآل ِخ ِر وجاى َد ِيف سػبِ ِ ِ
اَّلل َال يسػتػوو َف ِع ْنػ َد َِّ
اَّلل َال يػ ْه ِػدي الْ َقػوـ الظَّػالِ ِم َّ ِ
ػاج ُروا
ََ َ
َ
َْ
َ َْ
آمنُػوا َو َى َ
ين َ
اَّلل َو َُّ َ
َ
ْب الػذ َ
يل َّ َ ْ َ ُ
ِ
ٰ
ِ
ِ
اى ُدوا ِيف َسبِ ِ
يل َّ
اَّلل ِأب َْم َواذلِِ ْم َوأَنْػ ُف ِس ِه ْم أَ ْعظَ ُم َد َر َجةً ع ْن َد َّ
ك ُى ُم الْ َفائُِزو َف"  [ .التوب .]20 : 19 :
اَّلل َوأُولَئِ َ
َو َج َ

ب -ما ركاه اإلماـ الَبمذم كغّبه عن النيب ( ملسو هيلع هللا ىلص ) فيمن جاء يسػتأذنو ىف اعتػزاؿ النػاس كالتفػرغ للعبػادة  ،أنػو
قاؿ لو  " :ال تفعل ؛ فإف مقاـ أحدكم ىف سبيل هللا أفضل من صػبلتو ىف بيتػو سػبعْب عامػان أال ٙببػوف أف يغفػر هللا
()1
لكم  ،كيدخلكم ا١بن  ،اغزكا ىف سبيل هللا " .
ج ػ -قولػػو ملسو هيلع هللا ىلص ىف تفضػػيل العلػػم علػػى العبػػادة  " :فضػػل العػػاَف علػػى العابػػد كفضػػل القمػػر ليلػ البػػدر علػػى سػػائر
()2
الكواكب " .
()3
كقولو ( ملسو هيلع هللا ىلص )  " :فضل العاَف على العابد كفضلي على أدانكم " .
د -قولػػو ملسو هيلع هللا ىلص ىف الصػػلح بػػْب النػػاس  " :أال أخػػربكم أبفضػػل مػػن درج ػ الصػػبلة كالصػػياـ كالصػػدق ؟ إصػػبلح
()1
ذات البْب  ،فإف فساد ذات البْب ىي ا٢بالق " .
()2
ىػ -قولو ( ملسو هيلع هللا ىلص ) ىف فضل اإلماـ العادؿ  " :يوـ من إماـ عادؿ خّب من عبادة ستْب سن " .
يقػػوؿ الشػػيخ القرضػػاكم معل ػبلن ىػػذا الفضػػل الكبػػّب لئلمػػاـ العػػادؿ  " :ألنػػو ىف اليػػوـ الواحػػد قػػد يصػػدر مػػن
القػرارات مػػا ينصػػف آالؼ ا٤بظلػػومْب أك مبليػػنهم  ،كيػػرد ا٢بػػق الضػػائع إُف أىلػػو  ،كيعيػػد البسػػم إُف خػػفاء حرمػػت

 -1ركاه الَبمذل كحسنو (أبواب السّب -ابب ما جاء يف فضل الغدك كالركاح يف سبيل هللا) (  ) 1650كا٢باكم كصححو على خرط مسلم،
ككافقو الذىُب (. 68/2 )2382
 -2ركاه أبو نعيم ىف ا٢بلي ( صحيح ا١بامع الصغّب (.) )4212
- 3ركاه الَبمذل (أبواب العلم  -ابب ما جاء يف فضل الفقو على العبادة) كقاؿ حسن صحيح غريب (  ) 2686كىو ىف صحيح ا١بامع
الصغّب ( .) 4213
- 1ركاه أبو داكد (كتاب اآلداب –ابب يف إصبلح ذات البْب) كالَبمذم (أبواب الرب كالصل –ابب ما جاء يف إصبلح ذات البْب )
كقاؿ:حسن صحيح
( صحيح ا١بامع الصغّب (.) )2595
 -2ركاه الطرباْف  ،انظر ٦بمع الزكائد .197/5كضعفو األلبآف يف السلسل الضعيف ()989
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منها  ،كقد يصدر من العقوابت ما يقطع سبيل اجملػرمْب  ،كيستأصػل خػأفتهم  ،أك يفػتح ٥بػم ابب ا٥بدايػ كالتوبػ .
كقد يهٓبء للناس من األسباب  ،كيفتح ٥بم األبواب ما يرد الشاردين إُف هللا  ،كيهدم الضالْب إُف االستقام .
كقد يقيم من ا٤بشركعات البنػاءة كالنافعػ مػا يسػاعد علػى إٯبػاد عمػل لكػل عاطػل  ،كخبػز لكػل جػائع ،كدكاء
()1
لكل مريض  ،كبيت لكل مشرد  ،ككفال لكل ٧بتاج " .
ك -قولػػو ملسو هيلع هللا ىلص ىف العمػػل النػػافع عام ػ  " :أحػػب النػػاس إُف هللا أنفعهػػم للنػػاس  ،كأحػػب األعمػػاؿ إُف هللا عػػز
كجل  :سركر تدخلو على مسػلم  ،أك تكشػف عنػو كربػ  ،أك تقضػى عنػو دينػان  ،أك تطػرد عنػو جوعػان ،كألف أمشػي
()2
إُف من أف أعتكف ىف ا٤بسجد خهرأن " .
مع أخي ا٤بسلم يف حاج أحب َّ
كىكذا  ،كاف كل عمل يتعلق إبصبلح اجملتمع كنفعو أفضل من العمل ا٤بقصورعلى صاحبو  ،كقد كاف سلفنا
الصػػاٌف علػػى كعػػي كبػػّب بػػذلك  ،فهػػذا اإلمػػاـ أٞبػػد – رٞبػػو هللا – سػػألو أحػػد أصػػحابو  " :تػػرل للرجػػل أف ينشػػغل
ابلصػػوـ كالصػػبلة  ،كيسػػكت عػػن الكػػبلـ ىف أىػػل البػػدع ؟ فكلػػح ( )3كجهػػو كقػػاؿ  " :إذا ىػػو صػػاـ كصػػلى كاعتػػزؿ
الناس  ،أليس إ٭با ىو لنفسو ؟ " قاؿ  :بلى  .قاؿ  " :فإذا تكلم كاف لو كلغّبه  ،يتكلم أفضل " (.)4
قواعد عامة ىف فقو األولوايت :

فيمػػا يلػػى ٦بموعػ مػػن القواعػػد العامػ ىف فقػػو األكلػػوايت مسػػتمدة مػػن نصػػوص الشػريع  ،ٯبػػب مراعااهػػا عنػػد
القياـ أبم عمل من األعماؿ :
 -1األصوؿ مقدم على الفركع .
 -2الضركرايت مقدم على ا٢باجيات كالتحسينيات .
 -3ا٢باجيات مقدم على التحسينيات كالكماليات .
 -4مصلح الدين مقدم على مصلح الدنيا عند التعارض .
 -5مصلح ا١بماع مقدم على مصلح الفرد عند التعارض .
 -6الفركض كالواجبات أكُف من السنن كا٤بستحبات .
 -7ا٤بتفق عليو أكُف من ا٤بتصلف فيو .
 -8حفظ النفس كالعقل كالعرض مقدـ على حفظ ا٤باؿ .
 -9العمل الذل يتعدل نفعو أكُف من العمل الذل يقتصر نفعو على صاحبو .
 -10األقربوف أكُف اب٤بعركؼ .
 -11العمل ا٤بطلوب على الفور مقدـ على العمل الذل ٰبتمل التأخّب .
 -12درء ا٤بفسدة مقدـ على جلب ا٤بصلح .
- 1فقو األكلوايت ص . 106
- 2ركاه ابن أِب الدنيا ىف قضاء ا٢بوائج  ،كالطرباْف عن ابن عمر  ،كحسنو ىف صحيح ا١بامع الصغّب (.)176
 -3كلح  :أل اختد عبوسو.
- 4طبقات ا٢بنابل .216/2
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 -13االىتماـ اب١بوىر كا٤بقصد أكُف من االىتماـ ابلشكل كاللفظ .
 -14الكيف كالنوع أكُف من الكم كا٢بجم .
 -15العلم مقدـ على العمل .
 -16التصفيف كالتيسّب أكُف من التشديد كالتعسّب .
 -17حق العباد مقدـ على حق هللا اجملرد  ،ألف حقوؽ هللا مبني على
ا٤بسا٧ب  ،كحقوؽ العباد مبني على ا٤بشاح .
 -18بناء العقوؿ أكُف من بناء األجساـ .
 -19نظاف القلب أكُف من نظاف البدف .
 -20الفهم أكُف من ا٢بفظ .


ادلبحث الثالث
ادلوازنة بْب ادلصاح وادلفاسد

عرفنا يف السم السابق أف ا٤بصاٌف كا٤بفاسد ليست كلها على درج كاحدة من األٮبي  ،فا٤بصاٌف منها ما ىو
ضركرم كمنها ما ىو حاجي  ،كمنها التكميلي أك التحسيِب  ،كا٤بفاسد منها الكبّب كاألكرب  ،كالصػغّب كاألصػغر ،
كىكذا .
كالطاعػػات فيهػػا الػػركن كالف ػػرض كا٤بنػػدكب كا٤بسػػتحب  ،كا٤بعاصػػي فيه ػػا أكػػرب الكبػػائر كالكبػػائر  ،كا﵀رم ػػات
كالصغائر كا٤بكركىات .
كاالجتهػػاد ا٤بقاصػػدم يفػػرض علػػى اجملتهػػد أال ينظػػر إُف الفعػػل أك القضػػي مػػن جانػػب كاحػػد فػػبل ينظػػر إُف مػػا
فيها من مصلح فقط فيحكم ابلصػح  ،أك ينظػر إُف مػا فيهػا مػن مفسػدة فقػط فػيحكم ابلػبطبلف بنػاء علػى ىػذه
النظرة القاصرة  ،فقد يكوف مع ا٤بصلح مفسدة أكرب منها  ،كقد يكوف مع ا٤بفسدة مصلح أكرب منها .
كعلى ىذا تنبِب قاعدة أف " الشرع ٰبصل األصلح بتفويت الصاٌف  ،كما يدرأ األفسد ابرتكاب الفاسد"(.)1
كىذه القاعدة – كما يقوؿ الدكتور الريسوٓف( – )2ىي لػب ا٤بسػأل كٜبراهػا  ،كبيػت القصػيد فيهػا  .فالتفاضػل
كالتفاكت  ،كما ينبِب عليهما من ترتيب كتقدٔف كأتخّب كرفع كخفض يسػتلزماف ىف كثػّب مػن ا٢بػاالت تفويػت الػذم
ىو أدْف للحصػوؿ أك اإلبقػاء علػى الػذم ىػو خػّب  ،كتقػدٔف الفاضػل علػى ا٤بفضػوؿ كالتضػحي اب٣بسػيس مػن أجػل
النفيس  ،كارتكاب السيء ٘بنبان لؤلسوأ .فا٤بطلوب إذف أف يقوـ اجملتهد اب٤بوازن كالَبجيح بْب ا٤بصاٌف كا٤بفاسد عند
التػزاحم أك التعػػارض ليقػدـ أعلػػى ا٤بصػلحتْب  ،عنػػد تعػارض ا٤بصػػاٌف أك أخػف الضػػررين عنػد تعػػارض ا٤بضػػار  ،كإذا
كاف الفعل يشتمل على مصلح كمفسده معان  ،ٯبب أف ينظر إُف الغالب منهما  ،فػإف غلبػت ا٤بصػلح قػدمت ،
 -1قواعد األحكاـ . 63/1
- 2الفكر ا٤بقاصدل قواعده كفوائده ص . 75
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ك َعػ ِن ْ
اخلَ ْمػ ِر
كإف كانت ا٤بفسده ىى الغالب ترؾ ىػذا الفعػل  ،كىػذا مسػتمد مػن قولػو تعػاُف يف ا٣بمػر  " :يَ ْسػأَلُونَ َ
ِ
ِ
ِ
ّب َوَمنَافِ ُع لِلن ِ
َّاس َوإِ ْذتُُه َما أَ ْكبَػ ُر ِم ْن نَػ ْف ِع ِه َما [ " ...البقرة .] 219 :
َوال َْم ْيس ِر ۖ قُ ْل في ِه َما إِ ُْثٌ َكب ٌ

كيقػوؿ اإلمػاـ الشػاطيب يف ذلػػك  " :كا٤بصػاٌف كا٤بفاسػد الراجعػ إُف الػدنيا إ٭بػا تفهػم علػػى مقتضػى مػا غلػػب ،
فإف كاف الغالب جه ا٤بصػلح  ،فهػي ا٤بصػلح ا٤بفهومػ عرفػان  ،كإذا غلبػت ا١بهػ األخػرل فهػي ا٤بفسػدة ا٤بفهومػ
عرفان  ،كلذلك كاف الفعل ذك ا١بهْب منسوابن إُف ا١به الراجح  ،فإذا رجحت ا٤بصػلح فمرغػوب  ،كيقػاؿ فيػو أنػو
مصلح  .كإذا غلبت جه ا٤بفسدة فمهركب عنو  ،كيقاؿ إنو مفسدة على ما جرت بو العادات " (. )1
فا٤بوازن ػ بػػْب ا٤بصػػاٌف كا٤بفاسػػد  ،كتقػػدٔف أعلػػى ا٤بصػػلحتْب كتفويػػت أخطػػر الضػػررين عنػػد التعػػارض مػػن أىػػم
األمور كىو يف نظر كثّب مػن العلمػاء  ،العلػم ا٢بقيقػي كالفقػو ا٢بقيقػي  ،يقػوؿ شػيخ اإلسػالـ ابػن تيميػة  " :لػيس

العاقل الذي يعرؼ اخلّب من الشر  ،أو ؽليز اخلّب من الشر  ،ولكن العاقل والفقيو ىو من يعرؼ خّب اخلّبين

وشر الشرين " (. )2

كيقوؿ أيضان  " :فتفطن حلقيقة الدين وانظر مػا اشػتملت عليػو األفعػاؿ مػن ادلصػاح الشػرعية وادلفاسػد ،

حبيث تعرؼ ما ينبغي من مراتب ادلعػروؼ ومراتػب ادلنكػر  ،حػٌب تقػدـ أعلهػا عنػد ادلزازتػة  .فػإف ىػذا حقيقػة

العمػل مبػػا جػػاءت بػػو الرسػػل  ،فػػإف التمييػػز بػػْب جػػنس ادلعػػروؼ وجػػنس ادلنكػػر وجػػنس الػػدليل وغػػّب الػػدليل ،
يتيسر كثّباً  ،فأما مراتب ادلعروؼ وادلنكر  ،ومراتب الدليل حبيث تقدـ عند التزاحم أعرؼ ادلعروفْب فتػدعوا
()3

إليو  ،وتنكر أنكر ادلنكرين  ،وترجح أقوى الدليلْب  ،فإنو خاصة العلماء هبذا الدين "
كىذا النوع من جنس القضااي ا٤بتشاهب أك ا٤بشتبه  ،كما يف ا٢بديث :
" ا٢بػػبلؿ بػػْب كا٢ب ػراـ بػػْب كبينهمػػا أمػػور مشػػتبهات ال يعلمهػػا كثػػّب مػػن النػػاس " ( )1فتمييػػز مراتػػب ا٤بصػػاٌف
كمراتب ا٤بفاسد  ،كمعرف األرجػح مػن ا٤بصػلحتْب  ،كاألرجػح مػن ا٤بفسػدتْب  ،أك األرجػح بػْب مصػلح كمفسػدة ،
ىذه أمور مشتبهات ال يعلمهن كثّب من الناس  ،كإ٭با ٙبتاج إُف علماء أكثر علمان كفقهان كٙبتاج إُف قواعد كموازين
علمي .
ىذا  ،كأفضل من اىتم هبذا ا٤بوضوع ككتب فيو  ،ككضع لػو قواعػد كمػوازين  ،العػاَف الكبػّب عػز الػدين بػن عبػد
السبلـ  ،فقد ألف كتااب مستقبلن ىف ىػذا ا٤بوضػوع  ،كىػو كتػاب ( قواعػد األحكػاـ ىف مصػاٌف األانـ ) ك٩بػا قالػو ىف
ذلػػك  ":الواجبػػات كا٤بنػػدكابت ضػرابف  :أحػػدٮبا مقاصػػد كالثػػآف كسػػائل  .ككػػذلك ا٤بكركىػػات كا﵀رمػػات ضػرابف :
أحػػدٮبا مقاصػػد كالثػػآف كسػػائل  .كللوسػػائل أحكػػاـ ا٤بقاصػػد  ،فالوسػػيل إُف أفضػػل ا٤بقاصػػد ىػػي أفضػػل الوسػػائل ،
كالوس ػػيل إُف أرذؿ ا٤بقاص ػػد ى ػػي أرذؿ الوس ػػائل  ،مث تَبتػ ػب الوس ػػائل بَبتي ػػب ا٤بص ػػاٌف كا٤بفاس ػػد  ،فم ػػن كفق ػػو هللا
 -1ا٤بوافقات . 62/2
٦- 2بموع الفتاكل . 45/2
- 3اقتضاء الصراط ا٤بستقيم ٨بالف أصحاب ا١بيحم . 298/1
 -1ركاه البصارل(كتاب البيوع-ابب ا٢ببلؿ بْب كا٢براـ بْب) (، 723/2 )1946كمسلم(كتاب ا٤بساقاة-ابب أخذ ا٢ببلؿ كترؾ الشبهات)
(1219/2)1599
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للوقوؼ على ترتيب ا٤بصاٌف  ،عرؼ فاضلها من مفضػو٥با  ،كمقػدمها مػن مؤخرىػا  .كقػد ٱبتلػف العلمػاء ىف بعػض
رتب ا٤بصاٌف فيصتلفوف ىف تقدٲبها عند تعذر ا١بمع  ،ككذلك من كفقو هللا ٤بعرف رتب ا٤بفاسد  ،فإنو يدرأ أعظمها
أبخفضها عند تزاٞبهما " (. )1
" فػػإذان ال يكفػػى أف يكػػوف العمػػل صػػا٢بان لكػػي يقػػدـ كيشػػتغل بػػو  ،بػػل ال يقػػدـ الصػػاٌف إال إذا َف يكػػن عنػػدان
كأمامنػػا مػػا ىػػو أصػػلح منػػو سػػنفوتو  .فيجػػب -إذا تعػػذر ا١بمػػع – تقػػدٔف األصػػلح علػػى الصػػاٌف  ،كاألصػػلح علػػى
األصلح الذم دكنو  .ككذلك يدرأ األفسد فالذم دكنو  ،فالذم يليو  .فالوقوع يف األفسد مع إمكاني االنتقاؿ إُف
الفاسد  ،ىذا أيضان من ا٣بلل كالزلل الذم ال يقدـ عليو إال جاىل اب٤براتب " (. )2
كأخّبان أنبو على أننا ال ٫بتاج إُف ا٤بوازن كالَبجيح بْب ا٤بصاٌف كا٤بفاسد إال عند حصوؿ التعػارض أك التػزاحم،
فاألصػل ىػو ا١بمػع بػْب ا٤بصػاٌف مػا أمكػن  ،كدرء ا٤بفاسػد مػا أمكػن بغػض النظػر عػن كزهنػا كمرتبتهػا  .كاألصػل ىػو
ٙبصيل ا٤بصلح دكف الوقوع ىف خيء من ا٤بفاسد ا٤برتبط هبا  ،كىو اجتناب ا٤بفسدة دكف تضييع ا٤بصلح ا٤برتبطػ
هبا فإذا تعذر ىذا ١بأان إُف ا٤بوازن كالَبجيح " (. )3


ادلبحث الرابع

مراعاة احلاجة

مػػن الس ػػمات ا٤بهم ػ عنػػد أص ػػحاب االجته ػػاد ا٤بقاصػػدم أهن ػػم يراع ػػوف حاجػػات الن ػػاس كال يغفل ػػوف عنه ػػا ،

كيعملوف ابلقاعدة الشرعي الثابت  " :احلاجة العامة تنزؿ منزلة الضرورة " . )1( .

واألصل يف ذلك نصوص كثّبة من القرآف والسنة  ،منها :
* قولو تعاُف  " :يُ ِري ُد َّ
اَّللُ بِ ُك ُم الْيُ ْس َر َوَال يُ ِري ُد بِ ُك ُم ال ُْع ْس َر " [ البقرة .] 185 :
ف َع ْن ُك ْم َو ُخلِ َق ِْ
* كقولو تعاُف  " :يُ ِري ُد َّ
ض ِعي ًفا" [ النساء . ] 28 :
اَّللُ أَ ْف ُؼلَِّف َ
سا ُف َ
اإلنْ َ
ِ ِ
ِ َّ ِ ِ ِ
يم [ " ...ا٢بج . ] 78
* كقولو تعاُف َ " :وَما َج َع َل َعلَْي ُك ْم ِيف ال ّدي ِن م ْن َح َر ٍج ملةَ أَبي ُك ْم إبْػ َراى َ
()2
* كقولو ( ملسو هيلع هللا ىلص )  " :يسركا كال تعسركا كبشركا كال تنفركا " .
()3
* كقولو ( ملسو هيلع هللا ىلص )  " :أحب الدين إُف هللا ا٢بنفي السمح " .
 -1قواعد األحكاـ . 73 /1
٧- 2باضرات ىف مقاصد الشريع للدكتور الريسوٓف ص . 200
- 3السابق ص . 199
 -1األخباه كالنظائر ص . 88
- 2أخرجو البصارل ( كتاب األدب – ابب قوؿ النىب -ملسو هيلع هللا ىلص -يسركا كال تعسركا  )6124( ) ..كمسلم ( كتاب ا١بهاد كالسّب – ابب
األمر ابلتيسّب كترؾ التنفّب ) (1358/3 )1732
- 3أخرجو الطرباْف ىف األكسط ( )229/7كذكره البصارل تعليقان ىف (كتاب اإلٲباف  ،ابب الدين يسر ) كصححو األلباْف ىف الصحيح برقم
( .) 881
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ِ
ْب" [
كأف ا٤بقصد العاـ للشريع ىو جلب ا٤بصاٌف كدرء ا٤بفاسد لقولػو تعػاُفَ ":وَمػا أ َْر َسػلْنَ َ
اؾ إَِّال َر ْزتَػةً لل َْعػالَ ِم َ

األنبياء  .] 107يقوؿ اإلماـ ابن القػيم  " :فػإف " الشػريع مبناىػا كأساسػها علػى ا٢بكػم كمصػاٌف العبػاد ىف ا٤بعػاش
()1
كا٤بعاد . " ...
()2
كيقوؿ اإلماـ الشاطيب  " :كا٤بعتمد إ٭با ىو َّأان استقرينا من الشريع أهنا كضعت ٤بصاٌف العباد . " ...
كمػا أف ا٤بنػػع مػن الشػػيء مػع حاجػ النػاس إليػػو يػؤدم إُف ضػػرر  ،كالضػرر مرفػػوع بقولػو ( ملسو هيلع هللا ىلص )  " :ال ضػػرر
()3
كال ضرار "
ىذا  ،وإف ىف الشريعة اإلسالمية أحكاماً كثّبة تشهد لقاعدة " احلاجة العامة تنزؿ منزلة الضرورة "
ومن ىذه األحكاـ :
السلم :
 -1إابحة َ

حاضرا  ،يف عوض موصوؼ يف الذم إُف أجل )4( .كىو اثبػت بقولػو ( صػلى
عوضا
السلىم معناه  :أف يي ٍسلم ن
ن
ى
()5
هللا عليو كسلم )  " :من أسلف ىف خيء فليسلف يف كيل معلوـ  ،ككزف معلوـ إُف أجل معلوـ "
" فالسلم بذلك معناه أف الشصص يبيع خيئنا غّب موجود عنده كقت البيع  ،كلكنو موصوؼ ك٧بدد  ،كأيخذ
الػػثمن كقػػت البيػػع  ،كيسػػلم للمشػػَبم ا٤ببيػػع عنػػد كجػػوده أك ت ػوافره كىػػذا البيػػع – هبػػذه الصػػورة – يعػػد اسػػتثناءن مػػن
()1
قاعدة منع بيع ا٤بعدكـ ا٤بأخوذة من قولو ملسو هيلع هللا ىلص ٢بكيم بن حزاـ":التبع ما ليس عندؾ ".
كال خك أف ىذا االستثناء من القاعدة جاء مراعاة ٢باج الناس إُف ىذا البيع  .يقوؿ ابػن قدامػ مبينػان سػبب
إابحػ ىػػذا البيػػع  " :كألف أرابب الػػزركع كالثمػػار كالتجػػارات ٰبتػػاجوف إُف النفقػ علػػى أنفسػػهم كعليهػػا  ،لتكمػػل ،
()2
كقد تعوزىم النفق  ،فجوز ٥بم السلم ؛ لّبتفقوا كيرتفق ا٤ب ىسلًم ابالسَبخاص " .
ي
شفعة :
 -4حق ال ُ
()3
الشفع ىي استحقاؽ الشريك اتنزاع حص خريكو ا٤بنتقل عنو  ،من يد من انتقلت إليو " .
ي
أيضا ٤ ،با ركاه الشيصاف عن جابر هنع هللا يضر قاؿ:
كىى اثبت ابلسن ن
" قض ػػى رس ػػوؿ هللا ( ملسو هيلع هللا ىلص ) ابلش ػػفع يف ك ػػل ًخ ػػرؾ َف يقس ػػم ربعػ ػ  ،أك ح ػػائط  ،ال ٰب ػػل ل ػػو أف يبي ػػع ح ػػٌب
()1
يستأذف خريكو  ،فإف خاء أخذ كإف خاء ترؾ  ،فإف ابع كَف يستأذنو فهو أحق بو " .
 -1إعبلـ ا٤بوقعْب . 3/3
- 2ا٤بوافقات . 6/2
 -3سبق ٚبرٯبو .
 -4ا٤بغُب  . 385/6كاجملموع 94/13
 -5ركاه البصارل (كتاب السلم -ابب السلم يف كيل معلوـ) ( ، 111/3 )2239كمسلم (كتاب ا٤بساقاة – ابب السلم ) ()1604
. 1227/3
 -1أخرجو أبو داكد ىف ( كتاب البيوع  ،ابب ىف الرجل يبيع ما ليس عنده ) (362/5 )3503
 -2ا٤بغُب . 385/6
- 3ا٤بغُب . 435/7كاجملموع 302/14
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فالشػػفع إذنا ثبت ػػت عل ػػى خ ػػبلؼ األص ػػل  ،إذ ى ػػى انت ػزاع مل ػػك ا٤بش ػػَبم بغ ػػّب رض ػػا من ػػو  ،كإجب ػػار ل ػػو عل ػى
ي
ا٤بعاكض  .فهى استثناء من قاعدة احَباـ ا٤بلكي .
كال خك أيضان أف ىذا االستثناء جاء مراعاة ٢باج الناس كرفع الضرر عن الشريك أك ا١بار.
 -3إابحة النظر إىل األجنبية ِ
للخطبة وللعالج :
معلػػوـ أف ا٤بػرأة عػػورة،كعلى ا٤بػػرء ا٤بسػػلم أف ٰبفػػظ بصػػره  ،كال يػػدٔف النظػػر إُف ام ػرأة ال ٙبػػل لػػو  ،سػػدان لذريع ػ
ً
الفتن ػ  ،كلقولػػو تعػػاُف  ":قيػػل لًٍلمػػؤًمنًْب يػغض ػوا ًمػػن أىب ً
ػك أ ٍىزىكػ ٰػى ى٥بػيػم إً َّف َّ ً
ػّب ًٗبىػا
ٍ ي ٍ ى ىي
كج يه ٍم ٰذىلػ ى
ٍ ٍى
صػػا ًرى ٍم ىكىٍٰب ىفظيػوا فيػ يػر ى
اَّللى ىخبػ ه
ٍ
صنىػ يعو ىف "[النور .]30 :
يى ٍ
كلكنػػو قػػد كرد عػػن رسػػوؿ هللا ( ملسو هيلع هللا ىلص ) أنػػو أابح النظػػر للحاجػ  ،فقػػد قػػاؿ ٤بػػن ذىػػب ٱبطػػب امػرأة  " :انظػػر
()2
إليها فإنو أحرل أف يؤدـ بينكما " .
كقػد أجػاز الفقهػاء النظػر إُف عػورة ا٤بػرأة عنػد العػبلج  .قػاؿ ابػن مفلػػح  " :فػإف مرضػت ا٤بػرأة  ،كَف يوجػد مػػن
()3
يطبها غّب رجل جاز لو منها نظر ما تدعو ا٢باج إُف نظره منو  ،حٌب الفرجْب " ...
 -4إابحة لبس الذىب للنساء
()1
معلوـ أف رسوؿ هللا ( ملسو هيلع هللا ىلص ) هنى عن لبس الذىب للرجاؿ .
كقد ذكر بعض العلماء أف العل من النهي عن لبس الذىب ىػى إفضػاؤه إُف اإلسػراؼ كا٣بػيبلء ككسػر قلػوب
()2
الفقراء.
كىذه العل متحقق عند ارتداء النساء لو  ،إال أف الشريع أابحت لبس الذىب ٥بن .كقد ذكر بعض العلمػاء
( )2
أف العل ىف إابح الذىب للنساء ىى حاجتهن إُف التزين
 -5إابحة لبس احلرير للرجاؿ :
كقػػد كرد عػػن النػػيب ( ملسو هيلع هللا ىلص ) النهػػى عػػن لػػبس ا٢بريػػر للرجػػاؿ ،فقػػد ركل اإلمػػاـ البصػػارم عػػن النػػيب ( ملسو هيلع هللا ىلص ) أنػػو
قاؿ  " :من لبس ا٢برير يف الدنيا َف يلبسو يف اآلخرة " ()3
كعػػن ال ػرباء بػػن عػػازب قػػاؿ  " :أمػران رسػػوؿ هللا ( ملسو هيلع هللا ىلص ) بسػػبع كهنػػاان عػػن سػػبع  :أمػران بعيػػادة ا٤بػريض كاتبػػاع
ا١بنػػازة كتشػػميت العػػاطس  ،كإب ػرار القسػػم أك ا٤ب يق ًسػػم كنصػػرة ا٤بظلػػوـ كإجاب ػ الػػداعي كإفشػػاء السػػبلـ  ،كهنػػاان عػػن

- 1راكه البصارم(كتاب البيوع-ابب الشفع فيما َف يقسم) (79/3 )2214كمسلم (كتاب ا٤بساقاة-ابب الشفع ) (1229/3 )1608
 -2أخرجو الَبمذل ( كتاب النكاح – ابب ما جاء ىف النظر إُف ا٤بصطوب (،)1087كقاؿ حديث حسن ،كابن ماجو ( كتاب النكاح –
ابب النظر إُف ا٤برأة ) (599/1 )1865
 -3اآلداب الشرعي . 300/2
 -1انظر صحيح البصارم حديث رقم ()1239
٦- 2بموع الفتاكل البن تيمي . 275/24
 - 3صحيح البصارم (كتاب اللباس  ،ابب افَباش ا٢برير) (150/7 )5832
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خواتيم أك ٚبتم ابلذىب  ،كعن خرب ابلفض  ،كعن ا٤بياثر  ،كعن القسي  ،كعن لػبس ا٢بريػر كاالسػتربؽ كالػديباج
" ()1
كع ػػن حذيفػ ػ ق ػػاؿ ٠بع ػػت رس ػػوؿ هللا ( ملسو هيلع هللا ىلص ) يق ػػوؿ  " :ال تلبسػ ػوا ا٢بري ػػر كال ال ػػديباج  ،كال تشػ ػربوا يف آنيػ ػ
الذىب كالفض  ،كال أتكلوا يف صحافها ؛ فإهنا ٥بم ىف الدينا " (. )2
فهذه األحاديث تدؿ على أف األصل أنو ال ٯبوز لبس ا٢برير للرجاؿ  ،غّب أنو قػد كرد يف السػن عػن الرسػوؿ
( ملسو هيلع هللا ىلص ) أنو أجاز لبس ا٢برير للحاج  ،فقد ركل اإلماـ البصارم عن أنس أف عبد الرٞبن بن عػوؼ كالػزبّب خػكوا
إُف النىب ( ملسو هيلع هللا ىلص ) – يعُب القمل – فأرخص ٥بما ىف ا٢برير  ،فرأيتو عليهما ىف غزاه " (. )3
 -6إابحة ما تدعو إليو احلاجة من شجر احلرـ :
٤باحرـ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مك  ،كهنػى عػن قطػع خػجرىا  ،طلػب منػو بعػض الصػحاب أف يػرخص ٥بػم فيمػا تػدعو
()4
إليو ا٢باج فرخص ٥بػم الرسػوؿ ملسو هيلع هللا ىلص  .فقػد ركل اإلمػاـ البصػارم أف النػيب ( ملسو هيلع هللا ىلص ) قػاؿ عػن مكػ  " :ال يعضػد
خجرىا  ،كال ينفر صػيدىا " فقػاؿ العبػاس  :اي رسػوؿ هللا إال اإلذخػر ( )5فإنػو لقيػنهم ( )1كبيػواهم  ،فقػاؿ رسػوؿ
()2
هللا ( ملسو هيلع هللا ىلص )  " :إال اإلذخر "
أحكاما تعبديو غّب معقول ا٤بعُب ال ينبغي أف يقاس عليها  ،لكنهػا – بػبل خػك
فهذه األمثل السابق ليست
ن
أحكامػػا معلل ػ  ،كعلتهػػا كاضػػح  ،كىػػى رعاي ػ ا٤بصػػلح كا٢باج ػ  ،كتػػدؿ بوضػػوح علػػى أف الش ػريع اإلسػػبلمي
–
ن
سل كت طريق رفػع ا٢بػرج  ،كمراعػاة حاجػات النػاس  ،كعلػى علمػاء الشػريع أف يراعػو ذلػك  ،كأف يضػعوا حاجػات
الناس ىف أذىاهنم  ،كينظركا إليها بعْب االعتبار  ،عند إصدار األحكاـ .
ىػػذا  ،كق ػػد اى ػػتم فقه ػػاء الس ػػلف ٕباج ػػات الن ػػاس كراعوى ػػا ىف فت ػػاكيهم كآرائه ػػم  ،كم ػػن ى ػػؤالء العلم ػػاء خ ػػيخ
اإلسبلـ ابن تيمي  ،فقد ٛبيزت فتاكيو هبذا  ،كلو ىف ذلك أقواؿ نفيس  ،منها :
ضػطَُّر غَْيػ َػر َاب ٍغ َوَال
قولو ":من استقرأ الشريع ىف مواردىػا كمصػادرىا كجػدىا مبنيػ علػى قولػو تعػاُف ":فَ َمػ ِن ا ْ
اَّلل غَ ُف ِ
ِ
ٍ
ص ٍػة غَْيػػر متَجػانِ ٍ
ف
يم " [ البقػرة  ] 173 :كقولػو تعػاُف " فَ َمػ ِن ا ْ
ضػطَُّر ِيف َسلْ َم َ َ ُ َ
َعاد فَ َال إِ ُْثَ َعلَْيو إِ َّف ََّ ٌ
ور َرح ٌ
اَّلل غَ ُف ِ
ِ
يم "
ِإل ٍُْث فَِإ َّف ََّ ٌ
ور َرح ٌ

- 1البصارم (كتاب ا١بنائز –ابب األمر ابتباع ا١بنائز) (71/2 )1239
- 2األحاديث الثبلث السابق ركاىا مسلم ىف ( كتاب اللباس كالزين – ابب ٙبرٔف استعماؿ إانء الذىب كالفض على الرجاؿ
كالنساء.1636/3.)...
- 3البصارل ( كتاب ا١بهاد كالسّب – ابب ا٢برير ىف ا٢برب )  ،كمسلم ( كتاب اللباس كالزين – ابب إابح لبس ا٢برير للرجل إذا كاف بو
ًحك أك ٫بوىا ) (42/4 )2920
- 4يعضد  :يقطع .
- 5اإلذخر  :نبات طيب الرائح  .النهاي . 33/1
- 1القْب  :ىو ا٢بداد كالصائغ .النهاي . 135/4
- 2أخرجو البصارل (كتاب ا١بنائز  ،ابب اإلذخر ) (93/2 )1349كمسلم (كتاب ا٢بج  ،ابب ٙبرٔف مك ) 986/2 )1353( .
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[ ا٤بائدة  ] 3 :فكل ما احتاج إليو الناس ىف معاخهم  ،كَف يكن سببو معصي ىى ترؾ كاجب أك فعػل ٧بػرـ،
َف ٰبرـ عليهم  ،ألهنم ىف معُب ا٤بضطر الذل ليس بباغ كال عاد " (. )1
كقولو" :ال ينبغي أف ينظر إُف غلظ ا٤بفسدة ا٤بقتضي للحظر إال كينظػر مػع ذلػك إُف ا٢باجػ ا٤بوجبػ لػئلذف ،
بل ا٤بوجب لبلستحباب أك اإلٯباب " (. )2
كقولو ":كالشريع كلها مبني على أف ا٤بفسدة ا٤بقتضي للتحرٔف إذا عارضها حاج راجح أبيح ا﵀رـ " (. )3

ظلاذج من اآلراء والفتاوى ادلبنية على مراعاة احلاجة

ػّبا مػػن اآلراء كاالختيػػارات ا٤ببنيػ علػػى مراعػػاة حاجػػات النػػاس  ،كمػػن ىػػذه
عنػػد مطالعػ فػػركع الفقػػو سػػنجد كثػ ن
الآلراء :

-1جواز ختصيص بعض األوالد بعطية :

ركل البصػػارم عػػن النعمػػاف بػػن بشػػّب أنػػو قػػاؿ  " :تصػػدؽ علػ َّػى أيب بػػبعض مالػػو  ،فقالػػت أمػػي عمػػرة بنػػت
ركاح ػ  :ال أرضػػى حػػٌب تشػػهد عليهػػا رسػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ،فجػػاء أيب إُف رسػػوؿ هللا ( ملسو هيلع هللا ىلص ) ليشػػهده علػػى ص ػػدقتو ،
فقاؿ " :أكل كلدؾ أعطيت مثلو ؟ " قاؿ  :ال  .قاؿ  " :فاتقوا هللا  ،كاعدلوا بْب أكالدكم " (. )4
فهػػذا ا٢بػػديث يػػدؿ علػػى عػػدـ ج ػواز تفضػػيل بعػػض األكالد علػػى بعػػض ىف العطي ػ  ،كيفػػرض علػػى الوالػػد أف
يسوم بْب أكالده .
ىػػذا  ،كقػػد ذىػػب اإلمػػاـ أٞبػػد -رٞبػػو هللا – كغػػّبه مػػن العلمػػاء – إُف جػواز أف ٱبػػص الشػػصص أحػػد أكالده
بعطي ٢باج معتربة أك مصلح خرعي
يقػػوؿ ابػػن قدام ػ  " :فػػإف خػػص بعض ػهم ٤بعػػُب يقتضػػي ٚبصيصػػو  ،مثػػل اختصاصػػو ٕباج ػ  ،أك زمان ػ و  ،أك
عمى  ،أك كثرة عائل  ،أك اختغالو ابلعلم أك ٫بوه من الفضائل  ،أك لكونو يسػتعْب ٗبػا أيخػذه علػى معصػي هللا  ،أك
ينفقو فيها  ،فقػد ركم عػن أٞبػد مػا يػدؿ علػى جػواز ذلػك  ،لقولػو ىف ٚبصػيص بعضػهم ابلوقػف :ال أبس بػو  ،إذا
كاف ٢باج  ،كأكرىو إذا كاف على سبيل األثرة " (. )1

 -4إجارة الفحل للضراب :

عن ابن عمر رضى هللا عنو " أف النىب ملسو هيلع هللا ىلص هنى عن عسب الفحل " ( . )2كعن جابر قاؿ  " :هنى رسوؿ هللا
()1
( ملسو هيلع هللا ىلص ) عن بيع ضراب الفحل "
٦- 1بموع الفتاكل . 64/29
 -2السابق . 181/26
 -3القواعد النوراني ص . 155
 -4أخرجو البصارل ( كتاب ا٥بب – ابب اإلخهاد ىف ا٥بب ) ( ،158/3)2587كمسلم ( كتاب ا٥ببات – ابب كراىي تفضيل بعض األكالد
ىف ا٥بب ) (1341/3)1623
- 1ا٤بغُب  ، 258/8كانظر كشاؼ القناع . 285/4
 -2ركاه البصارل ( كتاب اإلجازة – ابب عسب الفحل )122/3 )2284 ( ..
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كعسب الفحل ضرابو  ،كبيعو أخذ عوضو ( . )2كقد أخذ بعموـ ا٢بديثْب األئم أبػو حنيفػ كالشػافعي كأٞبػد
 ،كقالوا بعدـ جواز إجارة الفحل للضراب (. )3
كقػػد حكػػي عػػن اإلمػػاـ مالػػك ج ػوازه ( . )4كقػػاؿ ٔب ػوازه أيض ػان اإلمامػػاف ابػػن عقيػػل كأبػػو ا٣بطػػاب مػػن خػػيوخ
ا٢بنابل  ،5مراعاة ٢باج الناس إُف ىذه ا٤بعامل .
قاؿ ابن قدام " :كال ٯبوز إجارة الفحل للضراب  ...كخرج أبو ا٣بطاب كج نها ىف جوازه  ،ألنػو انتفػاع مبػاح،
كا٢باج تدعو إليو  ،فجاز كإجارة الظئر للرضػاع  ،كالبئػر يسػقى منهػا ا٤بػاء  ،ألهنػا منفعػ تبػاح ابإلعػارة  ،فتسػتباح
ابإلجازة  ،كسائر ا٤بنافع"(. )6
كالقوؿ ٔبواز إجارة الفحل للضراب قوؿ معترب  ،ألف فيو مراعاة ٢باج الناس ٥بذه ا٤بعامل  ،كمصلح خػرعي
معتػػربة  ،فػػإف الفحػػوؿ ا٤بعػػدة للضػراب ينفػػق عليهػػا أصػػحاهبا كثػّبان  ،كاسػػتصدامها للضػراب يػػنقص مػػن قيمتهػػا ٩ ،بػػا
ٯبعلها ٙبتاج إُف مزيد من نفق  ،فإذا منعنا أصحاهبا أخذ األجر فسوؼ ٲبتنعوف عن تقدٲبها للناس  ،فيقع ضرر ،
كالضرر مرفوع .
أمػػا عػػن النهػػي ال ػوارد عنػػو ىف ا٢بػػديث فػػيمكن ٞبلػػو علػػى التنزي ػ أك علػػى النػػدب كاإلرخػػاد  ،أك علػػى حال ػ
االخَباط  ،أك اعتبار أف ا٤بقصد منو الَبفق كالسماح  ،كما قيل ىف النهي عن ا٤بزارع .

 -3إابحة بعض البيوع الٌب تشتمل على غرر :

()2

عن أيب ىريرة هنع هللا يضر " أف النيب( ملسو هيلع هللا ىلص ) " هنى عن بيع ا٢بصاة ( )1كعن بيع الغرز "
بيوعػا يتعػذر فيهػا السػبلم مػن
فهذا هني من الرسوؿ ( ملسو هيلع هللا ىلص )عن البيوع الٌب تشتمل على غػرر غػّب أف ىنػاؾ ن
الغػػرر  ،كالبػػد فيهػػا مػػن االخػػتماؿ علػػى خػػيء منػػو  ،كذلػػك مثػػل بيػػع األصػػوؿ ا٤بغيبػ ىف األرض مثػػل الفجػػل كا١بػػزر
كالبطاطس ك٫بوىا  ،كمثل بيع الثمار الٌب تتكرر ٜبراها  ،كالقثاء كالبطيخ ٝبل كاحدة إذا بدل صبلح أك٥با .
كقػد أجػاز ابػن تيميػ – ككثػّب مػػن العلمػاء – ىػذه البيػوع ٢باجػ النػػاس إليهػا كيقػوؿ ىف ذلػك  " :ومعلػػوـ أف

الضرر على الناس بتحرًن ىذه ادلعامالت أشد عليهم شلا قد يتخوؼ فيها من تباغض أو أكل مػاؿ ابلباطػل ،
ألف الغرر فيها يسّب  ،واحلاجة إليها ماسة  ،واحلاجة الشديدة يندفع هبا يسّب الغرر  .والشػريعة رتيعهػا مبنيػة

على أف ادلفسدة ادلقتضية للتحرًن إذا عارضها حاجة راجحة أبيح احملرـ " (. )3

 -1ركاه مسلم ( كتاب ا٤بساقاة – ابب ٙبرٔف بيع فضل ا٤باء )1197/3 )1565( .
 -2ا٤بغُب  . 302/6كفتح البارم 461/4
- 3السابق  ، 302/6كانظر ٨ :بتصر القدكرل ص  ، 104كركض الطالبْب .395/3
- 4ا٤بدكن . 401/3
- 5ا٤بغِب 130/8
- 6السابق.
 -1بيع ا٢بصاة ىو أف يقوؿ أرـ ىذه ا٢بصاة  ،فعلى أل ثوب كقعت فهو لك بدرىم  ..ا٤بغُب ()298/6
 -2أخرجو مسلم (كتاب البيوع – ابب بطبلف بيع ا٢بصاة كالبيع الذل فيو غرر) كأبو داكد (كتاب البيوع – ابب بيع العرر)
 -3القواعد النوراني ص  ، 186كانظر الفركع . 19/4
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كيقوؿ الشيخ السعدم رٞبو هللا عػن ىػذه البيػوع  " :فهػذا مػازاؿ أىػل ٪بػد يسػتعملونو كا٤بشػايخ يقػركهنم علػى
ذلك  ،كذلك لدعاء ا٢باج إليو  ،كما اختدت حاج الناس إليو  ،كسع فيو الشارع " (. )1


ادلبحث اخلامس

مراعاة أحواؿ الناس

مراعاة أحواؿ الناس من حيث مستول تفكّبىم كعلمهم كإٲباهنم كقدرااهم كغناىم كفقرىم ،كٝبيع
ظركفهم كأحوا٥بم مبدأ قرأٓف كنبوم .
ففي القرآف الكرٔف ٪بد أف هللا عز كجل َف ٰبرـ ا٣بمر أكؿ األمر كيف بداي الدعوة ،كإ٭با حرمها بعد أف استقر
اإلٲباف يف قلوب أىلو كصاركا مهيئْب كمستعدين لقبوؿ حكم التحرٔف كتركها.
كقد عربت السيدة عائش (اهنع هللا يضر)عن ذلك فقالت":إ٭با نزؿ أكؿ ما نزؿ منو سورة من ا٤بفصل  ،فيها ذكر ا١بن
كالنار  ،حٌب إذا اثب الناس إُف اإلسبلـ نزؿ ا٢ببلؿ كا٢براـ ،كلو نزؿ أكؿ خيء:ال تشربوا ا٣بمر ،لقالوا :ال ندع
اعةُ
ا٣بمر أبدا ،كلو نزؿ ال تزنوا لقالوا :ال ندع الزان أبدا ،لقد نزؿ ٗبك على دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص )كإٓف ١باري ألعب " بَ ِل َّ
الس َ
اعةُ أَ ْد َى ٰى َوأ ََم ُّر "[القمر]46 :كما نزلت سورة البقرة كالنساء إال كأان عنده"()2
َم ْو ِع ُد ُى ْم َو َّ
الس َ
كيف السن ٪بد أف الرسوؿ( ملسو هيلع هللا ىلص ) ترؾ ىدـ الكعب كبناءىا على قواعد إبراىيم عليو السبلـ مراعاة ٢باؿ الناس
آنذاؾ ،فعن عائش اهنع هللا يضر أف النيب ( ملسو هيلع هللا ىلص ) قاؿ ٥با ":لوال حداث عهد قومك ابلكفر لنقضت الكعب ك١بعلتها على
أساس إبراىيم)1(" ..
كمن مراعاة أحواؿ الناس يف السن أيضا أف النيب ( ملسو هيلع هللا ىلص ) كاف أيتيو السائل فيسألو فيجيبو النيب ( ملسو هيلع هللا ىلص ) مث
أيتيو سائل آخر فيسألو نفس السؤؿ فيجيبو النيب ( ملسو هيلع هللا ىلص ) بغّب ما أجاب السائل األكؿ ،كال خك أف ذلك كاف
مراعاة الختبلؼ أحواؿ السائلْب كاختبلؼ قدرااهم كإمكانيااهم،فما يناسب زيدا قد ال يناسب ىعمرا .كمن األمثل
على ذلك من السن :
-1عن ابن مسعود هنع هللا يضر قاؿ :سألت رسوؿ هللا ( ملسو هيلع هللا ىلص ) أم األعماؿ أحب إُف هللا عز كجل ؟قاؿ
":الصبلة على كقتها" قلت :مث أم؟ قاؿ":بر الوالدين" قلت:مث أم ؟ قاؿ":مث ا١بهاد يف سبيل هللا"()2
-2كعن معاذ هنع هللا يضر قاؿ :سألت رسوؿ هللا:أم األعماؿ أحب إُف هللا كأفضل؟قاؿ":أف ٛبوت كلسانك رطب
من ذكر هللا"()1

 -1الفتاكل السعدي ص . 275
 -2البصارم(كتاب فضائل القرآف-ابب أتليف القرآف) (228/6 )4993
 -1أخرجو البصارم ( كتاب ا٢بج ابب فضل مك كبنياهنا) (،)1583ك مسلم(كتاب ا٢بج-ابب نقض الكعب كبنائها) (968/2 )1333
 - 2ركاه البصارم (كتاب مواقيت الصبلة –ابب فضل الصبلة لوقتها ) (113/1 )527
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-3كعن قتادة هنع هللا يضر عن رجل من خثعم قاؿ:أتيت النيب ( ملسو هيلع هللا ىلص ) فقلت :أنت الذم تزعم أنك رسوؿ هللا
؟قاؿ ":نعم" قلت:أم األعماؿ أحب إُف هللا؟قاؿ":إٲباف اب﵁"قلت :اي رسوؿ مث مو؟قاؿ ":مث صل الرحم.)2("..
 -4كعنو ( ملسو هيلع هللا ىلص ) أنو سئل أم األعماؿ أفضل ؟فقاؿ ":إٲباف اب﵁ كجهاد يف سبيلو كحج مربكر"(.)3
ىذا  ،كقد كاف األئم كالفقهاء يعملوف هبذا ا٤ببدأ يف فقههم كفتاكيهم .من ذلك ما ركم عن اإلماـ أٞبد
رٞبو هللا أنو ترؾ الركعتْب قبل الغركب ،ك٤با سئل عن ذلك قاؿ ":رأيت الناس ال يعرفونو" ( )4كسئل رٞبو هللا عن
القراءة يف صبلة الَباكيح فقاؿ":يقرأ القوـ يف خهر رمضاف ما ٱبف على الناس كاليشق عليهم،السيما اللياِف
القصار،كاألمر على ما ٰبتملو الناس"( )5كسئل أيضا أيهما أفضل يف صبلة الصبح :اإلسفار أـ

التغليس؟فقاؿ":االعتبار ٕباؿ ا٤بأمومْب ،فإف أسفركا فاألفضل اإلسفار"(.)6

فاالجتهاد ا٤بقاصدل يراعى تغّب األحواؿ كالزماف كا٤بكاف كاألعراؼ  ،فقد ذكر ا﵀ققوف مػن العلمػاء أف ىػذه
األمور توجب تغّب الفتول .
كقػػد أعػػد ا﵀ققػػوف مػػن العلمػػاء أيضػان معرفػ الواقػػع كفهمػػو كمعرفػ أحػػوؿ النػػاس خػػرطان أساسػػيان لبلفتػػاء  .يقػػوؿ
اإلمػػاـ أٞبػػد رٞبػػو هللا  " :ال ينبغػػى للرجػػل أف ينصػػب نفسػػو للفتيػػا  ،حػػٌب يكػػوف فيػػو ٟبػػس خصػػاؿ  :أك٥بػػا  :أف
تكوف لو ني  ،فإف َف تكن لو ني َف يكن عليو نور  ،كال على كبلمو نور .
كالثاني  :أف يكوف على علم كحلم ككقار كسكين .
كالثالث  :أف يكوف قواين على ما ىو فيو كعلى معرف .
كالرابع  :الكفاي كإال مضغو الناس .
كا٣بامس  :معرف الناس " (. )1
كيقوؿ ابن القػيم  " :ا٤بفػٌب ال يػتمكن مػن الفتػول اب٢بػق إال بنػوعْب مػن الفهػم  ،أحػدٮبا  :فهػم الواقػع كالفقػو
فيػػو كاسػػتنباط علػػم حقيق ػ مػػا كقػػع ابلق ػرائن كاإلمػػارات كالعبلمػػات الػػٍب ٙبػػيط بػػو علم ػان  .كالنػػوع الثػػآف  :ىػػو فهػػم
الواجب ىف الواقع كىو فهم حكم هللا الذم حكم بو ىف كتابو " (. )2

 -1ركاه ابن حباف ( كتاب الرقائق –ابب األذكار ) (، 99/3 )818كقاؿ الشيخ األلبآف :حسن صحيح (.صحيح الَبغيب كالَبىيب
)1492
 -2مسند أيب يعلى،29/12كإسناده جيد ( صحيح الَبغيب كالَبىيب ()2522
 -3ركاه ابن حباف يف صحيحو (كتاب السّب –ابب فضل ا١بهاد) (،455/10 )4595كقاؿ الشيخ األلبآف صحيح لغّبه ( الصحيح
)2897
 -4الفركع 101/2
 -5ا٤بغِب606/2
- 6السابق.440/2
- 1إعبلـ ا٤بوقعْب  ، 199/4كانظر خرح الكوكب ا٤بنّب . 550/4
 -2إعبلـ ا٤بوقعْب . 88/1
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ك كما ٯبب مراعاة أحواؿ الناس ىف الفتول كاألحكاـ  ،فإنو ٯبب مراعػاة أحػوا٥بم أيضػان يف الػدعوة كاإلرخػاد،
فما نػدعو النػاس إليػو ينبغػي أف يكػوف مناسػبان مػع حػالتهم الػٍب ىػم عليهػا  ،فمػا نػدعو إليػو يف ٦بتمػع مسػلم ٱبتلػف
عما ندعو إليػو يف ٦بتمػع غػّب مسػلم  ،فينبغػي الَبكيػز علػى معا١بػ ا٤بصالفػات كاألخطػاء الػٍب تنتشػر يف ا٤بكػاف ٧بػل
الدعوة  .كينبغى مراعاة حاؿ ا٤بدعوين كاستصداـ الوسيل ا٤بناسب معهم  ،كقد نبو القرآف الكرٔف علػى ذلػك ىف قولػو
ِ
ك ِاب ْحلِكْم ِة والْمو ِعظَ ِة ا ْحل ِ ِ
ع إِ َ ٰىل َسبِ ِ
س ُن " [ النحل . ] 125
يل َربِّ َ
تعاُف  " :ا ْد ُ
سنَة َو َجاد ْذلُ ْم ِابلٍَِّب ى َي أ ْ
َ َ َْ
َح َ
ََ
يقػػوؿ العبلمػ ابػػن القػػيم ىف التعليػػق علػػى ىػػذه اآلي ػ  " :ذكػػر سػػبحانو مراتػػب الػػدعوة  ،كجعلهػػا ثبلثػ أقسػػاـ
ٕبسب حاؿ ا٤بدعو  ،فإنو إما أف يكوف طالبان للحق ٧ببان لو  ،مؤثران لو على غّبه  ،إذا عرفو  ،فهذا يدعى اب٢بكم
 ،كال ٰبتاج إُف موعظ كجداؿ  ،كإمػا أف يكػوف مشػتغبلن بضػد ا٢بػق  ،لكػن لػو عرفػو آثػره كاتبعػو  ،فهػذا ٰبتػاج إُف
()1
ا٤بوعظ ابلَبغيب كالَبىيب  ،كإما أف يكوف معاندان معارضان  ،فهذا ٯبادؿ ابلٌب ىى أحسن "
كينبغي ٨باطب الناس على قدر عقػو٥بم كعلمهػم  ،كٙبػديثهم ٗبػا تدركػو عقػو٥بم كتسػتوعبو مػداركهم  ،كىف ذلػك
يقوؿ على بن أِب طالب رضى هللا عنػو  " :حػدثوا النػاس ٗبػا يعرفػوف  ،كدعػوا مػا ينكػركف  ،أتريػدكف أف يكػذب هللا
كرسولو " (. )2
قوما حديثنا ال تبلغو عقو٥بم إال كاف لبعضهم فتن " (. )3
كيقوؿ ابن مسعود ( هنع هللا يضر )  " :ما أنت ٗبحدث ن


ادلبحث السادس

التيسّب ورفع احلرج

من ٠بات االجتهاد ا٤بقاصدم أنو يتبُب منهج التيسّب كرفع ا٢برج كٲبيل إليو  ،فػإذا كجػد ىف ا٤بسػأل قػولْب
متكػػافئْب أك متقػػاربْب  ،أحػػدٮبا فيػػو مشػػق كاآلخػػر فيػػو تيسػػّب  ،كرفػػع حػػرج  ،فإنػػو أيخػػذ ابأليسػػر ؛ كذلػػك ألف
التيسّب كرفع ا٢برج مقصد من مقاصد الشريع ك٠بػ مػن أىػم ٠بااهػا  ،كمظهػر مػن مظػاىر كاقعيتهػا كصػبلحها لكػل
زماف كمكاف ...
كقد ثبت مقصد التيسّب ىذا أبدل كثّبة تصل ٗبجموعها إُف درج القطع كاليقْب  .كمن ىذه األدل :
 -1قولو تعاُف  " :يُ ِري ُد َّ
اَّللُ بِ ُك ُم الْيُ ْس َر َوَال يُ ِري ُد بِ ُك ُم ال ُْع ْس َر " [ البقرة .] 185 :
ف َع ْن ُك ْم َو ُخلِ َق ِْ
 -2قولو تعاُف  " :يُ ِري ُد َّ
ض ِعي ًفا " [ النساء . ]28
اَّللُ أَ ْف ُؼلَِّف َ
سا ُف َ
اإلنْ َ
ِ ِ
ِ َّ ِ ِ ِ
يم [ " .ا٢بج . ] 78 :
 -3قولو تعاُف َ " :وَما َج َع َل َعلَْي ُك ْم ِيف ال ّدي ِن م ْن َح َر ٍج ۖ ملةَ أَبي ُك ْم إبْػ َراى َ
 -4قولو( ملسو هيلع هللا ىلص ) " يسركا كال تعسركا كبشركا كال تنفركا " (. )1
- 1الصواعق ا٤برسل ىف الرد على ا١بهمي كا٤بعطل ص . 1276
- 2ركاه البصارل ( ،كتاب العلم  ،ابب من خص ابلعلم قوما دكف قوـ كراىي أف ال يفهموا44/1 )127( ).
- 3ركاه مسلم ىف مقدم صحيحو .
- 1سبق ٚبرٯبو .
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 -5قولو ( ملسو هيلع هللا ىلص )  " :أحب الدين إُف هللا ا٢بنفي السمح " (. )1
 -6قولو ( ملسو هيلع هللا ىلص )  " :إف الدين يسر كلن يشاد ىذا الدين أحد إال غلبو " (. )2
 -7ع ػػن عائش ػ اهنع هللا يضر قال ػػت  " :م ػػا خ ػػّب رس ػػوؿ هللا ( ملسو هيلع هللا ىلص ) ب ػػْب أم ػرين إال اخت ػػار أيس ػرٮبا م ػػا َف يك ػػن
إٜبان.)3("...

العلة من حرص الشارع على التيسّب ورفع احلرج:

يرل اإلماـ الشاطيب أف العل من التيسّب كرفع ا٢برج تتلصص يف أمرين:

األوؿ :ادلداومة على العمل.

الثاين :حتقيق التوازف يف أداء الواجبات دوف إفراط يف بعض وتفريط يف ٍ
بعض آخر(.)4

ىذا ،كأرل أف ىناؾ عل أخرل من حرص الشارع على التيسّب كرفع ا٢برج ،ىي رٞب هللا تعاُف بعباده
أيضا على ا٤بقصدين السابقْب.
كتفضلو كتكرمو عليهم ،كىي تشتمل ن

ش َّقة من حيث االعتبار وعدمو:
ادل َ

تنقسم ا٤بشق من حيث االعتبار كعدمو إُف نوعْب:

األوؿ :مشقة غّب معتربة:

كىي ا٤بشق الٍب يقدر على ٙبملها ا٤بكلَّف أثناء قيامو ابلعمل كال تنفك عنها العبادة ،أم أف طبيع العمل
تقتضي كتتطلب مثل ىذه ا٤بشق  ،كتكوف ىذه ا٤بشق غّب خارج عن ا٤بعتادٕ ،بيث ال يَبتب عليها ضرر
للمكلفْب.
الصبلة يف ًٌ
ا٢بر كالربد ،السيما
كىذه ا٤بشق مثل مشق الوضوء كالغسل
كخاص يف الربد ،كمشق إقام َّ
َّ
صبلة الفجر ،كمش ٌق الصوـ يف خدة ا٢بر كطوؿ النهار ،كمشق ا٢بج كا١بهاد يف سبيل هللا  ،كإقام ا٢بدكد ك٫بوه،
فهذه ا٤بشاؽ كلها ال أثر ٥با يف إسقاط العبادات كالطاعات كال يف ٚبفيفها ؛ ألهنا لو أثرت لفاتت مصاٌف
العبادات كالطاعات يف ٝبيع األكقات أك يف غالب األكقات  ،كلفات ما رتب عليها من ا٤بثوابت الباقيات ما
دامت األرض كالسماكات(.)1

ب ا٤بعاش ابلتحرؼ
بل إف ىذه ا٤بشق ال تسمى يف العادة ا٤بستمرة مشق  ،كما ال ٌ
يسمى يف العادة مشق ن طل ي
كسائر الصنائع ؛ ألنو ٩بكن معتاد ،ال يقطع ما فيو من الكلف عن العمل يف الغالب ا٤بعتاد  ،بل أىل العقوؿ كأرابب
العادات يعدكف ا٤بنقطع عنو كسبلف كيذمونو بذلك ،فكذلك ا٤بعتاد يف التكاليف(. )2

 -1سبق ٚبرٯبو .
 -2أخرجو البصارل ( كتاب اإلٲباف – ابب الدين يسر )16/1 )39(.
- 3أخرجو البصارل ( كتاب ا٢بدكد  ،ابب إقام ا٢بدكد كاالنتقاـ ٢برمات هللا ) ( 230/4 )3560كمسلم ( كتاب الفضائل  ،ابب
مباعدتو – صلى ﵁ عليو كسلم -لآلاثـ ) 1813/4 )2327( .
( )4انظر :ا٤بوافقات 136/2ك  148؛ كنظري ا٤بقاصد عند اإلماـ الشاطيب ص . 152
( )1قواعد األحكاـ . 7 /2
( )2ا٤بوافقات . 123/2
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الثاين :مش ّقة معتربة:
كىي ا٤بشق الٍب تنفك عنها األعماؿ غالبنا ،حيث تكوف ىذه ا٤بشق خارج عن معتاد ا٤بشقات يف األعماؿ
()1
أيضا أف تكوف
ديِب أك
ٌّ
العادي  ،أم خارج عن طبيع العمل  ،كىذه ا٤بشق قد ٰبصل هبا ه
دنيوم  ،كمن ذلك ن
فساد ٌّ
ا٤بشق الشديدة يف حكم اجتهادم  ،أم أف الدليل ا٣باص بو ليس قوااي أك صرٰبنا ،فهنا ينبغي أف أنخذ ابأليسر؛ مثاؿ
ذلك أف من أحدث أثناء الطواؼ فإنو يشق عليو جداا أف يذىب كيتوضأ ؛ لذا فإنو يستحسن ىنا أف أنخذ برأم من َف
يشَبط الطهارة للطواؼ أك من أجاز الطواؼ يف مثل ىذه ا٢باؿ.
يقوؿ الشيخ ابن عثيمْب« :كما كاف فيو َّ
ظهورا بيًٌننا  ،فإنو ال ينبغي أف نلزـ
مشق خديدة ،كَف يظهر فيها النص ن
الناس بو ،بل نتبع ما ىو األسهل كاأليسر»(.)2
احلكمة من اشتماؿ بعض األعماؿ على مشقة:

إذا كاف التيسّب كرفع ا٢برج من مقاصد الشريع اإلسبلمي  ،كأف هللا أراد لنا التصفيف  ،فما ا٢بكم إذف من
التكليف ابلواجبات الٍب تشتمل على مشقات.
ٯبيب عن ذلك اإلماـ الشاطيب أبف الشارع كإف كاف قد أمر ببعض التكاليف الٍب تشتمل على مشق فإنو غّب
قاصد نفس ا٤بشق الٍب فيها( ، )3ففي ٝبيع ا٢باالت الشارع ال يقصد ا٤بشق  ،بل يقصد ما يف ذلك من ا٤بصاٌف العائدة
على ا٤بكلف من ىذه األعماؿ(.)4
نظرا إُف عظم
كرتب الشاطيب على ىذا ن
أصبل آخر ،كىو أف ا٤بشق ليس للمكلف أف يقصدىا يف التكليف ن
ابطبل ،
أجرىا ،كلو أف يقصد العمل الذم يعظم أجره لعظم مشقتو من حيث ىو عمل .ك٥بذا كاف قصد ا٤بشق
قصدا ن
ن
كمضادا ٤با قصد الشارع من التصفيف ا٤بعلوـ ا٤بقطوع بو(.)1
ن
قلت :كيؤكد ما ٌقرره الشاطيب ما كرد يف السن من رد بعض األعماؿ الٍب قصدت فيها ا٤بشق لذااها دكف أف يَبتب على
ىذه ا٤بشق مصلح  ،من ذلك ما ركاه البصارم عن ابن عباس أنو قاؿ« :بينما النيب  ٱبطب إذ ىو برجل قائم يف الشمس ،
فسأؿ عنو ،فقالوا :أبو إسرائيل نذر أف يقوـ كال يقعد كال يستظل كال يتكلم كيصوـ ،فقاؿ النيب  : مركه فليتكلم كليستظل
كليقعد كلييتً َّم صومو»(.)2
أيضا أف النيب ٤ با بلغو أف أخت عقب بن عامر نذرت أف ٙبج ماخي قاؿ« :إف هللا لغِب عن
كعن ابن عباس ن
نذرىا ،مرىا فلَبكب»(.)3
اختالؼ اعتبار ادلش ّقة ابختالؼ درجة العمل وأعليتو:

( )1قواعد األحكاـ 7/2ك 8؛ كا٤بوافقات . 156/2
( )2الشرح ا٤بمتع .476/3
( )3بدليل النصوص الدَّالَّ على التيسّب ،كما ثبت من مشركعي الرخص.
( )4ا٤بوافقات . 123/2
( )1السابق . 128/2
( )2ركاه البصارم (كتاب األٲباف كالنذكر -ابب النذر فيما ال ٲبلك كيف معصي ) (178/8، )6704
( )3ركاه أبو داكد (كتاب األٲباف كالنذكر ،ابب ما جاء يف النذر يف ا٤بعصي ) ( .192/5 )3303قاؿ ا٢بافظ ىف " التلصيص " (: )178/4
" إسناده صحيح "
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لقد نبَّو اإلماـ الشاطيب على أمر ىاـ ،كىو أف َّ
ا٤بشق الٍب تستحق أكال تستحق التصفيف إ٭با تقاس كتقدر ابلنظر إُف
مثبل -ا٤بشق يف ركعٍب الضحى (كىي انفل ) كما نقيسها يف
العمل الذم يستلزمها كمدل ضركرتو كمدل أٮبيتو  ،فبل نقيس – ن
صبلة الصبح (كىي من آكد الصلوات) كال مشق ىاتْب (كىي خفيف غالبنا) اب٤بشق البلزم يف ا٢بج ،كال تقاس ىذه ا٤بشاؽ
الثبلث ٗبشق ا١بهاد(.)1
من فتاوى االجتهاد ادلقاصدي الٍب روعي فيها مسة التيسّب
جواز رمى اجلمار أايـ التشريق قبل الزواؿ :

من فتاكل االجتهاد ا٤بقاصدم القائم على التيسّب كرفع ا٢برج  ،فتول فضيل الشيخ عبد هللا بن زيػد آؿ ٧بمػود ٔبػواز
رمى ا١بمار أايـ التشريق قبل الزكاؿ .
فقػػد حػػدد الفقهػػاء كقػػت رمػػي ا١بم ػرات أايـ التش ػريق مػػا بػػْب الػػزكاؿ إُف غػػركب الشػػمس  ،كدلػػيلهم ىف ذلػػك مػػا ركاه
البصارم عن جابر قاؿ  " :رمى النىب ( ملسو هيلع هللا ىلص ) يوـ النحر ضحى  ،أما بعد ذلك فإذا زالت الشمس " (.)2
كقػػد ذكػػر الشػػيخ أف ىػػذا ا٢بػػديث – كغػػّبه ىف ىػػذا البػػاب – صػػحيح  ،كلكنػػو لػػيس صػػرٰبنا ىف الداللػ علػػى التحديػػد
الذل ذكركه  ،كليس ٜب حديث عن النىب ( ملسو هيلع هللا ىلص ) أيمر فيو بتحديد الرمي ٗبا بْب الزكاؿ إُف الغركب  ،حٌب نلتزـ العمل بو
كعليو فبل ٯبوز أف نسمى ما قبل الزكاؿ كقت هني بدكف أف ينهى عنو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص .
كغاي األمر أنو مسكوت عنو رٞب منو ابلناس  ،كإف التحديد هبذا الزمن القصّب قد أفضى ابلناس إُف ا٢برج كالضيق ،
حٌب خغلهم خدة الزحاـ عن الذكر كالتكبّب كعن الدعاء كالتضرع عند ىذا ا٤بقاـ  ،بل كعن العلم بوقوع ا١بمار ىف موقعهػا
عاما بعد عاـ  ،مٌب كاف ىذا التحديد على ىذا ا٢باؿ .
ا٤بشركع من األحواض  ،كىذا الزحاـ من ا﵀تمل أف يزداد ن
كقد خطب النيب ( ملسو هيلع هللا ىلص ) يوـ عرفو مث يوـ العيد  ،مث أكسط أايـ التشريق  ،كبْب للناس ما ٰبتاجوف إليو  ،كجعل الناس
يسألونو  ،فما سئل عن خيء من التقدٔف كالتأخّب إال قاؿ  " :افعل كال حرج " حٌب سألو رجل فقاؿ :اي رسوؿ هللا رميت
بعدما أمسيت فقاؿ  " :ارـ كال حرج " (. )1
فنفى رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كقوع ا٢برج ىف كل ما يف علو ا٢باج من التقدٔف كالتأخّب ألعماؿ ا٢بج الٌب تفعل يف أايـ العيد كأايـ
التشريق.
إُف أف قاؿ رٞبو هللا :
" كا٢بالػ اآلف ىػػى حالػ ضػػركرة توجػػب علػػى العلمػػاء كا٢بكمػػاء إعػػادة النظػػر فيمػػا يزيػػل ىػػذا الضػػرر كيػػؤمن النػػاس مػػن
٨باكؼ ا٣بطر ا٢باصل من خدة الزحاـ كالسقوط ٙبت األقداـ " (. )2



( )1انظر ا٤بوافقات . 156/2
 - 2ركاه البصارم(كتاب ا٢بج-ابب رمي ا١بمار) (،217/2،)1746كمسلم(كتاب ا٢بج-ابب بياف كقت استحباب الرمي) ()1299
945/2
- 1ركاه البصارم (كتاب ا٢بج-ابب الفتتيا على الداب عند ا١بمرة) (31/1 )1736كمسلم(كتاب ا٢بج-ابب من حلق قبل
النحر948/2)1306(،)...
- 2انظر ٦بموع رسائل الشيخ عبد هللا بن زيد آؿ ٧بمود ص 24كما بعدىا.
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خادتة

كبعد ،فقد انتهى البحث إُف النتائج اآلتي :
 -1االجتهاد ا٤بقاصدم ىو االجتهاد الذم يراعي مقاصد النصوص كأسرارىا عند التعامل معها كاالستدالؿ هبا ،
كينظر إُف كل نص  ،كإُف كل حكم يف الشريع على أف لو مقصدان نبيبلن ،كىو جلب مصلح أك دفع مضرة ،
كينظر إُف الدين اإلسبلمي كلو – خريع كعقيدة – على أف لو مقصدان أساسيان  ،أال كىو ٙبقيق الرٞب ؛ لقولو
تعاُف  " :كما أرسلناؾ إال رٞب للعا٤بْب " [ األنبياء .] 108
 -2البد لبلجتهاد من مرعاة مقاصد الشريع كاالعتماد عليها ؛ألف اعتبار ا٤بقاصد عند االجتهاد أىم أسباب
إصاب ا٢بق كتقليل االختبلؼ.
-3االجتهاد ا٤بقاصدم لو ثبلث قواعد أك ركائز أساسي ىي :
اإلٲباف بتعليل األحكاـ كالنصوص الشرعي ؛ألف هللا حكيم ،كا٢بكيم ال يشرع خيئا عبثا.مراعاة ا٤بصاٌفاعتبار مآالت األفعاؿ.-4االجتهاد ا٤بقاصدم لو ٠بات مهم يتميز هبا ،كمن ىذه السمات ما أييت:
أ-فهم النصوص ا١بزئي يف ضوء النصوص الكلي كالقواعد العام للشريع  ،كٝبع النصوص الواردة يف ا٤بوضوع
الواحد كالتوفيق بينها.
ب-مراعاة فقو األكلوايت كتقدٔف ما حقو التقدٔف كأتخّب ما حقو التأخّب ،ككضع كل خيء يف موضعو كمكانتو
الٍب تليق بو.
ج-ا٤بوازن بْب ا٤بصاٌف كا٤بفاسد كالَبجيح بينهما عند التعارض كمراعاة الغالب فيهما  ،كعند تعارض ا٤بصاٌف مع
بعضها البعض  ،كا٤بفاسد مع بعضها البعض ،نقدـ أعلى ا٤بصلحتْب ك٬بتار أخف الضررين .
د-مراعاة ا٢باج كالعمل ابلقاعدة الفقهي  " :ا٢باج العام تنزؿ منزل الضركرة ".
ق-مراعاة أحواؿ الناس من حيث قدرااهم كإمكانيااهم كظركؼ كاقعهم كمستول عقو٥بم .
ك-التيسّب كرفع ا٢برج .
وآخر دعواان أف احلمد هلل رب العادلْب.
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اقتضاء الصراط ا٤بستقيم ٨بالف أصحاب ا١بحيم  :خيخ اإلسبلـ ابن تيمي  ،دار ا٢بديث  ،القاىرة  ،د  .ت.
أعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب  ،مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أِب بكر ابن القيم ا١بوزي (ت  751ىػ) دار ا١بيل
 ،بّبكت .
األخباه كالنظائر ىف قواعد كفركع فقو الشافعي  :جبلؿ الدين السيوطي  ،دار الكتب العلمي  ،بّبكت  1990 ،ـ .
حلي األكلياء كطبقات األصفياء  :أبو نعيم أٞبد بن عبد هللا  ،األصفهاْف ( 430ىػ) دار الكتاب العريب  ،بّبكت
الرد على من أخلد إُف األرض كجهل أف االجتهاد يف كل عصر فرض  :اإلماـ السيوطى ٙ ،بقيق د .فؤاد عبػد ا٤بػنعم
النمر  ،مؤسس خباب ا١بامع  ،االسكندري  1985 ،ـ .
ركض الطالبْب كعمدة ا٤بفتْب  :اإلماـ زكراي ٧بي الدين بن خرؼ النوكم( ،ت  676ىػ) ا٤بكتب اإلسبلمي  ،ط. 2
سلسل األحاديث الصحيح  :دمحم انصر األلبآف  ،ا٤بكتب اإلسبلمي  ،بّبكت  ،ط 1985 ، 4ـ .
سنن ابن ماج  :أبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزكيُب (ت  273ىػ) ا٤بعارؼ  ،الرايض  ،ط 1417 ، 1ىػ .
سنن أِب داكد  :أبو داكد سليماف بن األخعث السجستاْف (ت  275ىػ)  ،أكالد الشيخ  ،القاىرة  ،ط. 2002
سنن الَبمذم  :دمحم بن عيسى بن سورة الَبمذل (ت  279ىػ)  ،ا٤بعارؼ  ،الرايض  ،ط1417 ، 1ىػ .
سنن الدارمي  :أبو دمحم عبد هللا بن عبد الرٞبن بن الفضل بن هبراـ (ت  255ىػ)  ،دار الكتب العلمي .
السنن الكربل  :أبو بكر أٞبد بن ا٢بسْب بن علي البيهقى (ت  458ىػ)  ،دار ا٤بعرف  ،بّبكت  ،ط1344 ، 1ىػ
.
سنن النسائي  :أبو عبد الرٞبن أٞبد بن خعيب بن على النسائي (ت  303ىػ)  ،دار ا٤بعارؼ  ،الرايض  ،ط، 1
خرح ٨بتصر الركض ٪ :بم الدين سليماف بن عبد القوم الطويف (ت  716ىػ) الرسال  ،بّبكت  ،ط 2003 ، 4ـ،
ٙبقيق د .عبد هللا بن عبد ا﵀سن الَبكى .
الشرح ا٤بمتع على زاد ا٤بستنقع  :دمحم بن صاٌف بن دمحم العثيمْب (ت  1421ىػ)  ،الكتاب العا٤بي  ،بّبكت.
صحيح البصارم  :أبو عبد هللا دمحم بن إ٠باعيل البصارم (ت  256ىػ) .دار الشعب.القاىرة 1987ـ
صحيح مسلم  :مسلم بن ا٢بجاج أبو ا٢بسن القشّبل (ت  261ىػ) دار إحياء الكتب العلمي .
يعلى  ،دار ا٤بعرف  ،بّبكت .
طبقات ا٢بنابل  :القاضي أبو ا٢بسْب دمحم بن أِب ٌ
الفتاكل السعدي  :عبد الرٞبن بن انصر السعدم (ت  ، )1376ا٤بكتب التوفيقي  ،القاىرة .
الفركع  :مشس الدين دمحم بن مفلح (ت  672ىػ) دار الكتب العلمي  ،بّبكت  ،ط 1997 ، 1ـ .
فق األكلوايت  :الدكتور يوسف القرضاكم  ،مكتب كىب  ،القاىرة .
الفكػػر ا٤بقاصػػدم قواعػػده كفوائػػده  :الػػدكتور أٞبػػد الريسػػوٓف  ،مػػن منشػػورات جريػػدة الػػزمن  ،ال ػرابط  1999 ،ـ ،
كمكتب النجاح ا١بديدة  ،الدار البيضاء .
قواعد األحكاـ يف مصاٌف األانـ  :عز الدين عبد السبلـ ( 660ىػ) دار ا٤بعرف  ،بّبكت .
القواعد النوراني الفقهي  :خيخ اإلسبلـ ابن تيمي ( ،ت  728ىػ) دار ا١بوزم ،الرايض كالقاىرة  ،ط1428 ، 2ىػ.
كشاؼ القناع عن مًب اإلقناع  :منصور بن يونس الباىويت (ت 1051ىػ) دار الفكر  ،بّبكت .
٦بموع رسائل الشيخ عبد هللا بن زيد آؿ ٧بمود  :العبيكاف – الرايض  ،ط 2006 ، 1ـ .
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٦بمع الزكائد  :نور الدين علي بن أِب بكر ا٥بيثمى (ت  807ىػ)  ،ا٤بعارؼ  ،بّبكت .
٦بموع الفتاكل البن تيمي ٝ :بع ك ترتيب عبد الرٞبن بن دمحم بن قاسم ،مطبع ا٢بكوم  ،مك 1389 ،ىػ.
ا٤بدكنػ الكػػربل  :اإلمػػاـ مالػػك بػػن أنػػس  ،ركايػ اإلمػػاـ سػػحنوف بػػن سػػعيد عػػن اإلمػػاـ عبػػد الػػرٞبن بػػن القاسػػم  ،دار
الفكر  ،بّبكت  1986 ،ـ .
مراعاة مقاصد الشريع ىف ا٤بذىب ا٢بنبليٞ :باد دمحم إبراىيم  ،رسال دكتوراه دار العلوـ – القاىرة 2011ـ.
ا٤بستدرؾ على الصحيحْب  :أبو عبد هللا ا٢باكم النيسابورل  ،دار ا٤بعرف  ،بّبكت  1986ـ .
ا٤بسند  :أبو عبد هللا اإلماـ أٞبد بن حنبل (ت  241ىػ)  ،القاىرة  1313 ،ـ
ا٤بعجم الكبّب  :اإلماـ الطربآف  ،طٙ ، 2بقيق ٞبدل عبد اجمليد .
ا٤بغػػِب  :موفػػق الػػدين أبػػو دمحم عبػػد هللا بػػن أٞبػػد بػػن دمحم بػػن قدام ػ ا٤بقدسػػي ( 620ى ػػ)  ،ىجػػر  ،القػػاىرة  ،ط، 2
 1992ـ ٙ ،بقيق د عبد هللا عبد ا﵀سن الَبكي  ،كد .عبد الفتاح دمحم ا٢بلو .
ا٤بوافقات  :إبراىيم بن موسى اللصيمي الغرانطي  ،أبو إسحاؽ الشاطيب (ت  790ىػ) دار الفكر  ،القاىرة.
نظري ا٤بقاصد عند اإلماـ الشاطىب  :د .أٞبد الريسوْف  ،ا٤بعهد العا٤بى للفكر اإلسبلمى ،القاىرة 199 ،ـ .
النهاي يف غريب ا٢بديث كاألثر ٦ :بد الدين أبو السعادات ا٤ببارؾ بػن دمحم ا١بػزرم ( ابػن األثػّب ) ( ،ت  606ىػػ) ،
ا٤بكتب العلمي  ،بّبكت .
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اشرتاط لثض املثٛع يف انفمّ اإلضاليٙ
انذكتٕر يحًذ يحًذ يعافٗ عهٙ
أشتاذ مصاعد بقصم الدراشات ؤلاشالمية -كلية العلىم وآلاداب بشرورة ـ جامعة هجران-الصعىدية

ملخص البحث:
من نوازؿ العصر الفقهي  ،كالٍب ىي ٧بل نقاش كجدؿ طويل ،يف كثّب من ا٤بنتدايت ،مسأل اخَباط الفقهاء
قبض ا٤ببيع ،يدان بيد ،فيما كثّب من البياعات يف عصران قد ٚبلوا من ىذا الشرط ،نظران لثورة االتصاالت الٍب
سهلت كل عسّب ،كقربت كل بعيد ،كأحياانن ال ٙبصل ا٤بقابض  ،للسلع  ،يدان بيد ،كإ٭با يتم استبلـ خيكات ،أك
سندات ،أك تبادؿ توقيعات ،يف بعض األحياف ،دكف قبض السلع لدل ا٤بتبايعْب.
كمن خبلؿ ىذا البحث خلص الباحث إُف أ ٌف ٝبهور الفقهاء َف يشَبطوا القبض يدان بيد ،يف ا٤ببيعات ،إال
الشفع  ،كَف
الرىن ك ٌ
للمطعومات ،كا٤بكيبلت كا٤بوزكانت كا٤بعدككدات ،أك بيع ٌ
السلم ك ٌ
الصرؼ ،أك القبض يف ابب ٌ
ٰبدد كسيل معين للتقابض ،بل جعل التقابض من الوسائل الٍب يرجع فيها الناس إُف العوائد كاألعراؼ ،كبعض
الفقهاء َف ير اخَباط القبض أصبلن لصح البيع ،بل اكتفى ابلقوؿ ابلتصلي بْب السلع كالبائع كا٤بشَبم ،أك
بنقلها ،من موضعها ،أك حيازاها إُف ملكو ،أك ابمتبلؾ التصرؼ يف السلع  ،كلو َف يقبضها قبضان اتمان.
كمن خبلؿ استعراض ىذه األقواؿ كاالجتهادات الفقهي  ،نلحظ سع الشريع الغراء ،كمدل قدراها على استيعاب
متغّبات الزماف كا٤بكاف ،كاب﵁ تعاُف التوفيق .
ABSTRACT

From the cataclysm of the jurisprudential modern age, which is subject to debate and long
argument in many forums, the question of the requirement of jurists to seize the sale,
hand in hand, while many of the sales of our time have abandoned this condition, because
of the revolution of communications that facilitated all the difficult, sometimes the goods
are not exchanged hand in hand, but checks, bonds or exchange of signatures are
sometimes received, without the receipt of the item by the sellers.
In this research, the researcher concluded that the majority of fuqaha 'did not require hand
by hand catch in sales, except for salesin feeding itemssuch as the weighted, scale and
dimension, or delivery inpledge, delay sale, and mortgage and did not specify a specific
means of handling. But it made the delivery as a means in which the people return to the
customs and traditions, and some jurists did not see the requirement to catch originally for
the legitimacy of the sale, but merely saying the abandonment between the commodity
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and the seller and the buyer, or transfer, from the place, or possession of the property, or
ownership of the disposal of the commodity, even if not caught completely.
Through the review of these statements and jurisprudence, we notice the capacity of the
grand Sharia, and the ability to absorb the variables of time and place.

مقدمة البحث:



من نوازؿ العصر الفقهي  ،كالٍب ىي ٧بل نقاش كجدؿ طويل ،يف كثّب من ا٤بنتدايت ،مسأل اخَباط الفقهاء
قبض ا٤ببيع ،فيما كثّب من البياعات يف عصران قد ٚبلوا من ىذا الشرط ،نظران لثورة االتصاالت الٍب سهلت كل
عسّب ،كقربت كل بعيد ،كأحياانن ال ٙبصل ا٤بقابض  ،للسلع  ،يدان بيد ،كإ٭با يتم استبلـ خيكات ،أك سندات،أك
تبادؿ توقيعات ،يف بعض األحياف ،دكف قبض السلع لدل ا٤بتبايعيْب.
كنود يف ىذا البحث أ ٍف نتناكؿ ىذا الشرط ابلدراس كالتحليل كالتأصيل ،كأقواؿ ا٤بذاىب ا٤بتبع  ،مث نتناكؿ طرؽ
الفقهاء ا٤بعاصرين يف فهم ىذا الشرط كتنزيلو على أحواؿ العصر كمستجداتو ،يف سوؽ العمل ،كالبيع كالشراء.

اثنياً :أسئلة البحث:
 )1ما مدل اتفاؽ الفقهاء حوؿ خرط قبض ا٤ببيع؟ .
 )2ماا٤براد ابلقبض يف لغ الفقهاء؟ .
 )3ىل يشَبط القبض لكل السلع لدل القائلْب بو ،أك الشرط إ٭با ٱبص بعض السلع دكف بعض؟ .
اثلثاً :أعلية موضوع البحث :

 )1اإلسهاـ يف حل بعض مشكبلت األم الفقهي يف األسواؽ التجاري  ،كاألسواؽ اإللكَبكني .
 )2كجود صور متعددة ك٨بتلف لقبض ا٤ببيع يف عصرانٕ ،باج إُف فهم كتصور ،ال تتعارض مع أقواؿ
الفقهاء ،كإ٭با تتفق مع آرائهم .
 )3نشوب ا٣ببلفات الشديدة يف بعض األكساط العلمي كالفقهي  ،بسبب غموض بعض أحكاـ ىذا ا٤بوضوع.
 )4حاج ا٤بسلمْب لفقو ىذا ا٤بوضوع ،فكثّبان ما ٙبصل بعض البياعات ا٤بصالف للشرع ،بسبب جهل ىذا
ا٤بوضوع.

رابعاً :مشكلة البحث :

1
كرد كثّبان من
كثّب من الفقهاء يشَبط لصح البيع قبض ا٤ببيع ،عمبلن ٕبديث( :ال تبع ما ليس عندؾ)( ) ٌ
ه
كثّب من صور البيع يف عصران تندرج ٙبت ىذه الصورة ،أعِب أف
صور البيع ،ى
كمنىعها ،عمبلن هبذا ا٢بديث ،فيما ه

( )1السنن الكربل  .59/6 :ابب بيع ما ليس عند البائع ،برقم  )6162( :ا٤بؤلف :أبو عبد الرٞبن أٞبد بن خعيب بن علي ا٣براسآف،
حققو كخرج أحاديثو :حسن عبد ا٤بنعم خليب ،أخرؼ عليو :خعيب األرانؤكط ،قدـ لو :عبد هللا بن عبد ا﵀سن
النسائي (ت303 :ىػ)
الَبكي ،الناخر :مؤسس الرسال – بّبكت ،الطبع  :األكُف 1421 ،ىػ  2001 -ـ  .كصححو األلبآف يف إركاء الغليل يف ٚبريج أحاديث
منار السبيل  ،132/5 :برقم . )1292( :ا٤بؤلف  :دمحم انصر الدين األلبآف (ت1420 :ىػ) ،إخراؼ :زىّب الشاكيش ،الناخر :ا٤بكتب
اإلسبلمي – بّبكت ،الطبع  :الثاني  1405ىػ 1985 -ـ.
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تباع السلع  ،كَف تكن قبضت من ا٤بشَبم ،كيف و
أحياف كثّبةو ال ٲبكن القبض ،كال يستطاع ،كىو ما أكقع كثّبان من
الناس يف حرج خرعي كفقهي .
خامساً:أىداؼ البحث :
ٙ )1بقيق مسأل اخَباط قبض ا٤ببيع ،من خبلؿ أقواؿ الفقهاء كٛبحيصها .
 )2بياف صور قبض ا٤ببيع كأنواعو .
 )3بياف اآلفاؽ الشرعي الٍب كضعها الشارع ا٢بكيم ٢بل بعض مشكبلت األم االقتصادي  ،سيما مع عصر
التكنو١بيا ،كثورة االتصاالت.
سادساً :منهج البحث:
بينت
سلكت-بعوف هللا تعاُف– يف دراسٍب ا٤بنهج العلمي االستقرائي ،حيث قمت ابلتعريف اب٤بوضوع ،مث ي
ي
أقواؿ الفقهاء يف اخَباط قبض ا٤ببيع ،كالراجح من أقوا٥بم ،كذلك من خبلؿ استقراء النصوص الشرعي  ،من
لت ما يتعلق اب٤بوضوع من فركع كمسائل فقهي  ،كفق ا٤بنهجي اآلتي :
الكتاب كالسن  ،مث تناك ي
نقلت اآلايت الكرٲب عن ا٤بصحف الشريف ،كفق الرسم العثمآف ،كعزكت كل آي إُف سوراها كرقمها.
 )1ي
فأبْب درج ضعفو.
)2
ي
اعتمدت األحاديث الشريف الصحيح  ،دكف الضعيف كا٤بوضوع ،كإف كجد حديث ضعيف ٌ

نقلت أقواؿ الفقهاء ،دكف ٙبيز أك عصبي ٤بذىب من ا٤بذاىب االسبلمي .
 )3ي
بينت تواريخ الوفاة٤ ،بن أنقل عنهم من الفقهاء كالعلماء٤ ،بعرف طبيع عصرىم كظركؼ أحوا٥بم.
 )4ي
قدمت نصوص الكتاب كالسن الصحيح على أقواؿ العلماء كالفقهاء ،عمبلن ابلدليل الشرعي يف ذلك،
)5
ي
مث قدمت أقواؿ الفقهاء كالعلماء ا٤بتقدمْب على أقواؿ ا٤بتأخرين.
 )6أحياانن ال أرتب أقواؿ الفقهاء ٕبسب أزمنتهم ،كإ٭با أرتبها ٕبسب قوة أدلتهم ،مراعيان تناسق آرائهم
كتقارهبا أك تباعدىا.
سابعاً  :خطة البحث:

قسمت البحث إُف ا٤بباحث الثبلث اآلتي :
ي

ادلبحث األوؿ  :التعريف ابدلوضوع لغة وشرعاً وفيو مطلباف:

ا٤بطلب األكؿ  :التعريف ٗبفردات ا٤بوضوع لغ .
ا٤بطلب الثآف  :التعريف ٗبفردات ا٤بوضوع ،خرعان .

ادلبحث الثاين  :مذاىب الفقهاء يف اشَباط قبض ادلبيع ،وفيو ادلطالب اآلتية:
ا٤بطلب األكؿ ٙ :برير ٧بل النزاع الفقهي يف ا٤براد ابلقبض.
ا٤بطلب الثآف  :مذىب األحناؼ .
ا٤بطلب الثالث :ا٢بنابل
ا٤بطلب الرابع :مذىب ا٤بالكي .
ا٤بطلب ا٣بامس  :مذىب مذىب الشافعي .
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ا٤بطلب السادس  :القوؿ الراجح من أقواؿ العلماء.

ادلبحث الثالث  :صور قبض ادلبيع يف عصران وفيو ادلطالب اآلتية:
ا٤بطلب األكؿ  :قبض الشيك .
ا٤بطلب الثآف :قبض البضائع البحري .
ا٤بطلب الثالث :قبض السيارات كا٤بعدات الثقيل .
ا٤بطلب الرابع  :قبض ا٤بكيبلت كا٤بوزكانت .
ا٤بطلب ا٣بامس  :قبض األدكي كغّبىا من ا٤بستلزمات الطبي كا٤بنزلي .
ا٤بطلب السادس  :قبض ا٤بنقوالت.
الصرؼ .
ا٤بطلب السابع :قبض ٌ
اخلادتة والنتائج والتوصيات .


ادلبحث األوؿ  :التعريف ابدلوضوع لغة وشرعاً .
نعرج على موضوع قبض ا٤ببيع ،للتعريف بو ،لغ كخرعان ،ألف ا٢بكم على الشيء
أرل من األٮبي ٗبكاف أف ٌ
فرع عن تصوره ،فنعرؼ اب٤بوضوع ابعتباره لفظان مركبان يشتمل على الكلمات اآلتي :
 اخَباط ،قبض ،ا٤ببيع ،يف الفقو اإلسبلمي .كمعُب كل كلم منو .كذلك يف ا٤بطالب اآلتي :
ادلطلب األوؿ  :التعريف ابلشرط لغة واصطالحاً.
ً
اص ًط ىبلحا ىما يٍلزـ من ىعدمو الٍ ىع ىدـ ىكىال
َّيء كالتزامو ىك ٍ
أكالن :معُب الشرط لغ كاصطبلحان " :الشٍَّرط ليغى إلٍىزاـ الش ٍ
ًً
َّيء ىكيى ىو ىخارج ىعنوي"(. )1
يٍلزـ من كجوده كجود ىكىال عدـ ذىاتو ىكيػي ىقاؿ ىما يتم بو الش ٍ
كمن معآف الشرط أيضان" :العبلم  ،كمنو أخراط الساع  ،كاصطبلحان :ىو تعليق خيء بشيء ٕبيث إذا كجد
األكؿ كجد الثآف كقيل :الشر يط ما يتوقف عليو كجود الشيء كيكوف خارجان عن ماىيتو كال يكوف مؤثران يف كجوده.
كقيل :الشرط ما يتوقف ثبوت ا٢بكم عليو"(. )2
كا٢باصل أ ٌف الشرط معناه ىما يٍلزـ من ىعدمو الٍ ىع ىدـ ىكىال يٍلزـ من كجوده كجود.
ادلطلب الثاين  :معُب القبض لغة واصطالحاً .

( )1ا٢بدكد األنيق كالتعريفات الدقيق  :ص  . 72ا٤بؤلف :زكراي بن دمحم بن أٞبد بن زكراي األنصارم ،زين الدين أبو ٰبٓب السنيكي (ت:
926ىػ) ا﵀قق :د .مازف ا٤ببارؾ ،الناخر :دار الفكر ا٤بعاصر – بّبكت ،الطبع  :األكُف. 1411 ،
( )2التعريفات الفقهي  :ص . 121ا٤بؤلف :دمحم عميم اإلحساف اجملددم الربكٍب ،الناخر :دار الكتب العلمي (إعادة صف للطبع القدٲب يف
ابكستاف 1407ىػ 1986 -ـ).الطبع  :األكُف1424 ،ىػ 2003 -ـ .
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ً
ً
ً
ك يكلو ،فىًإذا ىكا ىف أبصابعك فى ًه ىي
الشيء ،كقيل  :القبض ي :ىما
ف على
قبض:
أخذت ٔبي ٍمع كف ى
القبض ٔبمع ال ىك ًٌ
ى
ي
ً
الس ًٌكْب ىكم ٍقبًضتيو كل ذىلًك
ؼ ،ىكيقولوف:
ابلصاد ،قى ى
القبص َّ
ض أ ىىعم كأ ٍىعىر ي
كم ٍقبً ه
ي
اؿ اللٍَّيث :ىكيػي ىقاؿ :ىم ٍقبً ي
ض ال ىق ٍوس ى
مقبض ٌ
ًً
ف(.)1
ي
ض ىعلىٍيو ٔبي ٍمع ال ىك ًٌ
حيث ييقبى ي
2
كيف ٨بتار الصحاح [" :قبض] قبضت الشئ قبضا :أخذتو .كالقبض :خبلؼ البسط"( ).
اح هد ص ًحيح يدؿ علىى خي وء مأٍخ و
اؼ كالٍباء كالضَّاد أىصل ك ً
وذ ،ىكى٘بىم وع
ى ه ىي ى ى ٍ ى ي
كقاؿ ابن فارس (ت395 :ىػ)(" :قىػبى ى
ض) الٍ ىق ي ى ى ي ى ي ٍ ه ى
ًيف ىخ ٍي وء"(.)3

كحاصل ىذه التعاريف ٝبيعها٬ ،بلص إُف القوؿ أب ٌف ا٤براد ابلقبض يطلق كيراد بو ما أخذ ٔبمع الكف،
كيطلق حينان آخر ،كيراد بو مطلق األخذ.

ومعُب القبض شرعاً:
اختلفت تعاريف الفقهاء ٤بعُب القبض ،خرعان ،كىو ما تسبب يف اختبلفهم كتنازعهم يف تصور معُب القبض،
على النحو اآليت :
1
ً
 األحناؼ :قالوا القبض ىو :التَّم ًكْب ،كالت ًً
ً
َّمك ين
َّصلٌي ،ىك ٍارت ىف ي
ٍ ي ى ى
اع الٍ ىم ىوان ًع يعٍرفنا ىك ىع ىاد نة ىحقي ىق ن( ) .أك ىو الت ى
ًمن التَّصر ً
ؼ ًيف الٍ ىم ٍقبي ً
وض(. )2
ٍ ى
3
 وعند ادلالكية أف القبض ىو ا٢بيازة كالتمكْب( ). -وعند الشافعية  :ىو النقل (. )4

 وعند احلنابلة  :يشَبطوف القبض يف ا٤بكيل كا٤بوزكف فقط ،كذلك ابلنقل .قالوا" :ا٤بفتقر إُف القبض ىوا٤بكيل كا٤بوزكف ،بشرط أف يكوف مطعوما ،قاؿ يف ركاي مهنا :كل خيء يباع قبل قبضو ،إال ما كاف يكاؿ أك
يوزف٩ ،با يؤكل أك يشرب(.)5
( )1اهذيب اللغ  ،272/8 :ا٤بؤلف :دمحم بن أٞبد بن األزىرم ا٥بركم ،أبو منصور (ت370 :ىػ) ،ا﵀قق :دمحم عوض مرعب ،الناخر :دار
إحياء الَباث العريب – بّبكت ،الطبع  :األكُف2001 ،ـ .
( )2الصحاح اتج اللغ كصحاح العربي  . 1100/3 :ا٤بؤلف :أبو نصر إ٠باعيل بن ٞباد ا١بوىرم الفارايب (ت393 :ىػ)ٙ ،بقيق :أٞبد
عبد الغفور عطار ،الناخر :دار العلم للمبليْب – بّبكت ،الطبع  :الرابع  1407ىػ 1987 -ـ.
( )3معجم مقاييس اللغ  . 50/5 :ا٤بؤلف :أٞبد بن فارس بن زكرايء القزكيِب الرازم ،أبو ا٢بسْب (ت395 :ىػ) ،ا﵀قق :عبد السبلـ دمحم
ىاركف ،الناخر :دار الفكر ،عاـ النشر1399 :ىػ 1979 -ـ.
( )1بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  . 148/5 :ا٤بؤلف :عبلء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أٞبد الكاسآف ا٢بنفي (ت587 :ىػ)،
الناخر :دار الكتب العلمي  ،الطبع  :الثاني 1406 ،ىػ 1986 -ـ.
( )2بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع .120/6 :
( )3مواىب ا١بليل يف خرح ٨بتصر خليل  .478/4 :ا٤بؤلف :مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن دمحم بن عبد الرٞبن الطرابلسي ا٤بغريب ،ا٤بعركؼ
اب٢بطاب الرعيِب ا٤بالكي (ت954 :ىػ) ،الناخر :دار الفكر ،الطبع  :الثالث 1412 ،ىػ 1992 -ـ .
( )4البياف يف مذىب اإلماـ الشافعي  . 16/6 :ا٤بؤلف :أبو ا٢بسْب ٰبٓب بن أيب ا٣بّب بن ساَف العمرآف اليمِب الشافعي (ت558 :ىػ)،
ا﵀قق :قاسم دمحم النورم ،الناخر :دار ا٤بنهاج – جدة ،الطبع  :األكُف 1421 ،ىػ 2000 -ـ.
( )5خرح الزركشي  .538/3 :ا٤بؤلف :مشس الدين دمحم بن عبد هللا الزركشي ا٤بصرم ا٢بنبلي (ت772 :ىػ) ،الناخر :دار العبيكاف ،الطبع :
األكُف 1413 ،ىػ 1993 -ـ.
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كا٤بذىب عند العام – أم عام ا٢بنابل  -أ ٌف الذم يفتقر إُف القبض ىو ما تعلق بو حق توفي دكف غّبه(.)1

كاختلفت الركاايت يف ا٤بذىب يف التصلي ىل تكوف قبضان؟  ،فظاىر ا٤بذىب أ ٌف التصلي ال تكوف قبضان،
كأ ٌف القبض ىو النقل ،كيف ركاي عن اإلماـ أٞبد رٞبو هللا :قاؿ أيضان يف الرجل يشَبم صربة الطعاـ فقيل لو:
كيف التسليم إليو؟ فقاؿ :كيف تسلم الثمرة يف رؤكس النصل ،إذا َف ٱبل بينو كبينو؟ فهو تسليم ،كىذا صريح يف
أف التصلي قبض(.)2
كنلحظ أ ٌف غالب تعاريف الفقهاء للقبض خرعان أنو ٗبعُب التملك كيكوف ذلك ابلتصلي كالقدرة على
التصرؼ يف ا٤ببيع كحيازتو ،كما ىو عند ا١بمهور ،إال أ ٌف ا٢بنابل يشَبطوف القبض يدان بيد يف ا٤بطعوـ من
ا٤بكيبلت كا٤بوزكانت على الركايتْب ا٤بذكوريتْب آنفان ،ىل يكوف القبض ابلنقل أك ابلتصلي .
ً
َّصلًٌي ،ىك ٍارتًىفاعي الٍ ىم ىوانً ًع
كالذم نرجحو من ىذه التعاريف ىو تعريف األحناؼ ،أف القبض ىو :الت ٍَّمك ي
ْب ،ىكالت ى
يعٍرفنا ىك ىع ىادةن ىح ًقي ىق ن ،كما سبق ،كىو األقرب ألحواؿ كأكضاع عصران ،كسنأيت ٤بزيد تفصيل ٥بذا ا٤بوضوع يف إٔباثنا
اآلتي بعوف هللا .
ادلطلب الثالث :معُب ادلبيع لغة واصطالحاً .

1
اسم الٍ ىمبًيع ٍاألى ٍخيىاء الًٍَّب تيبتاع للتًٌ ىج ىارة( .)2ىكييطٍلى يق الٍبىػٍي يع ىعلىى
ا٤براد اب٤ببيع أم السلع الٍب تباع ( ) .قاؿ ابن سيدة ٍ " :
وع(.)3
اؿ بػىٍي هع ىجيًٌ هد ىكيٍٯب ىم يع ىعلىى بػييي و
الٍ ىمبًي ًع فىػييػ ىق ي
كا٤ببيع خرعان " :يى ىو إً ٍعطىاء البىائًع الٍ ىمبًيع ل ٍل يم ٍش ىًَبم على ىكجو البيع ىكالت ٍَّملًيك"( .)4كا٤ببيع عند الشافعي  :دخوؿ ا٤بلك يف يد
ا٤بشَبم(.)5

ادلطلب الرابع  :معُب "يف الفقو اإلسالمي" ،لغة وشرعاً .

أما "يف" فمعناىا الظرفي ؛ كقولك" :زيد يف الدار" ،كقد يػيتَّسع فيها ،فيقاؿ" :زيد ينظر يف العلم"(.)6
( )1خرح الزركشي .540/3 :
( )2ا٤بسائل الفقهي من كتاب الركايتْب كالوجهْب  . 327/1 :ا٤بؤلف :القاضي أبو يعلى ،دمحم بن ا٢بسْب بن دمحم بن خلف ا٤بعركؼ بػ ابن
الفراء (ت458 :ىػ) ،ا﵀قق :د .عبد الكرٔف بن دمحم البلحم ،الناخر :مكتب ا٤بعارؼ ،الرايض ،الطبع  :األكُف (1405ىػ 1985 -ـ).
( )1معجم مقاييس اللغ .95/3 :ا٤بؤلف :أٞبد بن فارس بن زكرايء القزكيِب الرازم ،أبو ا٢بسْب (ت395 :ىػ)،ا﵀قق :عبد السبلـ دمحم
ىاركف ،الناخر :دار الفكر،عاـ النشر1399 :ىػ 1979 -ـ.
( )2ا٤بصصص  .432/3 :ا٤بؤلف :أبو ا٢بسن علي بن إ٠باعيل بن سيده ا٤برسي (ت458 :ىػ) ،ا﵀قق :خليل إبراىم جفاؿ ،الناخر :دار
إحياء الَباث العريب – بّبكت ،الطبع  :األكُف1417 ،ىػ 1996ـ.
( )3ا٤بصباح ا٤بنّب يف غريب الشرح الكبّب  . 69/1 :ا٤بؤلف :أٞبد بن دمحم بن علي الفيومي مث ا٢بموم ،أبو العباس (ت٫ :بو 770ىػ)،
الناخر :ا٤بكتب العلمي – بّبكت.
( )4الكليات معجم يف ا٤بصطلحات كالفركؽ اللغوي  . 312/1 :ا٤بؤلف :أيوب بن موسى ا٢بسيِب القرٲبي الكفوم ،أبو البقاء ا٢بنفي (ت:
1094ىػ) ،ا﵀قق :عدانف دركيش  -دمحم ا٤بصرم ،الناخر :مؤسس الرسال – بّبكت.
( )5القاموس الفقهي لغ كاصطبلحا .339/1 :ا٤بؤلف :الدكتور سعدم أبو حبيب ،الناخر :دار الفكر .دمشق – سوري  ،الطبع  :الثاني
 1408ىػ =  1988ـ.
( )6أسرار العربي  :ص  .194ا٤بؤلف :عبد الرٞبن بن دمحم بن عبيد هللا األنصارم ،أبو الربكات ،كماؿ الدين األنبارم (ت577 :ىػ)،
الناخر :دار األرقم بن أيب األرقم،الطبع  :األكُف 1420ىػ1999 -ـ.
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الٍ ًف ٍقو ليغى الٍ ىفهم ك ً
ىح ىك ًاـ الشٍَّر ًعيَّ العملي ا٤بكتسب من أدلتها التفصيلي (.)1
ى ٍ
اصط ىبلحا الٍعلم ًابٍأل ٍ
كقيل :الفقو :لغ  :فهم غرض ا٤بتكلم من كبلمو ،كقاؿ الراغب ":التوصل إُف علم غائب بعلم خاىد" ،فهو
أخص من العلم .كخرعا :العلم ابألحكاـ الشرعي الٍب طريقها االجتهاد(.)2
كمعُب "اإلسبلمي" نسب إُف اإلسبلـ ،كىو اسم علم ال ٰبتاج إُف تعريف .

ادلبحث الثاين  :مذاىب الفقهاء يف اشَباط قبض ادلبيع:
اختلفت أقواؿ العلماء يف تعريف "قبض ا٤ببيع" لغ كخرعان ،كما سبق ،كبناءن على ىذا االختبلؼ اختلفوا يف
نعرج على ٧بل النزاع كسببو من خبلؿ ا٤بطالب اآلتي :
اخَباط قبض ا٤ببيع ،كيلزـ لفهم ىذا االختبلؼ كطبيعتو أف ٌ
ا٤بطلب األكؿ ٙ :برير ٧بل النزاع الفقهي يف ا٤براد ابلقبض.
ا٤بطلب الثآف  :مذىب األحناؼ.
ا٤بطلب الثالث :مذىب ا٤بالكي .
ا٤بطلب الرابع  :مذىب الشافعي .
ا٤بطلب ا٣بامس :ا٢بنابل .
ا٤بطلب السادس  :القوؿ الراجح من أقواؿ العلماء.
فإُف ا٤بطلب األكؿ.
ادلطلب األوؿ  :حترير زلل النزاع الفقهي يف ادلراد ابلقبض.
اؿ رس ي ً
الص ًام ً
صلَّى هللاي ىعلىٍي ًو
ت ،قى ى
ٙبرير ٧بل النزاع كسبب ا٣ببلؼ ىو العمل ٕبديث يعبى ىادةى بٍ ًن َّ
وؿ هللا ى
اؿ :قى ى ى ي
الذ ىىب ًاب َّلذ ىى ً
َّ
َّ
ض ً ،ىكالٍبيػر ًابلٍبيػًٌر ،ىكالشَّعً يّب ًابلشَّعً ًّب ،ىكالت ٍَّمير ًابلت ٍَّم ًر ،ىكالٍ ًمٍل يح ًابلٍ ًمٍل ًحً ،مثٍ نبل
ض ي ًابلٍ ًف َّ
ب ،ىكالٍ ًف َّ
ىك ىسل ىم « :ي
ٗبًًثٍ ول ،سواء بًسو واء ،ي ندا بًي ود ،فىًإذىا اختػلى ىف ً ً
ف ًخٍئػتي ٍم ،إًذىا ىكا ىف يى ندا بًيى ود» (.)1
ىصنى ي
ٍى ٍ
اؼ ،فىبً ييعوا ىكٍي ى
ت ىىذه ٍاأل ٍ
ىى ن ىى ى ى
2
مجلس( ).
كمعُب قىػ ٍولو " يدان بيد " أىم ىال بيد من التَّػ ىقابيض ًيف الٍ ٍ

( )1ا٢بدكد األنيق كالتعريفات الدقيق  :ص .67
( )2التوقيف على مهمات التعاريف  :ص  .263ا٤بؤلف :زين الدين دمحم ا٤بدعو بعبد الرؤكؼ بن اتج العارفْب بن علي بن زين العابدين
ا٢بدادم مث ا٤بناكم القاىرم (ت1031 :ىػ) ،الناخر :عاَف الكتب  38عبد ا٣بالق ثركت-القاىرة،الطبع  :األكُف1410 ،ىػ1990-ـ.
الصر ً
الذ ىى ً
ؼ ىكبػىيٍ ًع َّ
ب ًابلٍ ىوًرًؽ نػى ٍق ندا  .1211/3 .ا٤بؤلف :مسلم بن ا٢بجاج أبو ا٢بسن القشّبم النيسابورم (ت:
( )1صحيح مسلم :ىاب ي
ب َّ ٍ
261ىػ) ،ا﵀قق :دمحم فؤاد عبد الباقي ،الناخر :دار إحياء الَباث العريب – بّبكت.
( )2عمدة القارم خرح صحيح البصارم. 306/11 :ا٤بؤلف :أبو دمحم ٧بمود بن أٞبد بن موسى بن أٞبد بن حسْب الغيتاِب ا٢بنفى بدر
الدين العيُب (ت855 :ىػ) الناخر :دار إحياء الَباث العريب – بّبكت .إرخاد السارم لشرح صحيح البصارم .13/4 :ا٤بؤلف :أٞبد بن دمحم
بن أِب بكر بن عبد ا٤بلك القسطبلٓف القتييب ا٤بصرم ،أبو العباس ،خهاب الدين (ت923 :ىػ) الناخر :ا٤بطبع الكربل األمّبي  ،مصر،
الطبع  :السابع 1323 ،ىػ .
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كفيو بياف أ ٌف التقابض خرط لصح البيع يف كل ما ٯبرم فيو الراب من ذىب كفض كغّبٮبا من ا٤بطعوـ كإف
اختلف ا١بنساف ،أال تراه يقوؿ فبل أبس ببيع الرب ابلشعّب كالشعّب أكثرٮبا يدان بيد ،كأما النسيئ فبل قبض
عليو(.)1
قاؿ اإلماـ ا٤بناكم (ت1031 :ىػ) (" :يدان بيد)  :أم مقابض يف اجمللس ،كٝبع بينهما أتكيدان كمبالغ يف
اإليضاح"(.)2
خراحو ،نتناكؿ اختبلؼ الفقهاء يف اخَباط ا٤بقابض  ،ككجو
كبعد ىذا البياف ٤بعُب ا٢بديث الشريف ،ككبلـ ٌ
اختبلفهم يف ا٤بطالب اآلتي :
ادلطلب الثاين  :مذىب األحناؼ .

فكثّب من علماء ا٤بذىب ال يركف اخَباط قبض ا٤ببيع،
يعد مذىب األحناؼ من أبسط ا٤بذاىب كأيسرىا ،ه
يدان بيد ،كإ٭با يكفي عندىم التقابض أبم صورة من الصور ،كإليك تفصيل مذىبهم.
ً
رٞبهما هللا بيع الٍعقار الٍ ىمبًيع قبل الٍ ىقٍبض
وسف (ت182 :ىػ)
فعٍند أيب حني ىف (ت150:ق) ،ىكأيب يي ي
ى
ىجائًز(.)1
كقاؿ اإلماـ الكاسآف ( :ت587 :ىػ) يف معرض حديثو عن عدـ اخَباط التقابض مستدالن ب ىق ٍولًًو ىعَّز ىك ىج َّل:
اط ِل إَِّال أَ ْف تَ ُكو َف ِجتَارةً عن تَػر ٍ ِ
ايأَيُّػها الَّ ِذين آمنوا َال َأتْ ُكلُوا أَموالَ ُكم بػيػن ُكم ِابلْب ِ
س ُك ْم
َ َُ
َ َ
ْ َ ْ َْ َ ْ َ
َ َْ َ
اض م ْن ُك ْم َوَال تَػ ْقتُػلُوا أَنْػ ُف َ
ِ ِ
َّ ِ
ًً
ين َأيْ ُكلُو َف ِّ
إِ َّف َّ
وـ الَّ ِذي
ومو َف إَِّال َك َما يَػ ُق ُ
الرَاب َال يَػ ُق ُ
اَّللَ َكا َف ب ُك ْم َرح ً
يما[ النساء .[ِ٢ :ىكقىػ ٍولو ىعَّز ىخأٍنيوي :الذ َ
ِ
اَّللُ الْبَػ ْي َع َو َح َّرَـ ِّ
ك ِأبَنَّػ ُه ْم قَالُوا إِ َّظلَا الْبَػ ْي ُع ِمثْ ُل ِّ
يَػتَ َخبَّطُوُ َّ
َح َّل َّ
س َذلِ َ
اءهُ
الرَاب َوأ َ
الرَاب فَ َم ْن َج َ
الش ْيطَا ُف م َن ال َْم ِّ
ف وأَمره إِ َىل َِّ
ِ ِ
ِ
يها َخالِ ُدو َف البقرة:
اد فَأُولَئِ َ
اَّلل َوَم ْن َع َ
َم ْوعظَةٌ م ْن َربِِّو فَانْػتَػ َهى فَػلَوُ َما َسلَ َ َ ْ ُ ُ
كأ ْ
اب النَّا ِر ُى ْم ف َ
َص َح ُ
 .ِ٠٢حيث قاؿ رٞبو هللا " :نىػهى عن ٍاألى ٍك ًل بً يد ً
استىػثٍػ ىُب التًٌ ىج ىارةى ىع ٍن تىػىر و
كف التًٌ ىج ىارةً ىع ٍن تىػىر و
اض فىػيى يدؿ ىعلىى
اض ،ىك ٍ
ى ىٍ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ك ىدليل ثػيبوت الٍمٍل ً
ك بً يدكف التَّػ ىقابي ً
اض ًم ٍن ىغ ًٍّب ىخٍرط الٍ ىقٍب ً
ىإاب ىح ً ٍاألى ٍك ًل ًيف التًٌ ىج ىارةً ىع ٍن تىػىر و
ض؛ أل َّ
ىف أى ٍك ىل
ض ،ىك ىذل ى ي ي
ً ً
اح(.)2
س ًٗبيبى و
ىماؿ الٍغى ٍّب لىٍي ى
مث رد رٞبو هللا ،على القائلْب ابخَباط التقابض كاستدال٥بم ٕبديث ( :يدان بيد) ،كأ ٌف ا٤براد تعيْب السلع  ،ال
اخَباط قبضها .فقاؿ رٞبو هللا :

( )1معاَف السنن ،كىو خرح سنن أيب داكد  .69/3 :ا٤بؤلف :أبو سليماف ٞبد بن دمحم بن إبراىيم بن ا٣بطاب البسٍب ا٤بعركؼ اب٣بطايب (ت:
388ىػ) ،الناخر :ا٤بطبع العلمي – حلب ،الطبع  :األكُف  1351ىػ 1932 -ـ.
( )2فيض القدير خرح ا١بامع الصغّب .571/3 :ا٤بؤلف :زين الدين دمحم ا٤بدعو بعبد الرؤكؼ بن اتج العارفْب بن علي بن زين العابدين
ا٢بدادم مث ا٤بناكم القاىرم (ت1031 :ىػ) الناخر :ا٤بكتب التجاري الكربل – مصر ،الطبع  :األكُف.1356 ،
(ٙ )1بف الفقهاء  . 111/2 :ا٤بؤلف :دمحم بن أٞبد بن أيب أٞبد ،أبو بكر عبلء الدين السمرقندم (ت٫ :بو 540ىػ) ،الناخر :دار الكتب
العلمي  ،بّبكت – لبناف ،الطبع  :الثاني  1414 ،ىػ  1994 -ـ.
( )2بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  . 219/5 :ا٤بؤلف :عبلء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أٞبد الكاسآف ا٢بنفي ،الناخر :دار الكتب
العلمي الطبع  :الثاني 1406 ،ىػ 1986 -ـ.
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و ًً ً
ًو
ا٢ب ًديث فىظى ً
ىف الٍي ىد ًٗبىعُب ٍ ً ً
س
اىير قىػ ٍولًًو - :ىعلىٍي ًو َّ
الص ىبلةي ىك َّ
" ىكأ َّىما ٍى ي
الس ىبل يـ « -يى ندا بيىد» ىغٍيػير ىم ٍع يموؿ بو؛ أل َّ ى ٍ ى
ا١بىار ىح لىٍي ى
ض فىػنحن ى٫ب ًمليها علىى التػَّعيً ً ً
ًٗبر واد ًابًٍإل ٍٝب ًاع فى ىًئل ٍف ٞبلىها علىى الٍ ىقب ً ً
َّعيً ً
ْب؛ ًأل َّ
ىف
ض؛ ألىنػ ىَّها آلى ي الٍ ىقٍب ً ى ٍ ي ٍ ى ى
ىٍ ى ى
ى
ْب؛ ألىنػ ىَّها آلى ي التػ ٍ
ٍ
ٍ
يى
ً 1
ً ً
َّعي ً
ً
ْب( ).
ب التػ ٍ
ٍاإل ىخ ىارةى ابلٍيىد ىسبى ي
كعند اإلماـ السرخسي (ت 490 :ىػ) كغّبه من األحناؼ أ ٌف ا٤بقصود ابلقبض ىو ا٢بيازة( )2كٛبلك ا٤ببيع،
على أ ٌف األحناؼ يشَبطوف القبض ،فيما أييت :
 )1بيع ذىب مع فض مثبلن بغّب جنسو ،فيجيزكف التفاضل ،كلكن بشرط التقابض يف اجمللس ،كقالوا" :
ًً
اضل ىكلى ًكن ي ٍش ىَبط الٍ ىقٍبض ًيف
ي ٍش ىَبط التَّػ ىقابيض إً ٍف ىكا ىف ٖب ىبلؼ جنسو كالذىب ىم ىع الٍفض  ،ٯبوز ىم ىع التَّػ ىف ي
ً
ًً ً
الصٍرؼ"(.)3
مجلس ،ألى ٌف ىى ىذا صرؼ فىي ٍش ىَبط فيو ىخىرائط ٌ
الٍ ٍ
 )2كيرل األحناؼ أيضان اخَباط القبض يف بيع الطعاـ ،إذا كاف يف خرك أك تولي  ،قاؿ أىبيو حني ىف ىال خّب ًيف
ً ً َّ
الشرىك ىكالتػ ٍَّولًيى بيع فى ىبل ٯبوز ذىلًك قبل الٍ ىقٍبض(.)4
عركض ىح ٌَّب يقبض ،ىالف ٌ
ٌ
الشرىك ىكالتػ ٍَّوليى يف الط ىعاـ ىك ىغّبه من الٍ ي
السلىم قالوا" :ال ٯبوز التصرؼ يف رأس ماؿ السلم كا٤بسلم فيو قبل القبض" أما
 )3يشَبطوف القبض يف ابب ٌ
األكؿ :فلما فيو من تفويت القبض ا٤بستحق ابلعقد .كأما الثآف :فؤلف ا٤بسلم فيو مبيع كالتصرؼ يف ا٤ببيع قبل
القبض ال ٯبوز(.)1
س برىن ىح ٌَّب يقبض"(.)2
الرىن ،ف ىعن أىِب حني ىف قى ى
 )4كيشَبطوف القبض يف ٌ
اؿ" :كل ىخ ٍيء رىن فىػلىٍي ى
كما يرل اإلماـ أبو حنيف استثناء العقار من اخَباط القبض ،أل ٌف ا٢بكم يف النهي عن بيع ما َف يقبضو ىو
احتماؿ ىبلؾ ا٤ببيع ،قالوا :كىذا ا٥ببلؾ ال يتوىم حصولو يف العقار(.)3
ً
َّصلًٌي ،ىك ٍارتًىفاعي الٍ ىم ىوانً ًع يع ٍرفنا
كٲبكن إٯباز مذىب األحناؼ ،قي قبض ا٤ببيع أبنو يكفي يف ا٤ببيع "الت ٍَّمك ي
ْب ،ىكالت ى
كعادةن ح ًقي ىق ن( .)1أك ىو التَّمكن ًمن التَّصر ً
ؼ ًيف الٍ ىم ٍقبي ً
وض( ،)2إال يف ا٤ببيع بغّب جنسو ،كذىب مع فض مثبلن،
ى ي ٍ ى
ىى ى ى

( )1بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع .219/5 :
( )2ا٤ببسوط  .109/14 ،65/12 :ا٤بؤلف :دمحم بن أٞبد بن أيب سهل مشس األئم السرخسي (ت483 :ىػ) ،الناخر :دار ا٤بعرف –
بّبكت ،الطبع  :بدكف طبع  ،اتريخ النشر1414 :ىػ 1993 -ـ .
(ٙ )3بف الفقهاء  .251/3 :ا٤بؤلف :دمحم بن أٞبد بن أيب أٞبد ،أبو بكر عبلء الدين السمرقندم (ت٫ :بو 540ىػ) ،الناخر :دار الكتب
العلمي  ،بّبكت – لبناف ،الطبع  :الثاني  1414 ،ىػ  1994 -ـ.
( )4ا٢بج على أىل ا٤بدين  .706/2 :ا٤بؤلف :أبو عبد هللا دمحم بن ا٢بسن بن فرقد الشيبآف (ت189 :ىػ) ،ا﵀قق :مهدم حسن الكيبلٓف
القادرم ،الناخر :عاَف الكتب – بّبكت ،الطبع  :الثالث .1403 ،
( )1ا٥بداي يف خرح بداي ا٤ببتدم  . 74/3 :ا٤بؤلف :علي بن أيب بكر بن عبد ا١بليل الفرغآف ا٤برغينآف ،أبو ا٢بسن برىاف الدين (ت:
593ىػ) ا﵀قق :طبلؿ يوسف ،الناخر :دار احياء الَباث العريب  -بّبكت – لبناف.
( ) 2ا١بامع الصغّب كخرحو النافع الكبّب ٤بن يطالع ا١بامع الصغّب  .488/مؤلف ا١بامع الصغّب :أبو عبد هللا دمحم بن ا٢بسن الشيبآف (ت:
 189ىػ) ،مؤلف النافع الكبّب :دمحم عبد ا٢بي بن دمحم عبد ا٢بليم األنصارم اللكنوم ا٥بندم ،أبو ا٢بسنات (ت1304 :ىػ) ،الناخر :عاَف
الكتب – بّبكت ،الطبع  :األكُف 1406 ،ىػ.
( )3بدائع الصنائع (. )181/5
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السلىم ،كبيع الطعاـ ،كأما العقار فليس خرطان القبض فيو،عندىم ،لعدـ توىم ىبلكو أك
كيف الشفع  ،كالرىن ،ك ٌ
فساده.
ادلطلب الثالث :مذىب ادلالكية .

َّص ىل ًهبىا
ض (ًيف الٍ ىع ىقا ًر) ىكيى ىو ٍاأل ٍىر ي
يرل ا٤بالكي أ ٌف القبض ٰبصل ابلتصلي بْب البائع كا٤ببيع ،قالوا" :الٍ ىقٍب ي
ض ىكىما ات ى
ً
ًمن بًنى واء أىك ىخج ور ( ًابلتَّصلًي ً) بػيػنىو كبػْب الٍم ٍش ًَبم ،كٛبىٍ ًكينً ًو ًمن الت ً ً
اعوي ًمٍنوي إ ٍف ىَفٍ تى يك ٍن
َّصرؼ بًو ،ىكإً ٍف ىَفٍ ٱبيٍ ًل الٍبىائ يع ىمتى ى
ٍ ى
ٍ ى
ٍ
ٍ ى ىٍ ي ى ى ٍ ى ي ى ى
ًً 3
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّصليى ( ).
ٍُب ابٍإل ٍخ ىبلء) ل ىمتىاعو مٍنػ ىها ىكىال يىكٍفي ي٦بىَّريد الت ٍ
ىد ىار يسكٍنىاهي ( ،ىكيف ىدار السك ى
ً
و
ض ي يكو يف ًابلٍعرؼ ىكتىسلًي ًم الثػَّو ً
كما يرل ا٤بالكي أ ٌف الٍ ىقٍب ً
ب ىكًزىم ًاـ الدَّابًَّ أ ٍىك
ض يف ىغ ًٍّب الٍ ىع ىقا ًر م ٍن ىحيىػ ىواف ىك ىعٍر و ى
ٍ
يٍ
ٍ
صر ً
سوقًها أىك عزً٥با عن دك ً ً
ً
اؼ الٍبىائً ًع ىعٍنػ ىها(.)4
ي ى ٍ ىٍ ى ى ٍ ى ى ٌ
اب الٍبىائ ًع أ ٍىك انٍ ى
كقاؿ ابن خاس (ت616 :ىػ) ،مفصبلن يف ا٤بذىب اخَباط قبض ا٤ببيع ،ابختبلؼ ا٤ببيع ،فيما لو كاف ا٤ببيع
كفرؽ بْب البيع كالشراء ،فقاؿ رٞبو هللا " :إف قيل :ىل يشَبط القبض يف التسليط على
طعامان أك غّب طعاـٌ ،
التصرؼ ابلبيع كغّبه؟ قلنا :أما سائر كجوه التصرفات سول البيع فبل يقف على القبض ،كأما البيع فيصتلف
حكمو ابختبلؼ األعياف ا٤ببيع كىي ضرابف :طعاـ كغّب طعاـ ،فغّب الطعاـ كالشراب من سائر ا٤ببيعات من
العركض كالعبيد كا٢بيواف كالعقار ،كما ينقل كٰبوؿ ،أك ال ينقل كال ٰبوؿ ،فبيعو جائز قبل قبضو يف ا١بمل  ،ما َف
يعرض فيو ما ٲبنع منو ،كأما الطعاـ فقد كرد النهي عن بيعو قبل قبضو ،فبل ٯبوز فيما تعلق بو منو حق توفي  ،من
كيل أك كزف أك عدد أف يباع قبل قبضو ،أك يعاكض عليو ،إال أف يكوف على غّب كجو ا٤بعاكض  ،كالقرض كالبدؿ
مصربان فبيعو جائز،
فيجوز ،مث ال ٯبوز ٤بن صار إليو ذلك أف يعاكض عليو قبل قبضو ،كأما ما ابتيع منو جزافان أك ٌ
قبل نقلو إذا خلى البائع بينو كبينو(.)1
كا٤بشهور من ا٤بذىب :أ ٌف ا٤بنع من بيع الطعاـ قبل قبضو خاص ٔبنس الطعاـ كعاـ فيو ،فبل يعدكه إُف غّبه
كال يقتصر على بعضو .كرأل ابن حبيب (ت  :ذم ا٢بج سن  238ىػ  ،كقيل سن  239ىػ  ،كقيل سن

( )1بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  . 148/5 :ا٤بؤلف :عبلء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أٞبد الكاسآف ا٢بنفي (ت587 :ىػ)،
الناخر :دار الكتب العلمي  ،الطبع  :الثاني 1406 ،ىػ 1986 -ـ.
( )2بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع .120/6 :
( ) 3بلغ السالك ألقرب ا٤بسالك ا٤بعركؼ ٕباخي الصاكم على الشرح الصغّب ( .199/3 :الشرح الصغّب ىو خرح الشيخ الدردير لكتابو
اإلم ًاـ مالً و
ا٤بسمى أقرب ا٤بسالك لًم ٍذ ىى ً
ك) ،ا٤بؤلف :أبو العباس أٞبد بن دمحم ا٣بلويت ،الشهّب ابلصاكم ا٤بالكي (ت1241 :ىػ) ،الناخر:
ب ًٍ ى ى
ى
دار ا٤بعارؼ ،الطبع  :بدكف طبع كبدكف اتريخ.
( )4بلغ السالك ألقرب ا٤بسالك ا٤بعركؼ ٕباخي الصاكم على الشرح الصغّب .200/3 :
( )1عقد ا١بواىر الثمين يف مذىب عاَف ا٤بدين  .721/2 :ا٤بؤلف :أبو دمحم جبلؿ الدين عبد هللا بن ٪بم بن خاس بن نزار ا١بذامي السعدم
ا٤بالكي (ت 616 :ىػ) ،دراس كٙبقيق :أ .دٞ .بيد بن دمحم ٢بمر،الناخر :دار الغرب اإلسبلمي ،بّبكت – لبناف ،الطبع  :األكُف 1423 ،ىػ
 2003 -ـ.
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 237ىػ إال ست أخهر) أنو يتعدل إُف كل ما فيو حق توفي  ،كأخار ابن كىب ( :ت  197 :ىػ) يف ركايتو إُف
ٚبصيصو ٗبا يف الراب من األطعم خاص "(.)1
على أ ٌف ا٤بالكي يركف أنو إذا ت عقد البيع ،قبل التفرؽ ،كإذا كاف يف خيء ليس فيو حق توفيو ،فبل يشَبط
الرٍىن كا٥بًبى كالنًٌكاح
القبض ،قالوا" :العقد يف البيع كغّبه يصح كيلزـ ابلقوؿ ،كال يشَبط قبض ا٤ببيع فيها ،كمنو َّ
كاإلجارة ،غّب أ ٌف منها ما إذا تفرقا قبل القبض بطل العقد فيو،أل ٌف العقد يف نفسو َف يتم ابلقوؿ ،كىو كالنًٌكاح
يتم ابلقوؿ كيطرأ عليو ما يفسده كالردة ،فمن اخَبل خيئنا ليس فيو حق توفي ؛ من مكيل أك موزكف أك معدكد،
حٌب تلف فضمانو من ا٤بشَبم"(.)2
فلم يقبضو ٌ
ادلطلب الرابع  :مذىب الشافعية .

اختلف علماء ا٤بذىب الشافعي يف جواز التصرؼ يف ا٤ببيع قبل قبضو ،فمنهم من منعو ،كمنهم من أجازه،
اختلف أصحابنا يف جواز بيع ا٤ببيع من البائع قبل القبض منو ،فمنهم من
قاؿ اإلماـ ا١بويِب( ت478 :ىػ) " :ى
منع ،كىو القياس كظاىر ا٤بذىب .كمنهم من أجاز "(.)3
ً
ً
ًً
ًً
ص
يع لى ًزىموي الث ىَّم ين بً ىك ىمالو ،ىكإً ٍف تىل ى
كيرل الشافعي أنو " :إ ٍف قىػبى ى
ض الٍ ىمبً ى
ف قىػٍب ىل قىػٍبضو لى ًزىموي م ٍن الث ىَّم ًن قى ٍدر ىما نىػ ىق ى
ً ً
يمتً ًو"(.)1
م ٍن ق ى
ً
ً
البيع ،كسق ىط
البائع
قبل قبضو من ضماف البائ ًع ،فإ ٍف ى
ى
انفسخ ي
تلف أك أتل ىفوي ي
كقاؿ الشافعي أيضان" :ا ي
٤ببيع ى
الثمن ،كإ ٍف أتلفو ا٤بشَبم َّ ً
الثمن ،كيكو يف إتبلفيوي قىػٍبضان"(.)2
ي
استقر عليو ي
ي
كما يرل الشافعي اخَباط القبض يف ا٤بكيل كا٤بوزكف كا٤بعدكد كا٤بذركع ،قالوا" :إ ٍف ا ٍختىػىرل طى ىع ناما ىكٍي نبل
كقىػبضو بًًو أىك كٍزنان كقىػبضو بًًو أىك أ ً ً
صا ،فىًإ ٍف ىكا ىف قى ٍد نرا يىػ ىق يع ًمثٍػليوي ًيف الٍ ىكٍي ًل أ ٍىك الٍ ىوٍزًف
ىسلى ىم فيو ىكقىػبى ى
ى ى ىي ٍ ى ى ى ىي ٍ ٍ
ضوي يمثَّ ىجاءى ،ىك َّاد ىعى نىػ ٍق ن
3
َّؽ لًمصالىىفتً ًو الظَّ ً
ً ً ًً
الرافًعًي ًأبىنػ يَّه ىما اتَّػ ىف ىقا ىعلىى الٍ ىقٍب ً
ض"( ).
اىىر ىك ىعلَّلىوي َّ
صد ي ي ى
ص ٌد ىؽ بًيىمينو ،ىكإًَّال فى ىبليي ى
ي
كحاصل مذىب الشافعي أ ٌف القبض يكوف يف كل خيء ٕبسبو ،قالوا" :ٱبتلف القبض ابختبلؼ ا٤ببيع ،إذ
إف قبض كل خيء ٕبسبو :فقبض ا٤بنقوؿ :يكوف إما ابلتناكؿ إذا كاف ييتناكؿ ابليد ،كالثوب كالكتاب ك٫بوٮبا،
( )1عقد ا١بواىر الثمين يف مذىب عاَف ا٤بدين .721/2 :
( )2يعييو يف ا٤ب ىسائًل  :ص  .403ا٤بؤلف :أبو دمحم عبد الوىاب بن علي بن نصر الثعليب البغدادم ا٤بالكي (ت422 :ىػ) ،دراس كٙبقيق :علي
ى
٧بمد إبراىيم بوركيب  ،الناخر :دار ابن حزـ للطباع كالنشر كالتوزيع ،بّبكت – لبناف ،الطبع  :األكُف 1430 ،ىػ  2009 -ـ.
َّ
( )3هناي ا٤بطلب يف دراي ا٤بذىب  . 309/5 :ا٤بؤلف :عبد ا٤بلك بن عبد هللا بن يوسف بن دمحم ا١بويِب ،أبو ا٤بعاِف ،ركن الدين ،ا٤بلقب
إبماـ ا٢برمْب ( ت478 :ىػ) ،حققو كصنع فهارسو :أ .د /عبد العظيم ٧بمود ال ٌديب ،الناخر :دار ا٤بنهاج ،الطبع  :األكُف1428 ،ىػ-
2007ـ.
(ٙ )1بف ا﵀تاج يف خرح ا٤بنهاج  . 17/6 :ا٤بؤلف :أٞبد بن دمحم بن علي بن حجر ا٥بيتمي ،ركجعت كصححت :على عدة نسخ ٗبعرف ١بن
من العلماء.الناخر :ا٤بكتب التجاري الكربل ٗبصر لصاحبها مصطفى دمحم ،الطبع  :بدكف طبع  ،عاـ النشر 1357 :ىػ  1983 -ـ.
( )2عمدة السالًك كعدة الن ً
َّاسك ص  .157ا٤بؤلف :أٞبد بن لؤلؤ بن عبد هللا الركمي ،أبو العباس ،خهاب الدين ابن الن ًَّقيب الشافعي
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
األنصارم ،الناخر :الشؤكف الديني  ،قطر،الطبع  :األكُف1982 ،ـ.
اج ىعتو :ىخاد يـ العلم ي
(ت769 :ى ي
عبد هللا بن إبراىيم ى
ػ)،عِب بطبعو ىكيمر ى
( )3أسُب ا٤بطالب يف خرح ركض الطالب  . 118/2 :ا٤بؤلف :زكراي بن دمحم بن زكراي األنصارم ،زين الدين أبو ٰبٓب السنيكي (ت:
926ىػ)،الناخر :دار الكتاب اإلسبلمي ،الطبع  :بدكف طبع كبدكف اتريخ.
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كإما ابلنقل إذا كاف ال ييتناكؿ ابليد كالسيارة كالداب كما إُف ذلك .كأما غّب ا٤بنقوؿ :كالدار كاألرض فقبضو
ابلتصلي بينو كبْب ا٤بشَبم كٛبكينو منو ،كإزال ا٤بوانع من تسلٌمو ،كتسليم مفتاحو إف كاف داران ك٫بو ذلك ،كال بد
يف القبض من إذف البائع ،أل ٌف األصل أنو ملكو ،كال ٱبرج من يده إال إبذف منو(.)1
ادلطلب اخلامس :مذىب احلنابلة:

يعد ا٤بذىب ا٢بنبلي من أكثر ا٤بذاىب اإلسبلمي تشديدان يف قبض ا٤ببيع ،سيما يف ا٤بكيبلت ،جاء يف ا٤بغِب
ض الٍ ىمبًي ًع ،أ ٍىك قىػٍب ً
س الٍ ىع ٍق ًد قىػٍبل قىػٍب ً
وز التَّػ ىفر يؽ ىع ٍن ىٍ٦بلً ً
ض ىٜبىنً ًو(.)2
" :ىال ىٯبي ي
ى
كيرل ا١بنابل اخَباط القبض يف كل ميكل كموزكف كمعدكد كمذركع كقالوا " :من اخَبل خيئا بكيل أك كزف
أك عدد َ..ف ٯبز تصرفو فيو قبل استيفائو بذلك ،فإف تقابضاه جزافا -غّب مكيل -لعلهما بقدره جاز إال يف
ا٤بكيل فإنو على ركايتْب(.)3
وز التَّػ ىفر يؽ ىع ٍن
كا٢باصل من ا٤بذىب ا٢بنبلي ،اخَباط قبض ا٤ببيع ،كىو القوؿ ا٤بعتمد لديهم ،قالوا" :ىال ىٯبي ي
الرعاي ً
يح ًم ٍن الٍم ٍذ ىى ً
ض الٍ ىمبًي ًع ،أ ٍىك قىػٍب ً
س الٍ ىع ٍق ًد قىػٍبل قىػٍب ً
ىٍ٦بلً ً
الص ًح ً
ض ىٜبىنً ًو .ىعلىى َّ
َّموي ًيف الٍ يم ٍغ ًِب ،ىكالش ٍَّرًح ،ىك ًٌ ى ى
ب .ىكقىد ى
ى
ى
الٍ يكٍبػىرل .ىك ىجىزىـ بًًو ًيف الٍ ىوًجي ًز(.)1
السلىم " :كيشَبط يف – السلم -قبض ا٤ببيع
كيرل ا٢بنابل أيضان كقوؿ ا١بمهور ،اخَباط قبض ا٤ببيع يف ابب ٌ
أك قبض ٜبنو يف ٦بلس العقد كبرؤي متقدم بزمن ال يتغّب فيو ا٤ببيع(.)2
كٰبصل قبض ا٤بكيل كا٤بوزكف كا٤بعدكد كا٤بذركع ،عند ا٢بنابل ً ،ابلٍ ىكٍي ًل أ ٍىك الٍوٍزًف أ ٍىك الٍ ىع ًٌد أ ٍىك َّ
الذ ٍرًع لً ىما ىرىكل
ى
عثٍما يف مرفيوعا «إ ىذا بًعت فى ًكل ،كإً ىذا ابػتىػعت فىا ٍكتىل»( )3فى ىبل ي ٍشتىػر يط نىػ ٍقليو بً ىشر ًط :حضوًر مستى ًح وق أىك ىانئًبً ًو ىك ىكيلًوً
ي ى ىٍ ن
ٍ ى ٍ ى ٍٍ ى
ٍ
ي ٍ ي ي يٍ ٌ ٍ
ٍ
ي ى
ً 4
الساب ًق( ).
أ ٍىك ىكٍزنًًو أ ٍىك ىع ًٌدهً أ ٍىك ذى ٍرعً ًو لًٍل ىص ىًرب َّ
( )1الفقو ا٤بنهجي على مذىب اإلماـ الشافعي رٞبو هللا تعاُف .20/6 :اخَبؾ يف أتليف ىذه السلسل  :الدكتور يمصطفى ا٣بً ٍن ،الدكتور
الش ٍرٔبي ،الناخر :دار القلم للطباع كالنشر كالتوزيع ،دمشق ،الطبع  :الرابع  1413 ،ىػ 1992 -ـ.
يمصطفى البيغا ،علي ٌ
( )2ا٤بغِب البن قدام  . 497/3 :ا٤بؤلف :أبو دمحم موفق الدين عبد هللا بن أٞبد بن دمحم بن قدام ا١بماعيلي ا٤بقدسي مث الدمشقي ا٢بنبلي،
الشهّب اببن قدام ا٤بقدسي (ت620 :ىػ) ،الناخر :مكتب القاىرة،الطبع  :بدكف طبع .
( )3ا﵀رر يف الفقو على مذىب اإلماـ أٞبد بن حنبل  . 322/1 :ا٤بؤلف :عبد السبلـ بن عبد هللا بن ا٣بضر بن دمحم ،ابن تيمي ا٢برآف ،أبو
الربكات٦ ،بد الدين (ت652 :ىػ) ،الناخر :مكتب ا٤بعارؼ -الرايض ،الطبع  :الطبع الثاني 1404ىػ 1984-مػ.
( )1اإلنصاؼ يف معرف الراجح من ا٣ببلؼ  . 299/4 :ا٤بؤلف :عبلء الدين أبو ا٢بسن علي بن سليماف ا٤برداكم الدمشقي الصا٢بي ا٢بنبلي
(ت885 :ىػ) ،الناخر :دار إحياء الَباث العريب ،الطبع  :الثاني  -بدكف اتريخ.
( )2اإلقناع يف فقو اإلماـ أٞبد بن حنبل  . 65/2 :ا٤بؤلف :موسى بن أٞبد بن موسى بن ساَف بن عيسى بن ساَف ا٢بجاكم ا٤بقدسي ،مث
الصا٢بي ،خرؼ الدين ،أبو النجا (ت 968 :ىػ) ،ا﵀قق :عبد اللطيف دمحم موسى السبكي ،الناخر :دار ا٤بعرف بّبكت – لبناف.
ب ال ىكيٍ ًل ىعلىى البىائً ًع ىكا٤ب ٍع ًطي ،برقم  . )2126( :ا٤بؤلف :دمحم بن إ٠باعيل أبو عبدهللا البصارم ا١بعفي،
( )3صحيح البصارم .67/3 :ىاب ي
ي
ا﵀قق :دمحم زىّب بن انصر الناصر ،الناخر :دار طوؽ النجاة (مصورة عن السلطاني إبضاف ترقيم ترقيم دمحم فؤاد عبد الباقي) ،الطبع  :األكُف،
1422ىػ .
( )4كشاؼ القناع عن مًب اإلقناع  .246/3 :ا٤بؤلف :منصور بن يونس بن صبلح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى ا٢بنبلى (ت:
1051ىػ) ،الناخر :دار الكتب العلمي .
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كيظهر أ ٌف متأخرم ا٢بنابل كشيخ اإلسبلـ ابن تيمي كغّبه ،يركف أ ٌف قبض ا٤ببيع ٰبصل ٗبا يقع بو ٛبكن
حيازة ا٤ببيع ،كالتصرؼ فيو ،قاؿ خيخ اإلسبلـ ابن تيمي " :التَّصلًي ى لىيست م ٍقص ً ً
ود ىىا ٛبىىك ين
صي
ٍى ٍى ٍ ى ي ى
ود نة ل ىذااهىا ىكإًَّ٭بىا ىم ٍق ي
الٍ يم ٍش ىًَبم ًم ٍن قىػٍب ً
ض الٍ ىمبًيع"(.)1
كقاؿ ابن قدام ا٢بنبلي (ت ٩َِ :ق) " :قبض كل خيء ٕبسبو ،فإ ٍف كاف مكيبل أك موزكانن ،بيػع كػيبل أك
كزان ،فقبضو بكيلو ككزنو ،مث قاؿ" :كقد ركل أبو ا٣بطاب عن أٞبد ركاي أخرل :أ ٌف القػبض يف كل خيء ابلتصلي
مع التمييز ،ألنو خلي بينو كبػْب ا٤ببيػع مػن غػّب حائػل ،فكػاف قبضػا لػو ،كالعقار" (.)2
ادلطلب السادس  :القوؿ الراجح من أقواؿ العلماء.

بعد استعراض أقواؿ ا٤بذاىب األربع  ،إٝباالن ،يبدك أ ٌف ٝبهور العلماء كىم الشافعي كا٤بالكي كا٢بنفي  ،يركف
أ ٌف القبض يكوف يف كل خيء ٕبسبو ،إما ابلنقل أك ابلتصلي  ،أك ٕبيازة ا٤ببيع كالقدرة على التصرؼ فيو ،كأ ٌف
ا٤ببيعات الٍب تتعلق بوصف أك حق توفي  ،أك ىسلىم ،فيلزـ فيها ا٤بقابض يدان بيد ،كالطعاـ ،مثبلن ،كأ ٌف مبيعات
العقار ك٫بوه ،ال يلزـ فيها التقابض .
كىذه ا٣ببلص الفقهي ٲبكن أف يعتمد عليها يف النظر إُف فقو التقابض يف عصران ،ألنٌو من ا٤بقرر خرعان أ ٌف
ما َف ٰبدده الشارع ا٢بكيم أك ينص عليو ،فإنو يرجع يف ٙبديده إُف العرؼ كالعادة.)3(.
ؼ ىإُف الٍعر ً
ً
ً
ؼ ىكالٍ ىع ىادةً ًعٍن ىد الٍ يمتىػ ىعاقً ىديٍ ًن ىك ىما
ص ًر ي
كقاؿ اإلماـ ابن القيم (ت751 :ىػ) " :الٍ يمطٍلى ىق م ٍن الٍ يع يقود يىػٍن ى
يٍ
ًيف النَّػ ٍق ًد ك ً ً ً
الص ىف ً ىكالٍ ىوٍزًف .)1( "..
الس َّك ىك ٌ
ى ٌ
كأما حجج القائلْب ابلتقابض يف كل خيء ،يدان بيد ،فغّب ٩بكن ،كلعلو يكاد يف عصران يكوف مستحيبلن ،حيث
أمكن االستبلـ كالتسليم عرب أجهزة االتصاالت .كهللا تعاُف أعلم .
كٯبدر بنا يف ىذا ا٤بقاـ اإلخارة إُف بعض صور التقابض يف عصران ،ك مذاىب العلماء كأقوا٥بم فيها ،كليقس ما َف
يقل ،كذلك يف ا٤ببحث اآليت :
ادلبحث الثالث  :صور قبض ا٤ببيع يف عصران كفيو ا٤بطالب اآلتي :
ا٤بطلب األكؿ  :قبض الشيك .
ا٤بطلب الثآف :قبض البضائع البحري .
ا٤بطلب الثالث :قبض السيارات كا٤بعدات الثقيل .
ا٤بطلب الرابع  :قبض ا٤بكيبلت كا٤بوزكانت .
(٦ )1بموع الفتاكل  . 277/30 :ا٤بؤلف :تقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن تيمي ا٢برآف (ت728 :ىػ) ،ا﵀قق :عبد الرٞبن بن
دمحم بن قاسم .الناخر٦ :بمع ا٤بلك فهد لطباع ا٤بصحف الشريف ،ا٤بدين النبوي  ،ا٤بملك العربي السعودي ،عاـ النشر1416 :ىػ1995/ـ.
( )2ا٤بغِب البن قدام .186/6 :
(٦ )3بموع الفتاكل .78/34 :ا٤بؤلف :تقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن تيمي ا٢برآف (ت728 :ىػ) ،ا﵀قق :عبد الرٞبن بن
دمحم بن قاسم .الناخر٦ :بمع ا٤بلك فهد لطباع ا٤بصحف الشريف ،ا٤بدين النبوي  ،ا٤بملك العربي السعودي  ،عاـ النشر1416 :ىػ1995/ـ.
( )1إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب  .69/3 :ا٤بؤلف :دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم ا١بوزي (ت751 :ىػ)،
ٙبقيق :دمحم عبد السبلـ إبراىيم ،الناخر :دار الكتب العلمي – يّبكت ،الطبع  :األكُف1411 ،ىػ 1991 -ـ.
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ا٤بطلب ا٣بامس  :قبض األدكي كغّبىا من ا٤بستلزمات الطبي كا٤بنزلي .
ا٤بطلب السادس  :قبض ا٤بنقوالت.
الصرؼ .
ا٤بطلب السابع :قبض ٌ
ادلطلب األوؿ  :قبض الشيك :
مع ما يعيشو أىل عصران من التقدـ كالتطور العلمي يف ٦باؿ االتصاالت كا٤بواصبلت ،أمكن إنساف عصران
أف ٯبوب قارات العاَف يف يوـ كاحد ،أرل أنو ٯبدر بنا ىنا أف نشّب إُف مدل ٙبقق بعض صور التقابض فيما أييت:
 الشيك  :الصك ،أك الشيك (ابلفرنسي  )chèque :كرق ٘باري لو ثبلث أطراؼ ،فهو أمر يصدر منالساحب إُف خصص آخر ا٤بسحوب عليو (غالبان ىو ا٤بصرؼ) لدفع مبلغ معْب ٗبجرد اإلطبلع عليو لشصص
اثلث ىو ا٤بستفيد أك حامل الصك(.)1
 كالشيك يسميو الفقهاء قدٲبان "الس ٍفتى ىج "  :بضم السْب كفتح التاء :كاحدة السفاتج ،كالسفتجات،فارسي معرب ،كالسفتج اصطبلحان :كرق يكتبها مقَبض ببلد كمصر لوكيلو ببلد آخر ،ليقضي عنو ما اقَبضو
ٗبصر(.)2
كقد اختار خيخ اإلسبلـ ابن تيمي  -رٞبو هللا  -جواز اخَباط قضاء القرض يف بلد آخر ،خبلفان للمشهور
من مذىب ا٢بنابل (.)1
كأجازىا ا٤بالكي ( .)2كبو قاؿ ٝبع من الصحاب كالتابعْب( ،)3كركاي عن أٞبد( ،)4اختارىا أبو يعلى كا٤بوفق
ابن قدام كابن تيمي كابن القيم(.)5
كيف بعض الركاايت عن أٞبد أطلق ا١بواز ،كيف بعضها أنو :قيدىا اب٤بعركؼ(.)6
كقد انقش أ .د .عبدهللا بن مبارؾ آؿ سيف ،اخَباط قضاء القرض يف بلد آخر (السفتج ) ،يف ٕبث قيٌم
لو ،كآراء اجمليزين كا٤بانعْب ،فلّبجع إليو(.)7
( )1ترٝب  Chequeحسب بنك ابسم للمصطلحات العلمي ؛ مدين ا٤بلك عبد العزيز للعلوـ كالتقني  ،اتريخ الوصوؿ.2017 02 05 :
( )2انظر :ا٤بغرب ،397/1 :ا٤بصباح ا٤بنّب :مادة سفتج ،ا٤بطلع ،261 :خرح غريب ا٤بدكن ٙ ،70 :برير ألفاظ التنبيو ،193 :التعريفات
للجرجآف ،120:تبيْب ا٢بقائق ،175/4 :خرح ا٣برخي ،231/5:معجم ا٤بصطلحات االقتصادي يف لغ الفقهاء ،190 :معجم
ا٤بصطلحات كاأللقاب التارٱبي .249 :
(٦ )1بموع الفتاكل .530/29 :
( )2عقد ا١بواىر البن خاس.566/2 :
( )3ا٤بصنف البن أيب خيب  ،267/6 :السنن الكربل للبيهقي ،352/5 :ا٤بصنف لعبدالرزاؽ ،140/8 :ا٤بغِب.436/6 :
( )4ا٤بغِب ،436/6 :اهذيب السنن ،152/5 :الفركع ،206/4 :ا٤ببدع ،209/4 :االختيارات.131 :
( )5اهذيب السنن ،153-152/5 :جامع الفقو البن القيم ،117/4 :إعبلـ ا٤بوقعْب.391/1 :
( )6مسائل اإلماـ أٞبد :ركاي أيب داكد.262 :
( )7رابط ا٤بوضوعhttp://www.alukah.net/sharia/0/73710/#ixzz5Q7v4k477 :
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كالشيك هبذا ا٤بفهوـ اختلفت اآلراء يف اعتباره قبضان ،كالصحيح أ ٌف الشيك يعد قبضان إذا اختمل على ما
أييت ،كإال فبل ،كمن أىم ما ٯبب أف يشتمل عليو الشيك اتريخ كمكاف الوفاء ،كأف يكوف الشيك غّب معلق ،كأف
يكوف معمدان من بنك ر٠بي ،قاببلن للتسليم ،لئبل ٲبكن تزكيره ،أك تغيّب بياانتو ،كغّب ذلك من الشركط.
كقد نص القانوف ا٤بصرم على ما أييت:
الشيك (يف ظل قانوف التجارة رقم ( )17لسن  ،)1999ٯبرم نص ا٤بادة  473من القانوف  17لسن
 1999على النحو التاِف:
 ٯبب أف يشتمل الشيك على البياانت اآلتي :أ ػ كلم خيك مكتوب يف مًب الصك كابللغ الٍب كتب هبا.
ب ػ أمر غّب معلق على خرط بوفاء مبلغ معْب من النقود مكتوابن اب٢بركؼ كاألرقاـ.
ج ػ اسم البنك ا٤بسحوب عليو.
د ػ مكاف الوفاء.
ىػ ػ اتريخ كمكاف إصدار الشيك.
ك ػ اسم كتوقيع من أصدر الشيك.
كقد كضعت ا٤بادة  474من ىذا القانوف جزاءان على ٚبلف إحدل ىذه البياانت حيث ٯبرم نصها على
النحو التاِف:
الصك ا٣باِف من أحد البياانت ا٤بذكورة يف ا٤بادة  473من ىذا القانوف ال يعترب خيكان إال يف ا٢باالت
اآلتي :
أ -إذا كاف الشيك خاليان من بياف مكاف الوفاء اعترب مستحق الوفاء يف ا٤بكاف الذم يوجد بو ا٤بركز الرئيسي
للبنك ا٤بسحوب عليو.
ب ػ إذا خبل الشيك من بياف مكاف إصداره اعترب أنو صدر يف موطن الساحب.
كقد تضمن تقرير اللجن ا٤بشَبك ا٣باص ٗبشركع القانوف  17لسن :1999
كأفرد القانوف للشيك ا٤بواد من  472ػ  539كقد عمل القانوف على ٞباي الشيك كورق ٘باري  ،كا٢برص
على اعتباره أداة كفاء ٘برم ٦برل النقود يف التعامل ،ككضع من النصوص ما ٰبقق ذلك كٰبوؿ دكف ما كاف ٯبرم
عليو العمل من استغبللو كأداة ائتماف ،بعدان بو عن طبيعتو الٍب استقر عليها يف العاَف أٝبع ،فنص بدءان من ا٤بواد
 472من القانوف على كيفي إصداره ،كحدد البياانت الٍب ٯبب أف يتضمنها ككضع حلوال لبعض ا٤بشكبلت الٍب
تثور يف العمل كحرص القانوف على النص يف ا٤بادة  475على أنو ال ٯبوز سحب الشيك إال على بنك حٌب
ٰبقق الغاي الٍب سلف اإلٝباع عليها من اعتباره أداة كفاء ال ائتماف(.)1
( )1فقو ا٤بعامبلت ا٤بصرفي  :كتاب الكَبكٓف ،فضيل الشيخ د .يوسف بن عبدهللا الشبيلي ،كتاب الكَبكٓف .بتصرؼ .ركابط التنزيل:
 http://www.aldoah.com/upload/uploade...1181839414.rarأك
http://www.almeshkat.net/vb/attachme...&postid=317626
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ادلطلب الثاين  :قبض البضائع البحرية:
أحياان يشَبم البنك بضاع ٕبري ن ،تكوف على ظهر السفين  ،لصاٌف العميل ،فيشَبيها البنك مث يبيعها على
ن
العميل مرإب  ،كيف يتحقق قبض البنك لتلك البضائع البحري ؟ ىل البد أف يدخلها يف مستودعاتو يف ا٤بيناء؟.
كجوابو :قبضها بقبض بوليص ( )1الشحن أك األكراؽ الثبوتي لتلك البضائع ا٤بشحون .

قبض ا٤بعادف الدكلي الٍب تباع يف بورص ا٤بعادف الدكلي  :يكوف بًتى ىسلم خهادة ا٢بيازة(.)2
كقد سبق بياف ما رجحناه أ ٌف القبض يكوف اب٢بيازة كالتمكن من ا٤ببيع ،كالقدرة يف التصرؼ بو ،عاد نة كحكمان ،كىو
ما نراه متوافران يف بوليص الشحن كغّبىا من األكراؽ الثبوتي  ،يف ا٤ببيعات كالبضائع البحري  ،يف عصران ،حيث جرت العادة
أ ٌف الواثئق الثبوتي كاألكراؽ كالسندات ،تعد قبضا حكمان كقانوانن ،كالعادة ٧بكم  ،كهللا تعاُف أعلم(. )3

ادلطلب الثالث :قبض السيارات وادلعدات الثقيلة:

قبض السيارات يكوف بواحد من أمور ثبلث :
األمر األوؿ :أف ينقل ا٤بشَبم السيارة من مستودعات البائع.

األمر الثاين :يف حاؿ كاف الشراء من البنك ابلتقسيط ،فيجوز بشرط أف يتسلم البنك البطاق ا١بمركي األصلي

كليست الصورة ،البد أف تكوف األصلي يف حيازة البنك ،فإذا كانت يف حيازتو ،فلو أف يبيع السيارة كلو َف ينقلها من
مستودعات البائع ،سيما إذا كانت السيارة كبّبة مثل (الَبيلو) ،ألنو إف كانت السيارة كبّبة فتلحق ابلعقار ،لصعوب نقلها.

األمر الثالث :تسجيل كرق ر٠بي كاالستمارة أك كرق ا٤ببايع  ،تكوف بتملك البنك للسيارة ،لو سجلت كرق
ر٠بي تثبت أ ٌف البنك قد ٛبلك ىذه السيارة فهذا يكفي يف ٙبقق القبض(.)1
ادلطلب الرابع  :قبض ادلكيالت وادلوزوانت .

ذىب ا١بمهور أنو يشَبط التقابض يف ا٤بكيبلت كا٤بوزكانت ،كما كاف على خرط الصف  ،كىاؾ أقوا٥بم على
التفصيل:

احلنابلة :
قاؿ ا٢بنابل ٰ :بصل القبض فيما بيع بكيل أك كزف أك ع ٌد أك ذرع بذلك – أم ابلقبض -بشرط حضور
مستحق أك انئبو(.)2
اختصارا  )AWBىي كثيق تشكل أتكيد الناقل ابالستبلـ كاستعداده لنقل
( )1بوليص الشحن ا١بوم (ابإل٪بليزي  Air waybill :أك
ن
البضائع .كىو إيصاؿ صادر عن خرك طّباف ( .موسوع كيكيبداي ا٢برة) .
( )2فقو ا٤بعامبلت ا٤بصرفي  :كتاب الكَبكٓف ،فضيل الشيخ د .يوسف بن عبدهللا الشبيلي ،كتاب الكَبكٓف .بتصرؼ .ركابط التنزيل:
http://www.aldoah.com/upload/uploade...1181839414.rar
http://www.almeshkat.net/vb/attachme...&postid=317626
( )3أنظر  :النظاـ االقتصادم يف االسبلـ جملموع من ا٤بؤلفْب  :ص . 200مكتب الرخد  ،الطبع الرابع 1430 :ىػ2009/ـ .
( ) 1فقو ا٤بعامبلت ا٤بصرفي  :كتاب الكَبكٓف ،فضيل الشيخ د .يوسف بن عبدهللا الشبيلي ،كتاب الكَبكٓف .بتصرؼ.
( )2اإلقناع يف فقو اإلماـ أٞبد بن حنبل  .112/2 :ا٤بؤلف :موسى بن أٞبد بن موسى بن ساَف بن عيسى بن ساَف ا٢بجاكم ا٤بقدسي ،مث
الصا٢بي ،خرؼ الدين ،أبو النجا (ت968 :ىػ) ا﵀قق :عبد اللطيف دمحم موسى السبكي ،الناخر :دار ا٤بعرف بّبكت – لبناف.
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كذىب ا٢بنايل إُف أف قبض ا٤بكيل ابلكيل ،كا٤بوزكف ابلوزف ،كا٤بعدكد ابلعد ،كا٤بذركع ابلذرع(.)1
ادلالكية

كف كالٍمع يد ً
ً
ً
ب الٍ ىمالً ًكيَّ ي إً ىُف :أ َّ
كد يكوف ًاب ٍستًي ىف ًاء الٍ ىكٍيل أى ًك الٍ ىوٍزًف أى ًك الٍ ىع ًٌد ،كذلك
ض الٍ ىمكيل ىكالٍ ىم ٍويز ى ى ٍ
ىف قىػٍب ى
ذى ىى ى
٢بديث :هنى رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم عن ( :بيع الطعاـ قبل أف يستويف) ( )2كسواء كاف الطعاـ من سلم
سلمت فيو على صف مضمون  ،أك من بيع عْب غّب مدين إذا كاف على الكيل أك الوزف أك العدد ،كال ٯبوز أف
يبيع خيئا من ذلك كلو حٌب يستوفيو ٩با يستويف بو مثلو ،كيبل أك كزان أك عددا إذا كاف مأكوال أك مشركاب ابئعا
كاف أك غّب ابئع(.)3
الشافعية :
ذىب الشافعي إُف اخَباط القبض يف ا٤بكيل كا٤بوزكف كا٤بعدكد ،كأنو ال ٯبوز قبض ا٤بكيل كزانن كال ا٤بوزكف
ً ً
ً
ً
ض الٍ ىم ًك ًيل ًابلٍ ىوٍزًف ،ىكىال
ض الٍ ىم ٍويزكف يى يكو يف ًابلٍ ىوٍزف ،ىكىال يى يكو يف قىػٍب ي
ض الٍ ىمك ًيل يىتم ًابلٍ ىكٍي ًل ،ىكقىػٍب ى
كيبلن ،فقالوا" :قىػٍب ى
ً
ىف الٍم ىقدَّر ًابلٍوٍزًف إًذىا كًيل إًَّ٭بىا زاد علىى الٍوٍزًف أىك نػى ىق ً
ً ً
َّر ًابلٍ ىكٍي ًل إًذىا ىكىزنىوي
قىػٍب ي
ى ىى ى ى ٍ ى
ص مٍنوي ،ىكىك ىذا الٍ يم ىقد ي
ض الٍ ىم ٍويزكف ابلٍ ىكٍي ًل ،أل َّ ي ى ى
ا١بهالىً ًيف ً ً
ً
ا٢ب ًق فىلً ىذلً ى ً
زاد علىى الٍ ىكي ًل أىك نىػ ىق ً
ض بًًو(.)1
ىى ى
استي ىفاء ٍى ٌ
ك ىَفٍ يىت َّم الٍ ىقٍب ي
ٍ
ص مٍنوي فىػييػ ىؤٌدم إً ىُف ٍى ى
ٍ ٍ ى

احلنفية :
اتفق األحناؼ أ ٌف القبض يف كل خيء يكوف ابلتصلي  ،كإختلفو يف قبض ا٤بكيل كا٤بوزكف كا٤بعدكد ،ىل تعد
التصلي فيها قبض ،أك ال ،على تفصيل ،فقالوا:
"الٍ ىمبًيع ىال ٱبىٍليو َّإما أى ٍف يى يكو ىف ً٩بَّا لىوي ًمثٍ هل ،ىكإً َّما أى ٍف يى يكو ىف ً٩بَّا ىال ًمثٍ ىل لىوي ،فىًإ ٍف ىكا ىف ً٩بَّا ىال ًمثٍ ىل لىوي ًم ٍن
ات الٍمتػ ىفا ًكتىً فىالت ً ً
ً و
الٍم ٍذر ً
كعا يم ىذ ىار ىع ن أ ٍىك
كد ً ي ى
ٍ
كعات ،ىكالٍ ىم ٍع يد ى
ض ىاتـٌّ بً ىبل خ ىبلؼ ،ىح ٌَّب لىٍو ا ٍختىػىرل ىم ٍذ ير ن
َّصليى ي ف ىيها قىػٍب ه
ى ي ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
وز لىوي بىػٍيػ يعوي ،كاالنٍت ىفاعي بو قىػٍبل َّ
الذ ٍرًع ىكالٍ ىع ٌد ب ىبل
كدا يم ىع ىاد ىد نة ،ىكيكج ىد ٍ
ض ىماف الٍبىائ ًع ،ىكىٯبي ي
َّصليى ي ٱبىٍير يج ىع ٍن ى
ت الت ٍ
ىم ٍع يد ن
ى
ى
ً
ً
و
ك؛ ًألىنَّوي ىال يػي ٍعتىػبىػير ىم ٍع ًرفى ي الٍ ىق ٍد ًر ًيف بىػٍي ًع
ًخ ىبلؼ ،ىكإً ٍف ىكا ىف ٩بَّا لىوي ًمثٍ هل فىًإ ٍف ىاب ىعوي ي٦بى ىازفى ن – أم ببل كيل -فى ىك ىذل ى
ضم ً
الٍمج ىازفىً ،كإً ٍف ابع م ىكايػلى ن أىك مو ىازنى ن ًيف الٍم ًك ًيل كالٍمويز ً
ؼ ًيف أ َّ
اف
كف ،ىك ىخلَّى ،فى ىبل ًخ ىبل ى
يى
ىف الٍ ىمبً ى
ى ىٍ
يع ٱبىٍير يج ىع ٍن ى ى
ى
ى ى ى ي ى ٍ يى
2
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ك ىعلىى الٍ يم ٍش ىَبم.) (".
َّصليى قىػٍب ىل الٍ ىكٍي ًل ىكالٍ ىوٍزف ٲبيٍلى ي
ض ىماف الٍ يم ٍش ىَبم ،ىح ٌَّب لىٍو ىىلى ى
الٍبىائ ًع ،ىكيى ٍد يخ يل يف ى
ك بىػ ٍع ىد الت ٍ

( )1منار السبيل يف خرح الدليل  .324/1 :ا٤بؤلف :ابن ضوايف ،إبراىيم بن دمحم بن ساَف (ت1353 :ىػ)  ،ا﵀قق :زىّب الشاكيش ،الناخر:
ا٤بكتب اإلسبلمي ،الطبع  :السابع  1409ىػ1989-ـ.
( )2صحيح البصارم  .66/3 :ابب ما ذكر يف األسواؽ ،برقم . )2124( :
( )3الكايف يف فقو أىل ا٤بدين  .662/2 :ا٤بؤلف :أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الرب بن عاصم النمرم القرطيب (ت463 :ىػ)
ا﵀ قق :دمحم دمحم أحيد كلد ماديك ا٤بوريتآف ،الناخر :مكتب الرايض ا٢بديث  ،الرايض ،ا٤بملك العربي السعودي .
( ) 1ا٢باكم الكبّب يف فقو مذىب اإلماـ الشافعي كىو خرح ٨بتصر ا٤بزٓف  .414/5 :ا٤بؤلف :أبو ا٢بسن علي بن دمحم بن دمحم بن حبيب
البصرم البغدادم ،الشهّب اب٤باكردم (ت450 :ىػ)  ،ا﵀قق :الشيخ علي دمحم معوض  -الشيخ عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود ،الناخر :دار الكتب
العلمي  ،بّبكت – لبناف ،الطبع  :األكُف 1419 ،ىػ 1999-ـ.
( )2بدائع الصنائع .244/5 :
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كيرل اإلماـ أبو يوسف (ت182 :ىػ798 /ـ) أ ٌف ا٤بعترب يف ٝبيع األخياء يعرؼ الناس ،عرؼ ذلك ابلنص
مكيبلن على عهد رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلٌم أك موزكانن أك َف يعرؼ ،كما ثبت كيلو أك كزنو ابلنص ال ٯبوز بيعو
ٔبنسو ٦بازف (. )1
كا٢باصل أ ٌف ٝبهور العلماء من ا٤بالكي كالشافعي كا٢بنابل كبعض ا٢بنفي على كجوب قبض ا٤بكيل كا٤بوزكف
كا٤بعدكد ،كىو الصحيح الذم نرجحو ،كٲبكن أف يتأتٌى ىذا يف عصران أبم كسيل عرفي  ،تعارؼ عليها الناس يف
القبض كتسليم السلع  ،ألف الشارع ا٢بكيم َف ٰبدد نوعان ٧بددان من القبض أك صورةن من صور القبض ،كما كاف
كذلك فهو مَبكؾ لعوائد الناس كأعرافهم.
ادلطلب اخلامس  :قبض األدوية وغّبىا من ادلستلزمات الطبية وادلنزلية.

ال إخكاؿ قدٲبان كحديثان لدل أىل العلم أنو ال يشَبط يف األدكي كا٤بستلزمات الطبي كاألدكات ا٤بنزلي
ك٫بوىا ،القبض ،بل يكوف التسليم أبم كسيل تعارؼ عليها الناس ،فقد كرد يف الفقو ا٤بالكي" :كأما األدكي مثل
ا٥بليلج كا٤بصطكا كالقرف كالسنبل كالفلفل كا٣بردؿ كالز٪ببيل كالبذكر الٍب ال تؤكل بعينها مثل بزر ا١بزر كالسلق
كالبصل كالكراث كا١برجّب كالقثاء خبهو فبل أبس ببيعو قبل أف يستويف كٯبوز فيو التفاضل ألنو ليس بطعاـ(.)2
وز يف فى ىبل أبٍس بًبػيعً ًو قىػبل قىػب ً
ض ًو(.)1
اؽ :يكل ىخ ٍي وء ىال يي ىك ي
قى ى
اؿ أىبيو يعبىػٍي ود ،ىكإً ٍس ىح ي
اؿ ،ىكىال يي ى
ى ى ىٍ ٍ ى ٍ
ً
ب الٍعر ً
كض ،فىًإ َّف قىػٍب ى ً ً
ا٢بىيىػ ىو ًاف ىكالٍ يعير ً
ؼ،
ك ًم ىن ٍ
كجاء يف ا٤بوسوع الفقهي الكويتي  " :ىكأ َّىما ىغٍيػير ذىل ى
ض ىها ٕبى ىس يٍ
ً
صر ً
ب كًزم ًاـ الدَّابًَّ كسوقًها أىك عزً٥با عن دك ً ً ً ً
ً
اؼ الٍبىائً ًع ىعٍنػ ىها(.)2
ى ى ٍ ى ٍ ىٍ ى ى ٍ ى ى ٌ
ىكتى ٍسلي ًم الثػ ٍَّو ى ى
اب الٍبىائ ًع أىك انٍ ى
ادلطلب السادس  :قبض ادلنقوالت.
كا٤بعادف كالسيارات كالدكاب كالكتب كالثياب ك٫بوىا ،من ا٤بنقوالت ،فللقفهاء فيها األقواؿ اآلتي :

مذىب احلنفية :

ذىب األحناؼ إُف أ ٌف بيع الٍ ىمٍنػ يقوؿ قبل الٍ ىقٍبض ىال ٯبوز( .)3كعلٌل األحناؼ ا٤بنع أب ٌف الثمن يف بيع ا٤بنقوؿ
قبل القبض ،ال ٯبوز ٤بكاف الغرر كىو انفساخ البيع األكؿ اب٥ببلؾ(.)1
( ) 1ا﵀يط الربىآف يف الفقو النعمآف فقو اإلماـ أيب حنيف هنع هللا يضر  . 76/7 :ا٤بؤلف :أبو ا٤بعاِف برىاف الدين ٧بمود بن أٞبد بن عبد العزيز بن
عمر بن ىم ىازىة البصارم ا٢بنفي (ت  616 :ىػ) .ا﵀قق :عبد الكرٔف سامي ا١بندم ،الناخر :دار الكتب العلمي  ،بّبكت – لبناف ،الطبع :
األكُف 1424 ،ىػ  2004 -ـ .
( )2الكايف يف فقو أىل ا٤بدين .663/2 :
( )1بداي اجملتهد  . 163/3 :ا٤بؤلف :أبو الوليد دمحم بن أٞبد بن دمحم بن أٞبد بن رخد القرطيب الشهّب اببن رخد ا٢بفيد (ت595 :ىػ) ،
الناخر :دار ا٢بديث – القاىرة ،الطبع  :بدكف طبع  ،اتريخ النشر1425 :ىػ  2004 -ـ .
( )2ا٤بوسوع الفقهي الكويتي  .41/9 :صادر عن :كزارة األكقاؼ كالشئوف اإلسبلمي – الكويت ،عدد األجزاء 45 :جزءا ،الطبع ( :من
 1427 - 1404ىػ)..األجزاء  :23 - 1الطبع الثاني  ،دارالسبلسل  -الكويت..األجزاء  :38 - 24الطبع األكُف ،مطابع دار الصفوة
 مص..األجزاء  :45 - 39الطبع الثاني  ،طبع الوزارة.(ٙ )3بف الفقهاء  . 111/2 :ا٤بؤلف :دمحم بن أٞبد بن أيب أٞبد ،أبو بكر عبلء الدين السمرقندم (ت٫ :بو 540ىػ) ،الناخر :دار الكتب
العلمي  ،بّبكت – لبناف ،الطبع  :الثاني  1414 ،ىػ  1994 -ـ.

جملة املدونة :الصية اخلامصة ،العدد املسدوج ( ،)71- 71حمرو ٍ7441ـ /أكتوبر 1171و

363

صح بػيػعو قىػبل الٍ ىقب ً ً
ً
م أ َّ
َّيب -
ض ًيف بىػٍي ًع الٍ يم ٍش ىًَبم الٍ ىمٍنػ يق ى
ىف النً َّ
وؿ ،ىال يى ىٍ ي ي ٍ ى ٍ
كقاؿ األحناؼ أيضان " :الٍ ىقٍب ي
ض؛ ل ىما يرًك ى
2
ً
صلَّى َّ ً
ب فى ىس ىاد الٍ ىمٍن ًه ًٌي؛ ىكًألىنَّوي بىػٍي هع فً ًيو
اَّللي ىعلىٍيو ىك ىسلَّ ىم « -من ابتاع طعامان فبل يبعو حٌب يقبضو»( ) ،ىكالنػ ٍ
ى
َّه يي ييوج ي
ً 3
ً ً
اخ ًهب ىبل ًؾ الٍمع يق ً
ود ىعلىٍيو"( ).
ىٍ
ىغىرير االنٍف ىس ً ى
مذىب ادلالكية :
قاؿ ا٤بالكي :
نقدا أك نساء ،إف أتخر القبض ال يبطل العقد"(.)4
"سائر العركض الٍب ٯبوز بيع بعضها ،ببيع ن
كرأل ا٤بالكي أنو إف تلفت ،نظر ،فإف كاف يف ا٤ببيع حق توفي من كيل أك كزف أك عدد فضمانو من البائع،
إال أف يكوف كالو أك كزنو للمشَبم فَبكو ا٤بشَبم عنده فيكوف حينئذ تلفو من ا٤بشَبم ،كأما ما ليس فيو حق
توفي مثل البيع بعينو ،أك ا١بزاؼ فتلفو من ا٤بشَبم قبل القبض كبعده دفع ا٤بشَبم الثمن أك َف يدفعو ،طالبو
ابلقبض أك َف يطالبو ،إال أف يكوف البائع حبسو عنده ليقبض الثمن ،فيكوف حكمو حكم الرىن ،أك منعو ابتداء
ظلما فيكوف غاصبا ،فأما مع  ،السبلم من ذلك كلو فضمانو إف تلف من ا٤بشَبم(.)1
ن
مذىب الشافعية:

اختلفت أقواؿ الشافعي يف قبض ا٤بنقوالت فقاؿ بعضهم يكفي يف ا٤بنقوالت التصلي كقاؿ بعضهم كىو يف
ا٤بشهور من ا٤بذىب ال تكفي كال بد فيها من النقل كالتحريك.
ً ًً
ً
قاؿ اإلماـ النوكم" :إً ٍف ىكا ىف الٍمبً ً
َّصلًيى ي ،بى ٍل
ور :أىنَّوي ىال يىكٍفي فيو الت ٍ
ى ي
ب ىكالٍ ىم ٍش يه ي
يع م ىن الٍ ىمٍنػ يق ىوالت ،فىالٍ ىم ٍذ ىى ي
اف إً ىُف الٍم ٍش ًَبم ،كىال يك ً
ٍفي ،كًيف كج وو :يك ً
ً
ٍفي لًنىػ ٍق ًل الضَّم ً
و
ٍفي
َّح ًر ي
يي ٍشتىػىر يط النَّػ ٍق يل ىكالت ٍ
ي ى ى ى
يك .ىكًيف قىػ ٍوؿ ىرىكاهي ىحٍرىملى ي :يىك ى ى ٍ ى
ى
ً
صرفً ًو .فىػ ىعلىى الٍم ٍذ ىى ً
ود ىىا"(.)2
ب :ىأيٍيمير الٍ ىعٍب ىد ًابًالنٍتً ىق ًاؿ ًم ٍن ىم ٍو ًضعً ًو ،ىكيى يس ي
وؽ الدَّابَّى أ ٍىك يىػ يق ي
١بىىوا ًز تى ى
ى
مذىب احلنابلة:

( )1ا﵀يط الربىآف يف الفقو النعمآف فقو اإلماـ أيب حنيف هنع هللا يضر  .277/6 :ا٤بؤلف :أبو ا٤بعاِف برىاف الدين ٧بمود بن أٞبد بن عبد العزيز بن
عمر بن ىم ىازىة البصارم ا٢بنفي (ت 616 :ىػ)  ،ا﵀قق :عبد الكرٔف سامي ا١بندم ،الناخر :دار الكتب العلمي  ،بّبكت – لبناف ،الطبع :
األكُف 1424 ،ىػ  2004 -ـ.
( )2صحيح البصارم  .68/3 :ابب ما يذكر يف بيع الطعاـ كا٢بكرة ،برقم  ، )2133( :كصحيح مسلم  ،1160/3 :ابب بطبلف بيع
ا٤ببيع قبل القبض ،برقم .)1525( :
( )3بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  . 180/5 :ا٤بؤلف :عبلء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أٞبد الكاسآف ا٢بنفي (ت587 :ىػ)،
الناخر :دار الكتب العلمي  ،الطبع  :الثاني 1406 ،ىػ 1986 -ـ.
( )4ا٤بعون على مذىب عاَف ا٤بدين «اإلماـ مالك بن أنس»  . 373/1 :ا٤بؤلف :أبو دمحم عبد الوىاب بن علي بن نصر الثعليب البغدادم
ا٢بق ،الناخر :ا٤بكتب التجاري  ،مصطفى أٞبد الباز  -مك ا٤بكرم  ،أصل الكتاب :رسال دكتوراة
ا٤بالكي (ت422 :ىػ) ،ا﵀ققٞ :بيش عبد ٌ
ٔبامع أـ القرل ٗبك ا٤بكرم  ،الطبع  :بدكف.
( )1ا٤بعون على مذىب عاَف ا٤بدين «اإلماـ مالك بن أنس» .373/1 :
( )2ركض الطالبْب كعمدة ا٤بفتْب .517/3 :ا٤بؤلف :أبو زكراي ٧بيي الدين ٰبٓب بن خرؼ النوكم (ت676 :ىػ)ٙ ،بقيق :زىّب الشاكيش،
الناخر :ا٤بكتب اإلسبلمي ،بّبكت -دمشق -عماف ،الطبع  :الثالث 1412 ،ىػ 1991 /ـ.
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مذىب ا٢بنابل كما ىو مذىب الشافعي  ،فقد اختلفوا يف التصلي للمنقوالت ،ىل تعد التصلي قبضان أك ال
بد فيها من التحريك؟ قوالف :األكؿ" :نقل األثرـ :إذا اخَبل صربة فبل يبيعها حٌب ينقلها ،فظاىر ىذا أف التصلي
ال تكوف قبضان ،كأ ٌف القبض ىو النقل ،ألنو ٤با كاف القبض يف العقار التصلي كالتسليم اعتباران ٕبكم العادة فيو
كجب أف يكوف القبض فيما ينقل كٰبوؿ التحويل ،كالنقل اعتباران ٕبكم العادة فيو.
كالقوؿ الثآف :نقلو ا٤بيموٓف أ ٌف التصلي قبض ..فقاؿ :يف الرجل يشَبم صربة الطعاـ فقيل لو :كيف التسليم
إليو؟ فقاؿ :كيف تسلم الثمرة يف رؤكس النصل إذا َف ٱبل بينو كبينو؟ فهو تسليم ،كىذا صريح يف أف التصلي
قبض(.)1
ك٬بلص من ىذه األقواؿ للمذاىب األربع  ،أ ٌف ا٤بنقوالت ال يشَبط فيها القبض ،كيكفي فيها التصلي
كالنقل ،كتكوف التصلي كالنقل حسب عرؼ الناس ،كما يتفقوف عليو من كسائل النقل كالشحن كا٤براسبلت ،كما
ىو ا٢باؿ يف عصران ،حيث يتم نقل البضائع من مشرؽ األرض إُف مغرهبا ،كمن مغرهبا إُف مشرقها ،كيتم القبض
عرب كسائل االتصاؿ ا٤بعاصرة .
الصرؼ .
ادلطلب السابع :قبض ّ
ذىب ٝبهور أىل العلم كمنهم األئم األربع  ،إُف اخَباط القبض يف الصرؼ ،كأنٌو إذا َف ٰبصل التقابض يدان
بيد ،فسد البيع ،كىاؾ أقوا٥بم يف ا٤بسأل على النحو اآليت :
احلنفية:

ً
ً
قاؿ األحناؼ ىال ىٯب ً ً
ب ًيف ىٍ٦بلً ً
ىج ًل؛ لً ىما بىػيَّػنَّا أ َّ
س الٍ ىع ٍق ًد،
يي
ىف التَّػ ىقابي ى
وز فيو – أم الصرؼ -ىخ ٍيءه م ٍن ٍاأل ى
ض ىكاج ه
ً
و ً
ًً ً ً ً ً
كتىػريؾ أ ً
ًً
ضى
ضى ىى ىذا الٍ ىع ٍقد ،ىكا ٍخً ىَبا يط ىما يػينى ًايف يم ٍقتى ى
يل يمنىاؼ ل ىما يى ىو يم ٍقتى ى
ىٍ ى
ىحد الٍبى ىدلى ٍْب يف الٍ ىم ٍجلس يمٍبط هل لٍل ىع ٍقد فىالتَّأٍج ي
1
ً
الٍ ىع ٍق ًد يمٍبط هل لىوي( ).
ادلالكية:

قاؿ مالك (ت :)179 :كمن لك عليو دراىم إُف أجل من بيع أك قرض ،فأخذت هبا منو داننّب نقدان َف ٯبز
كلو كانت الدراىم حال جاز(.)2
ً ً
لصر ً
كقاؿ ا٤بالكي " :ي ٍشتػر يط ًيف َّ ً
ً ً
ْب؛ ًأل َّ ً
صا ًرفىػ ٍ ً
ؼ
اجىزةي ىكيى ىو ىع ىد يـ افٍ ىَباؽ الٍ يمتى ى
الصٍرؼ الٍ يمنى ى
ىف افٍ ىَباقىػ يه ىما يػي ىؤٌدم ل َّ ٍ
ي ىى
ً 3
ً ًً
ً
َّساء"( ).
الٍ يم ىؤ َّخر ىكيى ىو يػي ىؤٌدم لرىاب الن ى
( )1ا٤بسائل الفقهي من كتاب الركايتْب كالوجهْب . 327/1 :ا٤بؤلف :القاضي أبو يعلى ،دمحم بن ا٢بسْب بن دمحم بن خلف ا٤بعركؼ بػ ابن
الفراء (ت458 :ىػ)  ،ا﵀قق :د .عبد الكرٔف بن دمحم البلحم ،الناخر :مكتب ا٤بعارؼ ،الرايض ،الطبع  :األكُف (1405ىػ 1985 -ـ).
( )1ا٤ببسوط .11/14 :
( )2ا١بامع ٤بسائل ا٤بدكن  .458/12 :ا٤بؤلف :أبو بكر دمحم بن عبد هللا بن يونس التميمي الصقلي (ت 451 :ىػ) ،ا﵀قق٦ :بموع ابحثْب
يف رسائل دكتوراه ،الناخر :معهد البحوث العلمي كإحياء الَباث اإلسبلمي  -جامع أـ القرل (سلسل الرسائل ا١بامعي ا٤بوصى بطبعها)،
توزيع :دار الفكر للطباع كالنشر كالتوزيع
( )3حاخي الدسوقي على الشرح الكبّب .36/3 :ا٤بؤلف :دمحم بن أٞبد بن عرف الدسوقي ا٤بالكي (ت1230 :ىػ) ،الناخر :دار الفكر،
الطبع  :بدكف طبع كبدكف اتريخ.
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الشافعية:
الذ ىىب ًاب َّلذ ىى ً
وز َّ
ب ،ىكىال الٍ ىوًر يؽ ًابلٍ ىوًرًؽ ،ىكىال ىخ ٍيءه ًم ٍن
قى ى
اؿ الشَّافًعًي (ت - : )204 :ىرًٞبىوي َّ
اَّللي  :-ىال ىٯبي ي
ي
ً
و
و
ًً
و ً
ً
وؿ كالٍم ٍشر ً
وز يف ،فىػ ىوٍزهف بًىوٍزوف ،ىكإً ٍف ىكا ىف ً٩بَّا
كب ،بً ىش ٍيء م ٍن ًصٍنفو َّإال ىس ىواءن بً ىس ىواء ،يى ندا بًيىد إ ٍف ىكا ىف ٩بَّا يي ى
الٍ ىمأٍ يك ى ى ي
اؿ ،فى ىكٍي هل بً ىكٍي ول(.)1
يي ىك ي
الصر ً
اإل ٍٝب ًاع علىى ا ٍخًَب ً
اط الٍ ىقٍب ً
ؼ(. )2
كنقل اإلماـ النوكم(ت676 :ىػ) ًٍ ،ى ى
ى
ض ًيف َّ ٍ
احلنابلة:

الصرؼ التقابض يف اجمللس(.)3
قاؿ ا٢بنابل يشَبط يف ٌ
الصرؼ بْب حْب
كا٢باصل أنو يشَبط يف الصرؼ القبض ،كَف أجد ٨بالفان ٥بذا القوؿ ،كذلك نظران لتغّب ٌ
الصرؼ ،بيد أف التقابض يف عصران يتحقق أبم
كآخر ،كسدان لذريع الراب ،كالغرر كا١بهال  ،اخَبط التقابض يف ٌ
كسيل و من كسائل القبض ،كالشيك ،أك اإليداع على رقم حساب معْب ،أك غّب ذلك ٩با ىو متعارؼ عليو.
اخلادتة:
بعد ىذا االستعراض ا٤بتواضع ألقواؿ أئم الفقوٗ ،بصتلف مدارسهم الفقهي  ،حوؿ اخَباط قبض ا٤ببيع،
نلحظ أ ٌف ٝبهور الفقهاء َف يشَبطوا القبض يف ا٤ببيعات ،إال للمطعومات ،كا٤بكيبلت كا٤بوزكانت كا٤بعدككدات ،أك
الشفع  ،كما كرد من نصوص خرعي يف اخَباط التقابض ،فا٤براد
الرىن ك ٌ
السلم ك ٌ
بيع الصرؼ ،أك القبض يف ابب ٌ
ابلتقابض يدان بيد ،أم ا٤بناجزة كعدـ التأخّب ،كَف ٰبدد الشارع ا٢بكيم ،كسيل معين للتقابض ،بل جعل كسيل
القبض ٩با يرجع فيها الناس إُف العوائد كاألعراؼ ،كبعض الفقهاء َف ير اخَباط القبض أصبلن لصح البيع ،بل
اكتفى ابلقوؿ ابلتصلي بْب السلع كالبائع كا٤بشَبم ،أك بنقلها ،من موضعها ،كما ىو مبْب يف ىذه الدراس .
كمن خبلؿ استعراض ىذه األقواؿ كاالجتهادات الفقهي  ،نلحظ سع الشريع الغراء ،كمدل قدراها على استيعاب
متغّبات الزماف كا٤بكاف ،كاب﵁ تعاُف التوفيق .
النتائج:
( )1األـ . 31/3 :ا٤بؤلف الشافعي أبو عبد هللا دمحم بن إدريس بن العباس بن عثماف بن خافع بن عبد ا٤بطلب بن عبد مناؼ ا٤بطليب القرخي
ا٤بكي( ،ت204:ىػ) ،الناخر :دار ا٤بعرف – بّبكت ،الطبع  :بدكف طبع  ،سن النشر1410 :ىػ1990/ـ.
( )2اجملموع خرح ا٤بهذب ((مع تكمل السبكي كا٤بطيعي))  .72/10 :ا٤بؤلف :أبو زكراي ٧بيي الدين ٰبٓب بن خرؼ النوكم (ت676 :ىػ)،
الناخر :دار الفكر.
( )3ا٤بغِب البن قدام  .362/4 :العدة خرح العمدة  .278/1 :ا٤بؤلف :عبد الرٞبن بن إبراىيم بن أٞبد ،أبو دمحم هباء الدين ا٤بقدسي
(ت624 :ىػ)
الناخر :دار ا٢بديث ،القاىرة ،الطبع  :بدكف طبع  ،اتريخ النشر1424 :ىػ 2003ـ .كالشرح الكبّب على مًب ا٤بقنع  .6/5 :ا٤بؤلف:
عبد الرٞبن بن دمحم بن أٞبد بن قدام ا٤بقدسي ا١بماعيلي ا٢بنبلي ،أبو الفرج ،مشس الدين (ت682 :ىػ) ،الناخر :دار الكتاب العريب للنشر
كالت وزيع ،أخرؼ على طباعتو :دمحم رخيد رضا صاحب ا٤بنار .ك٨بتصر اإلنصاؼ كالشرح الكبّب (مطبوع ضمن ٦بموع مؤلفات الشيخ دمحم بن
عبد الوىاب ،ا١بزء الثآف)  .526/1 :ا٤بؤلف :دمحم بن عبد الوىاب بن سليماف التميمي النجدم (ت1206 :ىػ) ،ا﵀قق :عبد العزيز بن
زيد الركمي ،د .دمحم بلتاجي ،د .سيد حجاب ،الناخر :مطابع الرايض – الرايض ،الطبع  :األكُف.
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 .1غالب تعاريف اللغويْب كالفقهاء٤ ،بعُب القبض ،أنو التصلي كالقدرة على التصرؼ يف ا٤ببيع.
ٝ .2بهور العلماء كىم الشافعي كا٤بالكي كا٢بنفي  ،كمتأخرم ا٢بنابل كشيخ االسبلـ ابن تيمي كابن قدام
ا٢بنبلي يركف أ ٌف القبض يكوف يف كل خيء ٕبسبو ،إما ابلنقل أك ابلتصلي  ،أك ٕبيازة ا٤ببيع كالقدرة على
السلع ،كأ ٌف ا٤ببيعات
التصرؼ فيو ،كذلك كمبيعات العقار كا٢بيواف كاألدكي كالسيارات ك٫بو ذلك من ٌ
الٍب تتعلق بوصف أك حق توفي  ،أك ىسلىم ،أك مكيل كموزكف كمعدكد كمذركع ،فيلزـ فيها ا٤بقابض يدان
بيد ،حسبما تقتضيو أعراؼ الناس كعادااهم ككسائلهم يف التقابض.
 .3القائلوف ابخَباط التقابض يف كل خيء ،يدان بيد ،مناكل ن ،قوؿ فيو بع هد كصعوب كمشق  ،كلعلو يكاد
يكوف يف عصران مستحيبلن ،سيما يف بعض السلع ،حيث أمكن االستبلـ كالتسليم عرب أجهزة
االتصاالت.
 .4من أىم ما ٯبب أف يشتمل عليو الشيك ،حٌب يكوف قبضان صحيحان ،أف يتضمن التاريخ كالتوقيع ،كأف
معمدان من بنك ر٠بي ،قاببلن للتسليم.
يكوف غّب معلق ،كأف يكوف ٌ
 .5قبض ا٤بعادف الٍب تباع يف بورص ا٤بعادف الدكلي  :يكوف قبضها بًتى ىسلم خهادة ا٢بيازة .
 .6قبض البضائع البحري بقبض بوليص الشحن ،أك األكراؽ الثبوتي لتلك البضائع ا٤بشحون .
 .7قبض السيارات كا٤بعدات الثقيل  ،يكوف بنقلها إُف ا٤بشَبم ،أك تسجيل كرق ر٠بي كاالستمارة أك كرق
ا٤ببايع .
 .8قبض األدكي كغّبىا من ا٤بستلزمات الطبي كا٤بنزلي  ،حسبما يقتضيو العرؼ.
 .9ا٤بذاىب األربع أ ٌف ا٤بنقوالت ال يشَبط فيها القبض ،كيكفي فيها التصلي كالنقل ،كتكوف التصلي كالنقل
حسب عرؼ الناس ،كما يتفقوف عليو من كسائل النقل كالشحن كا٤براسبلت.
الصرؼ
الصرؼ ،القبض ،كَف أجد ٨بالفان ٥بذا القوؿ ،كذلك نظران ٌ
لتغّب ٌ
 .10يشَبط عند ٝبهور العلماء ،يف ٌ
بْب حْب كآخر ،كسدان لذريع الراب ،كالغرر كا١بهال  ،كيكوف التقابض يف عصران أبم كسيل و من كسائل
القبض ،كالشيك ،أك اإليداع على رقم حساب معْب ،أك غّب ذلك ٩با ىو متعارؼ عليو.
التوصيات:
.1
.2

.3
.4

ال ينبغي التحريج على الناس يف مسأل القبض يدان بيد ،إذ أ ٌف كسائل االتصاؿ ا٤بعاصرة يتحقق هبا
القبض كيقوـ هبا غرض االستبلـ كالتسلٌم.
يوصي الباحث ابعتماد تدريس ا٤بذىب ا٢بنفي يف ا١بامعات كا٤بؤسسات التعليمي  ،كالدراسات العليا،
كذلك ٤با يتناكلو من حلوؿ لكث وّب من مشكبلت عصران كقضاايه ،سيما يف ابب ا٤بعامبلت ا٤بالي
كا٢بيازة كالقبض كالتبادؿ التجارم.
القبض يف ا٤بعامبلت التجاري كا٤بالي  ،يف عصران ،ىو ما يقرره العرؼ كالعادة كالقوانْب النافذة.
يوصي الباحث ابعتماد القانوف التجارم ا٤بصرم رقم ( )17لسن 1999ـ ،فيما يتعلق ابعتبار
"الشيك" كسيل من كسائل التقابض التجارم.
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فهرس ادلراجع وادلصادر :
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 .1القرآف الكرٔف .
 .2إرخاد السارم لشرح صحيح البصارم :ا٤بؤلف :أٞبد بن دمحم بن أِب بكر بن عبد ا٤بلك القسطبلٓف القتييب
ا٤بصرم ،أبو العباس ،خهاب الدين (ت923 :ىػ) الناخر :ا٤بطبع الكربل األمّبي  ،مصر ،الطبع  :السابع ،
1323ىػ .
 .3إركاء الغليل يف ٚبريج أحاديث منار السبيل :ا٤بؤلف  :دمحم انصر الدين األلبآف (ت1420 :ىػ) ،إخراؼ:
زىّب الشاكيش ،الناخر :ا٤بكتب اإلسبلمي – بّبكت ،الطبع  :الثاني  1405ىػ 1985 -ـ.
 .4أسرار العربي  :ا٤بؤلف :عبد الرٞبن بن دمحم بن عبيد هللا األنصارم ،أبو الربكات ،كماؿ الدين األنبارم (ت:
577ىػ) ،الناخر :دار األرقم بن أيب األرقم ،الطبع  :األكُف 1420ىػ1999 -ـ.
 .5أسُب ا٤بطالب يف خرح ركض الطالب  :ا٤بؤلف :زكراي بن دمحم بن زكراي األنصارم ،زين الدين أبو ٰبٓب
السنيكي (ت926 :ىػ) ،الناخر :دار الكتاب اإلسبلمي ،الطبع  :بدكف طبع كبدكف اتريخ.
 .6إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب  :ا٤بؤلف :دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم ا١بوزي
(ت751 :ىػ)ٙ ،بقيق :دمحم عبد السبلـ إبراىيم ،الناخر :دار الكتب العلمي – يّبكت ،الطبع  :األكُف1411 ،ىػ
 1991ـ. .7اإلقناع يف فقو اإلماـ أٞبد بن حنبل :ا٤بؤلف :موسى بن أٞبد بن موسى بن ساَف بن عيسى بن ساَف
ا٢بجاكم ا٤بقدسي ،مث الصا٢بي ،خرؼ الدين ،أبو النجا (ت968 :ىػ) ا﵀قق :عبد اللطيف دمحم موسى
السبكي ،الناخر :دار ا٤بعرف بّبكت – لبناف.
 .8األـ :ا٤بؤلف الشافعي أبو عبد هللا دمحم بن إدريس بن العباس بن عثماف بن خافع بن عبد ا٤بطلب بن عبد
مناؼ ا٤بطليب القرخي ا٤بكي (ت204:ىػ) ،الناخر :دار ا٤بعرف – بّبكت ،الطبع  :بدكف طبع  ،سن النشر:
1410ىػ1990/ـ.
 .9اإلنصاؼ يف معرف الراجح من ا٣ببلؼ  :ا٤بؤلف :عبلء الدين أبو ا٢بسن علي بن سليماف ا٤برداكم
الدمشقي الصا٢بي ا٢بنبلي (ت885 :ىػ) ،الناخر :دار إحياء الَباث العريب ،الطبع  :الثاني  -بدكف اتريخ.
 .10بداي اجملتهد  :ا٤بؤلف :أبو الوليد دمحم بن أٞبد بن دمحم بن أٞبد بن رخد القرطيب الشهّب اببن رخد ا٢بفيد
(ت595 :ىػ) ،الناخر :دار ا٢بديث – القاىرة ،الطبع  :بدكف طبع 1425 :ىػ 2004 -ـ.
 .11بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  :ا٤بؤلف :عبلء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أٞبد الكاسآف ا٢بنفي،
الناخر :دار الكتب العلمي الطبع  :الثاني 1406 ،ىػ 1986 -ـ.
 .12بلغ السالك ألقرب ا٤بسالك ا٤بعركؼ ٕباخي الصاكم على الشرح الصغّب ( :الشرح الصغّب ىو خرح الشيخ
اإلم ًاـ مالً و
الدردير لكتابو ا٤بسمى أقرب ا٤بسالك لًم ٍذ ىى ً
ك) ،ا٤بؤلف :أبو العباس أٞبد بن دمحم ا٣بلويت ،الشهّب
ب ًٍ ى ى
ى
ابلصاكم ا٤بالكي (ت1241 :ىػ) ،دار ا٤بعارؼ ،الطبع  :بدكف طبع كبدكف اتريخ.
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 .13البياف يف مذىب اإلماـ الشافعي  :ا٤بؤلف :أبو ا٢بسْب ٰبٓب بن أيب ا٣بّب بن ساَف العمرآف اليمِب الشافعي
(ت558 :ىػ) ،ا﵀قق :قاسم دمحم النورم ،الناخر :دار ا٤بنهاج – جدة ،الطبع  :األكُف 1421 ،ىػ2000 -ـ.
ٙ .14بف الفقهاء  :ا٤بؤلف :دمحم بن أٞبد بن أيب أٞبد ،أبو بكر عبلء الدين السمرقندم (ت٫ :بو 540ىػ)،
الناخر :دار الكتب العلمي  ،بّبكت – لبناف ،الطبع  :الثاني  1414 ،ىػ  1994 -ـ.
ٙ .15بف ا﵀تاج يف خرح ا٤بنهاج  :ا٤بؤلف :أٞبد بن دمحم بن علي بن حجر ا٥بيتمي ،ركجعت كصححت :على
عدة نسخ ٗبعرف ١بن من العلماء الناخر :ا٤بكتب التجاري الكربل ٗبصر لصاحبها مصطفى دمحم ،الطبع  :بدكف
طبع  ،عاـ النشر 1357 :ىػ  1983 -ـ.
 .16التعريفات الفقهي  :ا٤بؤلف :دمحم عميم اإلحساف اجملددم الربكٍب ،الناخر :دار الكتب العلمي (إعادة صف
للطبع القدٲب يف ابكستاف 1407ىػ 1986 -ـ).الطبع  :األكُف1424 ،ىػ 2003 -ـ .
 .17اهذيب اللغ  :ا٤بؤلف :دمحم بن أٞبد بن األزىرم ا٥بركم ،أبو منصور (ت370 :ىػ) ،ا﵀قق :دمحم عوض
مرعب ،الناخر :دار إحياء الَباث العريب – بّبكت ،الطبع  :األكُف2001 ،ـ .
 .18التوقيف على مهمات التعاريف  :ا٤بؤلف :زين الدين دمحم ا٤بدعو بعبد الرؤكؼ بن اتج العارفْب بن علي بن
زين العابدين ا٢بدادم مث ا٤بناكم القاىرم (ت1031 :ىػ) ،الناخر :عاَف الكتب  38عبد ا٣بالق ثركت-
القاىرة،الطبع  :األكُف1410 ،ىػ1990-ـ.
 .19ا١بامع الصغّب كخرحو النافع الكبّب ٤بن يطالع ا١بامع الصغّب  :مؤلف ا١بامع الصغّب :أبو عبد هللا دمحم بن
ا٢بسن الشيبآف (ت189 :ىػ) ،مؤلف النافع الكبّب :دمحم عبد ا٢بي بن دمحم عبد ا٢بليم األنصارم اللكنوم
ا٥بندم ،أبو ا٢بسنات (ت1304 :ىػ) ،عاَف الكتب – بّبكت ،الطبع  :األكُف 1406 ،ىػ.
 .20ا١بامع ٤بسائل ا٤بدكن  :ا٤بؤلف :أبو بكر دمحم بن عبد هللا بن يونس التميمي الصقلي (ت 451 :ىػ) ،ا﵀قق:
٦بموع ابحثْب يف رسائل دكتوراه ،الناخر :معهد البحوث العلمي كإحياء الَباث اإلسبلمي  -جامع أـ القرل
(سلسل الرسائل ا١بامعي ا٤بوصى بطبعها) ،دار الفكر للطباع كالنشر كالتوزيع.
 .21ا٢باكم الكبّب يف فقو مذىب اإلماـ الشافعي كىو خرح ٨بتصر ا٤بزٓف  :ا٤بؤلف :أبو ا٢بسن علي بن دمحم بن
دمحم بن حبيب البصرم البغدادم ،الشهّب اب٤باكردم (ت450 :ىػ)  ،ا﵀قق :الشيخ علي دمحم معوض  -الشيخ
عادؿ أٞبد عبد ا٤بوجود ،دار الكتب العلمي  ،بّبكت – لبناف ،الطبع  :األكُف 1419 ،ىػ 1999-ـ.
 .22ا٢بج على أىل ا٤بدين  :ا٤بؤلف :أبو عبد هللا دمحم بن ا٢بسن بن فرقد الشيبآف (ت189 :ىػ) ،ا﵀قق:
مهدم حسن الكيبلٓف القادرم ،الناخر :عاَف الكتب – بّبكت ،الطبع  :الثالث 1403 ،ىػ.
 .23ا٢بدكد األنيق كالتعريفات الدقيق  :ا٤بؤلف :زكراي بن دمحم بن أٞبد بن زكراي األنصارم ،زين الدين أبو ٰبٓب
السنيكي (ت926 :ىػ) ا﵀قق :د .مازف ا٤ببارؾ ،دار الفكر ا٤بعاصر – بّبكت ،الطبع  :األكُف1411 ،ىػ .
 .24ركض الطالبْب كعمدة ا٤بفتْب :ا٤بؤلف :أبو زكراي ٧بيي الدين ٰبٓب بن خرؼ النوكم (ت676 :ىػ)ٙ ،بقيق:
زىّب الشاكيش ،الناخر :ا٤بكتب اإلسبلمي ،بّبكت -دمشق -عماف ،الطبع  :الثالث 1412 ،ىػ 1991 /ـ.
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 .25السنن الكربل  :ا٤بؤلف :أبو عبد الرٞبن أٞبد بن خعيب بن علي ا٣براسآف ،النسائي (ت303 :ىػ)
حققو كخرج أحاديثو :حسن عبد ا٤بنعم خليب ،أخرؼ عليو :خعيب األرانؤكط ،قدـ لو :عبد هللا بن عبد ا﵀سن
الَبكي ،الناخر :مؤسس الرسال – بّبكت ،الطبع  :األكُف 1421 ،ىػ  2001 -ـ .
 .26خرح الزركشي  :ا٤بؤلف :مشس الدين دمحم بن عبد هللا الزركشي ا٤بصرم ا٢بنبلي (ت 772ىػ) ،الناخر :دار
العبيكاف ،الطبع  :األكُف 1413 ،ىػ 1993 -ـ.
 .27الشرح الكبّب على مًب ا٤بقنع  :ا٤بؤلف :عبد الرٞبن بن دمحم بن أٞبد بن قدام ا٤بقدسي ا١بماعيلي ا٢بنبلي،
أبو الفرج ،مشس الدين (ت682 :ىػ) ،الناخر :دار الكتاب العريب للنشر كالتوزيع ،أخرؼ على طباعتو :دمحم رخيد
رضا صاحب ا٤بنار.
 .28الصحاح اتج اللغ كصحاح العربي  :ا٤بؤلف :أبو نصر إ٠باعيل بن ٞباد ا١بوىرم الفارايب (ت393 :ىػ)،
ٙبقيق :أٞبد عبد الغفور عطار ،الناخر :دار العلم للمبليْب – بّبكت ،الطبع  :الرابع  1407ىػ 1987 -ـ.
 .29صحيح البصارم  :ا٤بؤلف :دمحم بن إ٠باعيل أبو عبدهللا البصارم ا١بعفي ،ا﵀قق :دمحم زىّب بن انصر الناصر،
الناخر :دار طوؽ النجاة (مصورة عن السلطاني إبضاف ترقيم ترقيم دمحم فؤاد عبد الباقي) ،الطبع  :األكُف،
1422ىػ.
 .30العدة خرح العمدة  :ا٤بؤلف :عبد الرٞبن بن إبراىيم بن أٞبد ،أبو دمحم هباء الدين ا٤بقدسي (ت624 :ىػ) ،
الناخر :دار ا٢بديث ،القاىرة ،الطبع  :بدكف طبع  ،اتريخ النشر1424 :ىػ 2003ـ.
 .31عقد ا١بواىر الثمين يف مذىب عاَف ا٤بدين  :ا٤بؤلف :أبو دمحم جبلؿ الدين عبد هللا بن ٪بم بن خاس بن نزار
ا١بذامي السعدم ا٤بالكي (ت616 :ىػ) ،دراس كٙبقيق :أ .دٞ .بيد بن دمحم ٢بمر،الناخر :دار الغرب اإلسبلمي،
بّبكت – لبناف ،الطبع  :األكُف 1423 ،ىػ  2003 -ـ.
 .32عمدة السالًك كعدة الن ً
َّاسك  :ا٤بؤلف :أٞبد بن لؤلؤ بن عبد هللا الركمي ،أبو العباس ،خهاب الدين ابن
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
األنصارم ،الناخر :الشؤكف
اج ىعتو :ىخاد يـ العلم ي
النَّقيب الشافعي (ت769 :ىػ) ي
عبد هللا بن إبراىيم ى
،عِب بطبعو ىكيمر ى
الديني  ،قطر،الطبع  :األكُف1982 ،ـ.
 .33عمدة القارم خرح صحيح البصارم :ا٤بؤلف :أبو دمحم ٧بمود بن أٞبد بن موسى بن أٞبد بن حسْب الغيتاِب
ا٢بنفى بدر الدين العيُب (ت855 :ىػ) الناخر :دار إحياء الَباث العريب – بّبكت.
 .34يعييو يف ا٤ب ىسائًل  :ا٤بؤلف :أبو دمحم عبد الوىاب بن علي بن نصر الثعليب البغدادم ا٤بالكي (ت422 :ىػ)،
ى
٧بمد إبراىيم بوركيب  ،الناخر :دار ابن حزـ للطباع كالنشر كالتوزيع ،بّبكت – لبناف ،الطبع :
علي
:
دراس كٙبقيق
َّ
األكُف 1430 ،ىػ  2009 -ـ.
 .35فقو ا٤بعامبلت ا٤بصرفي  :كتاب إلكرتوٓف رائع  ،فضيل الشيخ د .يوسف بن عبدهللا الشبيلي ،كتاب
إلكَبكٓف.
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 .36الفقو ا٤بنهجي على مذىب اإلماـ الشافعي رٞبو هللا تعاُف :اخَبؾ يف أتليف ىذه السلسل  :الدكتور
الشٍرٔبي ،الناخر :دار القلم للطباع كالنشر كالتوزيع ،دمشق ،الطبع :
يمصطفى ا٣بً ٍن ،الدكتور يمصطفى البيغا ،علي ٌ
الرابع  1413 ،ىػ 1992 -ـ.
 .37فيض القدير خرح ا١بامع الصغّب :ا٤بؤلف :زين الدين دمحم ا٤بدعو بعبد الرؤكؼ بن اتج العارفْب بن علي بن
زين العابدين ا٢بدادم مث ا٤بناكم القاىرم (ت1031 :ىػ) الناخر :ا٤بكتب التجاري الكربل – مصر ،الطبع :
األكُف.1356 ،
 .38القاموس الفقهي لغ كاصطبلحا :ا٤بؤلف :الدكتور سعدم أبو حبيب ،الناخر :دار الفكر .دمشق – سوري ،
الطبع  :الثاني  1408ىػ =  1988ـ.
 .39الكايف يف فقو أىل ا٤بدين  :ا٤بؤلف :أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الرب بن عاصم النمرم
القرطيب (ت463 :ىػ) ا﵀قق :دمحم دمحم أحيد كلد ماديك ا٤بوريتآف ،الناخر :مكتب الرايض ا٢بديث  ،الرايض،
ا٤بملك العربي السعودي .
 .40كشاؼ القناع عن مًب اإلقناع  :ا٤بؤلف :منصور بن يونس بن صبلح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى
ا٢بنبلى (ت1051 :ىػ) ،الناخر :دار الكتب العلمي .
 .41الكليات معجم يف ا٤بصطلحات كالفركؽ اللغوي  :ا٤بؤلف :أيوب بن موسى ا٢بسيِب القرٲبي الكفوم ،أبو
البقاء ا٢بنفي (ت1094 :ىػ) ،ا﵀قق :عدانف دركيش  -دمحم ا٤بصرم ،الناخر :مؤسس الرسال – بّبكت.
 .42ا٤ببسوط  :ا٤بؤلف :دمحم بن أٞبد بن أيب سهل مشس األئم السرخسي (ت483 :ىػ) ،الناخر :دار ا٤بعرف –
بّبكت ،الطبع  :بدكف طبع  ،اتريخ النشر1414 :ىػ 1993 -ـ .
٦ .43بموع الفتاكل  :ا٤بؤلف :تقي الدين أبو العباس أٞبد بن عبد ا٢بليم بن تيمي ا٢برآف (ت728 :ىػ)،
ا﵀قق :عبد الرٞبن بن دمحم بن قاسم .الناخر٦ :بمع ا٤بلك فهد لطباع ا٤بصحف الشريف ،ا٤بدين النبوي  ،ا٤بملك
العربي السعودي ،عاـ النشر1416 :ىػ1995/ـ.
 .44اجملموع خرح ا٤بهذب ((مع تكمل السبكي كا٤بطيعي))  :ا٤بؤلف :أبو زكراي ٧بيي الدين ٰبٓب بن خرؼ النوكم
(ت676 :ىػ) ،الناخر :دار الفكر.
 .45ا﵀رر يف الفقو على مذىب اإلماـ أٞبد بن حنبل  :ا٤بؤلف :عبد السبلـ بن عبد هللا بن ا٣بضر بن دمحم ،ابن
تيمي ا٢برآف ،أبو الربكات٦ ،بد الدين (ت652 :ىػ) ،الناخر :مكتب ا٤بعارؼ -الرايض ،الطبع  :الطبع الثاني
1404ىػ 1984-مػ.
 .46ا﵀يط الربىآف يف الفقو النعمآف فقو اإلماـ أيب حنيف رضي هللا عنو  :ا٤بؤلف :أبو ا٤بعاِف برىاف الدين ٧بمود
بن أٞبد بن عبد العزيز بن عمر بن ىم ىازةى البصارم ا٢بنفي (ت 616 :ىػ) .ا﵀قق :عبد الكرٔف سامي ا١بندم،
الناخر :دار الكتب العلمي  ،بّبكت – لبناف ،الطبع  :األكُف 1424 ،ىػ 2004 -ـ .
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 .47ا﵀يط الربىآف يف الفقو النعمآف فقو اإلماـ أيب حنيف رضي هللا عنو  :ا٤بؤلف :أبو ا٤بعاِف برىاف الدين
٧بمود بن أٞبد بن عبد العزيز بن عمر بن ىم ىازىة البصارم ا٢بنفي (ت616 :ىػ)  ،ا﵀قق :عبد الكرٔف سامي
ا١بندم ،الناخر :دار الكتب العلمي  ،بّبكت – لبناف ،الطبع  :األكُف 1424 ،ىػ 2004 -ـ.
٨ .48بتصر اإلنصاؼ كالشرح الكبّب (مطبوع ضمن ٦بموع مؤلفات الشيخ دمحم بن عبد الوىاب ،ا١بزء الثآف) :
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انرتاث انفمٓ ٙانُٕازن ٙتني اإلشكال املُٓج ٔ ٙانتٕظٛف املعاصر
انذكتٕر حًٛذ ريضاٌ انصغري
باحث في الدراشات ؤلاشالمية-اإلاغرب

مقدمة:

يعترب ا٤بذىب ا٤بالكي من أكثر ا٤بذاىب الفقهي ارتباطا ابألثر كاستنادا عليو يف تقرير األحكاـ الشرعي  ،كيف
االنضباط أبصولو كقواعده يف تعاطي االجتهاد عندما تنهض موجباتو ،كتستدعيو النوازؿ كتقتضيو ا٤بستجدات،
كل ذلك كفق ثوابت الشرع كمتغّبات االجتهاد كوجوب مراعاة الزماف كا٤بكاف كأعراؼ الناس كأحوا٥بم،
كاستحضار مقاصد الشريع اإلسبلمي الغراء ا٤بستوجب ١بلب ا٤بصاٌف كدرء ا٤بفاسد.
كىكذا استطاع فقهاء ا٤بذىب -خاص النوازليْب -منهم أف يزاكجوا بْب طابعي األصال كا٤بعاصرة ٗبا ٲبثلو
ا٤بذىب من أصوؿ متنوع  ،كقواعد ٨بتلف  ،كضوابط ميسرة ،لتوليد الفقو كاختقاقو يف ضوء مقاصد الشرع ،كاعتبار
مآالتو يف ٙبقيق مرادات الشارع كمصاٌف العباد.
كقد ٛبيز ا٤بذىب ا٤بالكي ابالنتشار كالتشعب يف األمصار الكثّبة كا٤بتفرق بفضل تبلميذ ا٤بؤسس األكؿ،
كالذين كونوا مدارس فقهي انبثقت عن ا٤بذىب كالتزمت أبصولو كقواعده ،حيث خكلوا بؤرا كمشاعل لنشر الفقو
ا٤بالكي من خبلؿ التأصيل كالتنظّب كاإلجاب عن سؤاالت ا٤بستفتْب ،كالرد على ا٤بعَبضْب ،مع كضع األسفار
ا٤بعتربة ،كٝبع اجملامع يف الدرس الفقهي كمباحثو ،فضبل عن ذلك ،انظركا غّبىم من الفقهاء يف مناظرات فقهي
حوؿ تقعيد القواعد ،كٙبرير ا٤بسائل ،كتنزيل األحكاـ على الوقائع ا٤بتجددة ،كقد كاف لكل مدرس من ىذه
ا٤بدارس طابعها ا٣باص ،ك٩بيزااها األساسي  ،كرجاالاها األكفياء ،كإنتاجها العلمي كمعاركها الفقهي .
كمع اختبلؼ تبلميذ اإلماـ مالك بسبب ٠باعااهم كنقو٥بم ،كاختبلؼ طبيع النوازؿ الفقهي يف بيئااهم أغُب
ىؤالء الفقهاء الَباث النوازِف ،كال أدؿ على ذلك من كثرة إنتاجهم العلمي الوافر ،كتعدد يليفهم النوازلي  ،كذلك
ٙبت عناكين ٨بتلف كا١بواابت كالفتاكل كاألحكاـ كالنوازؿ ...كذلك ٗبشارك ٝبيع مدارس الفقو ا٤بالكي يف
ا٤بغرب كا٤بشرؽ ،غّب أف ا٤بدرس ا٤بغربي بشقيها األندلسي كا٤بغريب قد انلت قصب السبق يف ىذا التأليف من
1
حيث الكم كالكيف ،كمن حيث التثبت كالتحقيق كالتحرير.

 " -1فقو النوازؿ عند ا٤بالكي اترٱبا ك منهجا " للدكتور مصطفى الصمدم  :ص .07 :
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* أعلية ادلوضوع و اشكاالتو :
لقد حفلت مدارس الغرب اإلسبلمي بثركة ىائل من النوازؿ الفقهي كاألحكاـ كالفتاكل ٘بلت فيها حيوي
الفقو كعافيتو ،كقدرتو الفريدة على منازل مستجدات العصر يف فضاء االجتهاد الفقهي كغمرات التحدم
ا٢بضارم.
كيلحظ ا٤بتتبع ٤با كتب حوؿ موضوع النوازؿ أف جل اإلنتاج ا٤بتعلق بو يَباكح ما بْب التحقيق العلمي
كالدراسات التارٱبي  ،كىي بدكف خك خدمات قيم يف ابهبا كأعماؿ تستحق التنويو كالتشجيع ،كال يستطيع أحد
أف يبصسها حقها كال قدرىا ،إال أف الذم تربز إليو ا٢باج اليوـ -أكثر من أم كقت مضى -ىو ٘بلي بعض
اإلخكاالت النوازلي كا٤برتبط أساسا اب﵀ددات ا٤بنهجي يف ىذه النوازؿ الفقهي .
إف الَباث ا٤بعريف كا٤بصزكف الفقهي الٍب تستبطنو أمهات كتب النوازؿ الفقهي يشكل إغراء حقيقيا ،كدافعا
انىضا الكتشاؼ ا٢بمول ا٤بنهجي يف أجوب الفقهاء النوازليْب كاالىتداء إُف فهم أىم األدكات الضابط للعملي
االجتهادي .
كمن اإلخكاالت الٍب تعَبض الباحث يف الَباث النوازِف ما يتعلق أكال اب﵀ددات ا٤بنهجي كالٍب من خأهنا أف
ٙبد من األداء الوظيفي ٥بذه ا٤بؤلفات النوازلي ؟ مث ما مدل إمكاني ٙبويل ىذا الَباث النوازِف إُف قواعد كآليات
منهجي كمهاري يعوؿ عليها يف صناع الفتاكل الفقهي ا٤بعاصرة ،ك٧باكل ترخيدىا لتحقيق الغاي منها؟ ككيف
يستغل الفقيو ا٤بعاصر مناىج اإلفتاء ا٤بصتلف كا٤ببثوث يف النوازؿ الفقهي كيذيبها يف قالب معريف كمنهجي يستلهم
بو آليات فقو االجتهاد البيآف مث االجتهاد التنزيلي يف القضااي كا٤بستجدات ا٤بعاصرة؟
كمن خبلؿ ما سبق طرحو من استفسارات -كغّبىا كثّب -ٲبكن أف ٫بدد ثبلث إخكاليات نوازلي حقيقي ،
األوىل :إشكالية ادلنهج ،والثانية  :إشكالية التصنيف ،والثالثة  :إشكالية اعتبار العرؼ والعمل بو.
* الدراسات السابقة :

ال ٱبفى على الباحثْب ك الدارسْب الذين يتابعوف ٕبث النوازؿ الفقهي ا١بهود الكبّبة ا٤ببذكل يف ىذا
ا٤بوضوع  ،إال أنِب َف اعثر فيما اطلعت عليو على ٕبث يغطي ما يهدؼ إليو البحث الذم أان بصدده ،إال ٕبواث
ٛبت إُف مناىج الفقهاء يف التعاطي مع النوازؿ الفقهي بصل قوي  ،ك من البحوث القريب من موضوعي ك تبلمس
بعض جوانبو ما يلي :
* ٕبث منشور بعنواف  " :جهود فقهاء ا٤بالكي ابلغرب اإلسبلمي يف خدم النوازؿ الفقهي يف القرنْب الرابع
ك ا٣بامس ا٥بجريْب " للدكتور عبد الكرٔف بنآف  ،ك قد تناكؿ فيو ثبلث مباحث نظري فعرؼ النوازؿ الفقهي ك أرخ
لتارٱبها مث سرد تطور التأليف يف مسارىا  ،ك لكنو َف يتعرض إلخكاالت ا٤بنهج يف دراس النوازؿ الفقهي .
* ٕبث منشور بعنواف  " :ضوابط فقو النوازؿ " لعبد هللا دمحم البلحم  ،ك قد خرح فيو الضوابط النظري الٍب
كجب أف يتسلح هبا دارس النوازؿ الفقهي  ،ك لكنو َف يتعرض مطلقا ألم إخكاؿ يف التوظيف ا٤بعاصر للَباث
الفقهي النوازِف .
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* ٕبث مطبوع بعنواف  " :النوازؿ الفقهي ك مناىج الفقهاء يف التعامل معها " للدكتور نور الدين بو٢بي ،
عرض فيو ابلدراس ك التحليل ٤بناىج الفقهاء يف التعاطي مع النوازؿ الفقهي كمنها  :ا٤بنهج االستدالِف ك ا٤بذىيب
ك ا٤بذاىيب ك منهج التصفيف ك التشديد ك ا٤بنهج ا٤بقاصدم.
أما البحث الذم أان بصدده فيتناكؿ اإلخكاالت ا٤بنهجي يف التوظيف ا٤بعاصر للَباث الفقهي النوازِف  ،ك
ىي إخكاالت حقيقي تعَبض الباحث إذا أراد أف يوظف النوازؿ الفقهي توظيفا معاصرا  ،ك أكد أف أخّب أف ىذه
اإلخكاالت َف تقع عفو ا٣باطر  ،بل ارتصدت ٥با ابستقراء طائف غّب يسّبة من كتب النوازؿ  ،ك قد ٘بشمت
يف ذلك كلو عرؽ القرب كما يقاؿ  ،ك خكلت ِف يف اآلف نفسو ٙبداي معرفيا كددت أف أتقا٠بو مع ثل من
الباحثْب ك القارئْب لعلو تتضافر ا١بهود معا لتجاكز ىذه اإلخكاالت ا٤بنهجي يف التعاطي مع ىذا ا٤بصزكف ا٤بعريف
ا٥بائل الذم ٛبثلو ا٤بوسوعات الفقهي النوازلي .
ك قد اقتضى النظر ا٤بنهجي تقسيم البحث إُف توطئ ك ثبلث مباحث  ،حيث خصصت كل مبحث إُف
إخكالي من اإلخكاالت ا٤بنهجي  ،فجاءت خط البحث على الشكل اآليت :
* توطئة  :ضمنتها تقدؽلا عاما مع تعريج على أعلية ادلوضوع و صياغة مشكالتو ُ ،ث ذكرت الدراسات
الٍب تقَبب من البحث و الٍب سبقِب إليها ثلة من الباحثْب.

* ادلبحث األوؿ  :اشكالية التمايز ادلنهجي يف الَباث الفقهي النوازيل .
* ادلبحث الثاين  :اشكالية االختالؼ التصنيفي الطبقي للمفتْب و كتبهم .
* ادلبحث الثالث :إشكالية اعتبار العرؼ والعمل بو يف الَباث الفقهي النوازيل .
* خادتة و توصيات .
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ادلبحث األوؿ :

إشكالية التمايز ادلنهجي يف الَباث الفقهي النوازيل

إف الكماؿ التشريعي الذم ٛبيز بو اإلسبلـ عن غّبه خاصي يواجو هبا ا٢بوادث كالوقائع ا٤بتجددة يف حياة
ا٤بكلفْب ،فا٢باج إُف الفتيا ا٤بستنّبة ٗبقاصد الشريع الغراء ،القائم على جلب ا٤بصاٌف كدرء ا٤بفاسد كاعتبار
ا٤بآالت كإعماؿ ا٤بصلح كالضركرة ،كحاج اإلنساف إُف الطعاـ كالشراب أك ىي أخد ،فبل تنتظم حياة اإلنساف
الديني كالدنيوي إال ابلفتول كاالجتهاد ا٤بلتزـ بثوابت الشرع كمتغّبات الواقع.
ىذا ما أدركو سلفنا الصاٌف من الصحاب كالتابعْب كاجملتهدين يف ا٤بذاىب الفقهي  ،خاص فقهاء ا٤بذىب
ا٤بالكي ،كقد ٣بص ا٣بليف العباسي أبو جعفر ا٤بنصور يف خطابو لئلماـ مالك أىم ا٤بناىج االجتهادي للصحاب
فقاؿ لو" :اي أاب عبد هللا ضم ىذا العلم كدكف كتبا ٘بنب فيها خدائد ابن عمر كرخص ابن عباس كخواذ ابن
مسعود" 1.كَف ٱبرج منهج التابعْب عن منهج الصحاب بل كاف امتدادا لو حيث انبثقت مدرستاف فقهيتاف كاحدة
ابلعراؽ كأخرل اب٤بدين .
كقد عرؼ عن مالك رٞبو هللا رفضو للفقو التقديرم أك االفَباضي ،حيث َف يكن يفٍب يف األمر إال إذا كقع،
كقد أتثر منهج اإلفتاء عند أتباعو هبذه الواقعي  .2،فتوجو االىتماـ اب٢بكم على الواقع دكف ا٤بفَبض أك ا٤بقدر،
كىكذا اصطبغت نوازؿ ا٤بذىب كفركعو يف ٨بتلف األبواب هبذه ا٣باصي  ،فموضوعااها تَباكح بْب ما ىو كاقع كما
ٲبكن كقوعو اندرا
ىذا االختبلؼ ا٤بنهجي يف الفتول امتد داخل ا٤بذىب ا٤بالكي ،فمنهج أسد بن فرات مثبل يباين منهج ابن
القاسم 3كسحنوف ،4بل اختلفت مناىج التبلميذ عن خيوخهم الذم أخذكا عنهم كما ىو ا٢باؿ عند ابن بشّب
كا٤بازرم مع خيصهم أيب ا٢بسن اللصمي.5
 " - 1ترتيب ا٤بدارؾ "  :للقاضي عياض .73/2 :
 " - 2مباحث يف ا٤بذىب ا٤بالكي " للدكتور عمر ا١بيدم  :ص.180 :
 -3ىو :عبد الرٞباف بن القاسم بن خالد بن جنادة موُف زيد اب٢بارث العتقي ،كلد سن 128 :ىػ ،عاَف الداير ا٤بصري كمفتيها ركل عن مالك
كصحبو كأخذ عن الليث كابن ا٤باجشوف كأخذ عنو أصبغ كسحنوف ،لو ٠باع من مالك عشركف كتااب ككتاب "ا٤بسائل يف بيوع اآلجاؿ" تويف
ٗبصر 191ىػ ،انظر ترٝبتو يف:
"الديباج ا٤بذىب" 465/1 :ك" خجرة النور" 88/1 :ك " االنتقاء" :ص 94 :ك " سّب أعبلـ النببلء".122/9 :
 -4ىو :أبو سعيد عبد السبلـ سحنوف بن سعد بن حبيب التنوخي ،كلد سن 160ىػ ،الفقيو ا٢بافظ العابد الورع ا٤بتفق على فضلو كإمامتو،
إليو انتهت ا لرائس يف العلم اب٤بغرب كعلى قولو ا٤بعوؿ بو ،ألف " ا٤بدكن "  .انظر ترٝبتو يف" :الديباج ا٤بذىب" 30/2 :ك " خجرة النور":
" 103/1كسّب أعبلـ النببلء" 63/12 :ك " األعبلـ" .05/4 :
 -5ىو :أبو ا٢بسن علي بن دمحم الربعي ا٤بعركؼ ابللصمي ،الفقيو العاَف ا٤بتفنن يف األدب كالفقو كا٢بديث حاز رائس إفريقيا ٝبل  ،طارت
فتاكاه كل مطار ،كانت لو اختيارات فقهي خالف فيها من سبقو من الفقهاء كيعترب اللصمي أحد األئم األربع ا٤بتعمدة ترجيحااهم يف ٨بتصر
خليل حٌب يف اختياره من عنده ،لو تعليق مهم على ا٤بدكن ٠باه "التبصرة" كىو حسن مفيد تويف سن 478 :ىػ
أنظر ترٝبتو يف" :الديباج ا٤بذىب" 104/2 :ك"خجرة النور" 173/1 :ك"الفكر السامي"  550/2 :ك"معاَف اإلٲباف".199/3 :
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ىذا التبياف يف ا٤بنهج صبغ ا٤بدارس الفقهي ا٤بالكي نفسها ،مع أف التواصل كاف قائما بينها من خبلؿ تبادؿ
ا٥بجرة يف طلب العلم ،أك رحل الفقهاء أنفسهم إُف أمصار ٨بتلف إما بقصد التوثيق العلمي ،كإما للمناظرة
للتأسيس للنظرايت الفقهي كاألجوب على ا٤بسائل كالنوازؿ الشائك إثراء للبحث الفقهي.1
كنتيج لذلك أتثرت كل مدرس فقهي مالكي ٗبنهج فقهائها ،كىكذا أتثرت ا٤بدرس ا٤بالكي العراقي ٗبيلها
إُف التحليل ا٤بنطقي للصور الفقهي كاإلكثار من االستدالؿ األصوِف كا١بدؿ كا٤بناظرة كىي بتلك ا٣بصائص
ٚبتلف كليا عن منهج مدرس ا٤بدين كالٍب تعترب ا٤بدرس األـ يف الفقو ا٤بالكي ،2كإليها ضربت أكباد اإلبل يف حياة
اإلماـ ،كحٌب بعد موتو ،حيث َف تنقطع حلقات الدرس كالتحصيل يف ا٤بسجد النبوم ،كقد اعتمدت ىذه ا٤بدرس
على األثر كالفقو الواقعي يف تلبي حاجات الناس يف مسائل االجتهاد كالفتيا بعيدا عن التصيل كاالفَباض.
ككانت ا٤بدرس ا٤بصري ٙبتل مركز القيادة بْب ا٤بدارس الفقهي ا٤بالكي  ،كذلك بسبب ثقلها النوعي كا٤بتمثل
يف ٠باعات مؤسسها عبد الرٞباف بن القاسم ،ك ما قدمو يف ا٤بدكن من آراء مالك مقَبن آبرائو كاختياراتو الفقهي ،
مث أتيت ا٤بدرس ا٤بغربي  -بشقيها ا٤بغريب كاألندلسي -فيكاد يكوف منهجها متقاراب يف طبيع التناكؿ الفقهي
للقضااي كالنوازؿ ،كذلك للتواصل ا٤بباخر كغّب ا٤بباخر بْب ا٤بدرستْب ،كقرب ا٤بوقع ا١بغرايف ٥بما من بعضهما كتعدد
الرحبلت العلمي بينهما.
كمن أجل ضماف حسن استثمار الفقو النوازِف الذم خلفو الفقهاء ا٤بالكيوف فإنو يتعْب على ا٤بتفقو ٢بظ ىذا
التباين ا٤بنهجي ،كا٢بذر مث ا٢بذر من التعامل مع الَباث الفقهي النوازِف بطريق كاحدة ،سواء يف ذلك ما تعلق
بصناع الفتول أك ما ارتبط بسياس تدبّب ا٣ببلؼ الدائر حو٥با.
إف الفتول كعاء معريف مليء ابآلليات كا﵀ددات ا٤بنهجي كالٍب ٲبكن أف تشكل رافدا مهما من ركافد الدرس
الفقهي ا٤بعاصر .لقد ترؾ الفقهاء النوازليوف ترااث فقهيا نوازليا مؤل خزاانت العاَف كمكتباتو ،بعضو مطبوع كاآلخر ال
زاؿ ينتظر من يرفع عنو غبار النسياف كا١بهل ،حيث ال يزاؿ الباحث اجملد يتعثر يف ٦برد الوصوؿ إليو ،انىيك عن
قراءتو ككشف ٧بدداتو ا٤بنهجي كإخراجها يف أجل توظيفها يف ترخيد الفتاكل ا٤بعاصرة ،أك االستعان هبا يف أتسيس
هنض علمي يف فقو النوازؿ ،تكوف مقدم لنهض حقيقي إلحياء فريض االجتهاد.
فبالرغم من الطابع الفقهي للنازل فإهنا تكتسب أٮبي قصول يف ميداف الدراسات االجتماعي كاالقتصادي
كالتارٱبي  ...تتجلى بصورة أكضح يف أهنا تعكس من خبلؿ السؤاؿ كا١بواب أكضاعا اجتماعي كاترٱبي دقيق ،
تتميز بعف ويتها كبراءاها ألهنا َف تصدر عن سلط ر٠بي ٩با ٯبعل النازل نصا اترٱبيا ٧بايدا يفوؽ أحياان قيم النص
التارٱبي نفسو .كلكن نظرة الفقيو تتغيا التماس طرائق الفقهاء كمناىجهم يف صناع الفتاكل ككيفي بنائها ،فهي
ابألحرل تستنطق أجوب ا٤بفٍب قبل أسئل ا٤بستفٍب كاستفساراتو.

 " - 1نظرات يف النوازؿ الفقهي " للدكتور دمحم حجي  :ص.70 :
 " - 2فقو النوازؿ عند ا٤بالكي اترخا ك منهجا " للدكتور مصطفى الصمدم  :ص .230 :
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إف الفتول -على حد تعبّب الشيخ العبلم ابن بيو -ليست فعبل ساذجا كال خكبل بسيطا يتأتى ٕبفظ
النصوص كاستحضار األقواؿ ،كإ٭با ىي عبارة عن "منتج صناعي" ،1يستبطن العديد من القضااي ا٤بركب كالشائك
خاص منها ما يتعلق اب٤بنهج كا٤بآؿ ،فالفتيا صناع كجب ٙبديد منهجا كطريق بنائها كٙبديد الغرض منها كإال قل
نفعها أك انعدـ الغرض منها.
إف تنوع مناىج النوازليْب كتعدد صور بنائهم للفتيا ،يعترب إخكاال حقيقيا للناظر فيها ،فهذا أبو إسحاؽ
الشاطيب مثبل يرل يف كل انزل يكوف فيها لفقهاء ا٤بذىب قولْب فيعمل الناس على موافق أحدٮبا -كإف كاف
2
مرجوحا يف النظر -فإف ٞبلهم على غّبىم من األقواؿ يعترب تشويشا على العام كفتحا ألبواب ا٣بصاـ.
بينما ٪بد الفقيو النوازِف ابن سراج 3ال أيخذ هبذا ا٤بنهج يف ا٢ببلؿ كا٢براـ ،كأيخذ بو يف فضائل األعماؿ
4
كىو يقوؿ يف ذلك" :مازلت يصعب علي الفتيا يف ما يكوف فيو النظر ٕبكم كالعمل ٖببلفو".
كىذا التباين يف ا٤بنهج ا٤بعموؿ بو يف الفتيا كاف لو أثر كاضح على ٝبل من النوازؿ كالفركع الفقهي بْب
5
الشاطيب كابن سراج ،كمن ذلك :كىىب السكُب كالعودة إليها بعد عاـ ،كا٤بصتلع بنفق الولد.
بينما اختهر بعض الفقهاء النوازليْب اباللتزاـ ابلقوؿ ٗبشهور ا٤بذىب رغم أهنم بلغوا درج سامي يف االجتهاد
كمنهم اإلماـ ا٤بازرم الذم يوضح منهجو يف صناع الفتول كيقوؿ" :كلست ٩بن ٰبمل الناس على غّب ا٤بعركؼ
ا٤بشهور من مذىب مالك كأصحابو ...فلو فتح ٥بم ابب يف ٨بالف ا٤بذىب التسع ا٣برؽ على الراقع كىتكوا
حجاب ىيب ا٤بذىب ،كىذا من ا٤بفسدات الٍب الخفاء هبا". 6
كىذا ا٤بنهج ىو ما التزـ بو اإلماـ الشاطيب ،فقد كاف ٱبتار ا٤بشهور من األقواؿ دكف غّبىا كيفٍب هبا الناس
معتربا نفسو من ا٤بقلدين الذين ال يسوع ٥بم مراعاة دليل ا٤بصالف بل يكونوا مقيدين هبا اختهر يف ا٤بذىب فكاف
7
يقوؿ رٞبو هللا" :حسبنا فهم أقواؿ العلماء كالفتول اب٤بشهور كليتنا ننجو مع ذلك رأس برأس ال لنا كال علينا".
أما إذا استشكل ا٤بشهور على فهم اإلماـ الشاطيب فإنو كإيثارا ٤ببدأ السبلم يف الفتيا يوثر التوقف كيف ىذا
الصدد يقوؿ " :فإف أخكل علي ا٤بشهور كَف أر ألحد من الشيوخ يف أحد القولْب ترجيحا توقفت" .8كقدكتو يف
" -1صناع الفتول كفقو األقليات" ،للعبلم عبد هللا بن بيو :ص 14 :دار ا٤بنهاج الرايض الطبع األكُف سن 2007 :ـ.
" -2فتاكل" الشاطيب ،ص.150 :
 -3ىو :أبو القاسم دمحم بن دمحم بن سراج األندلسي الغرانطي ،مفيتها كقاضي ا١بماع هبا ،اإلماـ العاَف ا٢بافظ أخذ عن ابن لب كا٢بفار كابن
عبلؽ ،أخذ عنو ٝباع من األئم الكبار ،لو يليف كثّبة منها :خرحو على ٨بتصر خليل كلو فتاكل كثّبة ،تويف سن 884ىػ .
أنظر ترٝبتو يف" :الوفيات للونشريسي" :ص 93 :ك" توخيح الديباج" للقرايف" :ص 261 :ك"نيل االبتهاج" للتنبكٍب :ص 526 :ك"خجرة
النور" ٤بصلوؼ.357/1 :
" -4سنن ا٤بهتدين يف مقامات الدين" للمواؽ :صٙ 94 :بقيق دمحم بن ٞبْب مؤسس إحياء الَباث ،سبل ،الطبع االكُف سن  2002 :ـ.
" -5سنن ا٤بهتدين" ،للمواؽ :ص.96 :
" -6فتاكل الشاطيب" :ص . 176 :ك " ا٤بوافقات" .101/5 :
" -7فتاكل الشاطيب" :ص.115 :
 -8نفسو ،ص.176 :
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ذلك اإلماـ ا٤بازرم كالذم كاف ال يَبؾ اإلفتاء اب٤بشهور على إمامتو يف الفقو كبلوغو خأكا عظيما يف االجتهاد
فيقوؿ رٞبو هللا" :كلست ٩بن ٰبمل الناس على غّب ا٤بعركؼ ا٤بشهور من مذىب مالك كأصحابو ألف الورع قل بل
1
كاد يعدـ".
كيف مقابل ما سبق ذكره ٪بد بعض الفقهاء النوازليْب قد خالفوا ما درج عليو فقهاء ا٤بذىب من االلتزاـ
ابلفتيا ٗبشهور القوؿ داخل ا٤بذىب ،بل أفتوا بقوؿ خارج ا٤بذىب كمن ذلك فتول ابن سراج يف مسأل جواز
إعطاء األجرة اب١بزء اجملهوؿ يف إجارة السفين  .2كىي مسأل درج عليها أىل األساطيل كذلك أنو يتعذر عليهم
تسفّب السفن ابإلجارة ا٤بعلوم كليس يف األندلس من يسافر ابإلجارة ا٢ببلؿ.
فكاف جواب ابن سراج حوؿ النازل السالف الذكر ما يلي " :إذا كاف األمر كما ذكر يف السؤاؿ ،فإنو ٯبوز
إعطاء السفين اب١بزء ن صفا ،أك ثلثا ،أك ربعا ،أك غر ذلك من األجزاء للضركرة الداعي لذلك ،ألنو قد علم من
مذىب مالك رٞبو هللا مراعاة ا٤بصلح إذا كانت كلي حاجي كىذه منها ،كأيضا فإف أٞبد بن حنبل كٝباع من
علماء السلف أجازكا اإلجارة اب١بزء يف ٝبيع اإلجارات قياسا على القراض كا٤بساقاة كالشرك كغّبىا ٗبا استثُب
جوازه يف الشرع كقد اختلف يف جواز االنتقاؿ من مذىب آلخر يف بعض ا٤بسائل كالصحيح من جه النظر
3
جوازه".
إف الفقيو النوازِف ابن سراج قد حشد ٢بكم انزلتو أربع مرتكزات أساسي كىي:
أوال :الضركرة ا٤بوجب لذلك كٞبلها على ا٤بصلح الكلي ا٢باجي ا٤بعتربة يف فقو مالك كىي أصل من أصوؿ
مذىبو.
اثنيا :اعتضاده ٖبارج ا٤بذىب ٤با أكرد قوؿ أٞبد بن حنبل كٝباع من السلف الذين قالوا اب١بواز يف اإلجازة
ٔبزء ٦بهوؿ قياسا على القراض كا٤بساقاة كالشرك كغّبىا ٩با استثُب جوازه.
اثلثا :اعتماده على فتول الفقيو أصبغ يف انزل تشبو انزلتو كذلك للعل ا١بامع بينهما كىو كوف األجر جزء
مشاعا ال أجرا ٧بددا فيشَبكاف يف ا١بهال كما يشَبكاف يف كوهنما ٩با دعت إليهما ا٤بصلح ا٢باجي الكلي فكاف
استدالؿ ابن سراج ٗبثاب ٚبريج على فرع.
رابعا :مراعاة أحواؿ الناس كما جرل بو العمل عندىم كأنو يصعب عليهم أف يسفركا سفنا ابإلجارة ا٤بعلوم
ا١بائزة كقد حاكلوا فمنعوا ،فكاف القوؿ اب١بواز تيسّبا عليهم .كىكذا أضحت فتول ابن سراج كما سبق فيها من
الضوابط ا٤بنهجي متكأ الفقهاء كمفزعهم يف كثّب من النوازؿ كا٤بسائل كالٍب ظاىرىا ا٢بظر على أصوؿ فقو مالك
كقواعده ،فكاف ا٤بصرج من ىذا ا٤بنع الفتول بقوؿ خارج ا٤بذىب مراعاة للمصلح الكلي كدفعا للحرج عن الناس.
مث بعد ذلك أييت أحد أعبلـ ا٤بذىب ا٤بالكي ا٤بعاصرين فيذىب إُف أبعد ٩با ذىب إليو ابن سراج عندما
يرجح الشاذ من أقواؿ الفقهاء على ا٤بشهور منها ،كذلك عندما سئل :أف صاحب الزيتوف عند احتياجو إُف ا٤باؿ
 -1فتاكل الشاطيب ،ص 176 :ك "ا٤بوافقات".10/5 :
" -2نوازؿ ابن سراج" ،ص.198 :
 -3نفسو :ص.199 :
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يكمل بو أعمالو الفبلحي يطلب دينا من صاحب اآلل الٍب تعصر الزيتوف ،فيشَبط صاحب ا٤بعصرة عليو أنو إذا
دفع لو ذلك ا٤باؿ أف أيتيو ٗبحصوؿ الغل ليعصره يف معصرتو دكف زايدة ألجل القرض؟.
فكاف جواب الشيخ ما يلي" :أف ىذه ا٤بعامل تكيف على أهنا قرض برىن ،كرد عن خبه ا٪برار منفع
لصاحب ا٤بعصرة أبنو ٜب منفعتاف :منفع لرب الزيتوف كمنفع لصاحب ا٤بعصرة كىي أضعف من األكُف ،كإذا
كانت ا٤بنفع مشَبك بْب ا٤بقرض كا٤بقَبض ففيها يف ا٤بذىب خبلؼ يف جوازىا :ا٤بشهور :ا٤بنع فيها ،كالشاذ
لسحنوف اب١بواز كما يف التوضيح البن ا٢باجب ،كىذا ا١بواز لسحنوف قيد ابلضركرة  ،فإذا تقرر ىذا فقد جرل
1
عمل الناس يف ىاتو ا٤بعامل أخذا كعطاء على خبلؼ ا٤بشهور ،بل على ما ٯبيزه سحنوف".
كنفس ىذا ا٤بسلك يف الفتول ،سلكو ابن عاخور موظفا نزعتو ا٤بقاصدي الٍب جعلتو يركب مسلك التعليل،
فينظر إُف ظواىر النصوص كأهنا ٩با يدخلو التعليل مث صرؼ الوعيد الوارد يف األحاديث ،ألنو إف ٞبل على ظاىره
2
فإف ذلك ٩با ينايف ٠باح اإلسبلـ ككسطيتو ،كيتعلق األمر ىنا بفتواه ٔبواز النمص كإابح كصل ا٤برأة خعرىا.
كىو ٱبالف بذلك مشهور ا٤بذىب كالقاضي بتحرٔف النمص كالوصل.
لقد جزـ العبلم ابن عاخور رٞبو هللا على أف ذلك اللعن الوارد يف أحاديث النمص كالوصل إ٭با يقصد بو ما
كاف خعارا لرق عفاؼ نساء معلومات فيؤكد على ذلك بقولو" :كأحسب أتكيلو أف الغرض منو النهي عن ٠بات
كانت تعد من ٠بات العواىر يف ذلك العهد أك من ٠بات ا٤بشركات ،كإال فلو فرضنا ىذه منهيا عنها ٤با بلغ
3
النهي إُف حد لعن فاعبلت ذلك".
كمبلؾ األمر ،أف تغيّب خلق هللا إ٭با يكوف إذا كاف فيو حظ من طاع الشيطاف أبف ٯبعل عبلم لنحل
خيطاني كما ىو سياؽ اآلي  ،4كاتصاؿ ا٢بديث هبا .5فالشيخ ابن عاخور يفٍب ٕبلي النمص كالوصل كتزجيج
ا٢بواجب كتكحيل العيوف تفهما ٤بعُب األثر ك ا٤بورد الذم كرد فيو ،كألف ىذه األمور يقصد هبا اآلف الزين ال تغيّب
خلق هللا كال تبديلو ،كما كرد النهي عنو فا٤بقصود بو نساء يف ذلك العصر اتصفن برق عفاؼ كضعف يف الدين
كسوء سّبة ،كال يشمل ذلك كاف النساء كال كاف العصور.
ىذا التعليل الذم ركن إليو ابن عاخور يف فتواه كالقاضي بصرؼ النهي الوارد يف أحاديث النمص كالوصل،
كأنو ٨بصوص ابلفاجرات من النساء اللوايت عرفت بو حٌب أصبح ذلك عبلم ٥بن ،ىو عْب ما علل بو ابن ا١بوزم

" -1فتاكل" ابن عاخور :ص 403 :ك.406
 -2نفسو ،ص.354 :
" -3فتاكل" ابن عاخور :ص.354 :
 -4أم قولو تعاُف " :ال صلنهم كألمنيهم كآلمرهنم فيبتكن أكاف األفعاؿ كآلمرهنم فليغّبف خطف هللا كمن يتصذ الشيطاف ك٤با من دكف هللا فقد
خسر خسران مبينا" النساء.119 :
 -5التحرير كالتنوير.206/5 :
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أحاديث النمص كالوصل .حيث صرؼ النهي عن ظواىر األحاديث كأنو خاص بصنف من النساء دكف غّبه، 1
2
كىو نفس تعليل ابن حجر.
إف كقف ابن عاخور مع أحاديث النمص كالوصل كقراءتو ا٤بتأني ٤ببلبسات كركد النص مع استحضار العوائد
كاألعراؼ ا٣باص ابلزين  ،كصرؼ الوعيد الشديد لظواىرىا نفس ما سبقو إليو اإلماـ القرايف رٞبو هللا إذا استبدت
بو ا٢بّبة يف فهم النصوص كتنزيلها فيقوؿَ" :ف أر لفقهاء ا٤بالكي كالشافعي كغّبىم يف تعليل ىذا ا٢بديث إال أنو
تدليس على األزكاج ليكثر الصداؽ ،كيشكل ذلك إذا كانوا عا٤بْب بو كابلوخم فإنو ليس فيو تدليس ،كما يف
ا٢بديث من تغيّب خلق هللا َف أفهم ما معناه فإف التغيّب للجماؿ غّب منكر يف الشرع كا٣بتاف كقص الظفر...
3
كصبغ الشعر كغّب ذلك".
قد ال نتفق مع الشيخ الطاىر بن عاخور فيما ذىب إليو يف فتواه  ،ك ىذا ما جر عليو عاصف من النقد من
معاصريو ك منتقديو ،حيث َف يستحضر رٞبو هللا عاقب فتواه ك مآالاها الفاسدة  ،حيث كانت ىذه الفتول سببا
زاد من انتشار ٙبلل النساء يف تونس  ،فضبل عن ذلك اعتربت الفتول غلوا يف مراعاة مصلح التزين للمرأة يف
مقابل إبطاؿ حكم نص كاضح الدالل على التحرٔف ك ا٤بوجب لعن فاعبلت النمص .
كلكي ال نبتعد كثّبا عن موضوعنا األصلي كا٤بتعلق إبخكالي ا٤بنهج يف النوازؿ الفقهي  ،فإف الفقهاء اختلفوا
يف اعتبار بعض األصوؿ كالعمل هبا يف صناع الفتول كمن ذلك ما ٘بليو لنا كتب أصوؿ الفقو كاختبلؼ ا٤بالكي
يف قبوؿ مراعاة ا٣ببلؼ ،حيث نص ٝباع من كبار ا٤بالكي على أنو أصل من أصوؿ مذىب مالك ،كأنو معموؿ
بو يف فركع فقهي كثّبة ،كىذا القوؿ ىو ٨بتار :أصبغ بن الفرج كابن رخد كالشاطيب كابن عرف كالقرايف كا٤بقرم
كالقباب كالونشريسي كغّبىم 4.بينما َف أيخذ هبذا األصل ٝباع من الفقهاء كمنهم :ابن عبد الرب كاللصمي
5
كالقاضي عياض كغّبىم من ا﵀ققيْب.
كما اختهر عند متأخرم ا٤بالكي ا٣ببلؼ يف قبوؿ العمل اب٤باجرايت كمقتضاىا العدكؿ عن مشهور ا٤بذىب
التفاات إُف مصلح ٦بتلب أك مفسدة مدفوع أك عرؼ جار ،كقد ذىب ثل من الفقهاء إُف العمل بو كابن عبد الرب
6
كا٤بازرم كابن فرحوف كابن سراج كالتسوِف ...كغّبىم ،بينما رفضو آخركف كالطرطوخي كا٤بقرم كا٤بسناكم.
إف ا٢بقيق الٍب نود إبرازىا ىنا ىي أف الفقهاء النوازلْب ٥بم مناىج متباني يف فهم النصوص الشرعي مث تنزيلها
على الوقائع كا٤بستجدات ،كأف ىذا التباين ا٤بنهجي ال خك يؤثر على صناع الفتول كالقوؿ اب١بواز أك ا٢بظر٩ ،با
ٯبعل من معرف ىذه ا٤بناىج كحسن استثمارىا السبيل األقوـ كا٤بثاِف لبلستفادة من الَباث الفقهي النوازِف ،مع
 "-1أحكاـ النساء " البن ا١بوزم :صٙ 161 :بقيق زايد ٞبداف دار الفكر الطبع االكُف سن 1409 :ىػ1989/ـ
" -2الفتح البارم" البن حجر.378/10 :
 "-3الفتح البارم" البن حجر.378/10 :
 -4انظر ":البياف كالتحصيل" البن رخد 157/4 :ك"االعتصاـ " للشاطيب 390/1 :ك "ا٤بوافقات "  109/4 :ك " خرح حدكد ابن عرف ":
ص 177 :ك " ا٤بعيار" للونشريسي.388/6 :
 -5انظر ":ا٤بعيار" 388/6 :ك " إيضاح ا٤بسالك اُف قواعد مالك" :ص.66 :
 " -6مباحث يف ا٤بذىب ا٤بالكي "  :لعمر ا١بيدم :ص.182 :
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التأكيد على أف تعدد ا٤بناىج كالطرائق ا٤بنهجي يف النوازؿ الفقهي داخل ا٤بذىب الواحد يصيب ا٤بستفتْب اب٢برج
الشديد ٩ ،با ٞبل العديد منهم أف ينتبهوا إُف ىذا التباين ا١بلي بْب آراء الفقهاء ك فتاكاىم  ،فأحدىم يفٍب
ابإلابح ك اآلخر ابلتحرٔف ك الثالث ابلكراى ٩ ،با تصبح الفتول معو تبلعبا أبحكاـ الدين ،ك تتبع لرخص
الفقهاء ا٤بتساىلْب .فضبل عن ذلك نؤكد أف اختبلؼ مناىج الفقهاء يف اإلفتاء ليس مسوغا أبدا لتبِب األقواؿ
الشاذة يف ا٤بذىب ٕبج كوهنا ٨برجا إلخكاالت نوازلي معاصرة  ،كاف ا١بنوح إُف الفتول بتحرٔف انزل إذا دؿ على
التحرٔف نص أكُف من رد النص الشرعي أك إبطالو بناء على قوؿ ضعيف أك خاذ أك مرجوح يف ا٤بذىب أك خارجو
.ك إ٭با ا٤بهم من ىذه النماذج ا٤بقدم ىو بياف مدل تباين مناىج الفقهاء يف بناء الفتول ك الوصوؿ إُف ا٢بكم ٩با
يستدعي معو اإلنتباه ك الَبكيز .


ادلبحث الثاين :

إشكالية االختالؼ التصنيفي الطبقي للمفتْب وكتبهم

لقد تفطن ابن رخد ا١بد إُف ىذه اإلخكالي مبكرا يف الَباث الفقهي النوازِف ،فاقَبح تقسيم ا٤بفتْب إُف
ثبلث طوائف:
أوال :طائف اعتقدت صح مذىب مالك تقليدا بغّب دليل ،فأخذت نفسها ٕبفظ أقوالو كأقواؿ أصحابو يف
فركع الفقو دكف تفقو يف معاينها ،كلكنها ٛبيز الصحيح من الضعيف.
اثنيا :طائف اعتقدت صح مذىبو ٗبا ابف ٥با من صح أصولو الٍب بناه عليها ،فأخذت نفسها ٕبفظ ٦برد
أقوالو كأقواؿ أصحابو يف مسائل الفقو كتفقهت يف معانيها فعلمت الصحيح منها ا١بارم على أصولو من السقيم
ا٣بارج عنها ،إال أهنا َف تبلغ درج التحقيق ٤بعرف قياس الفركع على األصوؿ.
اثلثا :طائف اعتقدت صح مذىب مالك ٗبا ابف ٥با أيضا من صح أصولو ،فأخذت نفسها ٕبفظ أقوالو

كأقواؿ أصحابو يف فركع الفقو ،مث تفقهت يف معانيها فعلمت الصحيح من السقيم ،كبلغت درج التحقيق ٗبعرف
قياس الفركع على األصوؿ لكوهنا عا٤ب أبحكاـ القراف كعارف ابلناسخ كا٤بنسوخ ،كا٤بفصل من اجململ ،كا٣باص من
العاـ ،عا٤ب ابلسنن الواردة يف األحكاـ ٩بيزة بْب صحيحها كمعلو٥با.
أما ابلنسب للطائف األكُف فبل يصح ٥با الفتول ٗبا علمتو كحفظتو من أقواؿ مالك كأصحابو ،إذ ال علم
1
عندىا بصح خيء من ذلك ،فبل تصح الفتول ٗبجرد التقليد من غّب علم.
كالطائف الثاني يصح ٥با إذا استفتيت أف تفٍب ٗبا علمتو من قوؿ مالك أك قوؿ غّبه من أصحابو إذا كانت
قد ابن ت ٥با صحتو ،كال يصح ٥با أف تفٍب ابالجتهاد فيها ال تعلم فيو نصا من قوؿ مالك أك قوؿ غّبه من
أصحابو ،ألهنا َف تستكمل آليات االجتهاد كالٍب يصح ٥با بو قياس الفركع على األصوؿ.
" -1الفتاكل" البن رخد 1495/3 :كٙ ، 1496بقيق ا٤بصتار التليلي ،دار الغرب اإلسبلمي ،بّبكت الطبع األكُف سن :
1407ىػ1987/ـ.
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أما الطائف الثالث فهي الٍب تصح منها الفتول عموما ابالجتهاد كالقياس على األصوؿ.
كابلتمعن يف ىذا التقسيم٪ ،بد أف ابن رخد قد صنف طبقات ا٤بفتْب اعتبارا على ثبلث أسس مرتب كفق
نسق ت صاعدم كىي :حفظ أقواؿ مالك مث أقواؿ أصحابو كالتفقو يف معآف ىذه األقواؿ كمعرف قياس الفركع على
األصوؿ ،فمن توفرت فيو الصف األكُف فهو مقلد صرؼ يقتصر على النقل كالركاي فقط فهو انقل كليس ٗبفت،
أما من ٝبع من ا٤بفتيْب بْب ا٢بفظ كالفقو فهو ٦بتهد الفتول جاز لو الَبجيح بْب األقواؿ ا٤بتعارض  ،كلكن من
استجمع العناصر الثبلث (ا٢بفظ كالفقو كالقياس) فهو ٦بتهد ا٤بذىب جاز لو التصريج كالَبجيح أم :اإلفتاء
ابالجتهاد فيما ال يعلم فيو نصا من قوؿ مالك أك أحد أصحابو.
إف ىذا التقسيم كإف كاف يبدك من الناحي النظري متينا ،إال أنو َف يسلم من الغموض كالتداخل فمجتهد
ا٤بذىب قد يقوـ بعمل ٦بتهد الفتول أك العكس ،لذلك أرل أنو من الصعوب ٗبكاف أف يتم تطبيقو على قائم
ا٤بفتْب يف ا٤بذىب ا٤بالكي.
كىكذا فاألصل يف ا٤بفٍب عند اصطبلح علماء األصوؿ ىو اجملتهد ا٤بطلق ،أما من ٰبفظ األقواؿ ك
النصوص فليس ٗبفت عندىم  ،ك جوابو على ا٤بسائل ليس بفتول بل ىو ٦برد نقل.
كالفتول عند ا٤بالكي ليست على كزاف كاحد بل ىي متفاكت ٕبسب ٛبايز ا٢بصيل العلمي للفقهاء
النوازليْب ،كمدل استيعاهبم لشركط االجتهاد كآلياتو .كيلصص العبلم أبو ا٢بسنات اللكنوم ىذا ا٤بعُب بقوؿ
1
طريف كيقوؿ" :الفتاكل كالصحارم ٘بمع الرطب ابليابس كال أيخذ بكل ما فيها إال الناعس".
فإذا تقرر ىذا ،فإنو من ا٣بطأ أف يتم التعامل مع ىذا الَباث الفقهي النوازِف الضصم بنفس الطريق من غّب
إجراء عملي تصنيف منهجي ٧بكم ٲبيز السمْب من الغث ،مث أتيت بعد ذلك مرحل التوظيف السليم ٥بذا الَباث
يف العملي االجتهادي ا٤بعاصرة.
كىكذا كبشكل عملي ال ٲبكن أف نسوم من الناحي العلمي كالقيمي بْب فتاكل أصبغ كابن زرب كابن
عمراف الفاسي كالشاطيب كابن رخد ك ا٤بازرم كأضراهبم من أىل التربيز كالتحقيق بفتاكل ابن سودة كالتاكدم
كا٤بسناكم كاجملاصي كا١بزكِف ...كأمثا٥بم ٩بن يغلب عليهم االقتباس كالنقل.
كألجل ذلك فقد حذر ا﵀ققوف من العلماء من االختغاؿ ابلفتاكل ا٤بأخوذة من أقواؿ األجهوريْب كغّبىم
من أصحاب الشيخ خليل مثل هبراـ ك السنباطي كالتتائي كالسنهورم كالسودآف ...كغّبىم ،كنصوا على أف من
ترؾ الفتول من كتب األقدمْب ا٤برضيْب كابن القصار كعبد الوىاب كاألهبرم ،كالقابسي ،كابن زيد ،فقد خرج عن
ا٤بنهاج القؤف.
أضف إُف ذلك ،أف النوازؿ يف ا٤بذىب ا٤بالكي َف تكن على درج كاحدة يف االختهار كاالعتناء كاالعتماد،
فمن النوازؿ ما أنكر الفقهاء االعتماد عليها كَف يولوىا العناي ألسباب علمي كغرابتها كعدـ صح نسبتها

" -1إحكاـ القنطرة يف أحكاـ البسمل " للكنوم :صٙ ،190 :بقيق صبلح أبو ا٢باج ،مؤسس الرسال  ،عماف ،الطبع األكُف سن :
2002ـ.
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لصاحبها ،ك٭بثل لذلك "أبجوب ابن سحنوف" 1كغّبىا ،كيف ا٤بقابل اعتمدكا على نوازؿ حٌب صارت مرجعا يف
2
التفقو كاإلفتاء كأجوب ابن رخد ا١بد كغّبىا.
كتبعا الختبلؼ طبقات ا٤بفتْب٪ ،بد أف الفقهاء قد تصدكا للبحث يف ا٤بصادر الصحيح لئلفتاء كىي الكتب الٍب
احَبمت الَبتيب كالتقسيم الذم جاء بو ابن رخد ا١بدٕ ،بيث ٝبعت أقواؿ ا٤بذىب ا٤بتفق عليها أك الراجح دكف الركاايت
الضعيف كنقلت أقواؿ ا٤بالكي ا٤بعتمدين يف اإلفتاء .إف ا٤بصادر ا٤بعتمدة يف الفتول على مذىب مالك ىي تلك الٍب رتبت
ما ٘بوز بو الفتيا كذلك كاآليت :اإلفتاء ابلقوؿ ا٤بتفق عليو يف ا٤بذىب ،فإف َف يكن فبالقوؿ الراجح ،فإف َف يكن فبالقوؿ
ا٤بشهور ،فإف َف يكن فبالقوؿ ا٤بساكم ٤بقابلو ،كفرؽ الفقهاء بْب ا٤بشهور كالراجح ،أبف الراجح ما كانت قوتو انخئ من
قوة الدليل نفسو من غّب نظر إُف قائلو ،بينما ا٤بشهور ما نشأت قوتو من قائلو ،3أما ا٤بستجد من الوقائع فيقوـ ا٤بفٍب
ا٤بالكي إبجرائو على أصوؿ ا٤بذىب كقواعده كفركعو.
كٯبدر التنبيو ىنا إُف أمرين يف غاي األٮبي ككبلٮبا يتعلقاف إبخكالي التصنيف كمنهجيتها يف النوازؿ الفقهي :
 +األمر األوؿ :أنو مٌب كجد ألحد من الفقهاء كبلـ يف فتاكيو ٨بالف ٤با كرد يف تصنيفو كجب االعتماد على ما

التصنيف ،ألنو موضوع لذكر األمر الكلي الذم يشَبؾ فيو ٝبيع الناس دكف ما يف فتاكيو كالٍب ىي تنزيل ذلك الكلي على
4
جزئياتو ،كقد ٚبتلف األبواب كاألحواؿ يف التنزيل ،كمن ىنا قرر العلماء أف ما يف التصنيف مقدـ على ما يف الفتاكل.

ك٥بذه العل كاف اإلماـ مالك رٞبو هللا يكره أف يكتب عنو ما يصدره من الفتاكل ٨باف أف يتغّب رأيو بعدئذ،
فقد جاء يف ا٤بوافقات" :كقد كره مالك كتاب العلم يريد ما كاف ٫بو الفتاكل -فسئل :ما الذم نصنع؟ فقاؿ:
5
ٙبفظوف كتفهموف حٌب تستنّب قلوبكم مث ال ٙبتاجوف إُف الكتاب".
كجاء يف "ترتيب ا٤بدارؾ" عن أخهب أنو قاؿ" :كرآٓف الكتب جوابو يف مسأل فقاؿ :ال تكتبها ،فإٓف ال
6
أدرم أثبت عليها أـ ال".
 +األمر الثاين :كجب أف نفرؽ يف الفتاكل كا٤بسائل بْب ما كجدت يف ابهبا أك يف غّب ابهبا ،فما يذكره
ا٤بفٍب يف اببو فهو مقدـ على غّبه ألنو أتى بو مقصودا كقرره يف موضوعو بعد أتمل كتفكر عميقْب ،كىذا ٖببلؼ
ما يذكره يف غّب اببو استطرادا فإنو ال يعتِب بو اعتناءه ابألكؿ.
 -1ىذه األجوب من الكتب ا٤بشكوؾ يف نسبتها البن سحنوف ،كىي غّب معتمد يف ا٤بذىب ،قاؿ القورم ،أجوب ابن سحنوف ال ٘بوز الفتول
ٗبا فيها كال عمل عليها بوجو من الوجوه" ،بل أدرجها يف البوطليحي ٙبت عنواف الكتب الشيطاني الليطاني فقاؿ :كمنو األجوب لسحنوف *
فعزكىا لو من ا١بنوف.
كسبب الرفض ىو الشك يف نسبتها لو ،ال إُف مكان سحنوف نفسو.
انظر يف ذلك" :نور البصر خرح خطب ا٤بصتصر" :ض.131 :
 -2قاؿ الشنقيطي يف نظمو بوطليحي  :كاعتمد ما ألف ابن رخد * كا٤بازريي مرخد الرخد ،ىي مطبوع بدار اآلفاؽ اب٤بغرب بتحقيق دمحم
ا٢ببيب التجكآف ،كبدار الغرب بتحقيق ا٤بصتار بن الطاىر التليلي.
" - 3مباحث يف ا٤بذىب ا٤بالكي" ،لعمر ا٢بيدم :ص.134 :
" -4الفوائد ا٤بدني " ﵀مد الكردم :ص 54 :دار نور الصباح بّبكت الطبع األكُف سن 2011ـ.
 "-5ا٤بوفقات" للشاطيب".24/5 :
 "-6ترتيب ا٤بدارؾ" لعياض.190/1 :
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يقوؿ القرايف خارحا ما سبق ذكره" :إف الكبلـ إذا سيق ألجل معُب ال يكوف حج يف غّبه ،ألف العادة
قاضي أف ا٤بتكلم يكوف مقببل على ذلك ا٤بعُب معرضا عن غّبه ،كما كاف ا٤بتكلم معرضا عنو ال يستدؿ بو بلفظو
1
عليو فإنو كا٤بسكوت عنو".
إف عدـ إدراؾ إخكالي تفاكت ا٤بنهج يف النوازؿ الفقهي ا٤بالكي من خأنو أف يَبؾ انبطاعا خاطئا عن
مذىب مالك ،كلعل من الشواىد ا٤بعاصرة ٥بذا االختبلؿ يف الفتول نتيج لذلك أننا نرل بعض ا٤بتفقه اليوـ ال
يَبددكف يف إيراد فتاكل لفقهاء مالكيْب ٱبالفوف فيها مشهور ا٤بذىب خدم ال٘باه ديِب معْب ،كىكذا ٘بدىم
يلمزكف فقهاء ا٤بذىب ابلتناقض يف األقواؿ أك ينعتوف ا٤بنسبْب إليو أبىل الباطل ٤بصالفتهم مالك رٞبو هللا.
ك٩با زاد الطْب بل  ،كعقد منهج فقو النوازؿ ىو غياب الدليل الشرعي عن كثّب من نوازؿ ا٤بتأخرين ،حيث
أصبحت أقواؿ خيوخ ا٤بذىب ىي عْب الدليل دكف معرف سندىا كال مرتبتها ،كال ٱبفى على ذم لب ما يف ذلك
من ا٤بفاسد ،فالدليل ٰبتل خأكا عظيما يف العملي االجتهادي فهو جوىر العلم كركنو الركْب ،كالسبيل إُف معرف
ا٢بقائق ككزف اآلراء الفقهي  ،بل إف العلم الذم ال يستند إُف دليل فهو علم أبَب مقطوع الصل ابلشرع ا٢بكيم.
إننا نتفق ٝبيعا على أف الفقو النوازِف ىو ثركة ىائل ككنز حقيقي ال ٯبوز التغاضي عنو كال التقليل من خأنو،
فهو اترٱبنا الذم نفاخر بو ،غّب أف ذلك ال يعفينا أبم حاؿ من األحواؿ من أداء كاجبنا التارٱبي كا٢بضارم
٫بوه ،كمن ىذا الواجب كشف أدل النوازؿ الفقهي كعدـ االقتصار على نصوص ركاي الفقهاء كتقدٲبها للناس
على أهنا ىي ا٤برجع كالدليل.
فإذا تقرر ىذا ،فإنو من ا٣بطأ ا١بسيم أف يتم التعامل مع أجوب الفقهاء كالنوازليْب على أهنا أحكاـ الدين،
كأف من أنكرىا فقد أنكر خيئا من الدين .كىكذا ٙبوؿ الفقو النوازِف ا٤بوركث مع مركر الزمن إُف مصدر معيارم
يكاد يزاحم نصوص الوحيْب ،بل كيسعى إُف تغييبهما يف بعض األحياف ،كلعل من أفسد مفاسد ىذا ا٤بنهج ىو
إضعاؼ العمل بنصوص الكتاب كالسن كا١بمود إُف الفتاكل ا٤بنقول عن الفقهاء السابقْب.
كقد أدرؾ العبلم الطاىر بن عاخور خطورة ىذا ا٤بنهج العقيم فحذر منو قائبل" :كلقد رأيت الناس حوؿ
كبلـ األقدمْب أحد رجلْب :رحل معتكف فيما خاده األقدموف ،كآخر آخذ ٗبعولو يف ىدـ ما مضت عليو
القركف ،كيف كلتا ا٢بالتْب ضر كثّب ،كىنالك حال أخرل ينجرب هبا ا١بناح الكسّب ،كىي أف نعمد إُف ما أخاده
األقدموف فنهذبو كنزيده كحاضا أف تتقو أك نبيده" 2.بينما ذىب العبلم ابن بيو إُف أف ا١بمود على نصوص
ركاي الفقهاء دكف البحث ٥با عن أدل من الكتاب كالسن ىو ا١بهل ،كنص عبارتو" :إتباع نص الركاي يف بعض
3
النوازؿ من ا١بهل".


 " -1العقد ا٤بنظوـ يف ا٣بصوص كالعموـ" للقرايف 563/1 :ا٤بكتب ا٤بكي الطبع األكُف ،سن 1420 :ىػ
" -2التحرير كالتنوير" البن عاخور .07/1 :
"-3سبل االستفادة من النازل " البن بيو٦ ،بل ٦بمع الفقو اإلسبلمي التابع ٤بنظم ا٤بؤٛبر اإلسبلمي ٔبدة.598/11 :
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ادلبحث الثالث:

إشكالية اعتبار العرؼ والعمل بو يف الَباث الفقهي النوازيل
أخار غّب كاحد من الفقهاء إُف أٮبي إحاط اجملتهد عند دراس حكم انزل إُف العلم ابلعرؼ كالعادة ،فمن
خركط ا٤بفٍب أك اجملتهد معرفتو للناس كأعرافهم كعوائدىم كقد نقل اإلماـ ابن القيم عن اإلماـ أٞبد رٞبو هللا أنو
1
ذكر خصاؿ ا٤بفٍب كمنها :معرف الناس.
كعلق اإلماـ ابن القيم على ذلك قائبل" :كأما قولو ا٣بامس معرف الناس فهذا أصل عظيم ٰبتاج إليو ا٤بفٍب
2
كا٢باكم ...فإنو إذا َف يكن فقيها يف األمر ،لو معرف ابلناس ،تصور لو الظاَف بصورة ا٤بظلوـ كعكسو".
إف عمل الفقيو النوازِف ينطلق أساسا من ٧باكل ا٤بزكاج كالتوفيق بْب دالالت النصوص التشريعي كأعراؼ
ا٤بكلفْب ،كىذا ما يكشف لنا االرتباط الوثيق للفقو النوازِف بواقع اجملتمعات كعادات أىلها ،كال خك أف رعاي
العرؼ كاعتباره يف بناء األحكاـ من القواعد الٍب جاءت هبا الشريع اإلسبلمي  ،كىذا ما يفسر لنا ا٢بضور الكبّب
للعرؼ يف ا٤بدكانت النوازلي  ،فقد تكررت كلم العرؼ يف "نوازؿ الربزِف" أكثر من ستمائ مرة حسبما أفاد
٧بققها ، 3لذلك كاف من أفضل التسميات ا٤بقَبح لفقو النوازؿ ىو "فقو الواقع" أك "حكم الوقت" على حد
تعبّب اإلماـ ا٤بازرم.
كىكذا اصطبغت أغلب ا٤بدكانت النوازلي ابلصبغ ا﵀لي  ،كخكلت ٨بزكان كبّبا من أعراؼ الناس كعادااهم،
كىذه ا٣باصي ان٘ب عن الواقعي  ،فمن لوازـ الفتيا يف الفقو ا٤بالكي معرف ا٤بفٍب مكاف ا٤بستفٍب كزمانو كما يبلمسو
من ظركؼ كحيثيات خاص يف األحكاـ الٍب أطلقها الشارع كقيداها األعراؼ ،أك تلك الٍب بنيت أساسا على
أعراؼ الناس كعوائدىم ،فما يصلح لبلد من الفتول قد ال يناسب أىل بلد آخر الختبلفهم يف العوائد كاألعراؼ.
فظاىرة ا﵀لي يف كتب النوازؿ الفقهي من أبرز ٩بيزااها  ،فهي ال تبقى سإب يف ا٤بطلق كما ىو الشأف يف
كتب الفقو العام  ،كإ٭با تتحدد مسائلها يف الزماف كا٤بكاف كا٤بوضوع ٕبسب ما أتيت بو أسئل ا٤بستفتْب ،كما
تطرحو من مشاكل اجتماعي أك اقتصادي أك ديني  ...كا٤بهم ابلدرج األكُف -من ىذا ا٤بنظور -ليس ىو ا١بواب
الفقهي ،كإ٭با ىو السؤاؿ الذم ٰبمل معو تفاصيل النازل من حيث اترٱبها كمشكلها ،كمن ىنا كانت كتب
النوازؿ الفقهي منجما غنيا ٤بعلومات موازي يستفيد منها ا٤بؤرخ كاالجتماعي كغّبٮبا.
فإذا تقرر ىذا ،فإف تعميم العمل هبذه الفتاكل من غّب مبلحظ ا٤بعطى ا٤بتغّب من خأنو أف يفضي إُف
تنميطها كإفراغها من ركحها االجتماعي الساري يف أكصا٥با ،كابتعادا عن ىذا ا٤بآؿ توالت ٙبذيرات العلماء قدٲبا
كحديثا من ا١بمود على أحكاـ النوازؿ ا٤ببني على العوائد كاألعراؼ ،كاإلفتاء هبا لكل سائل دكف مراعاة لظركؼ
الزماف كا٤بكاف كالعرؼ كا٢باؿ.
" -1أعبلـ ا٤بوقعْب" البن قيم .199/4 :
 -2نفسو 204/4 :ك .205
 -3مقدم ٙبقيق األستاذ دمحم ا٢ببيب ا٥بيل "١بامع مسائل األحكاـ" للربزِف .
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إف من خركط ا٤بفٍب يف ٝبيع النوازؿ ا٤ببني على األعراؼ كالعوائد ىو أف يتفقد العرؼ ىل ىو ابؽ أك ال ؟
 ،فإف كجده ابقيا أفٌب بو ،كإال توقف عن الفتيا.
كاف اإلماـ القرايف من أكائل من تنبو إُف إخكالي اعتبار العرؼ يف الَباث النوازِف ٧بذرا من الفتيا بنوازؿ
ا٤بتقدمْب كقد تغّبت أعراؼ الناس كعوائدىم فيقوؿ رٞبو هللا..." :فتأمل ذلك فقد غفل عنو كثّب من الفقهاء،
ككجدكا األئم األكؿ قد أفتوا بفتاكل بناء على عوائد ٥بم كسطركىا يف كتبهم بناء على عوائدىم ،مث ا٤بتأخركف كجدكا
تلك الفتاكل فافتوا هبا كقد زالت تلك العوائد فكانوا ٨بطئْب خارقْب لئلٝباع ،فإف الفتيا اب٢بكم ا٤ببِب على مدرؾ بعد
1
زكاؿ مدركو خبلؼ اإلٝباع".
كيصور ابن القيم كبلـ القرايف تصويرا بديعا فيقوؿ " :من أفٌب للناس بفتول كاحدة على اختبلؼ طبائعهم،
كاختبلؼ بلداهنم كأعمارىم ،أضر على الدين من طبيب يعاًف الناس على اختبلؼ أعمارىم ،كاختبلؼ بلداهنم،
2
كاختبلؼ أمزجتهم بدكاء كاحد".
كيؤكد الفقيو ابن فرحوف على ما سبق بيانو فيقوؿ" :ال ٰبل للمفٍب أف يفٍب ٗبا يتوقف على العرؼ إال بعد
3
معرف العرؼ ،كلو تغّب العرؼ لتغّب ا١بواب ،كىذا من األمر ا٤بهم معرفتو".
ككأمثل على ما قررانه سابقا ،فإف الفتول خاضع لشركط العرؼ ،كالعادة ،كيتغّب حكمها تبعا ٤با تعارفو الناس،
كمن ذلك ما سئل عنو اإلماـ مالك ،عن بيع لنب البقر كالغنم ٱبلطاف ٝبيعا فيضرابف كٱبرج زبدٮبا مث يباع؟
فأجاب" :أحب إِف أف ال ٱبلط ٝبيعا ،كرأل أف يضرب كل كاحد منهما على حدة ،كإف ضراب ٝبيعا فأرل
4
عليو إذا ابع اللنب أف يبْب للمبتاع كيقوؿ لو :إنو زبد أك إنو ٠بن بقر كغنم".
كالعل يف ذلك حسب اإلماـ مالك أنو ال يوجد أطيب من زبد كال ٠بن كال لنب الغنم ،كلكن ىذه العل كانت
معتربة زمن مالك رٞبو هللا ،كقد تغّبت مع مركر الوقت كأصبح العرؼ يقتضي عكس ما ذىب إليو اإلماـ مالك كىذا
ما دفع الونشريسي إُف التعليق على فتول مالك السالف الذكر فيقوؿ:
"كىذا ما ذكره ٩با ىو ال خك معلوـ عنهم أف لنب الغنم كزبدىا ك٠بنها أفضل من ٠بن البقر كزبدىا ،أما ما ىو
معلوـ عندان من أف ٠بن البقر كزبدىا ،أما ما ىو معلوـ عندان من أف ٠بن البقر أفضل كأطيب من ٠بن الغنم ،فليس
لو أف يرد السمن ا٤بصلوط إذا كاف الغالب ٠بن الغنم".5
 +ادلثاؿ الثاين :تكتسي التعازير أٮبيتها من كوهنا عقوابت غّب ٧بددة كال مقدرة ،بل ىي راجع إُف اجتهاد
اإلماـ أك القاضي ،كما أهنا ٚبتلف ابختبلؼ ا٤بعزر ،كطبيع ا١بناي ا٤برتبك  ،كتشرع حسب عادات أىل البلد
كتقاليدىم ٗبا يضمن ٙبقيق الزجر كالردع للجناة يقوؿ القرايف " :إف التعزيز ٱبتلف ابختبلؼ األعصار كاألمصار ،فرب

" -1أنوار الربكؽ يف أنواء الفركؽ" للقرايف 162/3 :ك 163عاَف الكتب.
 "-2أعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب "البن قيم"ٙ 175/4 :بقيق دمحم إبراىيم ،دار ابن ا١بوزم الرايض ،الطبع األكُف سن 1423 :ىػ.
 " -3تبصرة ا٢بكاـ" البن فرحوف ،78/2 :مكتب الكليات األزىري  ،د.ط
" -4ا٤بعيار" للونشريسي .290/6 :
 -5نفسو.290/6 :

 388جملة املدونة :الصية اخلامصة ،العدد املسدوج ،71- 71حمرو ٍ7441ـ  /أكتوبر 1171و

تعزير يف ببلد يكوف إكراما يف بلد آخر كقلع الطليساف ٗبصر تعزير كيف الشاـ إكراـ ،ككشف الرأس عند أىل األندلس
1
ليس ىواان كابلعراؽ ىواف".
 +ادلثاؿ الثالث :اعتماد بعض الفقهاء ا٤بعاصرين على الفتاكل القدٲب يف رد خهادة حالق اللحي مع إغفاؿ اتـ
لعموـ البلول بو يف عصران ا٢باِف ،كلو أخذان ابلرأم ا٤بدكف يف الكتب القدٲب ألكخكنا أف تؤدم إُف ضرر أكرب كىو
2
تعطيل ا﵀اكم يف أداء كظائفها كالفصل يف ا٣بصومات بْب الناس.
من خبلؿ األمثل السالف الذكر -كغّبىا كثّب -كجب على ا٤بفٍب أف يلحظ يف فتواه مراعاة أعراؼ الناس
كعوائدىم كأف يستحضر الظركؼ الشصصي للمستفتْب سواء أكانت نفسي أك اجتماعي  ،كأف يكوف ملما أبحواؿ
كظركؼ العصر كالبيئ  ،فرب فتول تصلح لعصر كال تصلح آلخر ،كقد تصلح لشصص كال تصلح لغّبه.

خادتة وتوصيات:

إف إدراؾ الباحث ا٤بتبصر ٥بذه اإلخكاليات يف التعاطي مع النوازؿ الفقهي ٲبهد السبل أمامو لبلستفادة
منها ،كما أحوج الناس اليوـ إُف ٘بلي ا١بوانب ا٤بنهجي ٥بذا الَباث الفقهي عوض االقتصار على ٙبقيق كتبو أك
دراستها دراس اترٱبي  ،كىي أعماؿ قيم يف ابهبا ال نبصسها حقها.
إال أف األىم من ذلك ىو دراس النوازؿ الفقهي دراس نقدي فقهي  ،كمن أىم صور النقد الفقهي للنازل :
ا٤براقب اليقظ ألجوب ا٤بفتْب ،كٛبحيصها يف مدل تقيدىا بقواعد ا٤بذىب كنصوصو كطرقو ،كمدل احَبامها ٗبا
عليو العمل يف الفتول  ،كىل أصابت ٙبقيق ا٤بناطات أـ ال ؟ ،مع العمل على كشف أىم ا﵀ددات كاآلليات
ا٤بنهجي يف ىذه الفتاكل من أجل توظيف سليم ٥با يف ترخيد الفتاكل ا٤بعاصرة.
إف ا٤بصزكف ا٤بعريف الذم تستبطنو أمهات كتب النوازؿ الفقهي ٲبكن أف يشكل رافدا مهما يف استلهاـ أىم
القواعد كاألدكات الضابط للعملي االجتهادي  ،مع ضركرة العمل على فك االرتباط الواقع يف الفقو النوازِف بْب
كل من النص الشرعي كاألقواؿ الفقهي للفقهاء النوازليْب.
إف الفتول يف ا٤بذىب ا٤بالكي متفاكت ٕبسب ٛبايز ا٢بصيل ا٤بعرفي كالعلمي للفقهاء كمدل استيعاهبم
لشرائط االجتهاد كٙبقيق آلياتو ،فإذا تقرر ىذا فإف من ا٣بطأ ا١بسيم أف نتعامل مع ىذه الثركة التشريعي الضصم
من غّب إجراء عملي تصنيف منهجي للفقهاء أكال مث للفتاكل اثنيا لتمييز ا٤بعترب ا٤بتعمد كانتقاء الصحيح السليم.
كيف ا٣بتاـ ،فقد بدت ِف بعض التوصيات لبلختغاؿ يف مباحث منهجي ٚبص الَباث الفقهي كمنها:
 ضركرة إجراء تصنيف معيارم يكفل لنا التوظيف السليم للفتاكل القدٲب . -العمل على إجراء كشف منهجي للَباث النوازِف يستهدؼ إبراز أىم ا﵀ددات كاآلليات ا٤بنهجي ا٤بعتمدة فيو.

 إعادة صياغ الفتاكل القدٲب أبسلوب التقريب كاإلقناع ،ككشف أدلتها من الكتاب كالسن . رصد كتتبع أىم ا٘باىات اإلفتاء يف ا٤بدرس ا٤بالكي مع إبراز منهج كل فقيو على حدة ككشف أىما٤بصادر التشريعي يف فقهو.
 -1الفركؽ للقرايف 146/4 :ك"ا٤بعيار للونشريسي  416/16كالتبصرة" البن فرحوف291/2 :
 -2الفتورل للعبلم يوسف القرضاكم :ص 95 :مكتب رحاب ا١بزائر
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ادلصادر وادلراجع ادلعتمدة

" -األعبلـ" للزركلي (ت 1396ىػ) دار العلم ا٤ببليْب الطبع  15مايو سن 2002ـ.

 "البياف كالتحصيل البن رخد ا١بدٙ ،بقيق دمحم حجي كآخركف دار الغرب بّبكت الطبع الثاني سن 1408ىػ. "التلقْب يف الفقو ا٤بالكي للقاضي أبو دمحم عبد الوىاب البغدادم (ت42ىػ) ٙبقيق كدراس دمحم اثلث سعيد الغآفمكتب نزار مصطفى الباز الرايض د.ت.ك.ط.
 "القوانْب الفقهي يف تلصيص مذىب ا٤بالكي كالتنبيو على مذىب الشافعي كا٢بنفي كا٢بنبلي " أليب القاسم دمحم بنأٞبد بن جزم الكليب الغرانطي (ت741ىػ) ٙبقيق الدكتور دمحم بن سيدم دمحم موالم د.ت ك.ط
 "الوفيات" للونشريسي (تٙ ،)914بقيق دمحم بن يوسف القاضي خرك نوابغ الفكر الط"بع األكُف سن2009ـ.
 "سّب أعبلـ النببلء" الشمس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أٞبد الذىيب (ت 748ىػ) ٙبقيق ٦بموع من ا﵀ققْبإبخراؼ الشيخ خعيب األرانؤكط مؤسس الرسال الطبع الثالث 1405 :ىػ1985/ـ.
 "خجرة النور الزكي يف طبقات ا٤بالكي " ﵀مد بن دمحم بن عمر بن قاسم ٨بلوؼ (ت1360ىػ) خرج حواخيو كعلقعليو عبد اجمليد خياِف دار الكتب العلمي بّبكت الطبع األكُف سن 1424 :ىػ2003/ـ.
 "فتاكل الشاطيب" أليب إسحاؽ إبراىيم بن موسى األندلسي (ت 790ىػ ٙبقيق الدكتور دمحم أبو األجفاف ،الطبعالثاني 1406ىػ1985/ـ.
 "كفاي ا﵀تاج ٤بعرف من ليس يف الديباج" ألٞبد اباب التبنكٍب (ت 1036ىػ) دراس كٙبقيق األستاذ دمحم مطبعكزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمي  ،طبع سن 1421ىػ2000/ـ.
 "معم ا٤بؤلفْب" لعمر بن رضا بن دمحم كحال الدمشقي (ت 1408ىػ) مكتب ا٤بثُب بّبكت ،دار إحياء الَباثالعريب بّبكت د.ت.
 "نيل االبتهاج بتطريز الديباج" ألٞبد اباب التنبكٍب (ت 1036ىػ) إخراؼ كتقدٔف عبد ا٢بميد عبد هللا ا٥برام ،منشورات كلي الدعوة اإلسبلمي طرابلس ،الطبع األكُف سن 1989ـ.
 إحكاـ القنطرة يف أحكاـ البسمل للكنوم ٙبقيق صبلح أبو ا٢باج مؤسس الرسال عماف الطبع األكُف سن2002ـ
 أحكاـ النساء البن ا١بوزمٙ ،بقيق زايد ٞبداف ،دار الفكر الطبع األكُف سن 1409ىػ.1989/ إعبلـ ا٤بوقعْب عن رب العا٤بْب البن قيم ا١بوزي ٙبقيق دمحم إبراىيم دار ابن ا١بوزم الرايض ،الطبع األكُف سن1423ىػ
 أنوار الربكث يف أنوار الفركؽ للقرايف عاَف الكتب د.ت البهج خرح التحف أليب ا٢بسن علي بن عبد السبلـ التسوِف مطبع مصطفى البايب ا٢بليب كأكالده ،مصر الطبعالثاني سن 1951ـ.
 اتريخ علماء األندلس البن الفرضي (ت 403ىػ) ٙبقيق الدكتور ركحي عبد الرٞباف السويفي دار الكتب العلميبّبكت لبناف الطبع األكُف سن 1417ىػ1997/ـ.
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 تبصرة ا٢بكاـ البن فرحوف مكتب الكليات األزىري د.ط التحرير كالتنوير "البن عاخرك الدار التونسي للنشر 1984ـ ترتيب ا٤بدارؾ "لعياض ٙبقيق ٦بموع من األساتذة الطبع األكُف مطبع فضال ا﵀مدي . تقريب األمل البعيد يف نوازؿ أيب سعيد ٙبقيق حسْب ٨بتارم كىشاـ الرامي ٙبت إخراؼ الدكتور مصطفىالصمدم ،دار الكتب العلمي بّبكت الطبع األكُف سن 1424ىػ2004/ـ.
 توخيح الديباج كحلب االبتهاج" لربد الدين دمحم بن ٰبٓب بن عمر القرايف (ت 1008ىػ) ٙبقيق الدكتور علي عمرمكتب الثقاف الديني القاىرة الطبع األكُف سن 1425ىػ2004/ـ.
 الديباج ا٤بذىب يف معرف أعياف علماء ا٤بذىب البن فرحوف ا٤بالكي (ت799ىػ ٙبقيق الدكتور دمحم األٞبدم أبوالنور ،دار الَباث القاىرة د.ت.
 الذب عن مذىب مالك "البن أيب زيد القّبكآف ،الطبع األكُف سن 2008ـ بّبكت. سنن ا٤بهتدين يف مقامات الدين للمواؽ ٙبقيق دمحم بن ٞبْب مؤسس إحياء الَباث ،سبل الطبع األكُف سن 2002ـ. خرح حدكد ابن عرف البن عرف ا٤بكتب العلمي د.ت صناع الفتول كفقو األقليات لعبد هللا بن بيو ،دار ا٤بنهاج الطبع األكُف 2007ـ الرايض. فتاكل الطاىر بن عاخور ٙبقيق كٝبع دمحم بن إبراىيم بوزغيب  ،ديب مركز ٝبعي ا٤باجد للثقاف كالَباث الطبع األكُفسن 2004ـ.
 الفتاكل البن رخد ا١بدٙ ،بقيق ا٤بصتار التليلي دار الغرب اإلسبلمي بّبكت الطبع األكُف سن1407ىػ1987/ـ.
 فتاكل" اب سراج الغرانطي (ت 848ىػ) ٙبقيق الدكتور دمحم أبو األجفاف اجملمع الثقايف ،أبو ظيب اإلمارات العربيا٤بتحدة .دت.
 الفتول ليوسف القرضاكم مكتب رحاب ا١بزائر د.ت. الفقو ا٤بنظوـ يف ا٣بصوص كالعموـ للقرايف ،ا٤بكتب ا٤بكي الطبع األكُف سن 1420ىػ. الفكر السامي يف اتريخ الفقو اإلسبلمي ﵀مد بن ا٢بسن ا٢بجوم الثعاليب الفاسي (1376ىػ اعتُب بو ىيثمخليف ٤بعمي ا٤بكتب العصري صيدا ،بّبكت الطبع األكُف سن 1427ىػ2006/ـ.
 الفوائد ا٤بدني ﵀مد الكردم دار نور الصباح بّبكت الطبع األكُف سن 2011ـ. مباحث يف ا٤بذىب ا٤بالكي لعمر ا١بيدم ا٤بغرب سن .1993 ا٤بعيار ا٤بعرب كا١بامع ا٤بغرب عن فتاكل أىل **** كاألندلس كا٤بغرب" أليب العباس أٞبد بن ٰبٓب الونشريسي (ت914ىػ) ٚبريج ٝباع من الفقهاء إبخراؼ الدكتور دمحم حجي كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمي ا٤بملك ا٤بغربي دار
الغرب اإلسبلمي بّبكت طبع سن 1401ىػ1981/ـ
 ا٤بقدمات ا٤بمهدات لبياف ما اقتضتو رسوـ ا٤بدكن من األحكاـ كالشرعيات كالتحصيبلت ا﵀كمات ألمهاتمسائلها ا٤بشكبلت "أليب الوليد دمحم بن أٞبد بن رخد القرطيب (ت 520ىػ) ٙبقيق األستاذ سعيد أٞبد أعراب دار
الغرب اإلسبلمي بّبكت ،الطبع األكُف سن 1408ىػ 1988ـ.
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ٍٚس عهٗ أضاش انذًٛٛيطٕغاخ انت
٘ح ٔانمإٌَ انجسائرٛعح اإلضاليٚيف انشر
ٍٚانذكتٕر تهختري تٕيذ
جامعة ثلمصان – الجزائر

ادللخص

بزائرم إُف اعتبار التمييز بْب١بشرع ا٤بسوغات الديني كالقانوني الٍب أدت اب٤بقاؿ إُف إبراز ا٤يهدؼ ىذا ا
2006  فرباير28  الصادر يف03-06 بسلمْب يف إقام الشعائر الديني من خبلؿ األمر رقم٤بسلمْب كغّب ا٤ا
بيئات٥خاص كأف ىذا القانوف كاف سببا يف توجيو انتقادات الذع كصارم من قبل منظمات حقوؽ اإلنساف كا
بمارس٤ بزائر بعدـ مراعااها للحري الديني كمصادراها١برايت العام من خبلؿ تقارير سلبي تتهم ا٢بهتم اب٤الدكلي ا
بكفول٤بارس الشعائر الديني بكل حري يعد حقا من حقوؽ اإلنساف ا٩  خاص كأف حق،الشعائر الديني قانوان
بديد تسعى لتجرٔف التمييز بكل أخكالو حسب١بزائر كمن خبلؿ مشركع قانوف العقوابت ا١ زايدة على أف ا،دكليا
. برايت العام٢بتعلق ٕبقوؽ اإلنساف كا٤بعاىدات الدكلي ا٤ما تنص عليو ا
:الكلمات ادلفتاحية

. بارس الشعائر الديني٩  قانوف، حقوؽ اإلنساف، بري الديني٢ ا، التمييز على أساس الدين،مسوغات التمييز
Abstract
This article tends to highlight religious grounds and legal codes that allowed the
Algerian legislator to recognize the right of muslims and non-muslims to freely exercise
their denominational rites in decision number 03.06 of 28 February 2006. This law has
been strongly criticized and challenged, especially by human rights bodies and
international bodies responsible for defending civil liberties. Algeria and through unjust
reports, has been accused of disrespect for religious liberty and even to have legally put
a hand on it, while we know that this principle is precisely guaranteed universally. by
the human rights treaty all the more, Algeria and through its new project of reform of its
penal code aims to consider any form of racial or religious segregation as an offense,
respecting thus the Treaty of Human Rights and Civil Liberties.
Keywords:
Grounds for discrimination, discrmination based on Religion, religious liberty, human
rights, performance of religious practices
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مقدمة:
على الرغم من كجود اتفاقيات كمعاىدات كثّبة يف كقتنا ا٢باِف بشأف التمييز بكل أنواعو كمنها التمييز الديِب،
إال أف الكثّب من اجملتمعات ال تزاؿ تعيش ىذه الظاىرة إف على ا٤بستول الر٠بي أك على ا٤بستول الشعيب من
خبلؿ سلوكات األفراد ٘باه بعضهم البعض٩ ،با ابت يشكل قلق ا٥بيئات الدكلي ا٤بعني ٕبماي حقوؽ اإلنساف
كحرايتو العام  ،كيظهر ذلك من خبلؿ التقارير السنوي الٍب تصدر ٖبصوص ذلك كٙبث الدكؿ على االلتزاـ
بكفال حق ا٢بري الديني كمنع التمييز الديِب.
كعندما نتكلم عن التمييز ٪بد أف اجملتمعات األكثر عرض لبلنتقادات بشأف انتهاؾ حق ا٢بري الديني ىي
اجملتمعات اإلسبلمي  ،خاص كأف بعض التدابّب الٍب أتخذ صور التمييز يقرىا القانوف اإلسبلمي ٩با يستدعي
البحث عن ا٤بسوغات الٍب ٘بعل الدكؿ العربي كاإلسبلمي تقع يف التمييز على أساس الدين دكف اإلخبلؿ اب٢بق
يف العيش الكرٔف كالتمتع اب٢بقوؽ ا٤بدني كاالقتصادي كالثقافي كغّبىا ،فهل حقا ما تقوـ بو يعد ٛبييزا على أساس
الدين أـ أنو تدابّب تتصذ صور التمييز تقرىا الدكل من أجل استقرار اجملتمع كا٢بفاظ على النظاـ العاـ؟
ا١بزائر خأهنا خأف الكثّب من الدكؿ َف تسلم من االنتقادات ا٤بوجه إليها ٖبصوص ا٢بري الديني كالتمييز على
أساس الدين الواقع على غّب ا٤بسلمْب بدعول أهنا تتماطل يف منح االعتماد لفتح الكنائس كتسعى إُف غلقها قدر
اإلمكاف كتسيء معامل غّب ا٤بسلمْب ،كزاد ىذا األمر حدة بعد صدكر القانوف ا٤بتعلق بتنظيم الشعائر الديني لغّب
ا٤بسلمْب الصادر ابألمر رقم  03 – 06ا٤بؤرخ يف ٧ 29برـ عاـ  1427ا٤بوافق ؿ  2006/02/28الذم ٰبدد
خركط كقواعد ٩بارس الشعائر الديني لغّب ا٤بسلمْب ،كالذم لقي انتقادات كاسع من قبل ا٤بنظمات الدكلي
كا٥بيئات ا٤بعني ٕبماي ا٢بقوؽ كا٢برايت كا٤بوضوع ٤براقب مدل احَباـ دكؿ العاَف ٢بقوؽ اإلنساف كحرايتو
األساسي  ،ىذه ا٤بنظمات ااهمت ا١بزائر ابلتمييز الديِب كمصادرة ا٢بري الديني .
موضوع الدراسة:

تَبكز ىذه الدراس أساسا على بياف ا٤بربرات الشرعي كالقانوني الٍب ٚبرج التمييز على أساس الدين من نطاؽ
التجرٔف إُف نطاؽ اإلابح ابالعتماد على خواىد كأدل من القرآف الكرٔف كالسن النبوي كابلرجوع إُف القوانْب
الدكلي كالداخلي يف حد ذااها كاب٣بصوص القانوف ا١بزائرم ا٤بتعلق بتنظيم ٩بارس الشعائر الديني لغّب ا٤بسلمْب.
نطاؽ البحث:

حدكد ىذا البحث تقتصر على دراس ا٢بق يف ا٢بري الديني يف ا٤بواثيق الدكلي ككذلك يف القوانْب الداخلي
كابألخص قانوف ٩بارس الشعائر الديني لغّب ا٤بسلمْب ،إضاف إُف بياف نظرة الشريع اإلسبلمي إُف ىذا ا٢بق
كذلك ابلبحث عن ضوابطو كما قد يعَبيو من مسوغات ٘بعل التمييز على أساس الدين مربرا.
أىداؼ البحث:

يهدؼ ىذا ا٤بقاؿ إُف إبراز ا٤بسوغات الديني كالقانوني الٍب أدت اب٤بشرع ا١بزائرم إُف اعتبار التمييز بْب
ا٤بسلمْب كغّب ا٤بسلمْب يف إقام الشعائر الديني من خبلؿ األمر رقم  03-06الصادر يف  28فرباير ،2006
مع مقارن ذلك ٗبا جاء يف الفقو اإلسبلمي من أحكاـ ٚبص ا٢بق يف ا٢بري الديني .
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منهج البحث:

اعتمدت يف ىذا البحث على ا٤بنهج الوصفي التحليلي نظرا ٤بقتضيات ا٤بادة العلمي ا٤بوضوع لغرض ا٤بناقش
كاالستنباط كالنقد ،إضاف إُف ا٤بنهج ا٤بقارف يف كضع مقارب معرفي بْب ما جاء يف القانوف كما جاء يف أحكاـ
الشريع اإلسبلمي ٖبصوص مسوغات التمييز على أساس الدين كا٢بري الديني .
إشكالية البحث:
للوصوؿ إُف أىداؼ البحث ضمن اإلطار ا٤بعريف الذم كضع ألجلو رأيت أف أنطلق من اإلخكاالت التالي :
إذا كانت ا٢بري الديني حق من ا٢بقوؽ ا٤بكفول دكليا كداخليا ،كمعلوـ أف ا١بزائر صادقت على جل
االتفاقيات ا٤بعني بتكريس حقوؽ اإلنساف كحرايتو األساسي ،
ىل ٲبكن أف توضع قيود ٤بمارس ا٢بق يف ا٢بري الديني  ،كما مدل خرعي ىذه القيود؟
كابلتاِف ،ما ىي ا٤بسوغات كا٤بربرات الديني كالقانوني الٍب راعاىا ا٤بشرع ا١بزائرم يف صياغتو لقانوف ٩بارس
الشعائر الديني لغّب ا٤بسلمْب؟
كىل صحيح أف ىذا القانوف يعترب مصادرة للحري الديني كيؤسس للتمييز الديِب اب١بزائر على ا٤بستول الر٠بي؟
أـ أف للمشرع ا١بزائرم مسوغات بشأف ذلك ٘بعلو يتصذ من التمييز كسيل لتحقيق ا٤بصلح العام كا٢بفاظ على
النظاـ العاـ؟
خطة البحث:
قسمت البحث إُف ست عناصر ىي:
 -1ما ا٤براد ٗبسوغات التمييز؟
 -2مدخل إُف مفهوـ ا٢بماي الدكلي كالداخلي ٢بق ا٢بري الديني
 -3عا٤بي القانوف اإلسبلمي
 -4مفهوـ ا٢بري الديني
 -5مسوغات التمييز يف الشريع اإلسبلمي كيف القانوف
 -6ا٤بسوغ األساسي للتمييز بْب ا٤بسلمْب كغّبىم يف قانوف ٩بارس الشعائر الديني لغّب ا٤بسلمْب
قبل البحث يف ا٤بسوغات ال بد أف نبْب ا٤بقصود من مسوغات التمييز مث نعرؼ ا٢بري الديني يف الشريع
اإلسبلمي كيف القانوف كنبْب ٦باالاها يف القانوف ا١بزائرم ككيف تعترب حقا مكفوال لؤلفراد.
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 -1ما ادلراد مبسوغات التمييز؟

يقصد اب٤بسوغات يف ىذه الورق البحثي تلك ا٤بربرات ا٤بوجب لوقوع التمييز يف بعض ا٢باالت؛ ٕبيث ال
ٲبكن اعتبار ىذا األخّب جرٲب على الرغم من كجود نصوص ٩بثل يف كاثئق دكلي أك مصادر قانوني داخلي ٛبنع
التمييز ٔبميع أخكالو ٗبا يف ذلك التمييز على أساس ا٤بعتقد الديِب ،كقد يكوف ىذا التربير راجع إُف حال الضركرة
أك كجود أصل عاـ ال ٯبب أف تعود عليو أحكاـ جزئي ابإلبطاؿ أك لوجود أسباب أخرل كأدل ٦بيزة لعمل أك
سلوؾ ما ٗبقتضى خركط معين منصوص عليها.

 -4مدخل إىل مفهوـ احلماية الدولية والداخلية حلق احلرية الدينية

تتمثػػل ا٢بماي ػ الدكلي ػ للحري ػ الديني ػ يف تلػػك الضػػماانت الػػٍب يقرىػػا القػػانوف الػػدكِف للمعتقػػدات كالشػػعائر
الدينيػ  ،كٲبكػن تعريػف القػانوف الػدكِف أبنػو٦" :بموعػ مػن القواعػد القانونيػ ا٤بطبقػ يف اجملتمػع سػواء أكػاف ذلػك يف
العبلقات بْب الدكؿ ذات السيادة أك بْب ا٤بنظمات الدكليػ يف عبلقااهػا ا٤بتبادلػ أك يف عبلقااهػا مػع الػدكؿ ،كبعػض
القواعػػد الػػٍب تكػػوف جػػزءا مػػن القػػانوف الػػدكِف كتطبػػق مباخػػرة علػػى األفػراد ال سػػيما يف العبلقػػات بػػْب ىػػؤالء كبعػػض
1
ا٤بنظمات الدكلي "
كيػػدخل يف مفهػػوـ القػػانوف الػػدكِف ا٤بواثيػػق كا٤بعاىػػدات الػػٍب تػػربـ بػػْب الػػدكؿ سػواء كانػػت دكليػ كميثػػاؽ األمػػم
ا٤بتحدة ،كاإلعبلف العا٤بي ٢بقوؽ اإلنساف ،كالعهد الدكِف ا٣باص اب٢بقوؽ ا٤بدني كالسياسي  ،كالعهد الدكِف ا٣باص
اب٢بقوؽ االقتصادي كاالجتماعي كالثقافي  ،أـ إقليمي مثل :االتفاقي األكركبي ٢بقوؽ اإلنساف ،كاالتفاقي األمريكي
٢بقوؽ اإلنساف ،كا٤بيثاؽ اإلفريقي ٢بقوؽ اإلنساف كالشعوب.
كَف تكن حقوؽ اإلنساف فيما مضى مدكن علػى خػكل اتفاقيػ تلػزـ األطػراؼ ابلتمسػك هبػا؛ بػل كػاف متعارفػا
عليها بْب ا١بميع؛ ألهنا حقوؽ يقرىا القانوف الطبيعي الذم سبق كجوده كجود القانوف ا٤بكتوب.
إال أف االنتهاكػػات ا٤بصتلف ػ  ،كا٤بتكػػررة ٢بقػػوؽ اإلنسػػاف ،يف ٨بتلػػف بقػػاع العػػاَف ،ىػػي الػػٍب دفعػػت بكثػػّب مػػن
رجاؿ القانوف ،للمطالب بتكريس حقوؽ اإلنساف يف ا٤بواثيق الدكلي  ،كالتشريعات الداخلي على حد سواء.
كا٢بػػق يف ا٢بري ػ الديني ػ مػػن بػػْب ا٢بقػػوؽ األساسػػي الػػٍب يقرىػػا القػػانوف الطبيعػػي ،ل ػذلك ت إدراجػػو يف ا٤بواثيػػق
الدكلي ا٤بتعلق ٕبقوؽ اإلنساف.
ككذلك الشأف ابلنسب للحمايػ الداخليػ للحريػ الدينيػ فهػي حػق يكفلػو الدسػتور كيضػمنو التشػريع ا١بنػائي،
كالدستور ال يعترب فقط كثيق لتنظيم عبلق سػلطات الدكلػ فيمػا بينهػا ،كإ٭بػا ىػو فػوؽ ذلػك كثيقػ ضػماف للحقػوؽ
كا٢برايت.
ككذلك ابلنسب لقانوف العقوابت فإنو يهدؼ إُف ٞبايػ ا٤بصػاٌف االجتماعيػ  ،سػواء كانػت مػن ا٤بصػاٌف العامػ
الٍب ٛبس كياف الدكل أك اجملتمع أك من ا٢بقوؽ كا٢برايت كا٤بصاٌف ا٣باص الٍب تتعلق ابألفراد كىو يػؤدم كظيفتػو يف

 1الوسيط يف القانوف الدكِف العاـ ،عبد الكرٔف علواف ،مكتب دار الثقاف  ،عماف ،ط1417[ 1.ىػ1997 -ـ] ،ص 37

جملة املدونة :الصية اخلامصة ،العدد املسدوج ( ،)71- 71حمرو ٍ7441ـ /أكتوبر 1171و

395

الدكل القانوني يف إطار الشرعي الدستوري على النحو الذم ٰبدده الدستور ،فهو ببساط ٰبمي ا٢بقوؽ الٍب قررىا
الدستور كيلتزـ اب٤ببادئ الٍب يقررىا يف ٦باالت التجرٔف كالعقاب كاإلابح كا٤بسؤكلي .1

 -3عادلية القانوف اإلسالمي

إف الشريع اإلسبلمي كإف نزلت يف بيئ صحراكي ذات عادات كأ٭باط ٨بتلف عن حالنا اليوـ ،إال أف
إ٥بي حيث إف هللا سبحانو كتعاُف كضع لئلنساف قواعد كمبادئ أساسي يسّب كفقها كعمبل عقلو
مصدرىا ٠باكم ٌ
يف حدكد ما يقيم بو حياتو كٰبقق األمن الفكرم كا٤بادم يف ٦بتمعو ،ىذا ما يعتقده قطعا كل من أذعن كاستسلم
﵁ سبحانو كتعاُف جسدا كفكرا ،كمن مث فبل ٲبارم أحد يف صبلحي الشريع اإلسبلمي لكل زماف كمكاف
كجو هللا فيها ا٣بطاب للعا٤بْب كَف
كقابليتها للتطور كفق ما تقتضيو األزمن كالعصور ،كا٤بنطىلق يف ذلك آايت كثّبة َّ
ىٰبصره على فئ من الفئات أك جنس من األجناس ،من ذلك قولو تعاُف﴿ :تىػبارىؾ الَّ ًذم نىػَّزىؿ الٍ يفرقىا ىف علىى عب ًدهً
ٍ ى ىٍ
ٍ يٍ
ىى
لًي يكو ىف لًٍلعالى ًم ً
ً ً ً
ْب ﴾ (ص ،)87 :كقولو ﴿ :ىكىما
ْب نىذيران ﴾ (الفرقاف ،)1 :كقولو أيضا﴿ :إً ٍف يى ىو إًَّال ذ ٍكهر لٌٍل ىعالىم ى
ى ى
ى
ً
ً
ْب ﴾ (األنبياء ،)107 :كأكامر هللا سبحانو كلها نصائح إما بدرء مفاسد أك ٔبلب
أ ٍىر ىسٍلنى ى
اؾ إًَّال ىر ٍٞبى ن لٌٍل ىعالىم ى
مصاٌف؛ إذ مدار القوانْب اإلسبلمي كلها على إقام العدؿ كرفع الظلم على الناس أٝبعْب ،يقوؿ سبحانو كتعاُف:
﴿تًٍلك آايت ً
ً ً
ْب ﴾ (آؿ عمراف.)108 :
اَّللي ييًر ي
وىا ىعلىٍي ى
يد ظيٍلمان لٌٍل ىعالىم ى
ك ًاب ٍ٢بى ًٌق ىكىما ٌ
اَّلل نىػٍتػلي ى
ى ى ي ٌ
كىذه ا٢بقيق خهد ٥با الغربيوف أنفسهم يف مطلع القرف العشرين بعدما غييًٌبت أحكاـ الشريع اإلسبلمي  ،عن

قصد نتيج ا٢بمبلت االستعماري الٍب توالت على البلداف اإلسبلمي  ،من ذلك ما أسفر عنو مؤٛبر القانوف ا٤بقارف
سجل ا٤بؤٛبركف قر نارا ابإلٝباع على َّ
ٗبدين الىام الذم انعقد سن 1948ـ ،حيث َّ
"أف الشريع اإلسبلميَّ حيَّ ه
مرن تصلح للتطور مع الزمن كتعترب مصدرا من مصادر القانوف ا٤بقارف ،كأف اللغ العربي قد دخلت من اآلف
فصاعدا يف عداد اللغات الٍب ٯبب أف تسمع يف ا٤بؤٛبر".2
ككذلك جاء على لساف الدكتور اإليطاِف إنريكو سباتو  Enrico Sabatoيف سن 1946ـ كىو يتكلم
عن الشريع اإلسبلمي " إف اإلسبلـ إذا كاف ٧بددا غّب متغّب خكلو ،فهو يتمشى مع ذلك مع مقتضيات
ا٢باجات الظاىرة ،فهو يستطيع أف يتطور دكف أف يتضاءؿ يف خبلؿ القركف ،كيبقى ٧بتفظا بكل ما لو من قوة
ا٢بياة كا٤بركن  ،فهذا ىو الذم أعطى العاَف أرسخ الشرائع ثباات ،خريع تفوؽ يف كثّب من تفاصيلها الشرائع
األكربي ".3
كبذلك فإف القانوف اإلسبلمي ٲبكن أف ٯبعل لو مكاف يف ا٤بنظوم القانوني العا٤بي ا٢بالي ٤با ٰبتويو من مركن
ك٤با يزخر بو تراثنا الفقهي من أقواؿ لكبار رجاؿ الفقو يف العاَف اإلسبلمي على مر العصور يف ٦باالت ٨بتلف كمنها
العبلقات الدكلي كمحمد بن ا٢بسن الشيبآف كاألكزاعي كأيب عبيد القاسم بن سبلـ كغّبىم..
 1القانوف ا١بنائي الدستورم ،أٞبد فتحي سركر ،دار الشركؽ القاىرة ،ط1421[ 1.ىػ 2001 -ـ] ،ص 10
 2مشاكلنا يف ضوء اإلسبلـ ،عبد ا٤بنعم النمر ،مؤسس ٨بتار ،القاىرة1987 ،ـ ،ص .39
 3عبد ا٤بنعم النمر ،ا٤برجع نفسو ،ص .38
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ىذا إضاف إُف ا٤بباحث الفقهي ذات الصبغ العا٤بي ا٤بوجودة يف كتب الفقو اإلسبلمي كعلم مقاصد الشريع
اإلسبلمي الذم ٲبكن أف يقابل يف الوقت ا٢باِف بعلم ا٢بقوؽ كا٢برايت كالذم يدرس ابلتفصيل الغرض من
الشريع اإلسبلمي كالبحث عن ا٢بكم من التشريع يف تفاصيل أحكامها ٕبصر الكليات يف ٟبس ٯبب ا٢بفاظ
عليها إلقام ا٢بياة اإلنساني كمنها حفظ الدين.

 -4مفهوـ احلرية الدينية

ا٢بري الديني ىي جزء من ا٤بعُب العاـ ٤بقتضى مصطلح ا٢بري الٍب تعتػرب حقػا مػن حقػوؽ اإلنسػاف؛ حيػث إف
ا٢بق يف ا٢بري يشمل حري الفكر كالرأم ،كا٢بري السياسي  ،كحري التنقل ،كحري التملك ،إضػاف إُف ا٢بريػ الدينيػ
الٍب يعتربىا الفكر الغريب ا٢باِف ٜبرة للحق يف اعتقاد أم فكر دكف إكراه كا٢بق يف التعبّب عن الرأم.
كفيما يلي مفهوـ ا٢بري الديني حسب مبادئ الشريع اإلسبلمي مث مفهومها يف القانوف:
 -يف الشريعة اإلسالمية:

ٲبكن تعريف ا٢بري الديني على أهنا حػق األفػراد يف اختيػار معتقػدااهم الدينيػ ك٩بارسػ خػعائرىم الػٍب تسػتلزمها
ىذه ا٤بعتقدات دكف إكراه من أحد ،كهبذا ا٤بعُب ٰبمل مصطلح ا٢بق يف ا٢بري الديني معنيْب:
ا٤بعُب األكؿ :حري العقيدة ،الٍب تتيح للفرد أف يعتنق دينا معينا.
ا٤بعُب الثآف :حري العبادة ،كتعِب حري الفرد يف ٩بارس الشعائر الديني الٍب يقتضيها اعتقاده.1
كما ٲبكن بياف مفهوـ ا٢بري الديني من خبلؿ ما جػاء يف البيػاف العػا٤بي عػن حقػوؽ اإلنسػاف يف اإلسػبلـ يف
ا٤بػػادة  12منػػو بقو٥بػػا :لكػػل خػػصص أف يفكػػر كيعتقػػد كيعػػرب عػػن فكػػره كمعتقػػده دكف تػػدخل أك مصػػادرة مػػن أحػػد
ماداـ يلتزـ ا٢بدكد العام الٍب أقراها الشريع .
كجاء يف ا٤بادة  13منو :لكل خصص :حري االعتقاد ،كحري العبادة كفقا ٤بعتقده﴿ :لى يك ٍم ًديني يك ٍم ىكً ىِف ًديػ ًن﴾
(الكافركف.2)6 :
كجاء يف ا٤بػادة  10مػن إعػبلف القػاىرة حػوؿ حقػوؽ اإلنسػاف يف اإلسػبلـ مػا يلػي :اإلسػبلـ ىػو ديػن الفطػرة،
كال ٯبوز ٩بارس أم لوف من اإلكراه على اإلنساف أك اسػتغبلؿ فقػره أك جهلػو علػي تغيػّب دينػو إِف ديػن آخػر أك إِف
اإل٢باد.3

 1ينظر :حقوؽ اإلنساف يف القرآف كالسن كتطبيقااها يف ا٤بملك العربي السعودي  ،دمحم بن أٞبد بن صاٌف الصاٌف ،ط،]2002-1423[ 1
مكتب ا٤بلك فهد الوطني  ،الرايض ،ص .150
 2البياف العا٤بي عن حقوؽ اإلنساف يف اإلسبلـ ،اعتمد من قبل اجمللس اإلسبلمي ابريس بتاريخ  21من ذم القعدة 1401ىػ ،ا٤بوافق 19
أيلوؿ/سبتمرب 1981ـ
 3إعبلف القاىرة حوؿ حقوؽ اإل نساف يف اإلسبلـ ،ت إجازتو من قبل ٦بلس كزراء خارجي منظم مؤٛبر العاَف اإلسبلمي ،القاىرة5 ،أغسطس
1990
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فا٤بواثيق الدكلي ذات الصبغ اإلسبلمي عربت عػن ا٢بريػ الدينيػ كفقػا ٤ببػادئ الشػريع اإلسػبلمي دكف ا٣بػركج
عػػن القواعػػد العامػ الػػٍب تعػػرب عػػن الفكػػر العػػا٤بي حػػوؿ حقػػوؽ اإلنسػػاف كحرايتػػو األساسػػي كٖباص ػ ا٤بواثيػػق الدكلي ػ
العا٤بي كميثاؽ األمم ا٤بتحدة كاإلعبلف العا٤بي ٢بقوؽ اإلنساف.
كىذا ا٤بفهوـ للحري الديني يعترب ٘بسيدا ٤بعُب قولو تعاُف﴿ :ىال إً ٍكىر ىاه ًيف ال ًٌدي ًن﴾ (سورة البقرة )256 :ىذه
اآلي الٍب ٛبثل قاعدة كربل من قواعد اإلسبلـ كركنا عظيما من أركاف ٠باحتو؛ إذ لو كاف الدين ابإلكراه لنفرت منو
النفػػوس كالرتػػدت سػػرعاف مػػا يػػزكؿ عنهػػا اإلكػراه ،كمػػا أف الواجػػب علػػى اإلنسػػاف أف يبحػػث كيتحػػرل حػػٌب تتضػػح
ػْب الر ٍخ يػد ًم ىػن الٍغى ًٌػي﴾ (سػورة البقػرة:
لديو ا٢بقيق  ،كذلك مصداقا لقوؿ هللا تعاُف بعد ذكر اآلي السػابق ﴿ :قىػد تَّػبىػ َّ ى
 ، )256كقولػػو ﴿ :ىكقيػ ًػل ٍا٢بىػػق ًمػػن َّربًٌ يكػ ٍػم ﴾ (الكهػػف )29 :قبػػل قولػػو﴿ :فى ىمػػن ىخػػاءى فىػٍليي ػ ٍػؤًمن ىكىمػػن ىخػػاءى فىػٍليى ٍك يفػ ٍػر﴾
(الكهػػف ،)29 :فػػا﵁ سػػبحانو بػػْب ا٢بػػق كطريػػق ا٥بػػدل لعبػػاده كىػػو مػػا جػػاء بػػو النػػيب ملسو هيلع هللا ىلص كمػػن قبلػػو ٝبيػػع الرسػػل
كاألنبياء ،كبْب ما أعده للمؤمنْب كما أعده للكافرين ،فبعد ذلك من خاء فليؤمن كمن خاء فليكفر.
ػك
فلػػو كػػاف الػػدين ابإلكػراه لكػػاف هللا عػػز كجػػل أكُف أبف يكػػره عبػػاده علػػى ذلػػك ،لكنػػو قػػاؿ ﴿ :ىكلىػ ٍػو ىخػػاءى ىربػ ى
ًً
ض يكلهم ىً
ٝب نيعا ۚ أىفىأ ى ً
ْب ﴾ (سورة يونس.)99 :
َّاس ىح َّ ٌٰب يى يكونيوا يم ٍؤمن ى
ىآل ىم ىن ىمن ًيف ٍاأل ٍىر ً ي ٍ
ىنت تي ٍكرهي الن ى

يقوؿ دمحم الغزاِف يف ىذا الصدد :كالقارئ اللبيب يرل أف الكتاب العزيػز قػد تنػاكؿ ا٤بعارضػْب لػو كالكػافرين بػو
أبساليب خٌب ،ليس من بينها قط إرغاـ أحد على قبوؿ اإلسبلـ كىو عنو صاد ،كل ما ينشػده اإلسػبلـ أف يعامػل
َّصػف كالقسػط ...كَف يكػن علػى اإلسػبلـ مػن أبس كلػن يكػوف عليػو أبس أبػدا لػو أصػر ألػوؼ ا٤بنتسػبْب
يف حدكد الن ى
ً
ً
ِف ًدي ًن﴾ (سػورة الكػافركف ،)6 :ككلمػ ﴿ًِف
إُف األدايف األخرل على البقاء يف معتقدااهم ،فكلم ﴿لى يك ٍم ديني يك ٍم ىك ى
ىع ىملًي ىكلى يك ٍم ىع ىملي يك ٍم﴾ (سورة يونس ،)41 :ىي الٍب ظلت تَبدد يف أكاخػر العهػد ا٤بػدٓف كٱباطػب هبػا كػل إنسػاف.

فاإلسبلـ َف يفرض على النصرآف أف يَبؾ نصػرانيتو كال علػى اليهػودم أف يػَبؾ يهوديتػو ،بػل طالػب كليهمػا أف يػدع
ًً
ين
اإلسبلـ كخأنو ،كال يكن خصما لو كلنبيو كأتباعو تتمُب ٥بم الشػر كتػَببص هبػم الػدكائر ،يقػوؿ تعػاُف ﴿ :ىكقيػل لٌلَّػذ ى
ً
صػّب ًابلٍعًب ً
ً
ً
غ ك َّ ً
ػاد ﴾(سػورة
ىسلى يموا فىػ ىقد ٍاىتى ىدكا ۖ َّكإًف تىػ ىولٍَّوا فىًإَّ٭بىا ىعلىٍي ى
اب ىك ٍاأل ٌيميًٌ ى
ىسلى ٍمتي ٍم ۚ فىًإ ٍف أ ٍ
ْب أىأ ٍ
أيكتيوا الٍكتى ى
اَّللي بى ه ى
ك الٍػبى ىبل ي ى
آؿ عمراف.1)20 :
 احلرية الدينية يف ادلواثيق الدولية:٤با كانت ا٢بري الديني جزءا من حقوؽ اإلنساف كاف مفهومها ال ينفك عن ا٤بفهوـ العاـ الػذم كضػعو رجػاؿ
الق ػػانوف كا٤بهتم ػػوف اب٢بق ػػوؽ كا٢ب ػرايت ٢بق ػػوؽ اإلنس ػػاف ،كلق ػػد ع ػػرؼ رج ػػاؿ الق ػػانوف حق ػػوؽ اإلنس ػػاف عل ػػى أهن ػػا:
٦بموع االحتياجات أك ا٤بطالب الٍب يلزـ توافرىا ابلنسب إُف عموـ األخصاص كيف أم ٦بتمػع ،دكف ٛبييػز بيػنهم يف
ىذا ا٣بصوص ،سواء العتبارات ا١بنس ،أك النوع أك اللػوف ،أك العقيػدة السياسػي أك األصػل الػوطِب أك ألم اعتبػار
آخر.2
 1حقوؽ اإلنساف بْب تعاليم اإلسبلـ كإعبلف األمم ا٤بتحدة ،دمحم الغزاِف ،ط،]2005[ .4هنض مصر ،القاىرة ،ص (.)73-72
 2حقوؽ اإلنساف :دراس مقارن يف النظري كالتطبيق ،أٞبد الرخيدم ،ط،]2003[ 1مكتب الشركؽ الدكلي  ،القاىرة ،ص .35
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كلقد اعَبفػت األمػم ا٤بتحػدة أبٮبيػ حريػ الداينػ أك العقيػدة يف اإلعػبلف العػا٤بي ٢بقػوؽ اإلنسػاف الػذم اعتمػد
عاـ  ،1948حيث نصت ا٤بادة  :18لكل إنساف حق يف حري الفكر كالوجداف كالدين ،كيشػمل ذلػك حريتػو يف
أف يدين بدين ما كحريتو يف اعتناؽ أم دين أك معتقد ٱبتاره.1
كما أقر العهد الدكِف ا٣باص اب٢بقوؽ ا٤بدني كالسياسي  ،2اب٢بق يف حري الدين أك ا٤بعتقد كذلك مػن بػْب مػا
أقر بو من حقوؽ كحرايت ،حيث تنصت ا٤بادة  18منو على ما يلي:
 .1لكل إنساف حق يف حري الفكر كالوجداف كالدين ،كيشمل ذلك حريتػو يف أف يػدين بػدين مػا ،كحريتػو يف
اعتناؽ أم دين أك معتقد ٱبتاره ،كحريتو يف إظهار دينو أك معتقده ابلتعبد كإقام الشعائر كا٤بمارس كالتعليمٗ ،بفرده
أك مع ٝباع  ،كأماـ ا٤بؤل أك على حدة.
 .2ال ٯبوز تعريض أحد إلكراه مػن خػأنو أف ٱبػل ٕبريتػو يف أف يػدين بػدين مػا ،أك ٕبريتػو يف اعتنػاؽ أم ديػن
أك معتقد ٱبتاره.
 . 3ال ٯبػػوز إخضػػاع حري ػ اإلنسػػاف يف إظهػػار دينػػو أك معتقػػده ،إال للقيػػود الػػٍب يفرضػػها القػػانوف كالػػٍب تكػػوف
ضػػركري ٢بماي ػ السػػبلم العام ػ أك النظػػاـ العػػاـ أك الصػػح العام ػ أك اآلداب العام ػ أك حقػػوؽ اآلخ ػرين كح ػراياهم
األساسي .
 . 4تتعهػػد الػػدكؿ األط ػراؼ يف ىػػذا العهػػد ابح ػَباـ حري ػ اآلابء ،أك األكصػػياء عنػػد كجػػودىم ،يف أتمػػْب تربي ػ
أكالدىم دينيا كخلقيا كفقا لقناعااهم ا٣باص .
كأىم تقنْب معاصر ٤ببدأ حري الػدين كا٤بعتقػد ىػو إعػبلف  1981بشػأف القضػاء علػى ٝبيػع أخػكاؿ التعصػب
كالتمييز القائمْب على أساس الدين أك ا٤بعتقد 3الذم نص يف مادتو األكُف على ما يلي:
 . 1لكػػل إنسػػاف ا٢بػػق يف حري ػ التفكػػّب كالوجػػداف كالػػدين ،كيشػػمل ىػػذا ا٢بػػق حري ػ اإلٲبػػاف بػػدين أك أبم
معتقد ٱبتاره ،كحري إظهار دينو أك معتقده عن طريق العبادة كإقام الشعائر كا٤بمارس كالتعليم ،سواء ٗبفرده أك مػع
ٝباع  ،كجهرا أك سرا.
 . 2ال ٰب ػ ػ ػػوز تع ػ ػ ػريض أح ػ ػ ػػد لقس ػ ػ ػػر ٰب ػ ػ ػػد م ػ ػ ػػن حريت ػ ػ ػػو يف أف يك ػ ػ ػػوف ل ػ ػ ػػو دي ػ ػ ػػن أك معتق ػ ػ ػػد م ػ ػ ػػن اختي ػ ػ ػػاره.
 . 3ال ٯبػػوز إخضػػاع حري ػ ا٤بػػرء يف إظهػػار دينػػو أك معتقداتػػو إال ٤بػػا قػػد يفرضػػو القػػانوف مػػن حػػدكد تكػػوف ضػػركري
٢بماي األمن العاـ أك النظاـ العاـ أك الصح العام أك األخبلؽ العام أك حقوؽ اآلخرين كحراياهم األساسي .
كيبلحظ أف ىذه البنود مستقاة من العهد الدكِف ا٣باص اب٢بقوؽ ا٤بدني كالسياسي .
 1اإلعبلف العا٤بي ٢بقوؽ اإلنساف ،اعتمد كنشر على ا٤بؤل ٗبوجب قرار ا١بمعي العام لؤلمم ا٤بتحدة  217ألف (د )3-ا٤بؤرخ يف  10كانوف
األكؿ/ديسمرب . 1948
 2العهد الدكِف ا٣باص اب٢بقوؽ ا٤بدن ي كالسياسي اعتمد كعرض للتوقيع كالتصديق االنضماـ ٗبوجب قرار ا١بمعي العام لؤلمم ا٤بتحدة
 2200ألف (د )21-ا٤بؤرخ يف  16كانوف/ديسمرب 1966اتريخ بدء النفاذ 23 :آذار/مارس  ،1976كفقا ألحكاـ ا٤بادة 49
 3إعبلف بشأف القضاء على ٝبيع أخكاؿ التعصب كالتمييز القائمْب على أساس الدين أك ا٤بعتقد اعتمد كنشر علي ا٤بؤل ٗبوجب قرار ا١بمعي
العام لؤلمم ا٤بتحدة 36/55ا٤بؤرخ يف  25تشرين الثآف/نوفمرب .1981
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 احلرية الدينية يف القانوف اجلزائري:ا١بزائر الٍب تعتػرب عضػوا يف األمػم ا٤بتحػدة كالػٍب صػادقت علػى ٨بتلػف االتفاقيػات العا٤بيػ ا٤بتعلقػ ٕبقػوؽ اإلنسػاف
كا٢بػرايت العامػ كػػاإلعبلف العػػا٤بي ٢بقػػوؽ اإلنسػػاف كالعهػػد الػػدكِف ا٣بػػاص اب٢بقػػوؽ ا٤بدنيػ كالسياسػػي ىػػي ملزمػ ببنػػود
تلػػك االتفاقيػػات كذلػػك بصػػياغتها يف التشػريعات الداخليػ كالعمػػل علػػى ٞبايتهػا ،لػػذلك ٪بػػد الدسػػتور ا١بزائػػرم 1يػػنص
على ٞباي حري ا٤بعتقد يف ا٤بادة  36الٍب تنص علػى مػا يلػي " :ال مسػاس ٕبرمػ حريػ ا٤بعتقػد ،كحرمػ حريػ الػرأم "
أم أنو ٰبق لكل فرد أف ٱبتار كيعتنق أم دين أك معتقد كأف ٲبارس الشعائر ا٣باص هبا دكف إكراه من أحد.
كبذلك تكوف الدكلػ ا١بزائريػ ضػمنت حػق ا٢بريػ الدينيػ للمػواطن كىػو أتكيػد ٤بػا نصػت عليػو ا٤بػادة  32مػن
ا٢برايت األساسي كحقوؽ اإلنساف كا٤بواطن مضمون ".
الدستور حيث نصت على أف " ٌ
كزايدة ا٢بػػرص مػػن ا١بزائػػر علػػى االلت ػزاـ اب٤بعاىػػدات كا٤بواثيػػق الدكلي ػ الػػٍب صػػادقت عليهػػا ،كالقاضػػي ابح ػَباـ
ا٢بريػ الدينيػ ك٩بارسػ الشػػعائر الدينيػ  ،أصػػدرت ا٢بكومػ قػػانوان متعلقػػا بتنظػػيم الشػػعائر الدينيػ لغػػّب ا٤بسػػلمْب كىػػو
القػانوف الصػادر ابألمػر رقػم  03 – 06ا٤بػػؤرخ يف ٧ 29بػرـ عػاـ  1427ا٤بوافػق ؿ  2006/02/28الػذم ٰبػػدد
خركط كقواعد ٩بارس الشعائر الديني لغّب ا٤بسلمْب.
2
كلق ػػد لق ػي ى ػػذا الق ػػانوف انتق ػػادات كاس ػػع ٕ ،بي ػػث اعتربت ػػو التق ػػارير ا٤بتعلق ػ اب٢ب ػرايت الديني ػ يف دكؿ الع ػػاَف
تراجعا للحري الديني يف ا١بزائر ،كااهمتها ابضطهاد غّب ا٤بسلمْب كالتضييق عليهم.
كا٢بقيق أف ا٢بري الديني ال تعِب أف ا٤برء يكتسب حري مطلقػ يف أف ٱبتػار مػا يشػاء مػن األدايف كيف أف
ينتقػػل مػػن ديػػن إُف آخػػر مػػٌب خػػاء كأف يػػدعو إُف دينػػو كيفمػػا خػػاء ..بػػل لػػذلك خػػركط كضػوابط تقيػػد إطػػبلؽ تلػػك
ا٢بري  ،خاص يف العيش ٙبت ظل دكل ذات سيادة أعلنت يف قانوهنا األساسي الدين ا٤بتبع.

 -5مسوغات التمييز يف الشريعة اإلسالمية ويف القانوف

بداي  ،إف أحكاـ الفقػو اإلسػبلمي ال ٛبنػع غػّب ا٤بسػلمْب مػن اإلقامػ يف دار اإلسػبلـ كلػيس فيهػا مػا ٰبيػل
بينهم كبْب أداء خعائرىم طا٤با َف يًٱبلوا ابلنظاـ العاـ كقوانْب الدكل الٍب يعيشػوف ٙبػت ظلهػا؛ ألف طبيعػ ىػذا الػدين
ال ٛبنع التعايش مع غّب ا٤بسلمْب.
كالكبلـ عن غّب ا٤بسػمْب يف اجملتمػع اإلسػبلمي يقػودان إُف ا٢بػديث عػن أىػل الذمػ  ،كالذمػ كلمػ أتيت يف اللغػ
ٗبعُب العهد كاألماف كالضماف كا٢برم كا٢بػق ،ك٠بػي أىػل الذمػ بػذلك لػدخو٥بم يف عهػد ا٤بسػلمْب كأمػاهنم ،3كألهنػم
دفعػوا ا١بزيػ فػػأمنوا علػى أركاحهػػم كأعراضػػهم كأمػوا٥بم كأصػبحوا يف ذمػ ا٤بسػػلمْب ،ككػل مسػػتوطن يف بػػبلد ا٤بسػػلمْب
يف  8ديسمرب  1996معدؿ بػ:
رقم  76ا٤بؤرخ
 1الصادر يف ا١بريدة الر٠بي
القانوف رقم  03-02ا٤بؤرخ يف  10أبريل  2002ا١بريدة الر٠بي رقم  25ا٤بؤرخ يف  14أبريل 2002
القانوف رقم  19-08ا٤بؤرخ يف  15نوفمرب  2008ا١بريدة الر٠بي رقم  63ا٤بؤرخ يف  16نوفمرب 2008
القانوف رقم  01-16ا٤بؤرخ يف  06مارس  2016ا١بريدة الر٠بي رقم  14ا٤بؤرخ يف  7مارس 2016
 2كمنها تقرير كزارة ا٣بارجي األمريكي الصادر عن مكتب ا٢برايت الديني يف  2009كا٤بتعلق ابلفَبة من  01جويلي  2007إُف  30جواف
.2008
 3لساف العرب ،ابن منظور ،ط [ ،]2003دار صادر ،بّبكت ،مادة [ذمم].
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مػػن غػػّب ا٤بسػػلمْب يطلػػق عليػػو ذميػػا ،لػػو حػػق ا٤بواطنػ كسػػائر ا٤بػواطنْب ا٤بنتمػػْب إُف الدكلػ اإلسػػبلمي مػػن ا٤بسػػلمْب،
كلػػيس ألحػػد أف ٯبػػربه علػػى تػػرؾ دينػػو كاعتنػػاؽ الػػدين اإلسػػبلمي ك٥بػػم أف يتمتع ػوا بكػػل ا٢بقػػوؽ يف العلػػم كالعمػػل
1
كالتجارة كالكسب كالتنقل مثلهم مثل ا٤بسلمْب ٛبامان.
كعقػػد الذمػ ٲبػػنح الػػذميْب حقوقػػا كيرتػػب علػػيهم كاجبػػات ٯبػػب علػػيهم أداؤىػػا ،كتكػػوف إقػػامتهم يف الدكلػ إقامػ
دائم كليس مؤقت ٗبقتضى ا١بنسي الٍب منحت ٥بم.
كلقد أكجب اإلسبلـ ٞباي ال ًٌذمي ،فدمو كمالو مصوانف ،كحريتو ككرامتو ٧بَبمتاف ،كقد َّ
أكد الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص على
ً ً ً ً
اى ندا بًغى ًٍّب ح وٌق ىَفٍ يػر ٍح رائًح ى ٍ ً ً
ْب
وج يد ًرٰبي ىها م ٍن ىمس ىّبة أ ٍىربىع ى
ىذا يف أحاديث منها  « :ىم ٍن قىػتى ىل نفسا يم ىع ى
ى ىى ى ى
ا١بىنَّ ىكإنَّوي لىيي ى
ىع ناما » ،2كلقد أكصى عمر بن ا٣بطاب هنع هللا يضر ا٣بليف الذم أييت بعده أبف ٰبفظ حياة الذميْب ككرامتهم فقاؿ:
يكص ًيو بً ًذ َّم ً ًَّ ً ً ًً
"كأ ً
وىف ى٥بيٍم بً ىع ٍه ًد ًى ٍم ،ىكأى ٍف يػي ىقاتى ىل ًم ٍن ىكىرائً ًه ٍم ىكأى ٍف الى يي ىكلَّ يفوا
صلَّى َّ
اَّللي ىعلىٍي ًو ىك ىسلَّ ىم أى ٍف يي ى
اَّلل ،ىكذ َّم ىر يسولو ى
ى
ًً 3
فىػ ٍو ىؽ طىاقىته ٍم" .
كما أقرت ذلك كثيق ا٤بدين حينما اعترب الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص اليهود أم مع ا٤بؤمنْب فقاؿ" :كأف يهود بِب عوؼ أم
مع ا٤بؤمنْب ،لليهود دينهم ،كللمسلمْب دينهم :مواليهم كأنفسهم ،إال من ظلم كأمث" كأكدت الوثيق ٞباي ٝبيع
مواطِب الدكل كيفا كانت اعتقادااهم ما داموا راضْب ٕبكمو كذلك ٕبفظ أنفسهم كأعراضهم كأموا٥بم كٝبيع
"من تبعنا من
حرمااهم كنصراهم إف خاضوا معارؾ مع غّبىم ما َف يكونوا ىم ا٤بعتدين ،فنص الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص على أف :ى
النصر كاألسوىة غّب مظلومْب كال يمتناصرين عليهم".4
يهود فإ ٌف لو ى
وؽلكن إرتاؿ حقوؽ أىل الذمة وواجباهتم فيما يلي:5
من حقوقهم:
 ٞباي أنفسهم ٞباي حريتهم كعدـ اسَبقاقهم فك أسّبىم إذا أسر العدك كاحدا منهم. ٞباي أموا٥بم كأعراضهم. ٞباي دينهم ٕبيث ال يتعرض ٥بم يف خيء من ذلك. 1ينظر :اإلسبلـ كأىل الذم  ،على حسِب ا٣بربوطلي ،اجمللس األعلى للشؤكف اإلسبلمي  ،القاىرة ،الكتاب التاسع كاألربعوف ،1969 ،ص
 65كما بعدىا.
 2ركاه البصارم ،كتاب الدايت ،ابب :إمث من قتل ذميا بغّب جرـ ،رقم .6516
 3ركاه البصارم ،كتاب ا١بنائز ،ابب ابب "كالذين تبوءكا الدار كاإلٲباف" برقم 4624
 4ينظر :األمواؿ ،أبو عبيد القاسم بن سبلـ ،حققو كعلق عليو سيد رجب ،ط2007[ ،1ـ] ،دار ا٥بدم النبوم ،مصر ،ص .296
 5ينظر :أىل الذم كالوالايت العام يف الفقو اإلسبلمي ،٭بر دمحم ا٣بليل النمر ،ا٤بكتب اإلسبلمي  ،عماف ،ص  109كما بعدىا .كينظر:
اإلسبلـ كأىل الذم  ،ص  66كما بعدىا.
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 معاملتهم ابللْب كالرٞب كخفض ا١بناح ٥بم.ومن واجباهتم الٍب غلب عليهم القياـ هبػا جتػاه الدولػة اإلسػالمية حػٌب ينعمػوا حبقػوقهم مبقتضػى عقػد الذمػة
ادلوقع من قبلهم:
 أداء ا١بزيػ  ،كىػػي ضػريب سػػنوي علػػى الػػرؤكس ،تتمثػػل يف مقػػدار زىيػػد مػػن ا٤بػػاؿ يفػػرض علػػى الرجػػاؿ البػػالغْبالقادرين على حسب ثركااهم ،كيرجع تقديرىا إُف اإلماـ فليس ٥با مقدارا ٧بددا.
 دفع عشر أموا٥بم الٍب يتاجركف هبا يف ببلد ا٤بسلمْب. أال يبنوا من الكنائس ما ليس ٗبوجود كىذا ٧بل خبلؼ بْب ا٤بسلمْب أال ٯباىركا بشيء من خعائر دينيهم كال خيء من ا﵀رـ يف دين اإلسبلـ أال يطعنوا يف القرآف أك يف الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص أك يف األنبياء أك يف خيء من اإلسبلـ. أال يسبوا مسلما كال مسلم أال أيخذكا على ا٤بسلمْب مظهر العلو كالعزةكقضي أىل الذم يف زماننا ىذا إ٭با ينظر إليها ابعتبارىا قضػي اترٱبيػ يتبػْب مػن خبل٥بػا عػدؿ ك٠باحػ اإلسػبلـ
يف عبلقتو مع غػّب ا٤بسػلمْب ،أمػا مػن حيػث كجودىػا يف الواقػع فػبل كجػود ٥بػا نظػرا لتغػّب مفهػوـ الدكلػ كالسياسػات
العا٤بي خصوصا يف ظل ما يسمى ابلعو٤ب  ،كاعتبار العاَف كلو جزءا كاحدا ٲبكن أف ٙبكمو خريع كاحدة.
كمػػع ذلػػك ٲبكػػن اعتبػػار غػػّب ا٤بسػػلمْب مػػن خػػبلؿ مػػا ذكػػر أهنػػم مواطنػػوف كسػػائر ا٤بسػػلمْب الػػذين ٯبمعهػػم كطػػن
كاحد ،كأف اعتقادىم ال يفسد انتماءىم.

 -6ادلسػػوغ األساسػػي للتمييػػز بػػْب ادلسػػلمْب وغػػّبىم يف قػػانوف شلارسػػة الشػػعائر الدينيػػة لغػػّب

ادلسلمْب

ال خػػبلؼ بػػْب أحكػػاـ الفقػػو اإلسػػبلمي كأحكػػاـ القػػانوف الوضػػعي يف أف الػػوطن الواحػػد ٯبمػػع ا٤بسػػلمْب كغػػّب
ا٤بسلمْب ا٤بقيمْب بصف دائم  ،كال ٲبكن منع غّب ا٤بسلمْب من اإلقام يف بػبلد ا٤بسػلمْب ،كمػا ال ٯبػوز مػنعهم مػن
أداء خعائرىم الدينيػ  ،لكػن ذلػك لػيس علػى إطبلقػو بػل ىنػاؾ ضػوابط ال بػد منهػا ٘بعػل التمييػز يف بعػض ا٢بػاالت
أم ػرا حتميػػا يقتضػػيو الواقػػع كيقتضػػيو النظػػاـ العػػاـ للدكل ػ كمبادئهػػا األساسػػي كأييت علػػى رأس ذلػػك عػػدـ ا٤بسػػاس
ابلنظاـ العاـ كاآلداب العام  ،كعدـ اإلخبلؿ بقوانْب الدكل الٍب يعيشوف ٙبت سلطاهنا.
كعليو فإف القانوف ا١بزائرم ا٤بتعلق بتحديد خركط كقواعد ٩بارسػ الشػعائر الدينيػ لغػّب ا٤بسػلمْب الصػادر ابألمػر
رقػػم  3-6ا٤ب ػػؤرخ يف ٧ 29ب ػػرـ ع ػػاـ  1427ا٤بوافػػق ؿ  28فيف ػػرم َ ،2006ف أيت إال لض ػػبط ا٢بري ػ الديني ػ إذا
مست النظاـ العاـ كاآلداب العام  ،كما نصت على ذلك ا٤بادة الثاني من ىذا القانوف حيث جاء فيهػا " :تضػمن
الدكل ا١بزائري الٍب تدين ابإلسبلـ حري ٩بارس الشعائر الديني يف إطار احَباـ أحكاـ الدستور كأحكػاـ ىػذا األمػر
كالقوانْب  ...ك٫بن نعلم أيضا أف ا٤بادة الثاني من الدستور تنص على أف اإلسبلـ دين الدكل .
فا٤بسػػوغ األساسػػي إذف الػػذم أ١بػػأ ا٤بشػػرع ا١بزائػػرم إُف اعتمػػاد ىػػذا القػػانوف ىػػو ا٢بفػػاظ علػػى النظػػاـ العػػاـ للدكل ػ
خػػأهنا خػػأف العديػػد مػػن الػػدكؿ الػػٍب تتصػػذ إجػراءات معينػ خاصػ ابإلقامػ أك الػػدخوؿ إُف أراضػػيها ،كالنظػػاـ العػػاـ ىػػو
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ا٤ببػػادئ األساسػػي الػػٍب ارتضػػتها الدكلػ  ،كال خػػك أف عقيػػدة التوحيػػد ىػػي النظػػاـ العػػاـ يف اإلسػػبلـ ،كمػػن مث ال ٯبػػوز أف
تكوف ٩بارس غّب ا٤بسلمْب لشعائر دينهم على حساب عقيدة اإلسبلـ كمبادئو العام كقواعده األساسي  ،كابلتاِف ٯبوز
لوِف األمر أف ٲبنعهم من ذلك ألنو يعد اعتداءا على عقيدة الدكل الٍب يعيشوف فيها كينعموف اب٢بري كاألمن يف ظلها.

كىػػذا ا٤بسػػوغ نصػػت عليػػو ا٤بواثيػػق الدكلي ػ الػػٍب تعػػُب اب٢بقػػوؽ كا٢ب ػرايت فنجػػد مػػثبل اإلعػػبلف الفرنسػػي ٢بقػػوؽ
اإلنسػػاف يف مادتػػو  10يػػنص علػػى مػػا يلػػي " :ال ٯبػػوز إزعػػاج أم خػػصص بسػػبب آرائػػو ،كىػػي تشػػمل معتقداتػػو
الديني  ،بشرط أال تكوف اجملاىرة هبا سببا لئلخبلؿ ابلنظاـ العاـ ا﵀دد ابلقانوف".
ككػػذلك العهػػد الػػدكِف ا٣بػػاص اب٢بقػػوؽ ا٤بدني ػ كالسياسػػي يف ا٤بػػادة  03/10نػػص علػػى أنػػو" ال ٯبػػوز إخضػػاع
حري اإلنساف يف إظهار دينو أك معتقده إال للقيود الٍب يفرضها القانوف كالٍب تكوف ضػركري ٢بمايػ السياسػ العامػ
أك النظاـ العاـ أك اآلداب العام أك حقوؽ اآلخرين كحراياهم األساسي ".
ككذلك يف إعبلف  1981بشػأف القضػاء علػى ٝبيػع أخػكاؿ التعصػب كالتمييػز القػائمْب علػى أسػاس الػدين أك
ا٤بعتقػػد ،فقػػد جػػاء يف ا٤بػػادة  5/1منػػو " :حػػق الدكل ػ يف تنظػػيم أك فػػرض قيػػود علػػى حري ػ ا٤بػػرء يف إظهػػار دينػػو أك
معتقداتو مرىوف ٗبا قد يفرضو القانوف من حدكد ،كعلى أف تكوف تلك ا٢بدكد ضػركري ٢بمايػ األمػن العػاـ كالنظػاـ
العاـ أك الصح العام أك األخبلؽ العام  ،أك حقوؽ اآلخرين كحراياهم األساسي .

خادتة:

على الرغم من سعي ا٤بنظمات العا٤بي ا٤بعني ٕبقوؽ اإلنساف للقضاء على التمييز بشٌب أنواعػو ،إال أف ذلػك ال
ٲبكن أف يكوف على إطبلقو؛ حيث إف مصػلح الدكلػ كا٢بفػاظ علػى أمنهػا كنظامهػا العػاـ ٯبعلهػا تتصػذ صػورا مػن
التمييػػز دكف اإلخػػبلؿ اب٢بقػػوؽ األساسػػي للفػػرد كىػػو مػػا ٲبكػػن أف يسػػمى اب٤بسػػوغات ا٤بلجئ ػ للتمييػػز ،ابعتبػػار أف
حري الفرد تنتهي عند حريػ اآلخػرين كأف اإلنسػاف يولػد حػرا لكنػو مكبػل ابألغػبلؿ يف كػل مكػاف كمػا قػاؿ ركسػو،
كالقانوف الذم أصدرتو ا١بزائر كا٣باص بتنظيم الشعائر الديني لغّب ا٤بسػلمْب كابلنظػر إُف ا٤بسػوغات ٪بػد أنػو ال يعػد
جرٲب أك خطأ يف حق السلط ا١بزائري بل ىو من صميم ما كرد يف ا٤بعاىدات كا٤بواثيق الدكلي .
ـف جانب آخر ،كوف الشصص ينتمي إُف بلد معْبٰ ،بتم عليو انتماؤه ا٣بضوع إُف سلطاف البلد كيفما كاف
اعتقاده ،على الرغم من أنو دار جدؿ كبّب حوؿ ا٢بري الديني يف ا١بزائر بعد صدكر قانوف ٩بارس الشعائر الديني لغّب
ا٤بسلمْب ككقع ا٣بلط من قبل بعض النقاد الذين تصدكا ٥بذا القانوف بْب انتماء الفرد للوطن كبْب اعتقاده الشصصي،
إُف درج ااهاـ اجملتمع ا١بزائرم ا٤بسلم أبنو ال يقبل غّب ا٤بسلمْب كابلتاِف ال ٲبكن لغّب ا٤بسلم أف يكوف مواطنا جزائراي.
فإذف ال أحد ٲبارم يف أف من ا٤ببادئ األساسي للدكل اإلسبلمي منذ أف نشأت أف من يعيش فيها ينتمي
إليها كيعترب من مواطنيها مهما كاف اعتقاده ،كأف االعتقاد ال يفسد االنتماء بشرط أف يلتزـ غّب ا٤بسلم بقوانْب
تلك الدكل كأف ال يعتدم على نظامها العاـ ا٤بتمثل يف الدين اإلسبلمي ،كيف ا٤بقابل ٙبَبـ الدكل اعتقاده كتعاملو
معامل رعاايىا كإف حدَّت من تصرفاتو حفاظا على النظاـ العاـ كأمن أراضيها.
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ثبت ادلصادر وادلراجع:

القرآف الكرًن برواية حفص عن عاصم.

 .1الكتب

 أٞبد الرخيدم ،مكتب الشركؽ الدكلي  ،القاىرة ط]2003[ 1

 اإلسبلـ كأىل الذم  ،على حسِب ا٣بربوطلي ،اجمللس األعلى للشؤكف اإلسبلمي  ،القاىرة ،الكتاب التاسع
كاألربعوف1969 ،
 األمواؿ ،أبو عبيد القاسم بن سبلـ ،حققو كعلق عليو سيد رجب ،ط2007[ ،1ـ] ،دار ا٥بدم النبوم ،مصر
 أىل الذم كالوالايت العام يف الفقو اإلسبلمي ،٭بر دمحم ا٣بليل النمر ،ا٤بكتب اإلسبلمي  ،عماف
 حقوؽ اإلنساف بْب تعاليم اإلسبلـ كإعبلف األمم ا٤بتحدة ،دمحم الغزاِف ،ط،]2005[ .4هنض مصر ،القاىرة

 حقوؽ اإلنساف يف القرآف كالسن كتطبيقااها يف ا٤بملك العربي السعودي  ،دمحم بن أٞبد بن صاٌف الصاٌف ،مكتب
ا٤بلك فهد الوطني  ،الرايض ،ط]2002-1423[ 1
 القانوف ا١بنائي الدستورم ،أٞبد فتحي سركر ،دار الشركؽ القاىرة ،ط1421[ 1.ىػ 2001 -ـ]
 لساف العرب ،ابن منظور ،دار صادر ،بّبكت ،ط []2003

 مشاكلنا يف ضوء اإلسبلـ ،عبد ا٤بنعم النمر ،مؤسس ٨بتار ،القاىرة1987 ،ـ
 الوسيط يف القانوف الدكِف العاـ ،عبد الكرٔف علواف ،مكتب دار الثقاف  ،عماف ،ط1417[ 1.ىػ1997 -ـ]

 .4اإلعالانت وادلواثيق الدولية والقوانْب

 اإلعبلف العا٤بي ٢بقوؽ اإلنساف ،اعتمد كنشر على ا٤بؤل ٗبوجب قرار ا١بمعي العام لؤلمم ا٤بتحدة  217ألف
(د )3-ا٤بؤرخ يف  10كانوف األكؿ/ديسمرب . 1948





إعبلف القاىرة حوؿ حقوؽ اإلنساف يف اإلسبلـ ،ت إجازتو من قبل ٦بلس كزراء خارجي منظم مؤٛبر العاَف
اإلسبلمي ،القاىرة5 ،أغسطس 1990
إعبلف بشأف القضاء على ٝبيع أخكاؿ التعصب كالتمييز القائمْب على أساس الدين أك ا٤بعتقد اعتمد كنشر
علي ا٤بؤل ٗبوجب قرار ا١بمعي العام لؤلمم ا٤بتحدة 36/55ا٤بؤرخ يف  25تشرين الثآف/نوفمرب .1981
البياف العا٤بي عن حقوؽ اإلنساف يف اإلسبلـ ،اعتمد من قبل اجمللس اإلسبلمي ابريس بتاريخ  21من ذم
القعدة 1401ىػ ،ا٤بوافق  19أيلوؿ/سبتمرب 1981ـ
الدستور ا١بزائرم الصادر يف ا١بريدة الر٠بي رقم  76ا٤بؤرخ يف  8ديسمرب  1996معدؿ بػ:
القانوف رقم  03-02ا٤بؤرخ يف  10أبريل  2002ا١بريدة الر٠بي رقم  25ا٤بؤرخ يف  14أبريل 2002
القانوف رقم  19-08ا٤بؤرخ يف  15نوفمرب  2008ا١بريدة الر٠بي رقم  63ا٤بؤرخ يف  16نوفمرب 2008
القانوف رقم  01-16ا٤بؤرخ يف  06مارس  2016ا١بريدة الر٠بي رقم  14ا٤بؤرخ يف  7مارس 2016

 العهد الدكِف ا٣باص اب٢بقوؽ ا٤بدني كالسياسي اعتمد كعرض للتوقيع كالتصديق االنضماـ ٗبوجب قرار ا١بمعي
العام لؤلمم ا٤بتحدة  2200ألف (د )21-ا٤بؤرخ يف  16كانوف/ديسمرب 1966اتريخ بدء النفاذ23 :
آذار/مارس .1976
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اضتمالنٛح انطهطح انمضائٛح يف انفمّ اإلضاليٙ
دراضح تأصٛهٛح تحهٛهٛح
انذكتٕر املصطفٗ انطًاحٙ
باحث في الفقه وألاصىل-اإلاغرب

مقدمة:

بسمميحرلا نمحرلا هللا 
اَّللى يًٰب ػ ػ ػ ػػب
ػاح يك ٍم بىػٍيػ ػ ػ ػ ػنىػ يه ٍم ًابلٍ ًق ٍسػ ػ ػ ػ ًػط إً َّف َّ
ا٢بمػ ػ ػ ػػد ﵁ رب العػ ػ ػ ػػا٤بْب ،القائ ػ ػ ػ ػػل يف كتابػ ػ ػ ػػو { :ىكإً ٍف ىح ىك ٍم ػ ػ ػ ػ ى
ػت فىػ ػ ػ ػ ٍ
ً ً
ْب}[ا٤بائػػدة ،]42:كالصػػبلة كالسػػبلـ علػػى أخػػرؼ ا٤برسػػلْب ،خػػّب مػػن حكػػم ابلقسػػط ،كعلػػى آلػػو كصػػحبو
الٍ يم ٍقسػػط ى
كالتابعْب.
أعلية ادلوضوع:

إذا كاف اإلنساف مدنيا بطبعو كما قاؿ ابن خلدكفٕ ،بيث ال ٲبكنػو أف يعػيش منفػردا ،بػل ال تسػتقيم حياتػو إال
كسػػط ا١بماعػ  .إذا كػػاف كػػذلك ،فػػبل بػػد أف ٙبػػدث نزاعػػات كصػراعات بػػْب النػػاس حػػوؿ كثػػّب مػػن القضػػااي ،نظػرا
لتعػػارض ا٤بصػػاٌف كاخػػتبلؼ الرغبػػات ،كلػػذلك كػػاف البػػد مػػن جهػػاز ٰبسػػم يف ىػػذه النزعػػات كالص ػراعات كٰبكػػم
ابلعػػدؿ بػػْب أعضػػاء ا١بماعػ  ،فّبسػػي ا٢بقػػوؽ ،كيصػػوف ا٤بصػػاٌف ،كٲبنػػع الظلػػم ،كإال كقعػػت الفوضػػى ،ككانػػت الغلبػ
لؤلقول ،كحينئذ نكػوف أمػاـ قػانوف الغػاب أيكػل فيػو القػوم الضػعيف ،ك٥بػذا كجػد القضػاء كككلػت لػو ىػذه ا٤بهمػ ،
كلذلك عرفوا القضاء أبنو" :منصب الفصل بْب الناس يف ا٣بصومات حسما للتنازع كقطعا للتداعي".1
كمن أجػل ٙبقيػق العدالػ بػْب ا٣بصػوـ كا٤بتنػازعْب كػاف البػد للقاضػي أف يكػوف نزيهػا مسػتقبل يف قراراتػو ،بعيػدا
عػػن التحيػػز كا٤بيػػل إُف طػػرؼ ضػػد آخػػر ،كىػػو مػػا سػػعى الفقػػو اإلسػػبلمي ٙبقيقػػو مػػن خػػبلؿ ٦بموع ػ مػػن األحكػػاـ
كالضوابط الٍب ستبسطها ىذه الورق .
إشػػكالية ادلوضػػوع :ٲبكػػن صػػياغ إخػػكاؿ ىػػذا ا٤بوضػػوع يف الس ػؤاؿ التػػاِف :إذا كانػػت الدسػػاتّب ا٢بديث ػ عػػادة مػػا

تسعى إُف التنصيص على استقبللي السلط القضائي كالفصل بْب السلط ٞباي للحري كضماان للعدال  ،فماذا عػن
النظاـ القضائي يف اإلسبلـ؟ كىل يكفي التنصيص على استقبللي القضاء ليكوف مستقبل؟.
 -1الفقو اإلسبلمي القضاء كا٢بسب لعلي عبد القادر ،ا٤بؤسس العربي للدراسات كالنشر ،ط 1986/1ـ ،ص  .57كالنظاـ القضائي يف
الفقو اإلسبلمي ﵀مد رأفت عثماف ،دار البياف ،ط 1415 /2ىػ1994ـ ،ص .11
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أىػػداؼ البحػػث :يػػركـ ىػػذا البحػػث إبػراز سػػبق اإلسػػبلـ إُف اسػػتقبللي القضػػاء كإقامػ نظػػاـ عػػادؿ ،لػػيس علػػى

ا٤بستول النظرم فقط ،بل على ا٤بستول التطبيق الواقعي كما يشهد لذلك اتريخ القضاء اإلسبلمي.

الدراسػػات السػابقة :ال أدعػػي السػػبق يف ىػػذا ا٤بوضػػوع ،لكػػن تناكلػػو غالبػػا مػػا يكػػوف ضػػمن ا٢بػػديث عػػن نظػػاـ
القضػػاء يف اإلسػػبلـ ،كمػػا تػػدؿ علػػى ذلػػك بعػػض الدراسػػات ا٤بعاصػػرة مثػػل "القضػػاء يف اإلسػػبلـ" ﵀مػػد أبػػو فػػارس،
ك"نظ ػػاـ القض ػػاء يف الش ػ ػريع اإلس ػػبلمي " لل ػػدكتور عب ػػد الك ػػرٔف زي ػػداف ،ك"اس ػػتقبلؿ القض ػػاء" لف ػػاركؽ الك ػػيبلٓف،
كاسػػتقبلؿ القضػػاء يف الفقػػو اإلسػػبلمي للػػدكتور دمحم عبػػد هللا السػػحيم  ،كىػػي رسػػال دكتػػوراه نوقشػػت ٔبامعػ اإلمػػاـ
دمحم بن سعود ابلرايض  1433ىػ  2012 ،ـ .كمبدأ استقبلؿ القضاء يف الدكل اإلسبلمي للباحػث أٞبػد صػياـ،
كىو ٕبث تكميلي ٤بتطلبات ا٤باجستّب اب١بماع اإلسبلمي بغزة .فضبل عن كتب الفقو اإلسػبلمي الػٍب ال ٚبلػو مػن
تنػاكؿ موضػػوع القضػػاء بصػػف عامػ  ،لكػػِب يف ىػػذه الدراسػ ارأتيػػت أف أفػػرد "اسػػتقبللي السػػلط القضػػائي يف الفقػػو
اإلسبلمي" ابلدراس أتصيبل كٙبليبل دكف غّبىا من موضػوعات القضػاء ،خاصػ بعػد أحػداث الربيػع العػريب ،حيػث
بدأ التيار العلمآف يتحدث عن اسقبللي القضاء كالفصل بْب السلط أبهنا حكم غربي  ،بينما كػاف اإلسػبلـ سػباقا
٥بذه ا٢بكم ٗبا يفوؽ عشرة قركف.
منهج البحث :يركـ البحث أتصيل كٙبليل قضي استقبلؿ القضاء مػن خػبلؿ ا٤برجعيػ اإلسػبلمي  ،انطبلقػا مػن
نصػػوص الػػوحي قػػرآان كسػػن  ،كمػػن خػػبلؿ ا٤بمارس ػ ا٤بيداني ػ يف عهػػد النبػػوة كا٣ببلف ػ الراخػػدة ،أك مػػن خػػبلؿ اتريػػخ
القضػػاة ا﵀قػػْب للحػػق عػػرب التػػاريخ اإلسػػبلمي ،كمػػن مث اعتمػػدت علػػى ا٤بػػنهج الوصػػفي التحليلػػي الػػذم يقػػدـ ا٤بػػادة
العلمي ػ كمػػا ىػػي ،مث ٙبليلهػػا كمناقشػػتها كتصػػنيفها ٗبػػا ٱبػػدـ خط ػ البحػػث .كمادامػػت ا٤بنػػاىج ٦بػػرد كسػػائل تعػػْب
الباحث على حل مشكل البحث ،فبل مانع من تنوع ا٤بناىج كتكاملها إف اقتضى البحث ذلك.
خطة البحث :ارأتيت تقسيم ىذا ا٤بوضوع بعد ىذه ا٤بقدم إُف مبحثْب كخاٛب :
ا٤ببحث األكؿ :مشركعي القضاء كأنواع القضاة يف اإلسبلـ.
ا٤ببحث الثآف :استقبللي القضاء :ا٤بفهوـ كالضماانت.
خاٛب  :تناكلت حوصل البحث كنتائجو.

ادلبحث األوؿ :مشروعية القضاء وأنواع القضاة يف اإلسالـ
ادلطلب األوؿ :فضل القضاء ومشروعيتو:
٤با كاف القضاء سببا لبسط العدؿ كإنصاؼ ا٤بظلوـ كرد ا٢بقوؽ إُف أصحاهبا ،عػد ذلػك مػن أبػواب الطاعػ
كالتقرب إُف هللا تعاُف ،كلذلك توُف النيب صلى هللا عليو كسلم القضاء ،كتػواله األنبيػاء علػيهم السػبلـ قبلػو ،قػاؿ هللا
ػاف ًيف ٍ ً
ػت فًيػ ػ ػ ػ ػ ًػو ىغػ ػ ػ ػ ػػنىم الٍ ىقػ ػ ػ ػ ػػوًـ كيكنَّػ ػ ػ ػ ػػا ً٢بك ً
عػ ػ ػ ػ ػػز كجػ ػ ػ ػ ػػل{ :كداكد كس ػ ػ ػ ػ ػلىيما ىف إً ٍذ ىٰب يكمػ ػ ػ ػ ػ ً
ٍم ًهػ ػ ػ ػ ػ ٍػم
ا٢بىػ ػ ػ ػ ػ ٍػرث إً ٍذ نىػ ىف ىشػ ػ ػ ػ ػ ٍ
ي
ٍ ى
ىى يى ى ي ٍى
ي
ٍ ى
ًً
ػْب النَّ ً
ػاؾ ىخلًي ىفػ ن ًيف ٍاأل ٍىر ً
ػاس ًاب ٍ٢بى ًٌػق ىكىال تىػتَّبًػ ًع ا ٍ٥بىىػول
{اي ىد ياكيد إً َّان ىج ىعٍلنى ى
ػاح يك ٍم بىػ ٍ ى
ض فى ٍ
ين}[األنبياء ،]78:كقولو :ى
ىخاىد ى
ضلو ىف عن سبً ًيل ًَّ
ً ً
اَّللً إً َّف الَّ ًذين ي ً
فىػي ً
ا٢بًس ً
اب}[ص]26 :
ك ىع ٍن ىسبً ًيل َّ
ضلَّ ى
اَّلل ى٥بيٍم ىع ىذ ه
ي
ىٍ ى
ىى
اب ىخدي هد ٗبىا نى يسوا يىػ ٍوىـ ٍ ى
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ػوؾ
اح يك ٍم بىػٍيػنىػ يه ٍم ًٗبىا أىنٍػ ىػزىؿ َّ
احػ ىذ ٍريى ٍم أى ٍف يىػ ٍفتًني ى
كقاؿ هللا تعاُف لرسوؿ اإلسبلـ ملسو هيلع هللا ىلص { :ىكأىف ٍ
اَّللي ىكىال تىػتَّبً ٍػع أ ٍىى ىػواءى يى ٍم ىك ٍ
ىع ػ ٍػن بىػ ٍع ػ ً
اَّللى يًٰب ػػب
ػاح يك ٍم بىػٍي ػ ػنىػ يه ٍم ًابلٍ ًق ٍس ػ ًػط إً َّف َّ
ػض ىم ػػا أىنٍػ ػ ىػزىؿ َّ
اَّللي إًلىٍي ى
{كإً ٍف ىح ىك ٍم ػ ى
ػت فىػ ٍ
ك}[ا٤بائ ػػدة ،]49 :كق ػػاؿ ل ػػو :ى
ً ً
ْب}[ا٤بائدة .]42 :فكػػاف صػػلى هللا عليػػو كسػػلم أكؿ قػػاض يف اإلسػػبلـ ،ككُف غػػّبه علػػى القضػػاء ،كقضػػى
الٍ يم ٍقسػػط ى
ا٣بلفاء الراخدكف من بعده ،ككلوا غّبىم القضاء ،كاستمر القضاء األمر على ذلك مع تواِف العصور.1
كنظرا ٤بكان القضاء ىاتو قاؿ ابن فرحوف" :الواجب تعظيم ىػذا ا٤بنصػب الشػريف كمعرفػ مكانتػو مػن الػدين،
فبػػو بعثػػت الرسػػل ،كابلقيػػاـ بػػو قامػػت السػػموات كاألرض ،كجعلػػو النػػيب صػػلى هللا عليػػو كسػػلم مػػن الػػنعم الػػٍب يبػػاح
ا٢بسػد عليهػا ،فقػد جػاء مػن حػػديث ابػن مسػعود عػن النػيب صػلى هللا عليػػو كسػلم أنػو قػاؿ« :ال حسػد إال يف اثنػػْب
رجػل آاته هللا مػػاال فسػػلطو علػػى ىلكتػػو يف ا٢بػػق ،كرجػػل آاته هللا ا٢بكمػ فهػػو يقضػػي هبػػا كيعمػػل هبػػا» .2مث اسػػتدؿ
على ىذه ا٤بكان السامي أبدل كثّبة ،منها:
حديث عائش رضي هللا تعاُف عنها «أنو صلى هللا عليػو كسػلم قػاؿ :ىػل تػدركف مػن السػابقوف إُف ظػل هللا
يػػوـ القيام ػ ؟ قػػالوا .هللا كرس ػولو أعلػػم ،قػػاؿ الػػذين إذا أعط ػوا ا٢بػػق قبلػػوه كإذا سػػئلوه بػػذلوه كإذا حكم ػوا للمسػػلمْب
حكم ػوا كحكمه ػػم ألنفس ػػهم» ،3كيف ا٢ب ػػديث الص ػػحيح «س ػػبع يظله ػػم هللا ٙب ػػت ظ ػػل عرخ ػػو» 4ا٢ب ػػديث ،فب ػػدأ
ابإلماـ العادؿ.
كقاؿ صلى هللا عليو كسلم «ا٤بقسطوف على منابر من نور يوـ القيام على ٲبْب الرٞبن ككلتا يديو ٲبْب».5
كقاؿ عبد هللا بن مسعود رضي هللا تعاُف عنو ألف أقضي يوما اب٢بق أحب إِف من عبادة سبعْب عاما ،كمراده
أنو إذ قضى يومػا اب٢بػق كػاف أفضػل مػن عبػادة سػبعْب سػن فلػذلك كػاف العػدؿ بػْب النػاس مػن أفضػل أعمػاؿ الػرب
كأعلى درجات األجر.
كقاؿ هللا تعاُف { :كإً ٍف ح ىكمت فىاح يكم بػيػنىػهم ًابلٍ ًقس ًط إً َّف َّ ً
ًً
ْب}[ا٤بائػدة ]42 :فػأم خػرؼ
اَّللى يٰبب الٍ يم ٍقسط ى
ى ى ٍ ى ٍ ٍ ىٍ ي ٍ ٍ
أخرؼ من ٧بب هللا تعاُف".6

 -1ينظر النظاـ القضائي يف الفقو اإلسبلمي ﵀مد رأفت عثماف ،ص .2
 -2أخرجو أٞبد يف ا٤بسند :يف مسند ابن مسعود ،رقم  .162/6 ،3651قاؿ ا﵀قق :إسناده صحيح على خرط الشيصْب.
 -3أخرجو أٞبد يف ا٤بسند :يف مسند عائش اهنع هللا يضر ،رقم  .440/40 ،24379قاؿ ا﵀قق :إسناده ضعيف لضعف ابن ٥بيع  ،كىو عبد هللا،
كقد تفرد بو ،كىو ٩بن ال ٰبتمل تفرده ،كبقي رجالو ثقات رجاؿ الصحيح.
 -4أخرجو البص ارم يف :كتاب األذاف ،ابب من جلس يف ا٤بسجد ينتظر الصبلة كفضل ا٤بساجد رقم  .660كمسلم يف كتاب الزكاة ،ابب
فضل إخفاء الصدق رقم .1031
 -5أخرجو مسلم يف :كتاب اإلمارة ،ابب فضيل اإلماـ العادؿ ،كعقوب ا١بائر رقم .1827
 -6تبصرة ا٢بكاـ يف أصوؿ األقضي كمناىج األحكاـ إلبراىيم بن علي بن دمحم ،ابن فرحوف ،برىاف الدين اليعمرم (ت799 :ىػ) ،مكتب
الكليات األزىري  ،ط 1406/1ىػ1986 -ـ 12/1 ،كما بعدىا .كينظر أيضا معْب ا٢بكاـ فيما يَبدد بْب ا٣بصمْب من األحكاـ أليب
ا٢بسن ،عبلء الدين ،علي بن خليل الطرابلسي ا٢بنفي (ت844 :ىػ) ،دار الفكر ،الطبع  :بدكف طبع كبدكف اتريخ ،ص  7كما بعدىا.
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كإذا كانت القضاء تشريفا ،فأنو يف الوقت نفس تكليفا كمسؤكلي خطّبة ،فػإذا َف يقػم صػاحب ىػذا ا٤بنصػب
ٗبا أكجبو الشرع ،كَف يؤد ا٢بق فيو ،فإنػو يعػرض نفسػو ٣بطػر عظػيم٤ ،بػا كرد يف كاليػ القضػاء مػن أحاديػث فيهػا مػن
الوعيد كالتحذير ما جعل أىل العلم يفركف منو ،منها:
كقولو صلى هللا عليو كسلم« :القضاة ثبلث قاضياف يف النار كقاض يف ا١بن قاض عمػل اب٢بػق يف قضػائو فهػو
يف ا١بن كقاض علم ا٢بق فصاف متعمدا فذلك يف النػار كقػاض قضػى بغػّب علػم كاسػتحيا أف يقػوؿ إٓف ال أعلػم فهػو
يف النار».1
كقاؿ صػلى هللا عليػو كسػلم« :مػن كِف القضػاء فقػد ذبػح بغػّب سػكْب» .2يقػوؿ الصػنعآف يف خػرحو للحػديث
الشريف" :دؿ ا٢بديث على التحذير من كالي القضاء كالدخوؿ فيو كأنو يقوؿ من توُف القضاء فقد تعرض لػذبح
نفسػػو فليحػػذره كليتوقػػو فإنػػو إف حكػػم بغػػّب ا٢بػػق مػػع علمػػو بػػو أك جهلػػو لػػو فهػػو يف النػػار ،كا٤ب ػراد مػػن ذبػػح نفسػػو
3
إىبلكها أم فقد أىلكها بتولي القضاء"
كركل مسلم عن أيب ذر قاؿ :اي رسوؿ هللا أال تستعملِب؟ ،قاؿ" :إنك ضعيف ،كإهنا أمان  ،كإهنا يوـ القيامػ
خزم كندام  ،إال مػن أخػذىا ٕبقهػا كأدل الػذم عليػو فيهػا" .4قػاؿ اإلمػاـ النػوكم " :ىػذا ا٢بػديث أصػل عظػيم يف
اجتناب الوالايت ،ال سيما ٤بن كاف فيو ضعف عن القياـ بوظائف تلك الوالي  .كأمػا ا٣بػزم كالندامػ فهػو يف حػق
من َف يكن أىبل ٥با ،أك كاف أىبل كَف يعدؿ فيها ،فيصزيو هللا تعاُف يوـ القيام كيفضحو كيندـ علػى مػا فػرط .كأمػا
من كاف أىػبل للواليػ كعػدؿ فيهػا فلػو فضػل عظػيم تظػاىرت بػو األحاديػث الصػحيح  ...كمػع ىػذا فلكثػرة ا٣بطػر
فيها حذره صلى هللا عليو كسلم منها ،ككذا حذر العلماء كامتنع منها خبلئق من السلف كصربكا علػى األذل حػْب
امتنعوا".5
كلذلك نيقل عن بعض العلماء أهنم كانوا ٲبتنعوف عن تولي القضاء كيفركف منو ،حٌب قػاؿ ابػن فرحػوف" :اعلػم
أف أكثػػر ا٤ب ػؤلفْب مػػن أصػػحابنا كغ ػػّبىم ابلغ ػوا يف الَبىيػػب كالتحػػذير م ػػن الػػدخوؿ يف كالي ػ القضػػاء ،كخ ػػددكا يف
كراىيػ ػ الس ػػعي فيه ػػا ،كرغبػ ػوا يف اإلعػ ػراض عنه ػػا كالنف ػػور كا٥ب ػػرب منه ػػا ،ح ػػٌب تق ػػرر يف أذى ػػاف كث ػػّب م ػػن الفقه ػػاء
كالصػػلحاء أف مػػن كِف القضػػاء فقػػد سػػهل عليػػو دينػػو كألقػػى بيػػده إُف التهلك ػ  ،كرغػػب عمػػا ىػػو األفضػػل ،كسػػاء
 -1أخرجو أبو داكد :يف كتاب األقضي  ،ابب يف القاضي ٱبطئ رقم  . 3573كالَبمذم يف أبواب األحكاـ عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص :ابب ما جاء
عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف القاضي رقم  .1322كصححو األلبآف يف صحيح ا١بامع الصغّب كزايداتو ،طبع ا٤بكتب اإلسبلمي رقم .4446
 -2أخرجو أبو داكد :يف كتاب األقضي  ،ابب يف طلب القضاء رقم  .3571كالدارقطِب يف :كتاب يف األقضي كاألحكاـ ،رقم .4462
كحسنو األلبآف يف صحيح ا١بامع الصغّب كزايداتو رقم .6594
 -3سبل السبلـ ﵀م د بن إ٠باعيل بن صبلح بن دمحم ا٢بسِب ،الكيبلٓف مث الصنعآف ،أيب إبراىيم ،عز الدين ،ا٤بعركؼ كأسبلفو ابألمّب
(ت1182:ىػ) ،دار ا٢بديث ،طبع بدكف اتريخ.566/2 ،
 -4أخرجو مسلم يف :كتاب اإلمارة ،ابب كراى اإلمارة بغّب ضركرة رقم .1825
 -5ا٤بنهاج خرح صحيح مسلم بن ا٢بجاج أليب زكراي ٧بيي الدين ٰبٓب بن خرؼ النوكم (ت676 :ىػ) ،دار إحياء الَباث العريب – بّبكت،
ط1392 /2ىػ .211-210/12 ،كينظر أيضا فتح البارم خرح صحيح البصارم ألٞبد بن علي بن حجر أيب الفضل العسقبلٓف الشافعي،
دار ا٤بعرف  -بّبكت1379 ،ىػ ،رقم كتبو كأبوابو كأحادي ثو :دمحم فؤاد عبد الباقي ،قاـ إبخراجو كصححو كأخرؼ على طبعو٧ :بب الدين
ا٣بطيب ،عليو تعليقات العبلم  :عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز.126/13 ،
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اعتقادىم فيو" .1كقاؿ بعض األئم " :القضاء ٧بن  ،كمن دخل فيو فقد ابتلي بعظيم؛ ألنو عرض نفسو للهػبلؾ ،إذ
التصلص منو على من ابتلي بو عسّب" .2كقاؿ بعضهم :خعار ا٤بتقْب البعد عن ىػذا كا٥بػرب منػو ،كقػد ركػب ٝباعػ
٩بن يقتدل هبم من األئم ا٤بشاؽ يف التباعد عن ىذا ،كصربكا على األذل يف االمتناع منو.3
كقد ىرب أبو قبلب إُف مصر ٤با طلب للقضاء فلقيو أيوب فأخار عليو ابلَبغيب يف ،كقاؿ لو :لو ثبت لنلت
أجرا عظيما ،فقاؿ لو أبو قبلب  :الغريق يف البحر إُف مٌب يسبح.4
كاجتنبػػو أبػػو حنيف ػ كصػػرب علػػى الضػػرب كالسػػجن حػػٌب مػػات يف السػػجن ،كقػػاؿ :البحػػر عميػػق فكيػػف أعػػرب
ابلسباح ؟.5ككذلك امتنع الشافعي ٤با استدعاه ا٤بأموف للقضاء.6
كركم عػػن سػػفياف الثػػورم أنػػو دعػػي للقضػػاء فهػػرب إُف البصػػرة حػػٌب مػػات كىػػو مت ػوار .كٰبكػػى عػػن الفقيػػو
الشػػافعي اب ػػن خ ػّباف أن ػػو كػػاف يعي ػػب عل ػػى صػػاحبو اب ػػن س ػريج ت ػػوِف القض ػػاء ،كيقػػوؿ ل ػػو :ىػػذا األم ػػر َف يك ػػن يف
أصحابنا ،إ٭با كاف يف أصحاب أيب حنيف .7
كامتنع قبلهم عبد هللا بن عمر ،فقد نقل عن عثمػاف بػن عفػاف أنػو قػاؿ لعبػد هللا بػن عمػر بػن ا٣بطػاب :اقػض
بْب الناس .قاؿ :ال أقضي بْب رجلْب ما بقيت .قػاؿ :لػتفعلن ،قػاؿ :ال أفعػل ،قػاؿ :فػإف أابؾ كػاف يقضػي .قػاؿ:
كاف أيب أعلم مِب كأنقى.8
كذىب فريق مػن أىػل العلػم إُف أف كػل مػا جػاء مػن األحاديػث الػٍب فيهػا ٚبويػف ككعيػد ،فإ٭بػا ىػي يف قضػاة
ا١بور كالعلماء كا١بهاؿ الذين يدخلوف أنفسهم يف ىذا ا٤بنصب بغّب علػم ،ففػي ىػذين الصػنفْب جػاء الوعيػد كأمػا
من اجتهد يف ا٢بق على علم فأخطأ فقد قاؿ عليو الصػبلة كالسػبلـ« :إذا اجتهػد ا٢بػاكم فأصػاب فلػو أجػراف ،كإف
أخطأ فلو أجر» ،9كٗبثل ذلك نطق الكتاب العزيز يف قولو تعاُف {كداكد كسليماف إذ ٰبكماف يف ا٢برث إذ نفشت

 -1تبصرة ا٢بكاـ يف أصوؿ األقضي كمناىج األحكاـ .12/1
 -2ينظر تبصرة ا٢بكاـ يف أصوؿ األقضي كمناىج األحكاـ  .14/1كمعْب ا٢بكاـ فيما يَبدد بْب ا٣بصمْب من األحكاـ ،ص .8
 -3ينظر تبصرة ا٢بكاـ يف أصوؿ األقضي كمناىج األحكاـ  .14/1كمعْب ا٢بكاـ فيما يَبدد بْب ا٣بصمْب من األحكاـ ص .9
 -4نفسو.
 -5ينظر فتح القدير لكماؿ الدين دمحم بن عبد الواحد السيواسي ا٤بعركؼ اببن ا٥بماـ (ت861 :ىػ) ،دار الفكر ،طبع بدكف اتريخ،
 .260/7كمعْب ا٢بكاـ فيما يَبدد بْب ا٣بصمْب من األحكاـ ص  .9كسبل السبلـ .567/2
 -6ينظر سبل السبلـ  .567/2كالنظاـ القضائي يف الفقو اإلسبلمي ﵀مد رأفت عثماف ،ص .18
 -7ينظر الفقو اإلسبلمي القضاء كا٢بسب لعلي عبد القادر ،ص .81
 -8اتريخ قضاة األندلس (ا٤برقب العليا فيمن يستحق القضاء كالفتيا) أليب ا٢بسن علي بن عبد هللا بن دمحم بن دمحم ابن ا٢بسن ا١بذامي النباىي
ا٤بالقي األندلسي (ا٤بتوىف٫ :بو  792ىػ)ٙ ،بقيق ١بن إحياء الَباث العريب يف دار اآلفاؽ ا١بديدة ،دار اآلفاؽ ا١بديدة  -بّبكت/لبناف،
ط1403/5ىػ1983 -ـ ،ص .11
 -9أخرجو البصارم يف :كتاب االعتصاـ ابلكتاب كالسن  ،ابب أجر ا٢باكم إذا اجتهد فأصاب أك أخطأ رقم  .7352كمسلم يف :كتاب
األقضي  ،ابب بياف أجر ا٢باكم إذا اجتهد فأصاب ،أك أخطأ رقم .1716
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فيػػو غػػنم القػػوـ ككنػػا ٢بكمهػػم خػػاىدين} [األنبيػػاء ]78 :إُف قولػػو تعػػاُف {:ففهمناىػػا سػػليماف ككػػبل آتينػػا حكمػػا
كعلما} [األنبياء ]79 :فأثُب على داكد ابجتهاده ،كأثُب على سليماف إبصابتو كجو ا٢بكم.1
ادلطلب الثاين :أنواع القضاة.
من خبلؿ حديث« :القضاة ثبلث قاضياف يف النار كقاض يف ا١بن قاض عمل اب٢بق يف قضائو فهو يف ا١بنػ
كقػػاض علػػم ا٢بػػق فصػػاف متعمػػدا فػػذلك يف النػػار كقػػاض قضػػى بغػػّب علػػم كاسػػتحيا أف يقػػوؿ إٓف ال أعلػػم فهػػو يف
النار» ،2ٲبكن تصنيف القضاة إُف ثبلث أنواع:
أ -القاضي العادؿ :قاض عرؼ ا٢بق فعمل بو يف قضائو فهو يف ا١بن  ،فهػو مؤيػد اب﵁ ألنػو َف ٯبػر كَف يظلػم،
كما قاؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسػلم« :إف هللا مػع القاضػي مػا َف ٯبػر ،فػإذا جػار ٚبلػى عنػو كلزمػو الشػيطاف».3
فهذا الذم يصدؽ فيو مػا ذكػرانه مػن نصػوص يف فضػل القضػاء كمشػركعيتو ،فلػذلك اسػتحق أف يكػوف يف ظػل هللا
يوـ ال ظل إال ظلو.
ب -القاضي ا١بائر :قاض علم ا٢بق فصاف متعمدا ،توُف القضاء كَف يقم ٗبا أكجبو الشرع ،كَف يؤد ا٢بق فيو،
فهػػذا يعػػرض نفسػػو ٣بطػػر عظػػيم ،حيػػث ٱبزيػػو هللا تعػػاُف يػػوـ القيامػ كيفضػػحو ،كينػػدـ علػػى مػػا فػػرط حيػػث ال ينفػػع
الندـ ،كعلى أمثاؿ ىؤالء ينطبق ما كرد يف القضاء من أحاديث فيهػا مػن الوعيػد كالتحػذير مػا رأينػا ،ألنػو إذا غػاب
العدؿ حل ٧بلو الظلم كالفساد ،كيف ا٢بديث :قاؿ النيب صلى هللا عليو كسلم عن هللا تعاُف« :اي عبادم إٓف حرمت
الظلم على نفسي ،كجعلتو بينكم ٧برما ،فبل تظا٤بوا».4
ج -القاضي ا١باىل :قاض قضى بغّب علم ،كاستحيا أف يقوؿ إٓف ال أعلم فهو يف النار ،أىلك نفسو كغّبه،
ألنو توُف منصبا ليس كفؤا لو ،كَف ٲبتلػك مػن ا٤بػؤىبلت مػا ٯبعلػو أىػبل لػو ،فحكػم بغػّب ا٢بػق ،فظلػم النػاس ،كحكػم
بغػػّب مػػا أنػػزؿ هللا ،قػػاؿ علػػي بػػن أيب طالػػب رضػػي هللا عنػػو لرجػػل كػػاف يقضػػي بػػْب النػػاس" :ىػػل تعػػرؼ الناسػػخ
أىلكت".5
ىلكت ك
كا٤بنسوخ؟ قاؿ :ال ،قاؿ :ىل أخرفت على مراد هللا يف أمثاؿ القرآف؟ قاؿ :ال ،قاؿ :إذف
ٍ
ى
ادلبحث الثاين :استقاللية القضاء :ادلفهوـ واحلكم والضماانت

ادلطلب األوؿ :مفهوـ استقالؿ القضاء:

ا٤بقصود ابستقبلؿ ىو :أال يقع القضاء ٙبت أتثّب سلط  ،أك خصص ،أك ىول ،من خأنو أف ينحرؼ بو عن
ىدفو األ٠بى ،كىو إقام العدؿ بْب الناس ،كإيصاؿ ا٢بقوؽ إُف أىلها.6
 -1ينظر تبصرة ا٢بكاـ يف أصوؿ األقضي كمناىج األحكاـ  .14/1كمعْب ا٢بكاـ فيما يَبدد بْب ا٣بصمْب من األحكاـ ص .8
 -2سبق ٚبرٯبو
 -3أخرجو الَبمذم يف :أبواب األحكاـ عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،ابب ما جاء يف اإلماـ العادؿ رقم  .1330كا٢باكم يف ا٤بستدرؾ :يف كتاب
األحكاـ رقم  .7026كا٢بديث حسنو األلبآف يف صحيح ا١بامع الصغّب كزايداتو رقم .1826
 -4أخرجو مسلم يف :كتاب الرب كالصل كاآلداب ،ابب ٙبرٔف الظلم رقم .2577
 -5غوامض األ٠باء ا٤ببهم الواقع يف متوف األحاديث ا٤بسندة أليب القاسم ابن بشكواؿ ا٣بزرجي .259/1
 -6ينظر القضاء يف اإلسبلـ للدكتور دمحم عبد القادر أيب فارس ،دار الفرقاف – األردف ،ط 1404 /2ىػ 1984ـ ،ص  .189كالقضاء يف
اإلسبلـ كآداب القاضي للدكتور جرب ٧بمود الفضيبلت ،دار عمار -األدف ،ط 1412/1ىػ 1991ـ ،ص .254
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ػْب النَّػ ً
ػاس أى ٍف
{كإًذىا ىح ىك ٍمػػتي ٍم بىػ ٍ ى
كإذا كانػػت مهمػ القاضػػي ىػػي ٙبقيػػق العػػدؿ الػػذم أمػػر هللا بػػو يف قولػػو تعػػاُف :ى
ىٍٙب يك يموا ًابلٍ ىع ٍد ًؿ}[النساء ،]58 :كغّبىا من اآلايت ،فإنو ال ٯبوز ألحد -كائنا من كاف  -أف يتدخل يف أعمالو
ليحيد بو عن العدؿ ،كإال عد مضادا لشرع هللا .1كىػذا يقتضػي أف تكػوف األحكػاـ كالقػرارات الصػادرة مػن القضػاة
غّب قابل للتعديل أك اإللغاء أك التعليق عليها من قبل أم جه .2
كيف القػػانوف الػػدكِف ذىبػػت منظم ػ العفػػو الدكلي ػ إُف أنػػو "ينبغػػي ٛبتػػع ا﵀ػػاكم كمؤسسػػات ،ككػػل قػػاض مػػن
القضاة ،ابالستقبللي  .كما ٯبب أف يكوف صانعو القرار يف أي قضي مطركح أحػرارا يف اٚبػاذ القػرار بشػأف األمػور
ا٤بطركح أمامهم على ٫بػو مسػتقل ك٧بايػد ،اسػتنادا إُف الوقػائع كطبقػا للقػانوف ،دكف أم تػدخل أك ضػغوط أك أتثػّب
غّب مناسب من جانب أم فرع من فركع ا٢بكم ،أك من قبل أم جه أخرل ،كما تعِب أف يكػوف ا٤بعيػار األكؿ يف
اختيار األخصاص الذين يتولوف مناصب القضاء ىو خرباهم القانوني كنزاىتهم".3
كيدخل يف استقبلؿ القضاء ما أصبح يعرؼ يف النظم الدٲبقراطي ابلفصل بْب السلطات؛ القضائي كالتنفيذي
كالتش ػريعي  ،فالقضػػاء أصػػبح يتمتػػع ابسػػتقبللي عػػن السػػلطتْب التنفيذي ػ كالتش ػريعي  ،كىػػو مبػػدأ أصػػبح عا٤بيػػا متفقػػا
عليػػو ،نصػػت عليػػو الق ػوانْب كاإلعػػبلانت العا٤بي ػ  ،كقػػد كػػاف ا٣بليف ػ عمػػر بػػن ا٣بطػػاب هنع هللا يضر سػػبٌاقا إلق ػرار ىػػذا ا٤ببػػدأ
عندما فصل أعماؿ القضاة عن أعماؿ الوالة.4
كإذا ٙبدثنا عػن اسػتقبللي القضػاء فهػذا ال يعػِب أف سػلطتو مطلقػ ال يربطهػا رابػط ببػاقي السػلط ،بػل كظيفتػو
تكميلي ػ لبػػاقي السػػلط ،فالسػػلط القضػػائي ىػػي جػػزء ال يتج ػزأ مػػن نظػػاـ ا٢بكػػم ،كظيفتهػػا ٙبقيػػق العػػدؿ يف ىػػذا
ا٢بكم ،كلذلك قيل "العدؿ أساس ا٤بلك" .5فالقاضي ال ٰبكم هبواه ،بل ٰبكم كفق القانوف الػذم أصػدرتو السػلط
التشػريعي  ،كستصػػهر علػػى تنفيػػذه السػػلط التنفيذيػ  .فوظػػائف السػػلط الػػثبلث كظػػائف تكميلي ػ لبعضػػها مػػن أجػػل
ٙبقيق الصاٌف العاـ.
كم ػػن ح ػػق ا٣بليفػ ػ أف يراق ػػب القض ػػاة ح ػػٌب ال تزي ػػغ هب ػػم األىػ ػواء ،كى ػػذا ال يتع ػػارض م ػػع اس ػػتقبلليتهم ،ألف
االسػتقبللي ال تسػتلزـ عػدـ مػراقبتهم ،فهػم يف كػل األحػواؿ نػواب للصليفػ  ،كمػن حػق ا٤بنيػب أف يراقػب انئبػو ال أف
يتػدخل يف أحكامػو ،6كيف ىػػذا يقػوؿ ابػن فرحػػوف " :كينبغػي لئلمػاـ أف يتفقػػد أحػواؿ القضػاة فػػإهنم قػواـ أمػػره كرأس

 -1ينظر نظاـ القضاء يف الشريع اإلسبلمي للدكتور عبد الكرٔف زيداف ،مؤسس الرسال – بّبكت كمكتب البشائر -عماف األردف ،ط
1409/2ىػ 1989ـ ،ص .71
 -2ينظر استقبلؿ القضاء كونو ركيزة من ركائز ا﵀اكمات العادل  ،دراس مقارن يف القانوف الوضي كالشريع اإلسبلمي للدكتور رزكار دمحم
قادر٦ ،بل الرافدين للحقوؽ ،اجمللد  ،11العدد  ،2009/39ص .217
 -3دليل ا﵀اكم العادل ٤بنظم العفو الدكلي  ،مطبوعات منظم العفو الدكلي  ،ط 2014/2ـ ،ص .110
 -4ينظر النظاـ القضائي يف الفقو اإلسبلمي ﵀مد رأفت عثماف ص .43
 -5ينظر استقبلؿ القضاء لشريف يونس ،سلسل تعليم حقوؽ اإلنساف ،مركز القاىرة لدراسات حقوؽ اإلنساف -القاىرة ،ط 2007/1ـ،
ص  17كما بعدىا.
 -6ينظر نظاـ القضاء يف الشريع اإلسبلمي ص .77
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سػػلطانو ،ككػػذلك قاضػػي ا١بماع ػ ينبغػػي لػػو أف يتفقػػد قضػػاتو كنوابػػو فيتصػػفح أقضػػيتهم كيراعػػي أمػػورىم كسػػّباهم يف
الناس .كعلى اإلماـ كالقاضي ا١بامع ألحكاـ القضاء أف يسأؿ الثقات عنهم".1
ادلطلب الثاين :حكم استقاللية القضاء
إذا كاف استقبلؿ القاضي حق لو ،مصدره الشرع ،فػإف ىػذا ا٢بػق يف جػذكره كأصػولو ىػو كاجػب خػرعي علػى
القاضػي ،ال ٯبػػوز لػو التنػػازؿ عليػو كلػػو ٗبحػض إرادتػػو ،كمػػن مث ٰبػق لػػو أف يػرفض التػػدخل يف خػؤكف عملػػو القضػػائي
حػػٌب ال يتعػػرض لسػػصط هللا كغضػػبو ،فهػػو كحػػده مػػن سيحاسػػب علػػى مسػػؤكليتو ،كال طاع ػ ٤بصلػػوؽ يف معصػػي
ا٣بالق .2كلذلك فهو ملزمػا أف يصػدر أحكامػو كفػق خػرع هللا ،كٗبػا أراه هللا ،قػاؿ تعػاُف { :إً َّان أىنٍػزلٍنػا إًلىي ى ً
ػاب
ى ٍ
ػك الٍكت ى
ً
ً
ػْب النَّػ ػ ً
اَّللي ىكال تىػتَّبًػ ػ ٍػع
اح يك ػ ػ ٍػم بىػٍيػ ػ ػنىػ يه ٍم ًٗب ػ ػػا أىنٍ ػ ػ ىػزىؿ َّ
ػاس ًٗب ػ ػػا أىر ىاؾ َّ
ًاب ٍ٢بىػ ػ ًٌػق لػ ػػتى ٍح يك ىم بى ػ ػ ٍ ى
اَّللي}[النسػ ػػاء .]105:كقػ ػػاؿ {:ىكأىف ٍ
أ ٍىىواءى يى ٍم}[ا٤بائػدة ،]49:كلػذلك منػع الفقهػاء أف يشػَبط علػػى القاضػي يف توليػو منصػب القضػاء أف ٰبكػم ٗبػػذىب
بعينػػو ،فنقػػل ابػػن فرحػػوف عػػن الشػػيخ أيب بكػػر الطرطوخػػي 3يف القاضػػي يوليػػو اإلمػػاـ القضػػاء كيشػػَبط عليػػو أف ال
ٰبكم إال ٗبذىب إماـ معْب فقاؿ" :العقد ابطل كالشرط ابطػل" كعلػل ذلػك أبف "ىػذا خػرط ينػايف مقتضػى العقػد،
فإف العقد يقتضي أف ٰبكم اب٢بق عنده ،كىذا الشرط قد حجره عليو ،كاقتضى أف ٰبكم ٗبذىب إمامو كإف ابف لو
ا٢بق يف سواه" .4كىي مسأل ال خبلؼ فيها كما قاؿ ابن قدام " :كال ٯبوز أف يقلد القضاء لواحد على أف ٰبكػم
ٗبذىب بعينو .كىذا مذىب الشافعي .كَف أعلم فيػو خبلفػا؛ ألف هللا تعػاُف قػاؿ{ :فػاحكم بػْب النػاس اب٢بػق}[ص:
 .]26كا٢بػػق ال يتعػػْب يف مػػذىب ،كقػػد يظهػػر لػػو ا٢بػػق يف غػػّب ذلػػك ا٤بػػذىب .فػػإف قلػػده علػػى ىػػذا الشػػرط ،بطػػل
الشرط".5
كقاؿ ابن أيب ٝبرة 6يف "إقليد التقليد"" :كمن كاف ال يقضي إال ٗبا أمره بو من كاله فليس بقاض على ا٢بقيق ".7

 -1تبصرة ا٢بكاـ يف أصوؿ األقضي كمناىج األحكاـ .87/1
 -2ينظر نظاـ القضاء يف الشريع اإلسبلمي ص .72-71

 -3ىو أبو بكر دمحم بن الوليد بن دمحم بن خلف األندلسي الطرطوخي ،كطرطوخ  :ىي آخر حد ا٤بسلمْب من مشاِف األندلس ،الفقيو ا٤بالكي الزاىد ،عاَف
اإلسكندري  ،ا٤بعركؼ اببن أيب رندق ؛ صحب أاب الوليد الباجي كأخذ عنو مسائل ا٣ببلؼ ك٠بع منو ،ك٠بع ابلبصرة "سنن أيب داكد" من أيب علي التسَبم،
ك٠بع ببغداد من قاضيها أيب عبد هللا الدامغآف ،كرزؽ هللا التميمي ،كأيب عبد هللا ا٢بميدم ،كآخرين .كتفقو أيضا عند أيب بكر الشاخي ،كنزؿ بيت ا٤بقدس
مدة ،كٙبوؿ إُف الثغر ،كٚبرج بو أئم  ،تويف ابإلسكندري يف ٝبادل األكُف سن عشرين كٟبس مائ  .ينظر سّب أعبلـ النببلء لشمس الدين أيب عبد هللا دمحم
بن أٞبد الذىيب (ت748 :ىػ) ،دار ا٢بديث -القاىرة ،طبع 1427 :ىػ2006-ـ ،رقم  353/14 ،4708كما بعدىا.

 -4ينظر تبصرة ا٢بكاـ يف أصوؿ األقضي كمناىج األحكاـ .24/1
 -5ا٤بغِب البن قدام أليب دمحم موفق الدين عبد هللا بن أٞبد بن دمحم بن قدام ا١بماعيلي ا٤بقدسي مث الدمشقي ا٢بنبلي ،الشهّب اببن قدام
ا٤بقدسي (ت620 :ىػ) ،مكتب القاىرة ،بدكف طبع .93/10 ،
 -6ىو أبو العباس ،أٞبد بن عبد ا٤بلك بن موسى بن أيب ٝبرة األموم موالىم ،ا٤برسي ،ا٤بالكي٠ ،بع :أابه ،كأاب بكر بن أيب جعفر ،كىشاـ
بن أٞبد ،كانفرد يف زمانو إبجازة اإلماـ أيب عمرك الدآف ،كأجار لو أيضا أبو عمر بن عبد الرب ،تويف سن ثبلث كثبلثْب كٟبس مائ  .ينظر سّب
أعبلـ النببلء رقم .475/14 ،4850
 -7تبصرة ا٢بكاـ يف أصوؿ األقضي كمناىج األحكاـ .25/1
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كتبْب لػو أنػو كػاف خطػأ ،فلػو
كيندرج يف ىذه ا٤بسأل نقض حكم القاضي ،فإذا قضى القاضي ٕبكم يف قضي ٌ
أف ينقضو ،كقد عقد ابن فرحوف للمسأل فصبل خاصا ك٠بو ب "فصل يف نقػض القاضػي أحكػاـ نفسػو" قػاؿ فيػو:
"كلو ذلك إف ظهر لو ا٣بطأ" كساؽ أقواؿ الفقهاء يف ا٤بسأل  .1كعند الشافعي "إذا حكػم ابجتهػاده مث ابف خػبلؼ
نص الكتاب أك السن أك اإلٝباع أك قياس جلي نقضو ىو كغّبه".2
أمػػا إذا كػػاف حكػػم القاضػػي اجتهػػاداي فلػػيس لػػو نقضػػو ابجتهػػاد جديػػد يف ا٤بسػػأل ال ىػػو كال غػػّبه ،قػػاؿ ابػػن
قدام " :كأما إذا تغّب اجتهاده من غّب أف ٱبػالف نصػا كال إٝباعػا ،أك خػالف اجتهػاده اجتهػاد مػن قبلػوَ ،ف ينقضػو
٤بصالفتو؛ ألف الصحاب  -رضي هللا عنهم  ،-أٝبعوا على ذلك ،فػإف أاب بكػر حكػم يف مسػائل ابجتهػاده ،كخالفػو
عم ػػر ،كَف ي ػػنقض أحكام ػػو كعل ػػي خ ػػالف عم ػػر يف اجته ػػاده ،فل ػػم ي ػػنقض أحكام ػػو ،كخالفهم ػػا عل ػػي ،فل ػػم ي ػػنقض
أحكامهما ،فإف أاب بكر سول بْب الناس يف العطاء ،كأعطػى العبيػد ،كخالفػو عمػر ،ففاضػل بػْب النػاس ،كخالفهمػا
علي فسول بْب الناس كحرـ العبيد ،كَف ينقض كاحد منهم ما فعلػو مػن قبلػو" .3كركم عػن عمػر بػن ا٣بطػاب رضػي
هللا عنو أنو أخرؾ اإلخوة من األب كاألـ (األخقاء) مع اإلخوة من األـ يف الثلػث ،فقػاؿ لػو رجػل :قضػيت يف ىػذا
عاـ أكؿ بغّب ىذا ،قاؿ " :كيف قضيت؟ " قاؿ :جعلتو لئلخوة من األـ ،كَف ٘بعل لئلخػوة مػن األب كاألـ خػيئا،
قاؿ" :تلك على ما قضينا ،كىذا على ما قضينا" ،4كَف يَباجع عن ا٢بكم األكؿ .كا٢بكم من ذلك:
 اسػػتقرار األحكػػاـ ،ألنػػو إف جػػاز ذلػػك "يػػؤدم إُف نقػػض ا٢بكػػم ٗبثلػػو ،كىػػذا يػػؤدم إُف أف ال يثبػػت ا٢بكػػمأصبل؛ ألف ا٢باكم الثآف ٱبالف الذم قبلو ،كالثالث ٱبالف الثآف ،فبل يثبت حكم".5
 كثوؽ الناس ابألحكاـ ،كإهناء ا٣بصومات ،كقطع الطريق على حكاـ السوء الػذين قػد يتػذرعوف ابالجتهػادلنقض أحكامهم أك لنقض أحكاـ غّبىم كىم يف ا٢بقيق يريدكف ٧باابة من يكوف النقض ٤بصلحتهم.6
ادلطلب الثالث :ضماانت استقالؿ القضاء:
إذا كاف ا٥بدؼ من استقبلؿ القضاء ىو ٙبقيػق العػدؿ كنشػر السػلم كاألمػن يف اجملتمػع ،فإنػو ٯبػب ٞبايتػو مػن
عبث العابثْب كظلم الظا٤بْب ،كإف أخطر مػا يهػدد اسػتقبللي القضػاء ىػو تػدخل السػلط التنفيذيػ  ،فكػاف البػد مػن
ضماانت ٢بماي القضاء من التدخل ،حٌب ٰبافظ على نزاىتو كاستقبلليتو ،كمن أٮبها:

 -1نفسو .80/1
 -2مغِب ا﵀تاج إُف معرف معآف ألفاظ ا٤بنهاج لشمس الدين ،دمحم بن أٞبد ا٣بطيب الشربيِب الشافعي (ت977 :ىػ) ،دار الكتب العلمي ،
ط 1415 /1ىػ1994 -ـ . 293 /6 ،كهناي ا﵀تاج إُف خرح ا٤بنهاج لشمس الدين دمحم بن أيب العباس أٞبد بن ٞبزة خهاب الدين الرملي
(ت1004 :ىػ) ،دار الفكر ،بّبكت ،طبع 1404 :ىػ1984/ـ.258/8 ،
 -3ا٤بغِب .51/10
 -4أخرجو البيهقي يف السنن الكربل :كتاب آداب القاضي ،ابب من اجتهد من ا٢بكاـ  ،مث تغّب اجتهاده  ،أك اجتهاد غّبه فيما يسوغ فيو
االجتهاد رقم  .20374كالدارمي يف السنن :كتاب العلم ،ابب الرجل يفٍب ابلشيء مث يرل غّبه رقم  .671قاؿ ا﵀قق :إسناده جيد.
 -5ا٤بغِب البن قدام .52/10
 -6نظاـ القضاء يف الشريع اإلسبلمي ص .268

جملة املدونة :الصية اخلامصة ،العدد املسدوج ( ،)71- 71حمرو ٍ7441ـ /أكتوبر 1171و

413

 -1احلياد :كىو أىم عنصػر يف اسػتقبلؿ القضػاء ،كمعنػاه :أف ينػأل القاضػي ابلقضػاء عػن التحيػز لفريػق ،أك

٣بصػم دكف آخػر ،كبعيػدا عػن األىػواء كا٤بيػوالت السياسػي  ،كغّبىػا مػن ا٤بػؤثرات .فػإف ا٫بيػاز القاضػي يفقػد القضػػاء
استقبلليتو.1

كقد دلت نصوص كثّبة على ىذه الضمان  ،منها :قولو تعاُف { :اي أىيػها الَّ ًذين آمنيػوا يكونػيوا قىػ َّػو ًام ً ً ً
ى
ى
ى ى
ْب ابلٍق ٍسػط يخ ىػهداءى
و
ً
ً
ًً
ً
ْب}[النسػػاء ،]135:كقولػػو تعػػاُف { :ىكال ىٍٯب ػ ًرىمنَّ يك ٍم ىخػػنىآ يف قى ػ ٍػوـ ىعلػػى أىالَّ تىػ ٍعػػدليوا
ََّّلل ىكلىػ ٍػو ىعلػػى أىنٍػ يفس ػ يك ٍم أى ًك الٍوالػ ىػديٍ ًن ىك ٍاألىقٍػىربً ى
اَّلل خبً ً
ٍاع ًدليوا يىو أىقٍػرب لًلتَّػ ٍقول كاتػَّ يقوا َّ ً
كد إً َّان ىج ىع ٍلنى ى
ػاؾ ىخلًي ىفػ ن
ػّب ٗبػا تىػ ٍع ىمليو ىف}[ا٤بائػدة .]8:كقولػو عػز كجػل { :ىاي ىد ياك ي
ى ىي
اَّللى إ َّف َّى ى ه
ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
ً
ًيف ٍاأل ٍىر ً
اَّلل}[ص.]26:
ك ىع ٍن ىسب ًيل َّ
ْب النَّاس اب ٍ٢بى ٌق ىكىال تىػتَّب ًع ا ٍ٥بىىول فىػييضل ى
اح يك ٍم بػى ٍ ى
ض فى ٍ
كمن السن حػديث ا٤بػرأة ا٤بصزكميػ الػٍب سػرقت ،كأرادت قػريش أف يتشػفعوا ٥بػا عنػد رسػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،فكلمػو يف ذلػك
أسام ًحب رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم ،فقاؿ لو رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم" :أتشفع يف ح ٌد من حدكد هللا؟" ،مث
ضل من كاف قػبلكم أهنػم كػانوا إذا سػرؽ الشػريف تركػوه ،كإذا سػرؽ الضػعيف فػيهم
قاؿ فصطب فقاؿ" :اي أيها الناس :إ٭با ٌ
أقاموا عليو ا٢بد ،كأٔفي هللا لو أف فاطم بنت دمحم سػرقت لقطعػت يػدىا" كيف ركايػ " :إ٭بػا ىلػك الػذين مػن قػبلكم أهنػم كػانوا
إذا سػػرؽ فػػيهم الشػريف تركػػوه ،كإذا سػػرؽ الضػػعيف فػػيهم أقػػاموا عليػػو ا٢بػػد ،كالػػذم نفػػس دمحم بيػػده لػػو أف فاطمػ بنػػت دمحم
سرقت لقطعت يدىا".2
رفعن
كيف حػػديث أـ سػػلم اهنع هللا يضر قالػػت :قػػاؿ رسػػوؿ هللا صػػلى هللا عليػػو كسػػلم" :مػػن ابتلػػي ابلقضػػاء بػػْب النػػاس ،فػػبل يػ ٌ
صوتو على أحد ا٣بصوـ ما ال يرفع على اآلخر" .3كيف ركاي " :فليعدؿ بينهم يف ٢بظو كإخارتو كمقعده".4
فهذه النصوص ،كغّبىا ،أصل يف استقبللي القضاء كحياده.
كقد ذكرت لنا كتب التاريخ اإلسبلمي كيف كاف القاضي يف ٦بلس قضائو ٧بَبما مهيبا ال أتخذه يف ا٢بق لوم الئم،
يسوم بْب األمّب كا٢بقّب ،كبْب الشريف كالوضيع ،كمن ذلك:
أنو دخل األخعث بػن قػيس علػى القاضػي خػريح يف ٦بلػس ا٢بكومػ فقػاؿ خػريح :مرحبػا كأىػبل كسػهبل بشػيصنا
كسيدان ،كأجلسو معو ،فبينما ىو جالس معو إذ دخل رجل يتظلم من األخعث فقاؿ لو خريح :قػم فػاجلس ٦بلػس ا٣بصػم
ككلم صاحبك ،فقاؿ بل أكلمو يف ٦بلسي فقاؿ لو :لتقومن أك آلمرف من يقيمك ،فقاـ امتثاال ألمر القضاء.5

 -1ينظر استقبلؿ القضاء لفاركؽ الكيبلٓف ،ا٤بركز العريب للمطبوعات ،ط 1999/2ـ ،ص  .30كالقضاء يف اإلسبلـ للدكتور دمحم أيب فارس
ص .89
 -2أخرجو البصارم يف :كتاب ا٢بدكد ،ابب ا٢بدكد رقم  .6405كمسلم يف :كتاب ا٢بدكد ،ابب قطع السارؽ الشريف كغّبه رقم .1688
 -3أخرجو الدارقطِب يف السنن :كتاب يف األقضي كاألحكاـ ،رقم  ، 4466كالبيهقي يف السنن الكربلٝ :باع أبواب ما على القاضي يف
ا٣بصوـ كالشهود ،ابب إنصاؼ ا٣بصمْب يف ا٤بدخل عليو  ،كاالستماع منهما ،كاإلنصاؼ لكل كاحد منهما حٌب تنفد حجتو ،كحسن اإلقباؿ
عليهما رقم  .20459كقاؿ :ىذا إسناد فيو ضعيف.
 -4أخرجو البيهقي يف السنن الكربلٝ :باع أبواب ما على القاضي يف ا٣بصوـ كالشهود ،ابب إنصاؼ ا٣بصمْب يف ا٤بدخل عليو ،كاالستماع
كضعفو األلبآف يف :ضعيف ا١بامع الصغّب
منهما ،كاإلنصاؼ لكل كاحد منهما حٌب تنفد حجتو ،كحسن اإلقباؿ عليهما رقم ٌ .20458
كزايدتو ،أخرؼ على طبعو :زىّب الشاكيش ،طبع ا٤بكتب اإلسبلمي ،رقم .5321
 -5العقد الفريد أليب عمر ،خهاب الدين أٞبد بن دمحم بن عبد ربو ابن حبيب ابن حدير بن ساَف ا٤بعركؼ اببن عبد ربو األندلسي
(ت328:ىػ) ،دار الكتب العلمي – بّبكت ،ط  1404 /1ىػ.82/1 ،
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ككتب ا٤بنصور إُف سوار بن عبد هللا قاضي البصرة :انظر األرض الػٍب ٚباصػم فيهػا فػبلف القائػد كفػبلف التػاجر
فادفعها إُف القائػد ،فكتػب إليػو سػوار :إف البينػ قػد قامػت عنػدم أهنػا للتػاجر ،فلسػت أخرجهػا مػن يػده إال ببينػ ،
فكتب إليو ا٤بنصور :كهللا الذم ال إلػو إال ىػو لتػدفعنها إُف القائػد ،فكتػب إليػو سػوار :كهللا الػذم ال إلػو إال ىػو ال
عدال ،كصار قضايت تردٓف إُف ا٢بق.1
أخرجتها من يد التاجر إال ٕبق ،فلما جاءه الكتاب قاؿ :مؤلاها كهللا ن
فهػػذه أمثل ػ حي ػ  ،كغّبىػػا كثػػّب ،تػػدؿ أف القاضػػي يف اإلسػػبلـ كػػاف يتمتػػع بشصصػػي معنوي ػ قوي ػ ٛبكنػػو مػػن
يبسط العدؿ بْب الناس ،بكل حياد ،حٌب كلو كاف األمر يتعلق اب٣بليف .
 -2حرية الرأي واالجتهاد :كتعِب قدرة القاضػي علػى اسػتنباط ا٢بكػم كالوصػوؿ إُف ا٢بػق كالعػدؿ دكف أتثػّب
مػػن أم جه ػ  ،ف ػبل ٲبكػػن للقاضػػي أف ينجػػز مهمتػػو بشػػكل صػػحيح يف ظػػل التسػػلط كالػػتحكم .كقػػد رأينػػا مػػا قالػػو
الفقهاء من أنو ال يليق ابلقاضي أف يقلد غّبه يف ا٢بكم.
كقد خجع اإلسبلـ ا٢باكم على االجتهاد يف استنباط ا٢بكم من أجل ٙبقيق العدؿ ،يدؿ على ذلك:
حديث معاذ بن جبل ٤با أراد النيب صلى هللا عليو كسلم أف يبعثو إُف اليمن قاضيا قاؿ لػو" :كيػف تقضػي إذا
عرض عليك القضاء؟ ،قاؿ :أقضي بكتاب هللا .قاؿ :فإف َف ٘بد يف كتاب هللا؟ قاؿ :أقضي بسن رسوؿ هللا صلى
هللا عليو كسلم .قاؿ :فإف َف ٘بد يف سن رسػوؿ هللا؟ قػاؿ :أجتهػد رأيػي كال آلػو ،قػاؿ :فضػرب رسػوؿ هللا صػلى هللا
عليو كسلم صدره كقاؿ" :ا٢بمد ﵁ الذم كفق رسوؿ رسوؿ هللا صلى هللا عليو كسلم ٤با يرضي رسوؿ هللا".2
كحديث عمرك بن العػاص هنع هللا يضر أنػو ٠بػع رسػوؿ هللا صػلى هللا عليػو كسػلم يقػوؿ" :إذا حكػم ا٢بػاكم فاجتهػد مث
3
أصاب ،فلو أجراف .كإذا حكم فاجتهد ،مث أخطأ ،فلو أجر"
كاألفضل أف يكوف االجتهػاد ٝباعيػا ،فإنػو أقػرب للصػواب ،كيف ا٢بػديث أف عليػا بػن أيب طالػب سػأؿ النػيب
صػػلى هللا عليػػو كسػػلم :األمػػر ينػػزؿ بنػػا َف ينػػزؿ فيػػو قػػرآف كَف ٛبػػض فيػػو منػػك سػػن ؟ قػػاؿ" :أٝبعػوا لػػو العػػا٤بْب" أك قػػاؿ
"العابدين من ا٤بؤمنْب" ،فاجعلوه خورل بينكم كال تقضوا فيو برأم كاحد.4
 -3اإلرادة ادلطلق ػ ػػة :كتتجلػ ػػى يف عػ ػػدـ تػ ػػدخل ا٢بػ ػػاكم (الس ػ ػػلط التنفيذي ػ ػ ) يف القضػ ػػاء أبم خػ ػػكل م ػ ػػن
األخػػكاؿ ،بػػل ك١بػػوء ا٢بكػػاـ أنفسػػهم للقضػػاء ،كخضػػوعهم ألحكامػػو كسػػائر النػػاس ،كقبػػو٥بم ابألحكػػاـ الصػػادرة
ضػػدىم ،منفػػذين ٥بػػا طػػائعْب .كقػػد حفظػػت لنػػا كتػػب السػػّب كالتػػاريخ ٭بػػاذج انصػػع يف ىػػذا اجملػػاؿ ،فهػػؤالء ا٣بلفػػاء
 -1اتريخ ا٣بلفاء لعبد الرٞبن بن أيب بكر ،جبلؿ الدين السيوطي (ت911 :ىػ)ٙ ،بقيق ٞبدم الدمرداش ،مكتب نزار مصطفى الباز ،ط /1
1425ىػ2004ـ.197 ،
 -2أخرجو أبو داكد يف السنن يف :كتاب األقضي  ،ابب اجتهاد الرأم يف القضاء رقم  .3592كأٞبد يف ا٤بسند :حديث معاذ بن جبل،
 ،382/36رقم  . 22061قاؿ خعيب األرنؤكط :إسناده ضعيف .كقاؿ ا٣بطيب البغدادم :رجالو معركفوف ابلثق  ،على أف أىل العلم قد
تقبلوه كاحتجوا بو ،فوقفنا بذلك على صحتو عندىم ،ينظر الفقيو كا٤بتفقو أليب بكر أٞبد بن علي بن اثبت بن أٞبد بن مهدم ا٣بطيب
البغدادم (ت463 :ىػ)ٙ ،بقق أيب عبد الرٞبن عادؿ بن يوسف الغرازم ،دار ابن ا١بوزم – السعودي  ،ط 1421 /2ىػ.471/1 ،
 -3صحيح البصارم :كتاب االعتصاـ ،ابب أجر ا٢باكم إذا اجتهد فأصاب أك أخطأ رقم  . 7352كمسلم يف كتاب األقضي  ،ابب بياف
أجر ا٢باكم إذا اجتهد فأصاب ،أك أخطأ رقم .1716
 -4أخرجو ابن عبد الرب يف :جامع بياف العلم كفضلو :ابب اجتهاد الرأم على األصوؿ عند عدـ النصوص يف حْب نزكؿ النازل رقم .1611
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الراخدين يستوكف مع الرعي يف إجراءات التقاضي ،كيطالبوا القضاة أبقصػى درجػات العػدؿ يف ا٤بسػاكاة بػْب النػاس،
كمن ذلك:
قصػ درع علػي بػػن أيب طالػب مػع النصػرآف ،فقػد ذكػر ابػػن كثػّب عػن الشػػعيب قػاؿ :كجػد علػػي بػن أيب طالػػب
درعو عند رجل نصرآف فأقبل بو إُف خريح ٱباصمو ،قاؿ :فجاء علي حػٌب جلػس جنػب خػريح كقػاؿ :اي خػريح لػو
كػػاف خصػػمي مسػػلما مػػا جلسػػت إال معػػو ،كلكنػػو نص ػرآف كقػػد قػػاؿ رسػػوؿ هللا صػػلى هللا عليػػو كسػػلم" :إذا كنػػتم
كإايىػػم يف طريػػق فاضػػطركىم إُف مضػػايقو ،كصػػغركا هبػػم كمػػا صػػغر هللا هبػػم مػػن غػػّب أف تطغػوا" مث قػػاؿ :ىػػذا الػػدرع
درعػػي كَف أبػػع كَف أىػػب ،فقػػاؿ خ ػريح للنص ػرآف :مػػا تقػػوؿ فيمػػا يقػػوؿ أمػػّب ا٤بػػؤمنْب؟ فقػػاؿ النص ػرآف :مػػا الػػدرع إال
درعي كما أمّب ا٤بؤمنْب عندم بكاذب ،فالتفت خريح إُف علي فقاؿ :اي أمّب ا٤بؤمنْب ىل من بينػ ؟ فضػحك علػي
كقاؿ أصاب خريح ،ماِف بين  ،فقضى هبا خريح للنصرآف ،قاؿ فأخذه النصرآف كمشى خطا مث رجع فقػاؿ :أمػا أان
فأخػػهد أف ىػػذه أحكػػاـ األنبيػػاء ،أمػػّب ا٤بػػؤمنْب يػػدنيِب إُف قاضػػيو يقضػػي عليػػو ،أخػػهد أف ال إلػػو إال هللا كأخػػهد أف
دمحما عبػده كرسػولو ،الػدرع كهللا درعػك اي أمػّب ا٤بػؤمنْب اتبعػت ا١بػيش كأنػت منطلػق إُف صػفْب فصرجػت مػن بعػّبؾ
األكرؽ .فقاؿ :أمػا إذ أسػلمت فهػي لػك ،كٞبلػو علػى فػرس" .1كيف اتريػخ ا٣بلفػاء أنػو كجػده عنػد يهػودم بػدال مػن
نصػرآف ،كفيػو أف خػػرٰبا قػاؿ :ألػػك بينػ اي أمػػّب ا٤بػؤمنْب؟ قػاؿ :نعػػم ،قنػرب كا٢بسػػن يشػهداف أف الػػدرع درعػي ،فقػػاؿ
خريح خهادة االبن ال ٘بوز لػؤلب ،فقػاؿ علػي :رجػل مػن أىػل ا١بنػ ال ٘بػوز خػهادتو؟ ٠بعػت رسػوؿ هللا صػلى هللا
عليػػو كسػػلم يقػػوؿ" :ا٢بسػػن كا٢بسػػْب سػػيدا خػػباب أىػػل ا١بن ػ " .فقػػاؿ اليهػػودم :أمػػّب ا٤بػػؤمنْب قػػدمِب إُف قاضػػيو
كقاض ػػيو قض ػػى علي ػػو ،أخ ػػهد أف ى ػػذا ى ػػو ا٢ب ػػق كأخ ػػهد أف ال إل ػػو إال هللا كأخ ػػهد أف دمحما رس ػػوؿ هللا ،كإف ال ػػدرع
درعك.2
كٚباصػم أمػّب ا٤بػػؤمنْب عمػر بػػن ا٣بطػاب رضػػي هللا عنػو مػػع الصػحايب ا١بليػػل أيب بػن كعػػب يف ملكيػ بسػػتاف،
فح َّكما زيد بن اثبت ،فأتياه يف منزلو ،فلما دخبل عليو ،قاؿ لو عمر :جئنػاؾ لتقضػي بيننػا ،كيف بيتػو يػؤتى ا٢بكػم.
ى
ػرت اي زي يػد يف أكؿ قضػائك ،كلكػػن
فتنحػى لػو زيػد عػػن صػدر فراخػو ،فقػاؿ :ىاىنػػا اي أمػّب ا٤بػؤمنْب .فقػاؿ عمػػر :ج ى
أجلسِب مع خصمي .فجلسػا بػْب يديػو .فػادعى أيب كأنكػر عمػر .فقػاؿ زيػد أليب :أع ً
ػف أمػّب ا٤بػؤمنْب مػن اليمػْب،
ي
كرجل من عرض
كما كنت ألسأ٥با ألحد غّبه .فحلف عمر .مث حلف عمر ال يي ي
عمر ه
درؾ زي هد القضاءى حٌب يكوف ي
ا٤بسػػلمْب عنػػده سػواء .3كذكػػر ابػػن قدامػ أف عمػرا قػػاؿ لزيػػد :ات﵁ إف زلػػت ظا٤بػػا ،السػػبلـ عليػػك اي أمػػّب ا٤بػػؤمنْب.
ىاىنػػا اي أمػػّب ا٤بػػؤمنْب .أعػػف أمػػّب ا٤بػػؤمنْب .إف كػػاف ِف حػػق اسػػتحققتو بيميػػِب ،كإال تركتػػو ،كهللا الػػذم ال إلػػو إال
ىو ،إف النصل لنصلي ،كما أليب فيها حق .مث أقسم عمر :ال يصيب زيد كجػو القضػاء حػٌب يكػوف عمػر كغػّبه مػن

 -1البداي كالنهاي أليب الفداء إ٠باعيل بن عمر بن كثّب القرخي البصرم مث الدمشقي (ت774 :ىػ)ٙ ،بقيق علي خّبم ،دار إحياء الَباث
العريب ،ط 1408 /1ىػ 1988 -ـ.5/6 ،
 -2اتريخ ا٣بلفاء للسيوطي ص .142
 -3عصر ا٣ببلف الراخدة ٧ -باكل لنقد الركاي التارٱبي كفق منهج ا﵀دثْب ألكرـ بن ضياء العمرم ،مكتب العبيكاف ،ص .162-161
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الناس عنده سواء .فلما خرجا كىب النصل أليب ،فقيل لػو :اي أمػّب ا٤بػؤمنْب ،فهػبل كػاف ىػذا قبػل أف ٙبلػف؟ قػاؿ:
خفت أف أترؾ اليمْب ،فتصّب سن  ،فبل ٰبلف الناس على حقوقهم.1
كساكـ عمر بن ا٣بطاب بفرس فركبو ليجربو فعطب ،فقاؿ لصاحبو خذ فرسك .فأِب الرجػل ،فاحتكمػا إُف
خريح ،فقاؿ خريح :اي أمّب ا٤بؤمنْب خذ ما ابتعت أك يرٌد كما أخذت .فقػاؿ عمػر :كىػل القضػاء إال ىكػذا؟ فبعثػو
إُف الكوف قاضيا ،ككاف يتعاىده ابلرسائل الٍب ٙبتوم على توجيهات ابلقضاء كطرقو.2
كىنػػا ٯبػػدر بنػػا أف ننػػوه هبػػذه الرسػػال القضػػائي الػػٍب أرسػػلها عمػػر بػػن ا٣بطػػاب إُف أيب موسػػى األخػػعرم ال ػواِف
ابلبصػػرة ،كالػػٍب تعػػرب ٕبػػق عػػن إرادة سياسػػي حقيقي ػ اهػػدؼ إُف اسػػتقبللي القضػػاء ،كتعزيػػز مكان ػ القضػػاة ،فيقػػوؿ
فيها" :أما بعد فإف القضػاء فريضػ ٧بكمػ كسػن متبعػ  ،فػافهم إذا أدِف إليػك .فإنػو ال ينفػع تكلػم ٕبػق ال نفػاذ لػو،
كآس بْب االثنْب يف ٦بلسك ككجهك حٌب ال يطمع خريف يف حيفك كال ٱبػاؼ ضػعيف مػن جػورؾ ،الفهػم الفهػم
فيمػػا يػػتلجلج يف صػػدرؾ كيشػػكل عليػػك مػػا َف ينػػزؿ يف الكتػػاب كَف ٘بػػر بػػو سػػن  ،كاعػػرؼ األخػػباه كاألمثػػاؿ ،مث قػػس
األمػػور بعضػػها بػػبعض فػػانظر أقرهبػػا إُف هللا كأخػػبهها اب٢بػػق فاتبعػػو كاعمػػد إليػػو ،ال ٲبنعػػك قضػػاء قضػػيتو ابألم ػػس
راجعت فيو نفسك كىديت فيو لرخدؾ .فإف مراجع ا٢بػق خػّب مػن التمػادم يف الباطػل ،ا٤بسػلموف عػدكؿ بعضػهم
على بعض إال ٦بلودا أك ٦براب عليو خهادة زكر ،أك ظنينا يف كالء أك قراب  ،كاجعل ٤بن ادعى حقا غائبػا أمػدا ينتهػي
إليو ،أك بين عادل فإنو أثبت للحج كأبلغ يف العػذر ،فػإف أحضػر بينػ علػى ذلػك األجػل أخػذ ٕبقػو .كإال كجهػت
عليو القضاء .البين على مػن ادعػى كاليمػْب علػى مػن أنكػر ،إف هللا تعػاُف تػوُف مػنكم السػرائر كدرأ عػنكم الشػبهات
كإايؾ كالغلق كالضجر كالتأذم ابلبأس كالتنكر للصصم يف ٦بالس القضاء الٍب يوجب هللا فيها األجػر ،كٰبسػن منهػا
الذخر .من حسنت نيتو كخلصت فيما بينو كبْب هللا كفاه هللا مػا بينػو كبػْب النػاس ،كالصػلح جػائز فيمػا بػْب النػاس
إال ما أحل حراما أك حرـ حبلال ،كمن تزين للناس ٗبا يعلم هللا منو غّب ذلػك خػأنو هللا ،فمػا ظنػك بثػواب غػّب هللا
يف عاجل دنيا كآجل آخره كالسبلـ".3

 -4احلصانة اإلؽلانية :كمعناىا استحضػار الرقابػ اإلالىيػ كا١بػزاء األخػركم (الثػواب كالعقػاب) ،كمػا كرد مػن

أدل يف القاضي العادؿ ،كالقاضػي ا١بػائر ،حػٌب ال ٱبضػع القاضػي ألم أتثػّب كيفمػا كػاف ،4كتعتػرب ىػذه الركيػزة أىػم
ضمان السػتقبلؿ القضػاة ،فالبعػد األخبلقػي كالعقػدم ،كتنميػ الػوازع الػديِب ىػو ا﵀ػدد كالػركن األسػاس للقضػاء يف
اإلسػػبلـ ،لػػيس فقػػط ابلنسػػب للقضػػاة ،بػػل حػػٌب ابلنسػػب للصصػػوـ ،لػػذلك ينبغػػي أف يػػذكركا اب١بػزاء األخػػركم ،ففػػي
حديث أـ سلم رضي هللا عنها أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ« :إ٭با أان بشر ،كإنو أيتيِب ا٣بصم ،فلعل بعضكم أف يكػوف

 -1ا٤بغِب البن قدام .72/10
 -2عصر ا٣ببلف الراخدة ٧ -باكل لنقد الركاي التارٱبي كفق منهج ا﵀دثْب ألكرـ بن ضياء العمرم ص .162
 -3تبصرة ا٢بكاـ يف أصوؿ األقضي كمناىج األحكاـ  .31-30/1كالفقو اإلسبلمي القضاء كا٢بسب لعلي عبد القادر ،ص .67-66
 -4ينظر استقبلؿ القضاء لفاركؽ الكيبلٓف ص .85
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أبلػػغ مػػن بعػػض ،فأحسػػب أنػػو صػػادؽ فأقضػػي لػػو بػػذلك ،فمػػن قضػػيت لػػو ٕبػػق مسػػلم ،فإ٭بػػا ىػػي قطع ػ مػػن النػػار
1
فليأخذىا أك ليَبكها»
 -5إغنػػاء القضػػاة وسػػد كفػػايتهم :كذلػك برفػػع ركاتػػبهم ٗبػػا ٰبقػػق ٥بػم الكفايػ  ،كيلػػيب حاجػػااهم ،كٲبػػنعهم مػػن
الطمع كالتطلع إُف ما يف أيدم الناس ،كٯبعلهم يشعركف ابلكرام كا٥بيب أماـ الناس ،فقػد كتػب عمػر هنع هللا يضرٌ إُف معػاذ
بػن جبػل كإُف أيب عبيػدة بػن ا١بػراح رضػي هللا عنهمػا ،حػْب بعثهمػا إُف الشػاـ" :انظػرا رجػاال مػن صػا٢بي القػوـ مػػن
قبلكم ،فاستعملوىم على القضاء ،كأكسعوا عليهم كارزقوىم كاكفوىم من ماؿ هللا" .2كاستعمل زيػد بػن اثبػت علػى
القضػاء ،كفػرض لػػو رزقػا .كرزؽ خػػرٰبا يف كػل خػػهر مائػ درىػم .كبعػػث إُف الكوفػ عمػػارا كعثمػاف بػػن حنيػف كابػػن
مسعود ،كرزقهم كل يوـ خاة؛ نصفها لعمار كنصفها البن مسعود كعثماف.3
 -6األىلية العلمية :فإذا كاف ال ٯبوز للقاضي أف يقلد مذىبا معينا ،كما بينٌا ،فإف ذلك يعِب ابلضػركرة أف
يكػػوف القاضػػي ٦بتهػػدا ،لػػو ملكػ علميػ ٛبكنػػو مػػن اسػػتنباط األحكػػاـ الشػػرعي يف القضػػااي كالنػوازؿ ا٤بعركضػ عليػػو،
كلػػذلك اخػػَبط الفقهػػاء فػػيمن يتػػوُف منصػػب القضػػاء أف يكػػوف مػػن أىػػل االجتهػػاد ،4حػػٌب يطمػػئن ا٣بصػػوـ ٢بكػػم
القاضي .كقد أصبح اليوـ العمل القضائي عمبل ٚبصصيا ،فلم يعد ىذا اإلخكاؿ مطركحا.
فهػػذه بعػػض الضػػماانت أك األسػػس الػػٍب تسػػهم يف اسػػتقبللي القضػػاء كنزاىتػػو ،تػػدؿ كال خػػك علػػى أسػػبقي
ا٢بضارة اإلسبلمي إُف استقبللي القضاء كحريتو ،قبل أف يعرفها العاَف الغريب.
خادتة:
إف استقبللي السلط القضائي  ،من خأهنا إذا ٙبققت ،أف تسهم يف:
 نشػر األمػػن كاالسػػتقرار :ألهنػػا الضػػمان لسػػيادة القػانوف كالقضػػاء علػػى الظلػػم كالفسػػاد ،فيطمػػئن ا٤بسػػتثمركففتنمو البلد كتزدىر.
 توطيػػد دعػػائم ا٢بكػػم الراخػػد :فػػإذا كػػاف القضػػاء مسػػتقبل سػػاد العػػدؿ ،كالعػػدؿ أسػػاس ا٤بلػػك ،فػػإذا غػػابساد الظلم كحل ا٣براب.
استقبلؿ القضاء ،صار ألعوب يف أيدم ا٤بستبدين ،فى ى
 ٞبايػ ا٢بقػػوؽ كا٢بػرايت :ألف مػػن مهػػاـ القضػػاء ضػػماف حقػػوؽ األفػراد كا١بماعػػات كحػريتهم ،فػػإف َف يكػػنمستقبل ساد االستبداد ككممت األفواه.
كا٢بمد ﵁ رب العا٤بْب.


 -1أخرجو البصارم يف :كتاب األحكاـ ،ابب من قضي لو ٕبق أخيو فبل أيخذه ،فإف قضاء ا٢باكم ال ٰبل حراما كال ٰبرـ حبلال رقم
 .7181كمسلم يف :كتاب األقضي  ،ابب ا٢بكم ابلظاىر كاللحن اب٢بج رقم .1713
 -2ا٤بغِب البن قدام  .34/10كنظاـ القضاء يف الشريع اإلسبلمي ص .67-66
 -3ا٤بغِب البن قدام .34/10
 -4ينظر ا٤بغِب البن قدام  .37/10كنظاـ القضاء يف الشريع اإلسبلمي ص .248
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الئحة ادلصادر وادلراجع:
 اس ػػتقبلؿ القضػ ػاء كون ػػو ركي ػػزة م ػػن رك ػػائز ا﵀اكم ػػات العادلػ ػ  ،دراس ػ ػ مقارنػ ػ يف الق ػػانوف الوض ػػي كالش ػ ػريعاإلسبلمي للدكتور رزكار دمحم قادر٦ ،بل الرافدين للحقوؽ ،اجمللد  ،11العدد 2009/39ـ.
 اسػػتقبلؿ القضػػاء لشػريف يػػونس ،سلسػػل تعلػػيم حقػػوؽ اإلنسػػاف ،مركػػز القػػاىرة لدراسػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف-القاىرة ،ط 2007/1ـ.
 استقبلؿ القضاء لفاركؽ الكيبلٓف ،ا٤بركز العريب للمطبوعات ،ط 1999/2ـ. البدايػ كالنهايػ أليب الفػػداء إ٠باعيػػل بػن عمػػر بػػن كثػػّب القرخػي البصػػرم مث الدمشػػقي (ت774 :ى ػ)ٙ ،بقيػػقعلي خّبم ،دار إحياء الَباث العريب ،ط 1408 /1ىػ 1988 -ـ.
 اتريػػخ ا٣بلفػػاء لعبػػد الػػرٞبن بػػن أيب بكػػر ،جػػبلؿ الػػدين السػػيوطي (ت911 :ى ػ)ٙ ،بقيػػق ٞبػػدم الػػدمرداش،مكتب نزار مصطفى الباز ،ط 1425 /1ىػ2004ـ.
 اتريػخ قضػػاة األنػػدلس (ا٤برقبػ العليػػا فػػيمن يسػتحق القضػػاء كالفتيػػا) أليب ا٢بسػن علػػي بػػن عبػد هللا بػػن دمحم بػػندمحم ابن ا٢بسن ا١بذامي النباىي ا٤بالقي األندلسػي (ا٤بتػوىف٫ :بػو 792ى ػ)ٙ ،بقيػق ١بنػ إحيػاء الػَباث العػريب يف دار
اآلفاؽ ا١بديدة ،دار اآلفاؽ ا١بديدة  -بّبكت/لبناف ،ط1403/5ىػ1983 -ـ.
 تبصػػرة ا٢بكػػاـ يف أصػػوؿ األقضػػي كمنػػاىج األحكػػاـ إلب ػراىيم بػػن علػػي بػػن دمحم ،ابػػن فرحػػوف ،برىػػاف الػػديناليعمرم (ت799 :ىػ) ،مكتب الكليات األزىري  ،ط 1406/1ىػ1986 -ـ.
 ا١بامع ا٤بسند الصحيح ا٤بصتصر من أمور رسوؿ هللا صلى هللا عليػو كسػلم كسػننو كأايمػو = صػحيح البصػارم،﵀مػد بػن إ٠باعيػػل أيب عبػدهللا البصػػارم ا١بعفػيٙ ،بقيػق دمحم زىػػّب بػن انصػػر الناصػر ،دار طػوؽ النجػػاة (مصػورة عػػن
السلطاني إبضاف ترقيم ترقيم دمحم فؤاد عبد الباقي) ،ط 1422 /1ىػ .
 جامع بياف العلم كفضلو أليب عمر يوسف بن عبد هللا بػن دمحم بػن عبػد الػرب بػن عاصػم النمػرم القػرطيب (ت:463ىػ)ٙ ،بقيق أيب األخباؿ الزىّبم ،دار ابن ا١بوزم ،ا٤بملك العربي السعودي  ،ط 1414 /1ىػ1994 -ـ.
 دليل ا﵀اكم العادل ٤بنظم العفو الدكلي  ،مطبوعات منظم العفو الدكلي  ،ط 2014/2ـ. سبل السػبلـ ﵀مػد بػن إ٠باعيػل بػن صػبلح بػن دمحم ا٢بسػِب ،الكحػبلٓف مث الصػنعآف ،أيب إبػراىيم ،عػز الػدين،ا٤بعركؼ كأسبلفو ابألمّب (ت1182:ىػ) ،دار ا٢بديث ،طبع بدكف اتريخ.
ً
الس ًج ٍسػتآف
 سنن أيب داكد أليب داكد سليماف بن األخعث بن إسػحاؽ بػن بشػّب بػن خػداد بػن عمػرك األزدم ٌ(ت275 :ىػ)ٙ ،بقيق دمحم ٧بيي الدين عبد ا٢بميد ،ا٤بكتب العصري  ،صيدا – بّبكت.
 سػػنن الَبمػػذم ﵀مػػد بػػن عيسػػى بػػن ىسػ ٍػورة بػػن موسػػى بػػن الضػػحاؾ ،الَبمػػذم ،أيب عيسػػى (ت279 :ىػ ػ)،ٙبقيق كتعليق:أٞبد دمحم خاكر ،كدمحم فؤاد عبد البػاقي ،كإبػراىيم عطػوة ،خػرك مكتبػ كمطبعػ مصػطفى البػايب ا٢بلػيب
– مصر ،ط  1395 /2ىػ 1975 -ـ.
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 سػػنن الػػدارقطِب أليب ا٢بسػػن علػػي بػػن عمػػر بػػن أٞبػػد بػػن مهػػدم بػػن مسػػعود بػػن النعمػػاف بػػن دينػػار البغػػدادمالدارقطِب (ت385:ىػ) ،حققو كضبط نصو كعلق عليو :خعيب االرنؤكط ،حسػن عبػد ا٤بػنعم خػليب ،عبػد اللطيػف
حرز هللا ،أٞبد برىوـ ،مؤسس الرسال  ،بّبكت – لبناف ،ط 1424 /1ىػ 2004 -ـ.
 الس ػػنن الك ػػربل ألٞب ػػد ب ػػن ا٢بس ػػْب ب ػػن عل ػػي ب ػػن موس ػػى ا٣بي ٍس ػ ىػرٍكًجردم ا٣براس ػػآف ،أيب بك ػػر البيهق ػػي (ت:458ىػ)ٙ ،بقيق دمحم عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمي  ،بّبكت – لبنات ،ط 1424 /3ىػ 2003 -ـ.
 سػػّب أعػػبلـ النػػببلء لشػػمس الػػدين أيب عبػػد هللا دمحم بػػن أٞبػػد الػػذىيب (ت748 :ى ػ) ،دار ا٢بػػديث -القػػاىرة،طبع 1427 :ىػ2006-ـ.
 خرح السن ﵀يي السن  ،أيب دمحم ا٢بسْب بن مسعود بن دمحم بن الفراء البغػوم الشػافعي (ت516:ى ػ)ٙ ،بقيػقخعيب األرنؤكط-دمحم زىّب الشاكيش ،ا٤بكتب اإلسبلمي  -دمشق ،بّبكت ،ط 1403/2ىػ 1983 -ـ.
 خ ػ ػػعب اإلٲب ػ ػػاف ألٞب ػ ػػد ب ػ ػػن ا٢بس ػ ػػْب ب ػ ػػن عل ػ ػػي ب ػ ػػن موس ػ ػػى ا٣بي ٍس ػ ػ ىػرٍكًجردم ا٣براس ػ ػػآف ،أيب بك ػ ػػر البيهق ػ ػػي(ت458:ىػ) ،حققو كراجع نصوصو كخرج أحاديثػو :الػدكتور عبػد العلػي عبػد ا٢بميػد حامػد ،أخػرؼ علػى ٙبقيقػو
كٚبريج أحاديثو٨ :بتار أٞبد الندكم ،صاحب الدار السلفي ببومبام – ا٥بند ،مكتب الرخد للنشر كالتوزيع ابلرايض
ابلتعاكف مع الدار السلفي ببومبام اب٥بند ،ط 1423/1ىػ 2003 -ـ.
 ص ػػحيح ا١ب ػػامع الص ػػغّب كزايدات ػػو ،أليب عب ػػد ال ػػرٞبن دمحم انص ػػر ال ػػدين األلب ػػآف (ت1420 :ى ػ ػ) ،ا٤بكت ػػباإلسبلمي.
 ضعيف ا١بامع الصغّب كزايدتو ،أليب عبد الرٞبن دمحم انصر الدين األلبآف (ت1420 :ىػ) أخرؼ على طبعػوزىّب الشاكيش ،ا٤بكتب اإلسبلمي.
 عصػػر ا٣ببلف ػ الراخػػدة ٧ -باكل ػ لنقػػد الركاي ػ التارٱبي ػ كفػػق مػػنهج ا﵀ػػدثْب ألكػػرـ بػػن ضػػياء العمػػرم ،مكتب ػالعبيكاف.
 العقد الفريد أليب عمر ،خهاب الدين أٞبد بن دمحم بن عبد ربو ابن حبيب ابػن حػدير بػن سػاَف ا٤بعػركؼ اببػنعبد ربو األندلسي (ت328:ىػ) ،دار الكتب العلمي – بّبكت ،ط  1404 /1ىػ.
 غوامض األ٠باء ا٤ببهم الواقع يف متوف األحاديث ا٤بسندة أليب القاسػم خلػف بػن عبػد ا٤بلػك بػن مسػعود بػنبشػػكواؿ ا٣بزرجػػي األنصػػارم األندلسػػي (ت578 :ى ػ)ٙ ،بقيػػق د .عػػز الػػدين علػػي السػػيد  ،دمحم كمػػاؿ الػػدين عػػز
الدين ،عاَف الكتب – بّبكت ،ط 1407/1ىػ.
 فػتح البػارم خػرح صػحيح البصػارم ألٞبػد بػن علػي بػن حجػر أيب الفضػل العسػقبلٓف الشػافعي ،دار ا٤بعرفػ -بّبكت1379 ،ىػػ ،رقػم كتبػو كأبوابػو كأحاديثػو :دمحم فػؤاد عبػد البػاقي ،قػاـ إبخراجػو كصػححو كأخػرؼ علػى طبعػو:
٧بب الدين ا٣بطيب ،عليو تعليقات العبلم  :عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز.
 فػػتح القػػدير لكمػػاؿ الػػدين دمحم بػػن عبػػد الواحػػد السيواسػػي ا٤بعػػركؼ اببػػن ا٥بمػػاـ (ت861 :ى ػ) ،دار الفكػػر،طبع بدكف اتريخ.
 -الفقو اإلسبلمي القضاء كا٢بسب لعلي عبد القادر ،ا٤بؤسس العربي للدراسات كالنشر ،ط 1986/1ـ.
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القضاء يف اإلسبلـ للدكتور دمحم عبد القادر أيب فارس ،دار الفرقاف – األردف ،ط 1404 /2ىػ 1984ـ.

القضاء يف اإلسبلـ كآداب القاضي للدكتور جرب ٧بمود الفضيبلت ،دار عمار -األدف ،ط 1412/1ىػ 1991ـ.

 ا٤بستدرؾ على الصحيحْب أليب عبد هللا ا٢باكم دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن ٞبدكيو بن نيعػيم بػن ا٢بكػم الضػيبالطهمآف النيسابورم ا٤بعركؼ اببن البيع (ت405 :ىػ)ٙ ،بقيق مصطفى عبد القػادر عطػا ،دار الكتػب العلميػ –
بّبكت ،ط 1411/1ىػ1990 -ـ.
 مسند اإلماـ أٞبد بن حنبل أليب عبد هللا أٞبد بن دمحم بن حنبل بػن ىػبلؿ بػن أسػد الشػيبآف (ت241:ى ػ)،ٙبقيق خعيب األرنؤكط  -عادؿ مرخد ،كآخركف ،إخراؼ :د عبد هللا بن عبد ا﵀سػن الَبكػي ،مؤسسػ الرسػال  ،ط
 1421/1ىػ2001-ـ.
 مسػػند الػػدارمي ا٤بعػػركؼ بػ ػ (سػػنن الػػدارمي) أليب دمحم عبػػد هللا بػػن عبػػد الػػرٞبن بػػن الفضػػل بػػن ىهب ػراـ بػػن عبػػدالصمد الدارمي ،التميمي السمرقندم (ت255 :ىػ)ٙ ،بقيق حسْب سليم أسد الدارآف ،دار ا٤بغِب للنشر كالتوزيع،
ا٤بملك العربي السعودي  ،ط 1412 /1ىػ2000 -ـ.
 معػػْب ا٢بكػػاـ فيمػػا يػػَبدد بػػْب ا٣بصػػمْب مػػن األحكػػاـ أليب ا٢بسػػن ،عػػبلء الػػدين ،علػػي بػػن خليػػل الطرابلسػػيا٢بنفي (ت844 :ىػ) ،دار الفكر ،الطبع  :بدكف طبع كبدكف اتريخ.
 مغػػِب ا﵀تػػاج إُف معرف ػ معػػآف ألفػػاظ ا٤بنهػػاج لشػػمس الػػدين ،دمحم بػػن أٞبػػد ا٣بطيػػب الش ػربيِب الشػػافعي (ت:977ىػ) ،دار الكتب العلمي  ،ط 1415 /1ىػ1994 -ـ.
 ا٤بغِب البن قدام أليب دمحم موفق الػدين عبػد هللا بػن أٞبػد بػن دمحم بػن قدامػ ا١بمػاعيلي ا٤بقدسػي مث الدمشػقيا٢بنبلي ،الشهّب اببن قدام ا٤بقدسي (ت620 :ىػ) ،مكتب القاىرة ،بدكف طبع .
 ا٤بنهػػاج خػػرح صػػحيح مسػػلم بػػن ا٢بجػػاج أليب زكػراي ٧بيػػي الػػدين ٰبػػٓب بػػن خػػرؼ النػػوكم (ت676 :ى ػ) ،دارإحياء الَباث العريب – بّبكت ،ط 1392 /2ىػ.
 نظاـ القضاء يف الشػريع اإلسػبلمي للػدكتور عبػد الكػرٔف زيػداف ،مؤسسػ الرسػال – بػّبكت كمكتبػ البشػائر-عماف األردف ،ط 1409/2ىػ 1989ـ.
 النظاـ القضائي يف الفقو اإلسبلمي ﵀مد رأفت عثماف ،دار البياف ،ط 1415 /2ىػ1994ـ. هناي ػ ا﵀تػػاج إُف خػػرح ا٤بنهػػاج لشػػمس الػػدين دمحم بػػن أيب العبػػاس أٞبػػد بػػن ٞبػػزة خػػهاب الػػدين الرملػػي (ت:1004ىػ) ،دار الفكر ،بّبكت ،طبع 1404 :ىػ1984/ـ.
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رضانح يف جٕاز االضتخالف نهخطثح
)ْـ940ًاٌ تٍ كًال تاشا (خٛخ أحًذ تٍ ضهٛنهش
ًَٙٔاٌ انثارٛ ضهٙ انذكتٕر عًر عه:كٛدراضح ٔتحم
 ليبيا- جامعة مصراثة-عضى هيئة التدريض بقصم اللغة العربية كلية التربية

:ملخص
بمع١بطب ا٣ بت مسأل االستصبلؼ١ىذا البحث يتناكؿ ابلتحقيق رسال من الرسائل النادرة الٍب عا
بنفي٢ كىي من صنع العبلم سليماف بن كماؿ ابخا ا،-بو هللا تعاُفٞ ر- كصبلاها على مذىب اإلماـ أيب حنيف
بتعلق٤كثّبا من األحكاـ كبعض النقوؿ الفقهي ا
 ذكر فيها ن،)  (االستصبلؼ للصطب:بيت ابسم٠ ،)ق940(ت
مرجعا مه اما لبعض
 ن- من كجه نظرم- فهي،بنفي٢بذىب ا٤بمع كصبلاها على ا١بطب ا٣ ٗبسأل االستصبلؼ
با يدؿ على٩  كلعل. بسأل يف عرض سلس كلغ سهل٤ حيث جاءت مستوفاة ٗبا يتعلق هبذه ا، بسأل٤أحكاـ ىذه ا
ذكر الشرنببلِف الرسال
 ككذلك ي، بادمي رسال يف الرد على ابن كماؿ يف ىذه الرسال٣أٮبيتها أتليف أيب سعيد ا
.نصوصا منها
كنقل ابن عابدين
ن
 ي،)بطيب٣باؼ األريب ٔبواز استناب اٙكامل يف رسالتو (إ
Abstract
This paper investigates one of the most important and rare studies which addressed the
substituting for Friday sermon (Khutbat Aljumaa) and its prayers based on the doctrine
of Abu-Hanifa, may Allah bless him. The investigated study was conducted by the
Scholar Sulaiman Ben Kamel Alhanafi dated 940 A.H, entitled: “Friday Sermon
Substitution”. Abn Kamed stated a number of provisions and juristic narratives related
to this issue, which, I personally, believe it is an important source for some related rules,
as this issue was sufficiently address in a simplified seamless language.
In reaction to Abn Kamel’s study, Abn Alkhademi authored his thesis, and this,
perhaps, has reflected the significance of Abn Kamels’s. Besides, Abn Abedeen has
narrated some texts from this work; and Alshermalani has heavily cited and quoted this
work in his thesis entitled: Enlightening the needy in the permissibility of subrogating
Al-Jumaa orator.

جملة املدونة :الصية اخلامصة ،العدد املسدوج ( ،)71- 71حمرو ٍ7441ـ /أكتوبر 1171و

423

(مقدمة التحقيق)

ا٢بمد ﵁ رب العا٤بْب ،كالصبلة كالسبلـ على أخرؼ األنبياء كا٤برسلْب ،سيدان دمحم كعلى آلو كصحبو
الطيبْب الطاىرين ،أما بعد:
فإف التفقو يف أحكاـ الشرع من أجل العلوـ الٍب ينبغي أف ييهتم هبا ،كمسائل ىذا العلم كثّبة كمتنوع
كثّبا من ا١بهد كالوقت ،كلكن كلما ضاقت دائرة البحث كتركزت جاءت النتيج
كمتفرع  ،كا٣بوض فيها يتطلب ن
امتيازا.
أكثر دق كمشولي ك ن
ككاف من بْب العلماء السابقْب ا٤بتصصصْب الذين عنوا هبذا النوع من البحث العلمي ا٤بركز :الشيخ أٞبد
كثّبا من رسائلو يف ٕبث جزئيات فقهي ٙبتاج إُف
بن سليماف بن كماؿ ابخا ا٢بنفي (ت940ق) ،الذم خصص ن
دراس علمي دقيق  ،فكاف من ٝبل ما تناكلو ابلبحث كالدراس  :مسأل االستصبلؼ ٣بطب صبلة ا١بمع  ،كبعض
ما يندرج ٙبتها من أحكاـ على ا٤بذىب ا٢بنفي ،فوضع فيها رسال ٠بيت ابسم( :االستصبلؼ للصطب ) ،فذكر
كثّبا من األحكاـ كبعض النقوؿ الفقهي ا٤بتعلق ٗبسأل االستصبلؼ ٣بطب ا١بمع كصبلاها على ا٤بذىب
فيها ن
ا٢بنفي ،فجاءت الرسال مستوفاة ٗبا يتعلق هبذه ا٤بسأل يف عرض سلس كلغ سهل .
كعند اطبلعي على ىذه الرسال كجدت فيها مادة علمي تستوجب الدراس كالبحث؛ فرأيت أف أحققها
لبلستفادة منها ،كإلظهارىا يف حل جديدة.
(أعلية ادلوضوع) :تعد ىذه الرسال من الرسائل النادرة الٍب عاجت مسأل االستصبلؼ ٣بطب ا١بمع كصبلاها

مرجعا مه اما لبعض أحكاـ ىذه
على مذىب اإلماـ أيب حنيف  -رٞبو هللا تعاُف ،-فهي -من كجه نظرم-
ن
ا٤بسأل  ،كلعل ٩با يدؿ على أٮبيتها أتليف أيب سعيد ا٣بادمي (ت1167ق) رسال يف الرد على ابن كماؿ يف ىذه
ذكر الشرنببلِف (ت1069ق) الرسال كامل يف رسالتو (إٙباؼ األريب ٔبواز استناب ا٣بطيب)،
الرسال  ،ككذلك ي
نصوصا منها ،كما سبق ذكره كبيانو.
كنقل ابن عابدين (ت1252ق)
ن
ي

(أسباب اختيار ادلوضوع) :لقد دعآف الختيار ىذه الرسال أسباب عدة ،من أٮبها:
 أهنا لعاَف جليل ىو أٞبد بن سليماف ابخا.

 أهنا تعاًف مسأل ذات ابؿ يف ا٤بذىب ا٢بنفي خاص .
 توفر نسصتْب ٨بطوطتْب من الرسال .
 توفر مصادر الدراس بشكل جيد.
(مشكلة الدراسة) :إف مسأل االستصبلؼ ٣بطب ا١بمع كصبلاها ٧بل اختبلؼ يف ا٤بذاىب الفقهي األربع ،
كمذىب اإلماـ أيب حنيف (ت150ق) -رٞبو هللا تعاُف -من ىذه ا٤بذاىب ،كلعل نظراهم إُف ا٤بسأل أكثر
تفصيبل كأخ نذا كرادا من غّبىم من ا٤بذاىب األخرل -حسب علمي-؛ كلذا فإف اىتمامهم هبذه ا٤بسأل ٰبل بعض
ن
اإلخكاالت الٍب قد توجد يف بعض األزمن أك األمكن  ،ذات الصل ٗبسأل االستصبلؼ ٣بطب ا١بمع كصبلاها،
كهللا أعلم.
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(الدراسات السابقة)َ :ف أقف على دراس أك ٙبقيق أك نشر ٥بذه الرسال من قبل ،كقد ألف أبو سعيد ا٣بادمي

رسال يف الرد على ابن كماؿ يف ىذه الرسال  ،ككذلك علق الشرنببلِف على بعض مواضع من الرسال يف رسالتو
نصوصا منها كعلق عليها يف كتابو (رد ا﵀تار) ،كما سيأيت.
(إٙباؼ األريب) ،كنقل ابن عابدين
ن

(منهج البحث وخطتو) :لقد اتبعت يف ٙبقيق الرسال ا٤بنهج ا٤بتعارؼ عليو بْب أىل التحقيق ،كقد قدمت بْب
يدم الرسال اآليت:

قسما دراسيِّا تناولت فيو ثالثة زلاور:
ً

ملصصا ٤بسأل االستصبلؼ للصطب .

ن
موجزا اب٤بؤلف.
 تعري نفا ن
موجزا ابلرسال .
 تعري نفا ن

قسما لتحقيق نص الرسالة سرت فيو على النحو اآليت:
ً

 نسصت نص الرسال (أ) كقابلت عليو النسص (ب) ،كأثبت ما رأيتو صو نااب.

 كتبت النص كفق القواعد اإلمبلئي ا٢بديث  ،مع كضع عبلمات الَبقيم داخل النص.

 كثقت النصوص كاألقواؿ الٍب ذكرىا ا٤بؤلف ،كعزكاها إُف أصحاهبا ما أمكنِب ذلك.
 ترٝبت لؤلعبلـ الذين ذكرىم ا٤بؤلف.

 خرحت بعض األلفاظ الغريب الٍب كردت يف الرسال .
 كضعت ما زدتو من النسص (ب) بْب قوسْب معقوفْب ىكذا.] [ :

 كضعت ما سقط من (ب) بْب قوسْب منحنيْب ىكذا.} { :
مث أردفت الرسال بفهرس للمصادر كا٤براجع الٍب اعتمدت عليها يف التحقيق.

(وهللا ادلوفق)
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القسم الدراسي

أوال -مسألة االستخالؼ خلطبة اجلمعة وصالهتا يف ادلذىب احلنفي
ً

إف إقام خعّبة ا١بمع عبارة عن أمرين :ا٣بطب  ،كالصبلة ،كقد ثبت اإلذف صرٰبنا من السلطاف
ٝبيعا ،يف حاؿ الصح كا٤برض ،كا٢بضرة كالغيب .
ابالستصبلؼ فيهما ن
ٝبيعا ،أك ألحدٮبا؛ فإف كاف للصطب يصح ،كلو كاف
مث إف االستصبلؼ إما أف يكوف للصطب كالصبلة ن
ا٣بليف صبياا ،كإف كاف للصبلة؛ فإما أف يكوف قبل الشركع فيها أك بعد انعقاد ٙبرٲبتها؛ فإف كاف بعد الشركع يف
إماما صلح لبلستصبلؼ ،كإف كاف االستصبلؼ بعد ا٣بطب  ،كقبل الشركع يف الصبلة؛
الصبلة فكل من صلح ن
إماما أف يكوف قد خهد ا٣بطب أك بعضها؛ ألف خهودىا خرط يف حق من ينشئ
فيشَبط مع صبلحي ا٣بليف ن
ٙبرٲبتها ،كىو اإلماـ فيها دكف ا٤بأموـ ،كىذا ا٣بليف إف خهد ا٣بطب صار كأنو خطب بنفسو ،فوجد خرط أنشأ بو
التحرٲب  ،كإف َف يشهد صار كا٣بطيب إذا افتتح صبلة ا١بمع ببل خطب  ،ففات خرط إنشائو التحرٲب ٖ ،ببلؼ من
اقتدل ابإلماـ ،كإف َف يشهد ا٣بطب  ،فإنو يصح أف يستصلفو اإلماـ لسبق حدث ك٫بوه؛ النعقاد ٙبرٲب ا٣بليف ،
كمن خرط انعقاد ٙبرٲب اإلماـ حضور كاحد ٩بن تنعقد هبم ا١بمع حاؿ ا٣بطب  ،كإف َف يسمعها؛ لصمم ،أك نوـ،
كبػي ٍعد مساف يف ا٤بسجد.
أما القضاء فليس للقاضي أف يستصلف على القضاء يف صح كال مرض ،إال أف يفوض ذلك إليو فيملكو،
كما أنو إذا صرح فيو اب٤بنع ٲبتنع منو؛ كىذا ألنو قلد القضاء دكف التقليل بو؛ فصار كالوكيل ،ليس لو أف يوكل
ا٤بأمور إبقام ا١بمع حيث جاز لو أف يستصلف؛ ألف ا٤بأمور إبقام ا١بمع لو أف يستصلف غّبه كإف َف أيذف
اإلماـ.
كقد أطلق ا٤برغينآف (ت593ق) يف ا٥بداي جواز االستصبلؼ على عمومو للصطب كالصبلة()1؛ ألف ا١بمع
مؤقت ؛ فتفوت ٗبضي الوقت ،كليس كذلك االستصبلؼ للقضاء ،فاإلذف اب١بمع إذ هف اب٣بطب  ،ككذا العكس،
أصبل لقوؿ مبل خسرك (ت855ق) يف الدرر" :ال
فالعربة لؤلىلي كقت إقامتها ال كقت األذاف هبا ،فبل صح ن
أصبل"( ،)2ككذا ال صح لقولو" :كال يستصلف للصبلة ابتداءن بل ٯبوز بعدما أحدث
يستصلف اإلماـ للصطب ن
اإلماـ"()3؛ ألف ظاىره ا٤بنع من االستصبلؼ قبل الشركع يف الصبلة مطل نقا ،أم :سواء أحدث أك َف ٰبدث ،كَف
يقل أحد من أئمتنا ابخَباط إذف السلطاف صرٰبنا لصح إقام ا٣بليف عن النائب ا٤بأمور هبا(.)4
كخبلص ا٤بسأل أنو يشَبط لصح ا٣بطب كا١بمع إذ يف السلطاف إبقامتها ،فإذا أذف جاز للمأذكف
ٝبيعا ،بعذر أك بغّب عذر ،سواء كاف ٕبضرتو أك غيبتو ،كما جاز للسلطاف ٕبضرتو
االستصبلؼ للصطب كالصبلة ن
صبلتو خٍلف خليفتو ،كإذا خطب ا٤بأذكف لو جاز لو االستصبلؼ للصبلة ،بعذر كبغّبه ،بشرط خهود ا٤بستصلف
( )1ينظر :ا٥بداي يف خرح بداي ا٤ببتدم .106/3
( )2ينظر :درر ا٢بكاـ خرح غرر األحكاـ ٤ببل خسرك .139/1
( )3ينظر :السابق نفسو.
( )4ينظر :إٙباؼ األريب ٔبواز استناب ا٣بطيب٨( ،بطوط) ،أتليف :أيب اإلخبلص حسن بن عمار الشرنببلِف ،اللوح (.)136 -132

 426جملة املدونة :الصية اخلامصة ،العدد املسدوج ،71- 71حمرو ٍ7441ـ  /أكتوبر 1171و

أيضاٖ ،ببلؼ ما لو كاف صبياا أك ٫بوه فقدـ ابلغنا
طاىرا خهدىا جاز ن
ا٣بطب أك بعضها ،كلو كاف جنبنا فقدـ ن
خهدىا؛ ال يصح ،كما إذا تقدـ من خهد ا٣بطب بنفسو ،إال أف يكوف لو كالي عام  ،كالقاضي؛ فيصح تقدمو
بنفسو كتقدٲبو غّبه ،كأما إذا خرع ا٣بطيب يف الصبلة ،مث سبقو ا٢بدث ،فلو أف يستصلف من اقتدل بو ،خهد
إماما( ،)1كهللا أعلم.
ا٣بطب أـ َف يشهدىا ،إذا صلح لئلمام ؛ ليكوف ن
جوز صبلة ا٤بأمور ٕبضور اآلمر ما جاء يف صحيح مسلم (ت261ق)" :أف رسوؿ هللا-
ك٩با استدؿ بو من ٌ
ملسو هيلع هللا ىلص -ذىب إُف بِب عمرك بن عوؼ ليصلح بينهم ،فحانت الصبلة ،فجاء ا٤بؤذف إُف أيب بكر فقاؿ :أتصلي
ابلناس فأقيم؟ قاؿ :نعم ،قاؿ :فصلى أبو بكر ،فجاء رسوؿ هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -كالناس يف الصبلة ،فتصلٌص حٌب كقف يف
الصف ،فصفق الناس ،ككاف أبو بكر ال يلتفت يف الصبلة ،فلما أكثر الناس التصفيق التفت؛ فرأل رسوؿ هللا-
ملسو هيلع هللا ىلص ،-فأخار إليو رسوؿ هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -أف امكث مكانك ،فرفع أبو بكر يديو فحمد هللا -عز كجل -على ما أمره
بو رسوؿ هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -من ذلك ،مث استأخر أبو بكر حٌب استول يف الصف ،كتقدـ النيب -ملسو هيلع هللا ىلص -فصلى ،مث
انصرؼ ،فقاؿ :اي أاب بكر ،ما منعك أف تثبت إذ أمرتك؟ قاؿ أبو بكر :ما كاف البن أيب قحاف أف يصلي بْب
يدم رسوؿ هللا -ملسو هيلع هللا ىلص ،-فقاؿ رسوؿ هللا -ملسو هيلع هللا ىلص :-ماِف رأيتكم أكثرت التصفيق؟ من انبو خيء يف صبلتو فليسبح؛
فإنو إذا سبح التفت إليو ،كإ٭با التصفيح للنساء"(.)2
()3

اثنيًا -التعريف ابدلؤلف

يعرؼ بو ،كلكن جرناي على عادة ا﵀ققْب يف التعريف اب٤بؤلفْب أقوؿ-
إف ابن كماؿ ابخا أعرؼ من أف ٌ
إبٯباز:-
 -1امسو :ىو مشس الدين أٞبد بن سليماف بن كماؿ ابخا الركمي ا٢بنفي.

 -4مولده ونشأتو وحياتو :كلد ابن كماؿ ابخا يف توقات /طوقات من نواحي سيواس بببلد الركـ ،سن

(873ق= 1468ـ) ،كىو تركي األصل ،مستعرب ،كأحد مواِف الركمي  ،ككاف كالده من أمراء الدكل العثماني ،
كهنارا ،مث
نشأ يف صباه يف حجر العز كالدالؿ ،مث غلب عليو حب الكماؿ فاختغل ابلعلم الشريف كىو خاب ن
ليبل ن
أ٢بقوه بزمرة أىل العسكر.

( )1ينظر :إٙباؼ األريب ٔبواز استناب ا٣بطيب٨( ،بطوط) ،أتليف :أيب اإلخبلص حسن بن عمار الشرنببلِف ،اللوح (.)142
( )2ينظر :ا١بامع الصحيح (صحيح مسلم)  ،316/1ابب تقدٔف ا١بم اع من يصلي هبم إذا أتخر اإلماـ كَف ٱبافوا مفسدة ابلتقدٔف ،حديث
رقم (.)421
( ) 3ينظر يف ترٝبتو :الشقائق النعماني يف علماء الدكل العثماني  ،ص ،226:كالطبقات السني يف تراجم ا٢بنفي ،411 -410/1
كالكواكب السائرة أبعياف ا٤بائ العاخرة  ،108/2كسلم الوصوؿ إُف طبقات الفحوؿ  ،150 -149/1كخذرات الذىب يف أخبار من
ذىب  ،335/10كطبقات ا٤بفسرين لؤلندىوم ،ص ،374 -373:كديواف اإلسبلـ  ،85/4كمعجم ا٤بطبوعات العربي كا٤بعرب -227/1
 ،228كاألعبلـ  ،133/1كىدي العارفْب .142 -141/1
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 -3أوصافو :كصف ابن كما ابخا أبكصاؼ كثّبة ،فوصف أبنو :خيخ اإلسبلـ ،ا٤بوُف اإلماـ العاَف

العبلم الفهام النحرير ،العامل الفاضل الكامل ،الفقيو ا٤بفسر ،القاضي ا﵀قق ا٤بفٍب ،أكحد أىل عصره ،كٝباؿ
أىل مصره ،من َف ٱبلف بعده مثلو ،كَف تر العيوف من ٝبع كمالو كفضلو.
كمذاكرتو
 -4حتصيلو العلمي :دأب ابن كماؿ يف أخذ العلم كتلقيو ،كصرؼ سائر أكقاتو يف ٙبصيلو ي

ابرعا يف التفسّب،
كإماما ن
اخرا ،ن
ٕبرا ز ن
كإفادتو كاستفادتو ،حٌب فاؽ األقراف ،كصار إنساف عْب األعياف؛ فكاف ن
كالفقو ،كا٢بديث ،كالنحو ،كالتصريف ،كا٤بعآف ،كالبياف ،كالكبلـ ،كا٤بنطق ،كاألصوؿ ،كغّب ذلكٕ ،بيث إنو تفرد
يف إتقاف كل علم من ىذه العلوـ ،كقلما يوجد فن من الفنوف إال كلو مصنف أك مصنفات فيو.
ككاف ابن كماؿ قد تلقى علومو على بعض علماء عصره ،فأخذ عن ا٤بوُف لطفي التوقايت الركمي ،ك٧بيي
الدين بن ا٣بطيب أك ابن خطيب زاده ،كمعركؼ زاده ،كغّبىم ،كتدرج يف ا٤بناصب العلمي كالوظيفي  ،فكاف
مدر نسا ،مث يكًٌِف قاضينا ،مث مفتينا إُف أف مات ،رٞبو هللا تعاُف.
ٌ

 -5مصنفاتو :كتب ابن كماؿ ابخا يف ٝبيع الفنوف ،كصنَّف كتبنا كرسائل كثّبة ،أكثر من أف ٙبصى،
منها :اآلايت العشر يف أحواؿ اآلخرة كا٢بشر .أخكاؿ الفرائض .اتريخ آؿ عثماف تركي إُف سن 933ق.
التجويد يف علم الكبلـ .تصحيح لفظ الزنديق .التعريف كاإلعبلـ .تعليم األمر يف ٙبرٔف ا٣بمر .تغيّب التنقيح على
تنقيح األصوؿ .تغيّب ا٤بفتاح للسكاكى .تفسّب سورة ا٤بلك .التنبيو على غلط ا١باىل كالنبيو .حاخي على خرح
السيد للكشاؼ .دقائق ا٢بقائق يف اللغ  .خرح ا١بامع الصحيح للبصارم .خرح مشارؽ األنوار للصغاْف .خرح
مصابيح السن للبغوم .خرح ا٥بداي للمرغينآف .الفبلح ًيف خرح ا٤براح .الكبلـ على البسمل كا٢بمدل  .مدح
السعي كذـ البطال .
 -6وفاتو :تويف ابن كماؿ ابخا بقسطنطيني  ،يف الثآف من خهر خواؿ ،سن (940ق= 1534ـ) ،عن

سبع كستْب سن  ،كصلي عليو غائب يف جامع دمشق يوـ ا١بمع  ،اثٓف ذم القعدة من السن اا٤بذكورة.

اثلثًا -التعريف ابلرسالة

َف أجد للرسال سول نسصتْب ٨بطوطتْب ،على الرغم من طوؿ البحث كالتنقيب يف فهارس ا٤بصطوطات،
كالشبك العا٤بي (اإلنَبنت) ،كسيكوف التعريف ابلرسال يف ا١بوانب اآلتي :
( -1عنواف الرسالة وصحة نسبتها إىل ادلؤلف) :كرد عنواف الرسال يف النسص (أ) يف أكؿ الرسال

كفوؽ البسمل ابسم( :رسال يف جواز االستصبلؼ للصطب البن كماؿ) ،ككذلك يف النسص (ب) ابسم( :ىذه
رسال يف استصبلؼ ا٣بطب لكماؿ ابخا زاده) ،كيف العنوانْب نسبت البن كماؿ ابخا.

كقد أخار الشرنببلِف (ت1069ق) يف رسالتو (إٙباؼ األريب ٔبواز استناب ا٣بطيب) إُف رسال ابن كماؿ ابخا(،)1
مث ذكرىا ٕبذافّبىا منسوب إُف ابن كماؿ( ،)1كىذا دليل قوم على نسبتها إليو ،سول ما سبق ذكره ،كما سيأيت.
( )1ينظر :إٙباؼ األريب ٔبواز استناب ا٣بطيب للشرنببلِف٨( ،بطوط) ،اللوح (.)131
( )1ينظر :السابق ،اللوح (.)138 -136
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نصوصا(.)1
كنسبها إُف ابن كماؿ ابن عابدين (ت1252ق) يف كتابو (رد ا﵀تار على الدر ا٤بصتار) ،كنقل منها
ن
كلعل ما ذكره البغدادم (ت1399ق) من أف أليب سعيد دمحم ا٣بادمي (ت1176ق) رسال يف حق االستصبلؼ
لدفع ما أكرده ابن كماؿ( ،)2يعِب هبا ىذه الرسال  ،كهللا أعلم.
كالعنواف الذم اعتمدتو يف التحقيق ىو ما كرد يف النسص (أ)( :رسال يف جواز االستصبلؼ للصطب ).

كرد
تبعاٌ ،
( -4زلتوى الرسالة)ٙ :بدث ابن كماؿ ابخا يف رسالتو عن جواز االستصبلؼ ٣بطب ا١بمع كصبلاها ن
()3
أصبل كللصبلة ابتداءن( ،)4بل ٯبوز ذلك عنده يف
فيها على الشيخ مبل خسرك الذم منع جواز االستصبلؼ للصطب ن
حاؿ حدكث عذر لئلماـ ،كَف يصرح ابن كماؿ ابسم الشيخ مبل خسرك ،كنسب إليو أنو ٞبل كبلـ الشيخ ا٤برغينآف-
لبسا يف كبلمو حوؿ
موضحا
صاحب ا٥بداي  -ما ال ٰبتمل ،فرد عليو ابن كماؿ
ن
ن
كخارحا لبعض كبلـ ا٥بداي  ،كأزاؿ ما رآه ن
ىذه ا٤بسأل  ،لكن الشرنببلِف ذكر أف ابن كماؿ ابخا "كافقو على منع خطاب ا٤بأمور ٕبضرة آمره"( ،)5يعِب أنو كافق مبل
خسرك.
( -3وصف الرسالة)َ :ف أقف للرسال إال على نسصتْب ٨بطوطتْب ،ٮبا:

النسخة األوىل :نسص مكتب جامع ا٤بلك سعود ،قسم ا٤بصطوطات ،كىي ضمن ٦بموع برقم ( ،)4734تبدأ من
اللوح ( )40كتنتهي ابللوح ( ،)41كتقع الرسال يف لوحتْب ،كعدد صفحااها صفحتاف كربع الصفح تقريبنا ،كيف كل
سطرا ،كيف كل سطر أربع عشرة ( )14كلم تقريبنا ،مقاس 14.5×21سم.
صفح تسع عشر ( )19ن
كىي نسص كامل  ،كخطها رقع معتاد كاضح ،كتبت ٗبداد أسود ،كال يوجد عليها تعليقات أك تصحيحات.
نسصها (عبد الرٞبن؟) ،ليل يوـ الثبلاثء يف السابع من خهر ربيع اآلخر ،سن (995ق) ،كلوركد اتريخ النسخ
جعلتها النسص األكُف ،كرمزت إليها برمز (أ).
النسخة الثانية :نسص مكتب جامع ا٤بلك سعود ،قسم ا٤بصطوطات ،كىي ضمن ٦بموع برقم (4861

ؼ ،)21962تبدأ من اللوح ( )14كتنتهي ابللوح ( ،)16كتقع الرسال ضمن ثبلث لوحات ،كعدد صفحااها
سطرا ،كيف كل سطر ٜبآف ( )8كلمات تقريبنا،
صفحتاف كنصف الصفح تقريبنا ،كيف كل صفح كاحد كثبلثوف ( )31ن
مقاس 21×16سم.
كىي نسص كامل  ،كخطها نسخ معتاد كاضح ،كتب عنواهنا كبعض كلمااها ٗبداد أٞبر ،كابقي الكبلـ كتب ٗبداد
أسود .ال يوجد عليها تعليقات أك تصحيحات ،كَف يرد هبا اسم الناسخ كال اتريخ النسخ ،كلذلك جعلتها النسص الثاني ،
كرمزت إليها برمز (ب).

( )1ينظر :رد ا﵀تار على الدر ا٤بصتار البن عابدين .141 -140/2
( )2ينظر :ىدي العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب كآاثر ا٤بصنفْب للبغدادم .334 -333/2
( )3ينظر :إٙباؼ األريب ٔبواز استناب ا٣بطيب للشرنببلِف٨( ،بطوط) ،اللوح (.)131
( )4ينظر :ا٥بداي .106/3
( )5ينظر :السابق٨( ،بطوط) ،اللوح (.)131

جملة املدونة :الصية اخلامصة ،العدد املسدوج ( ،)71- 71حمرو ٍ7441ـ /أكتوبر 1171و

( -5صورة اللوحة األوىل واللوحة األخّبة من النسختْب ادلخطوطتْب):
صورة اللوحة األوىل (أ)

صورة اللوحة األخّبة (أ)

صورة اللوحة األوىل (ب)

صورة اللوحة األخّبة (ب)
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()1

رسالة يف جواز االستخالؼ للخطبة البن كماؿ

بسمميحرلا نمحرلا هللا 
ا٢بمد لوليو ،كالصبلة على نبيو ،قاؿ يف ا٥بداي (" :)2كليس للقاضي أف يستصلف على القضاء إال أف يفوض
إليو ذلكٖ ،...ببلؼ ا٤بأمور إبقام ( )3ا١بمع حيث يستصلف"(.)4
أقوؿٗ :بعُب ٯبوز لو أف يقيم الغّب مقامو إلقام ا١بمع  ،كىذا ظاىر يف جواز االستصبلؼ للصطب ببل
()6
تفويض من السلطاف؛ ألف إقام ا١بمع ال تكوف بدكهنا؛ فجواز( )5االستصبلؼ إلقام ا١بمع {متضمن}
١بواز االستصبلؼ للصطب  ،كعبارة {صاحب}( )7ا٣ببلص ( )8حيث قاؿ :لو أف يستصلف( ،)9كإف َف يكن يف
منشور اإلمام االستصبلؼ()10؛ صرٰب ( )11فيما ذكرانه؛ ألف ما يكتب يف منشورىا( )12إ٭با ىو لئلذف إبذف
يستصلف خطيبنا آخر مقامو.
()13
إذان ابالستصبلؼ
مث إف التعليل ا٤بذكور يف ا٥بداي بقولو " :ألنو على خرؼ الفوات لتوقتو ،فكاف األمر بو ن
()14
إذان ابالستصبلؼ يف ا٣بطب .
[دالل ]" يف الصبلة ،كذلك يدؿ على كوف األمر ا٤بذكور ن
()15
أصبل ،كال للصبلة ابتداءن؛
كىذا مع كضوحو قد خفي على من قاؿ " :إف االستصبلؼ للصطب ال ٯبوز ن
بل ٯبوز بعدما أحدث اإلماـ ،كىذا معُب ما قيل يف ا٥بداي ٖ( :...ببلؼ ا٤بأمور إبقام ا١بمع حيث
( )1يف (ب) :ىذه رسال يف استصبلؼ ا٣بطب لكماؿ ابخا زاده.
( ) 2ىو كتاب ا٥بداي يف خرح بداي ا٤ببتدم يف الفركع لشيخ اإلسبلـ برىاف الدين علي بن أيب بكر ا٤برغيآف ا٢بنفي( ،ت593ق) ،كىو :خرح
على مًب لو ٠باه (بداي ا٤ببتدم) .ينظر :كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف ٢باجي خليف .2022/2
( )3يف (أ) :ا٤بأمور بو إبقام .
( )4ينظر :ا٥بداي يف خرح بداي ا٤ببتدم للمرغينآف .106/3
( )5يف (ب) :كجواز.
( )6سقط من (ب).
( )7سقط من (ب).
( ) 8ىو افتصار الدين طاىر بن أٞبد بن عبد الرخيد بن ا٢بسْب البصارم ،فقيو من كبار األحناؼ ،من أىل ٖبارل ،لو كتب منها :خبلص
الفتاكم ،كالواقعات ،كالنصاب( ،ت542ق) .ينظر :ا١بواىر ا٤بضي يف طبقات ا٢بنفي للقرخي  ،265/1كاألعبلـ للزركلي  ،220/3كىدي
العارفْب .430/1
ككتابو ا٣ببلص ىو خبلص الفتاكم ،كتاب مشهور معتمد يف ا٤بذىب ا٢بنفي .ينظر :كشف الظنوف .1283/2
( )9ينظر :خبلص الفتاكم (٨بطوط) ،أتليف :طاىر بن أٞبد البصارم ،لوح (.)55-54
( )10يف (ب) :أف يستصلف.
( )11قولو( :صرٰب ) خرب للمبتدأ (عبارة).
( )12يف (ب) :منشوره.
( )13ينظر :ا٥بداي .106/3
( )14زايدة من (ب).
( ) 15يقصد الشيخ مبل خسرك .ينظر :درر ا٢بكاـ خرح غرر األحكاـ ٤ببل خسرك  ،139/1كإٙباؼ األريب ٔبواز استناب ا٣بطيب
للشرنببلِف٨( ،بطوط) ،اللوح ( ،)131كرد ا﵀تار .141/2
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يستصلف( ،)2("))1إٍف( ،)3فركب غلطنا ،كارتكب خططنا()4؛ أما أنو ركب الغلط فلتصرٰبو( )5بعدـ( )6جواز
أصبل ،كأما أنو ارتكب الشطط فلحملو كبلـ {صاحب}( )7ا٥بداي ( )8على ما ال ٰبتملو(.)9
االستصبلؼ للصطب ن
مث قاؿ" :ككجهو أف ا٣بطب كاإلمام بعدىا من أفعاؿ السلطاف كالقضاء فلم ٯبز لغّبه إال إبذنو ،فإف [َف
يوجد](َ )10ف ٯبز"(.)11
فبل ٱبفى ما فيو من ا٣بلل؛ ألنو إف أراد ابإلذف{ -يف قولو :فلم ٯبز لغّبه إال إبذنو -اإلذف الصريح؛ فبل
صحيحا؛ ٤با عرفت من كفاي اإلذف}( )12دالل .
يكوف
ن
أيضا ،كإف أراد بو اإلذف دالل (،)13
كما ذكره من كوهنا من أفعاؿ السلطاف ال يقتضي ذلك؛ فبل يتم التفريع ن
كما ىو مقتضى التفريع ا٤بذكور؛ فإف ما قدمو يقتضي ذلك؛ فبل يتم التقريب ٤با عرفت من ٙبقيق اإلذف دالل
االستصبلؼ يف ا٣بطب .
مث قاؿ" :كٙبقيقو ما قاؿ ،الشيخ"([ ،)14انتهى](.)1

مدرسا مث
كمبل خسرك ىو دمحم بن فر يامرز بن علي ،ا٤بعركؼ ٗببل ،أك منبل ،أك ا٤بوُف خسرك الركمي ،من علماء الفقو ا٢بنفي كأصولو ،كاف ن
قاضينا ،من كتبو :غرر األحكاـ ،كخرحو درر ا٢بكاـ يف خرح غرر األحكاـ يف الفقو ،كرسال مرقاة الوصوؿ يف علم األصوؿ ،كخرحها مرآة
األصوؿ ،كحاخي على ا٤بطوؿ يف الببلغ  ،كحاخي على التلويح يف األصوؿ ،كحاخي على أنوار التنزيل كأسرار التأكيل يف التفسّب،
(ت855ق) .ينظر :خذرات الذىب يف أخبار من ذىب البن العماد  ،513 -512/9كاألعبلـ  ،328/6كىدي العارفْب .211/2
( )1ينظر :ا٥بداي .106/3

( )2قاؿ الشرنببلِف :ىذا ال أصل لو؛ ألنو فهمو من ا٥بداي  ،كما فيها ال يفيد ما ادعاه بل خبلؼ ذلك .ينظر :إٙباؼ األريب ٔبواز استناب
ا٣بطيب للشرنببلِف٨( ،بطوط) ،اللوح (.)132
( )3يف (ب) :انتهى.
ط٦ :باكزة ال ىق ٍدر يف بيع أك طلب أك احتكاـ أك غّب ذلك من كل خيء مشتق منو" .لساف العرب 334/7
( )4قاؿ ابن منظورَّ :
"الشطى ي
(خطط).
( )5يف (أ) :فتصرٰبو.
( )6يف (ب) :بعد.
( )7سقط من (ب).
( ) 8صاحب ا٥بداي ىو :أبو ا٢بسن برىاف الدين علي بن أيب بكر بن عبد ا١بليل الفرغآف ا٤برغينآف ،نسبتو إُف مرغيناف (من نواحي فرغان )،
كمفسرا ك٧بق نقا كأديبنا ،من كتبو :بداي ا٤ببتدم يف الفقو ،كخرحو ا٥بداي يف خرح البداي  ،كمنتقى
عاَف من فقهاء ا٢بنفي اجملتهدين ،كاف حافظنا
ن
الفركع ،كالفرائض ،كالتجنيس كا٤بزيد يف الفتاكل ،كمناسك ا٢بج ،ك٨بتارات النوازؿ( ،ت593ق) .ينظر :ا١بواىر ا٤بضي ،384 -383/1
كاألعبلـ  ،266/4كىدي العارفْب .702/1
( )9يف (أ) :يتحملو.
( )10زايدة من (ب).
( )11ينظر :درر ا٢بكاـ .139/1
( )12سقط من (ب).
( )13يف (ب) :كإف أراد بو ما يعم الفعل دالل .
( )14ينظر :درر ا٢بكاـ .139/1
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يعْب ما ادعاه ،أك يعًْب على ما ادعاه ،كبعد ىذا كلو([ )2قاؿ]( )3كلم
كطوؿ ذيل ا٤بقاـ ،كَف أيت ٗبا ٌ
ٌ
()6
و ()5
{تصلٌف} " :كىذا ٩با ٯبب حفظو كالناس عنو غافلوف" .
كإف خئت ٙبقيق ا٤بقاـ بتلصيص الكبلـ( )7على كجو يتضمن ٚبليصو من األكىاـ فارجع( )8إُف ما أمليناه من
الفرائد كالفوائد( ،)9حيث قلنا :كمن أخراطها( )10اإلذف إلقامتها ،أك ما يقوـ مقامو ،كاإلذف ا٤بعترب ما يكوف من
السلطاف أك ما ينوب منابو( ،)11كالقاضي من النواب يف ىذا الباب ،مث اإلذف قد يكوف عبارة ،كقد يكوف دالل ،
انتهى ا٤بنقوؿ عن الفرائد(.)12
قولو( :اإلذف إلقامتها)( ،)13ىذا الشرط إذا َف يكن اإلماـ السلطاف ،فالشرط -يف ا٢بقيق أحد األمور-
إقام السلطاف نفسو( ،)14أك اإلذف منو ،أك ما يقوـ مقامو.
()17
قولو[ :أك ما يقوـ مقامو ،ك]( )15ىو اجتماع الناس على رجل يصلي هبم عند فقداف( )16السلطاف ،أك
تعذر الوصوؿ إليو ،قاؿ اإلماـ السرخسي( )18يف ا٤ببسوط(َ :)1ف يذكر أنو لو مات( )2من يصلي ا١بمع ابلناس
()4

كيقصد ابلشيخ أاب ا٤بعْب صاحب الشرح الكبّب ،كما يف الدرر .كأبو ا٤بعْب ىو ميموف بن دمحم بن دمحم بن معبد بن مكحوؿ أبو ا٤بعْب النسفي
ا٢بنفي ،عا َف ابألصوؿ كالكبلـ ،من كتبوٕ :بر الكبلـ ،ك تبصرة األدل يف علم الكبلـ ،كالتمهيد لقواعد التوحيد ،كالعمدة يف أصوؿ الدين،
كالعاَف كا٤بتعلم ،كإيضاح ا﵀ج لكوف العقل حج  ،كخرح ا١بامع الكبّب للشيبآف يف فركع ا٢بنفي  ،كمناىج األئم يف الفركع( ،ت508ق).
ينظر :ا١بواىر ا٤بضي  ،189/2كاألعبلـ  ،341/7كىدي العارفْب .487/2
( )1زايدة من (ب).
( )2يف (أ) :كبعدا ىذا كلم.
( )3زايدة من (ب).
( )4يف (ب) بياض يف مكاهنا.
( )5سقط من (ب).
تكربا" .لساف العرب ( 196/9صلف).
كالتصلف٦" :باكزة القدر يف الظرؼ كالرباع كاالدعاء فوؽ ذلك ن
( )6يف (أ) :درر ا٢بكاـ .140/1
( )7يف (ب) :كإف خئت ٙبقيق الكبلـ بتلصيص ا٤بقاـ.
( )8يف (ب) :فلّباجع.
( )9من كتب ابن كماؿ :الفرائد كالفوائد .ينظر :ىدي العارفْب .142/1
( )10يف (ب) :خرائطها.
( )11يف (ب) :مقامو.
(َ )12ف أقف عليو.
( )13يف (ب) :إلقام .
( )14يف (ب) :بنفسو.
( )15زايدة من (ب).
( )16يف (ب) :فقد.
( )17يف (ب) :إذا.
( ) 18ىو أبو بكر مشس األئم دمحم بن أٞبد بن سهل ،من أىل سرخس (يف خراساف) ،قاض كفقيو ٦بتهد من فقهاء ا٢بنفي  ،من كتبو:
ا٤ببسوط يف الفقو ،كخرح ا١بامع الكبّب ،كخرح السّب الكبّب ،كاألصوؿ يف أصوؿ الفقو ،كخرح ٨بتصر الطحاكم( ،ت483ق) .ينظر :ا١بواىر
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فاجتمعوا على رجل فصلى هبم[ ،ىل ٯبزئهم؟ فقد ذكر ابن رستم( )3عن دمحم( -)4رٞبو هللا تعاُف -أنو لو مات
عامل فاجتمع الناس على رجل فصلى هبم ا١بمع أجزأىم()5؛ ألف عثماف( -)6هنع هللا يضر٤{ -با حصر}( )7اجتمع الناس
()9
()8
نظرا( )10منو ٥بم ،فإذا نظركا ألنفسهم،
على علي {هنع هللا يضر} فصلى هبم ا١بمع  ،كألف ا٣بليف إ٭با أيمر بذلك ن
كاتفقوا عليو ،كاف ذلك ٗبنزل أمر ا٣بليف إايه(.)11
()1
قولو :أك ما ينوب منابو[ ،كصاحب]( )12الشرط ،قاؿ اإلماـ ا٤بطرزم( )13يف ا٤بغرب( :)14صاحب الشرط
يف ابب ا١بمع يراد بو أمّب البلدة ،كأمّب ٖبارل( ،)2كقيل :ىذا على عاداهم؛ ألف أمور الدين كالدنيا كانت و
حينئذ
إُف صاحب الشرط ،فأما اآلف فبل(.)3
ا٤بضي  ،29 -28/2ككشف الظنوف  ،1014/2 ،164 ،81 ،1/1كمعجم ا٤بطبوعات العربي كا٤بعرب لسركيس  ،1016/2كاألعبلـ
.315/5
( )1ا٤ببسوط ىو كتاب يف الفقو ا٢بنفي لشمس األئم دمحم بن أٞبد السرخسي (ت483ق) .ينظر :معجم ا٤بطبوعات .1016/2
( )2يف (ب) :فات.
( ) 3ىو أبو بكر إبراىيم بن رستم ا٤بركزم ،أحد األعبلـ ،تفقو على دمحم بن ا٢بسن ،كركل عن أيب عصم نوح بن أيب مرٔف ا٤بركزم كأسد بن
عمرك البجلي ،تفقو على يديو ا١بم الغفّبف ك٠بع من أئم كبار ،كمالكن كالثورم ،كغّبٮبا ،من كتبو :نوادر يف الفركع( ،ت211ق) .ينظر:
ا١بواىر ا٤بضي  ،38 -37/1كاتج الَباجم البن قيطليوبغا ،ص ،86:كمعجم ا٤بؤلفْب لكحال .31/1
( ) 4ىو أبو عبد هللا دمحم بن ا٢بسن بن فرقد ،من مواِف بِب خيباف ،إماـ ابلفقو كاألصوؿ ،كلد بواسط .كنشأ ابلكوف  ،فسمع من أيب حنيف  ،لو
مصنفات كثّبة منها :ا٤بب سوط يف فركع الفقو ،كالزايدات ،كا١بامع الكبّب ،كا١بامع الصغّب ،كاآلاثر ،كالسّب ،كا٤بوطأ ،كاألصل( ،ت189ق).
ينظر :ا١بواىر ا٤بضي يف طبقات ا٢بنفي  ،44 -42/2كخذرات الذىب  ،409 -407/2كاألعبلـ .80/6
( )5يف (ب) :أجزأاهم.
6
أمّبا للمؤمنْب ،كصارت إليو ا٣ببلف
( ) ىو عثماف بن عفاف بن أيب العاص بن أمي  ،من قريش ،كلد ٗبك  ،كأسلم بعد البعث بقليل ،كصار ن
بعد كفاة عمر بن ا٣بطاب سن (23ق) ،كىو اثلث ا٣بلفاء الراخدين ،كذك النورين ،كأحد العشرة ا٤ببشرين اب١بن ( ،ت35ق) .ينظر :اإلصاب
يف ٛبييز الصحاب البن حجر العسقبلٓف  ،458 -456/4كخذرات الذىب  ،205 -201/1كاألعبلـ .210/4
( )7يف (أ) :قصر .كىي ساقط من (ب) .كالتصويب من ا٤ببسوط للسرخسي .34/2
( )8يف (ب)( :اجتمع الناس عليو).
كعلي ىو أبو ا٢بسن علي بن أيب طالب بن عبد ا٤بطلب ا٥بامشي القرخي ،أمّب ا٤بؤمنْب ،كرابع ا٣بلفاء الراخيدف ،كأحد العشرة ا٤ببشرين اب١بن ،
إسبلما بعد خدٯب  .كلد ٗبك  ،كريب يف حجر النيب -ملسو هيلع هللا ىلص -كَف يفارقو( ،ت40ق) .ينظر :اإلصاب
كابن عم النيب -ملسو هيلع هللا ىلص -كصهره ،كأكؿ الناس ن
يف ٛبييز الصحاب  ،565 -564/4كخذرات الذىب  ،222 -221/1كاألعبلـ .295/4
( )9سقط من (ب).
( )10يف (ب) :نظر.
( )11ينظر :ا٤ببسوط .35 -34/2
( )12زايدة من (ب).
( ) 13ىو أبو الفتح برىاف الدين انصر بن عبد السيد أيب ا٤بكارـ بن علي ا٣بوارزمي ا٤بطرزم ،فقيو حنفي ،كأديب ،كعاَف ابللغ  ،من كتبو:
اإليضاح يف خرح مقامات ا٢بريرم ،كا٤بصباح يف النحو ،كا٤بعرب يف اللغ  ،كخرحو ا٤بغرب يف ترتيب ا٤بعرب ،كاإلقناع ٗبا حول ٙبت القناع،
(ت610ق) .ينظر :ا١بواىر ا٤بضي  ،190/2ككشف الظنوف  ،1787 ،1708/2 ،81/1كمعجم ا٤بطبوعات  ،1760/2كاألعبلـ
.348/7
( )14ا٤بغرب ىو كتاب "ا٤بغرب يف ترتيب ا٤بعرب يف اللغ تكلم فيو على األلفاظ الٌب يستعملها الفقهاء من الغريب" .ىدي العارفْب .488/2
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قولو :كالقاضي من النواب يف ىذا الباب ،يعِب يصح إقام ا١بمع كاالستصبلؼ فيها إبذف القاضي؛ ألنو
من ٝبل النواب الٍب اعترب إذهنم يف ابب ا١بمع [ ،ككجو ذلك -على ما ذكره اإلماـ السرخسي يف ا٤ببسوط -أف
إقام ا١بمع ]( )4من أمور العام  ،كقد فوض إُف القاضي ما ىو من أمور العام ()5؛ فنزؿ منزل اإلماـ يف اإلقام
كاالستصبلؼ.
()6
قولو :كقد يكوف دالل كاإلذف الثابت لئلماـ ،أبف يستصلف غّبه يف إقام ا١بمع عند حدكث حادث
ٲبنعو عنها ،يف ضمن( )7تعينو( )8لئلمام .
قالوا :إف ا١بمع مؤقت تفوت بتأخّبىا( )9عند العذر إذا َف يستصلف( ،)10فاألمر إبقامتها مع علم الواِف
()12
()11
إذان ابالستصبلؼ دالل  ،انتهى ما نقلناه من الفوائد(.)13
أنو قد يعرض ما ٲبنعو من اإلقام يكوف ن
معذكرا[ ،بعذر يشغلو عن إقام ا١بمع يف كقتها ،كأما
كإذ قد عرفت أف استصبلؼ اإلماـ إ٭با ٯبوز إذا كاف
ن
()15
()14
معذكرا لكن ٲبكن إزال عذره كإقامتها قبل خركج الوقت؛ فبل ٯبوز
كاف
أك
،
أصبل]
إذا َف يكن
معذكرا ن
ن
ن
االستصبلؼ؛ بناءن على أف {األصل}( )16عدـ االستصبلؼ ،كجوازه ابإلذف عبارة أك دالل  ،كىو مفقود يف
الصورتْب ا٤بذكورتْب ،فقد كقفت على {فساد}( )1ما فعلو األئم {يف زماننا}( ،)2حيث ٰبضركف {يف}( )1ا١بامع
ببل عذر ،كيستصلفوف الغّب يف إقام ا١بمع (.)2
( )1يف (ب) :الشرط .
( )2يف (أ)ٖ :بارا.
كٖبارل ىي من أعظم مدف ما كراء النهر أك خراساف كأجلٌها ،كىو بلد كاسع ذك أخجار كثّبة .ينظر :معجم البلداف لياقوت ا٢بموم
ي
ً
 ،353/1كالركض ا٤بعطار يف خرب األقطار للحمّبل ،ص.82:
( )3ينظر :ا٤بغرب يف ترتيب ا٤بعرب .439/1
( )4زايدة من (ب).
( )5ينظر :ا٤ببسوط .27/2
( )6يف (ب) :حدكث عذر.
( )7كذا يف النسصتْب ،كلعل الصواب :حْب.
( )8يف (ب) :نصيتو.
( )9يف (أ) :بتأخّبه.
( )10ىذا الكبلـ يف ا٤ببسوط .27/2
( )11يف (ب) :أبنو.
( )12يف (ب) :يعرض عارض.
(َ )13ف أقف عليو.
( )14زايدة من (ب).
( )15يف (ب) :كإقام ا١بمع بعده.
( )16سقط من (ب).
( )1سقط من (ب).
( )2سقط من (ب).
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بقي ىا ىنا( )3دقيق أخرل ،كىي أف إقام ا١بمع عبارة عن أمرين :ا٣بطب  ،كالصبلة ،كا٤بوقوؼ( )4على
اإلذف({ )5ىو األكؿ ،دكف الثآف؛ إذ ال حاج فيو إُف األكؿ}( ،)6كيدؿ عليو ا٤بسأل القائل  :لو أف اإلماـ إذا
()7
رجبل إبقام [ا١بمع ]( ،)8كا٤بأمور(٩ )9بن قد خهد ا٣بطب جاز ،كجو
سبقو ا٢بدث بعد فراغو من ا٣بطب  ،فأمر ن
الدالل ظاىر؛ ألف اإلذف َف يوجد يف الصورة ا٤بذكورة ،ال صرٰبنا -كذلك كاضح ،-كال دالل ؛ لعدـ خوؼ الفوات،
فإف اإلماـ قادر على إزال ا٢بدث كإقام الصبلة قبل خركج الوقت.
كمن ىنا اتضح أف ا٤براد من االستصبلؼ [إلقام ا١بمع  ،االستصبلؼ]( )10للصطب  ،ال االستصبلؼ
للصبلة ،كما توىم القائل السابق ذكره.
ٛبت الرسال ا٤ببارك بعوف هللا العلي خأنو ،ا١بلي برىانو ،ا٣بفي ذاتو(.)11


( )1سقط من (ب).
( )2ىكذا كردت ىذه العبارة يف النسصتْب ،كفيها تقدٔف كأتخّب ،كاألصل -كهللا أعلمٰ( :-بضركف يف ا١بامع ،كيستصلفوف ببل عذر الغّب يف
إقام ا١بمع ).
( )3يف (ب) :ىنا.
( )4يف (ب) :الوقوؼ.
( )5بعدىا يف (أ)( :ىو اإلذف) .كال حاج لذكره.
( )6سقط من (ب).
( )7يف (أ) :عن.
( )8زايدة من (ب).
( )9يف (ب) :إف كاف ا٤بأمور.
( )10زايدة من (ب).
( ) 11بعدىا يف (أ) :ا٢بمد ﵁ الذم أنعم علي اببتدائها ،كأحسن علي إبٛبامها ،كالصبلة كالسبلـ على دمحم الذم أبدع الوجود ألجلو ،كعلى
آلو كأصحابو الذين ىم كراـ كعظاـ بسبب صحبتو .على يد عبدالرٞبن أيده يف معرف حقيقتو أبلف ألف برىاف ،يف ليل يوـ الثبلاثء ،من خهر
ربيع اآلخر ،يف يوـ السبع ،لسن ٟبس كتسعْب كتسعمائ  ،كالٍب ذكرت تتميمها البن كماؿ الوزير ،ألطفهما هللا بلطفو ا٣بطّب ،آمْب اي غفور
اي رحيم اي قدير.
كيف (ب)ٛ :بت الرسال ٕبمد هللا تعاُف كحسن توفيقو.
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قائمة ادلصادر وادلراجع

 -1إٙباؼ األريب ٔبواز استناب ا٣بطيب٨( ،بطوط ضمن ٦بموع) ،أتليف :أيب اإلخبلص حسن بن عمار
الشرنببلِف ا٢بنفي (ت1094ق)٨ ،بطوطات األزىر الشريف ،رقم (.)324497
 -2اإلصاب يف ٛبييز الصحاب  ،أتليف :أيب الفضل أٞبد بن علي بن حجر العسقبلٓف الشافعي (ت852ق)،
ٙبقيق :علي دمحم البجاكم ،دار ا١بيل ،بّبكت ،ط(1412 ،)1ق.
 -3األعبلـ ،أتليف :خّب الدين بن ٧بمود بن دمحم بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي (ت1396ق)،
الناخر :دار العلم للمبليْب ،ط(2002 ،)15ـ.
 -4اتج الَباجم ،أتليف :أيب الفداء زين الدين أيب العدؿ قاسم بن قيطليوبغا السودكٓف ا١بماِف ا٢بنفي
(ت879ق)ٙ ،بقيق :دمحم خّب رمضاف يوسف ،دار القلمن دمشق ،ط(1413 ،)1ق1992 -ـ.
 -5ا١بامع الصحيح (صحيح مسلم) ،أتليف :أيب ا٢بسن مسلم بن ا٢بجاج القشّبم النيسابورم
(ت261ق)ٙ ،بقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الَباث العريب ،بّبكت( ،د .ت).
 -6ا١بواىر ا٤بضي يف طبقات ا٢بنفي  ،أتليف :أيب دمحم ٧بيي الدين عبد القادر بن دمحم بن نصر هللا القرخي
ا٢بنفي (ت775ق) ،الناخر :مّب دمحم كتب خانو ،كراتشي( ،د .ت).
 -7خبلص الفتاكم (٨بطوط) ،أتليف :طاىر بن أٞبد البصارم (ت542ق)٨ ،بطوطات جامع ا٤بلك
سعود ،رقم الصنف 217.4 :خ ب ،الرقم العاـ (.)1515
 -8درر ا٢بكاـ خرح غرر األحكاـ ،أتليف :دمحم بن فرامرز بن علي الشهّب ٗببل خسرك (ت885ق) ،كمعو
(حاخي الشرنببلِف)( ،د .تح) ،دار إحياء الكتب العربي ( ،د .ت).
 -9ديواف اإلسبلـ ،أتليف :أيب ا٤بعاِف مشس الدين دمحم بن عبد الرٞبن بن الغزم (ت1167ق)ٙ ،بقيق :سيد
كسركم حسن ،دار الكتب العلمي  ،بّبكت -لبناف ،ط(1411 ،)1ق1990 -ـ.
 -10رد ا﵀تار على الدر ا٤بصتار ،أتليف :دمحم أمْب بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي ا٢بنفي
(ت1252ق) ،كمعو (الدر ا٤بصتار للحصفكي خرح تنوير األبصار للتمراتخي)( ،د .تح) ،دار الفكر ،بّبكت،
ط(1412 ،)2ق1992 -ـ.
 -11الركض ا٤بعطار يف خرب األقطار ،أتليف :أيب عبد هللا دمحم بن عبد هللا بن عبد ا٤بنعم ا٢بًمّبل (ت900ق)،
ٙبقيق :إحساف عباس ،مؤسس انصر للثقاف  ،بّبكت ،ط(1980 ،)2ـ.
 -12سلم الوصوؿ إُف طبقات الفحوؿ ،أتليف :مصطفى بن عبد هللا القسطنطيِب العثمآف ا٤بعركؼ ٕباجي
خليف (ت1067ق)ٙ ،بقيق٧ :بمود عبد القادر األرانؤكط ،إخراؼ كتقدٔف :أكمل الدين إحساف أكغلي ،تدقيق:
صاٌف سعداكم صاٌف ،إعداد الفهارس :صبلح الدين أكيغور ،مكتب إرسيكا ،إستانبوؿ -تركيا2010 ،ـ.
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العكرم
 -13خذرات الذىب يف أخبار من ذىب ،أتليف :أيب الفبلح عبد ا٢بي بن أٞبد بن دمحم بن العماد ى
ا٢بنبلي (ت1089ق)ٙ ،بقيق٧ :بمود األرانؤكط ،كخرج أحاديثو :عبد القادر األرانؤكط ،دار ابن كثّب ،دمشق-
بّبكت ،ط(1406 ،)1ق1986 -ـ.
 -14الشقائق النعماني يف علماء الدكل العثماني  ،أتليف :أيب ا٣بّب عصاـ الدين أٞبد بن مصطفى بن خليل،
طاخكربم زاده (ت968ق)( ،د .تح) ،دار الكتاب العريب ،بّبكت( ،د .ت).
 -15الطبقات السني يف تراجم ا٢بنفي  ،أتليف :تقي الدين عبد القادر التميمي (ت1010ق)ٙ ،بقيق :عبد
الفتاح ا٢بلو ،القاىرة1970 ،ـ.
 -16طبقات ا٤بفسرين ،أتليف :أٞبد بن دمحم األدنو كم (ت القرف11ىػ)ٙ ،بقيق :سليماف بن صاٌف ا٣بزم،
مكتب العلوـ كا٢بكم ،السعودي  ،ط(1417 ،)1ق1997 -ـ.
 -17كشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف ،أتليف :مصطفى بن عبد هللا كاتب جليب القسطنطيِب ا٤بشهور
ٕباجي خليف (ت1067ق)( ،د .تح) ،مكتب ا٤بثُب ،بغداد1941 ،ـ.
 -18الكواكب السائرة أبعياف ا٤بئ العاخرة ،أتليف٪ :بم الدين دمحم بن دمحم الغزم (ت1061ق)ٙ ،بقيق :خليل
ا٤بنصور ،دار الكتب العلمي  ،بّبكت -لبناف ،ط(1418 ،)1ق1997 -ـ.
 -19لساف العرب ،أتليف :أيب الفضل ٝباؿ الدين دمحم بن مكرـ بن علي بن منظور (ت711ق)( ،د .تح)،
دار صادر ،بّبكت ،ط(1414 ،)3ق.
 -20ا٤ببسوط ،أتليف :دمحم بن أٞبد بن أيب سهل مشس األئم السرخسي (ت483ىػ)( ،د .تح) ،دار ا٤بعرف ،
بّبكت1414 ،ق1993 -ـ.
 -21معجم البلداف ،أتليف :أيب عبد هللا خهاب الدين ايقوت بن عبد هللا الركمي ا٢بموم (ت626ق)( ،د.
تح) ،دار صادر ،بّبكت ،ط(1995 ،)2ـ.
 -22معجم ا٤بؤلفْب ،أتليف :عمر بن رضا بن دمحم راغب بن عبد الغِب كحال الدمشقي (ت1408ق) ،مكتب
ا٤بثنىن بّبكت ،دار إحياء الَباث العريب ،بّبكت( ،د .ت).
 -23معجم ا٤بطبوعات العربي كا٤بعرب  ،أتليف :يوسف بن إلياف بن موسى سركيس (ت1351ق) ،مطبع
سركيس ٗبصر1346 ،ق1928 -ـ.
 -24ا٤بغرب يف ترتيب ا٤بعرب ،أتليف :أيب الفتح انصر الدين بن عبد السيدبن علي بن ا٤بطرزم (ت610ق)،
ٙبقيق٧ :بمود فاخورم ،كعبد ا٢بميد ٨بتار ،مكتب أسام بن زيد ،حلب ،ط(1979 ،)1ـ.
 -25ا٥بداي يف خرح بداي ا٤ببتدم ،أتليف :أيب ا٢بسن برىاف الدين علي بن أيب بكر بن عبد ا١بليل الفرغآف
ا٤برغينآف (ت593ىػ)ٙ ،بقيق :طبلؿ يوسف ،دار إحياء الَباث العريب ،بّبكت -لبناف( ،د .ت).
 -26ىدي العارفْب أ٠باء ا٤بؤلفْب كآاثر ا٤بصنفْب ،أتليف :إ٠باعيل بن دمحم أمْب بن مّب سليم الباابٓف البغدادم
(ت1399ق) ،طبع بعناي ككال ا٤بعارؼ ا١بليل يف مطبعتها البهي إستانبوؿ1951 ،ـ.
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تق يرر عن :

الموتمر الدولي ألاول :ألامن ألاسري الوأقع والتحدياب

حرص ا٤بركز الدكِف لبلسَباتيجيات الَببوي كاألسري  icefsمنذ نشأتو على حفز ا٥بمم على
النظر العميق ،كالتأمل الواعي يف قضااي الَببي كاألسرة كاجملتمع كاإلنساف ،كالسعي إُف ٙبقيق التكامل ا٤بعريف
كالوصل العلمي بْب ٦باالت الدراسات الشرعي كاإلنساني كاالجتماعي كالعلمي كتوظيفها يف خدم قضااي
األسرة ،كاالستجاب ٢باجيات الَببي كإخكاالاها؛ ٗبا يفتح الباب لدراسات كإٔباث عابرة للتصصصات،
متعددة ا٤بقارابت ،كىو ما سعى إُف ٙبقيقو من خبلؿ مؤٛبره الدكِف األكؿ" :األمن األسرم :الواقع
كالتحدايت" ،ا٤بنظم برعاي أربع جامعات حكومي (ا١بامع العراقي  ،كلي الدراسات اإلسبلمي بصربيا،
٨برب علم النفس كجودة ا٢بياة ٔبامع قاصدم مرابح اب١بزائر ،جامع اببل) ،كأربع ٦ببلت علمي ٧بكم
(٦بل ا٤بدكن ٦ ،بل ا٤بنرب التابع ٥بيئ علماء السوداف،
الَببوي كاألسري ٦ ،بل دفاتر السياسي
كالقانوف جامع كرقل ) ،كثبلث
مؤسسات علمي دكلي (٦بمع
الفقو اإلسبلمي اب٥بند،
خبك ضياء للمؤٛبرات
كاألٕباث،
كالدراسات
ا١بمعي الدكلي للعلوـ كالثقاف
ابلسويد).

٦بل سناد للبحوث
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كالذم خهد ٕبمد هللا مشارك أكثر من  711مشارؾ كمشارك من  71دكل  ،من أفريقيا كآسيا
كأكراب.
فمنذ اإلعبلف عن ا٤بؤٛبر يف  11مارس/آذار 1171ـ ،كما تبله من ٘باكب كبّب ،كاىتماـ كاسع؛
ابلنظر إُف أٮبي موضوعو ،كلراىني قضاايه كأسئلتو ،كتعدد كتكامل مقارابتو ،استقبل ا٤بؤٛبر ما يقارب
 411طلب مشارك يف مرحل ا٤بلصصات ،ك 711كرق ٕبثي يف مرحل تقدٔف األكراؽ البحثي الكامل ،
كت عرضها على اللجن العلمي كالتواصل مع أصحاب الطلبات ا٤بقبول كا٤برفوض  ،كت انتقاء قراب  41كرق
ٕبثي للعرض يف ا٤بؤٛبر يف عشر جلسات علمي .
كقد انطلقت ا١بلس االفتتاحي صباح السبت  78أكتوبر  1171برائس الدكتور ماجد بن عبد هللا
العصيمي ا٤بنسق العاـ للمؤٛبر كانئب رئيس ا٤بركز؛ مذكرا أبٮبي ا٤بؤٛبر كموضوعو ،مرحبا اب٤بشاركْب

كا٤بشاركات ،مث تناكؿ الكلم بعده رئيس ا٤بؤٛبر كرئيس ٦بلس إدارة ا٤بركز الدكِف لئلسَباتيجيات الَببوي

كاألسري الدكتور مصطفى بن أزتد احلكيم الذم افتتح كلمتو ابلَبحيب بكل الكفاءات العلمي الٍب
خاركت يف ا٤بؤٛبر رعاي كٕبثا كحضورا كتنظيما كٙبكيما .بعدىا ذكر ٗبكان األسرة كأٮبي اضطبلع أىل
العلم ببياف ا٤بعضبلت كحل ا٤بشكبلت األسري  ،كمواجه التحدايت ا٤بعاصرة.
أعقبتو بعد ذلك كلمات ٤بمثلي رعاة ا٤بؤٛبر ا٢باضرين ،كابتدأىا سعادة األستاذ الدكتور حسْب داخل
البهاديل عميد كلي اآلداب اب١بامع العراقي ابسم ا١بامع العراقي  ،مث كلم فضيل األستاذ الدكتور منصور
بن زاىي مدير ٨برب علم النفس كجودة ا٢بياة ٔبامع قاصدم مرابح كرقل ا١بزائر ،تلتو كلم سعادة األستاذ
الدكتور معاذ كماؿ رشيد العاين ابسم جامع اببل من العراؽ ،مث كلم رئيس ا١بمعي الدكلي للعلوـ
كالثقاف ابلسويد األستاذ الدكتور دمحم شادي كسكْب .لتصتتم أخغاؿ ا١بلس االفتتاحي بكلم ابسم

ا٤بشاركْب قدمها الدكتور عبيد الرٞبن طيب من جامع جواىر الؿ هنرك بنيود٥بي من ا٥بند ،ككلم ابسم
ا٤بشاركات قدمتها الدكتور رتيبة طايييب من جامع

البليدة  2من ا١بزائر.
كقد اختتمت فعاليات ا٤بؤٛبر مساء
األحد  03أكتوبر  2108يف جلس
ختامي ترأسها األستاذ الدكتور رشيد
كهوس رئيس اللجن العلمي  ،تقدـ
فيها الدكتور زتادي انيت شريف

السكرتّب العاـ للمركز بكلم ابسم ا٥بيئ
العليا للمؤٛبر معلنا عن ا٤بؤٛبر القادـ بشراك
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مع كلي الدراسات اإلسبلمي بصربيا ،كما تقدـ الدكتور عادؿ مطرب بكلم نياب عن أعضاء اللجاف
التنظيمي  ،مث تناكلت الكلم ابسم اللجن العلمي األستاذة الدكتورة مسّبة الرفاعي ،كتقدـ الدكتور فاضل
خليل إبراىيم عن جامع ا٤بوصل ابلعراؽ متحداث ابسم ا٤بشاركْب ،كتقدمت ا٤بهندس كاميليا حلمي دمحم
أزتد عن اللجن اإلسبلمي العا٤بي للمرأة كالطفل ٗبصر متحدث ابسم ا٤بشاركات ،ليقوـ األستاذ الدكتور
رلدي يونس عضو اللجن العلمي ك١بن صياغ التوصيات بقراءة التوصيات كالبياف ا٣بتامي .كٕبضور رئيس
ا٤بؤٛبر الدكتور مصطفى بن أزتد حلكيم كا٤بنسق العاـ الدكتور ماجد بن عبد هللا العصيمي كرعاة ا٤بؤٛبر
كا٤بشاركْب خهدت ا١بلس ا٣بتامي توقيع مذكرات كرسائل تفاىم بغي النهوض ابلعمل الَببوم كالعلمي

ا٤بشَبؾ ،كتطوير التعاكف يف ٦باالت البحوث كالدراسات كبناء اإلسَباتيجيات ،حيث ت توقيع رسالٍب
تفاىم مع ا١بامع العراقي  ،كجامع اببل ،كمذكريت تفاىم مع ا١بمعي الدكلي للعلوـ كالثقاف ابلسويد
كمؤسس الرافعي كعيتآف للمحاماة كاالستشارات القانوني كالشرعي كالتحكيم بلبناف .كما ت توزيع
خهادات ا٤بشارك على ا٤بشاركْب ،كالشهادات التقديري ألعضاء اللجنتْب التنظيمي كالعلمي  ،كالدركع
التكرٲبي للهيئ العليا كلرعاة ا٤بؤٛبر.
كهبذه ا٤بناسب يطيب للمركز أف يتقدـ ٖبالص الشكر كعظيم التقدير ١بميع ا٢باضرين من الباحثْب
كا٤بهتمْب كأعضاء ىيئ التدريس اب١بامعات ا٤بصتلف الذين ٙبملوا مشق السفر كالتنقل من أجل ا٤بشارك يف
إ٪باح ىذا ا٤بؤٛبر.
كمن خبلؿ األكراؽ
ا٤بعركض
البحثي
العلمي
كا٤بناقشات
الرصين الٍب خهداها
جلسات ا٤بؤٛبر ت
التوصل إُف ٦بموع
من التوصيات ٲبكن
إٯبازىا فيما يلي:
 تشجيع إنشاء مراكز لبحوث األسرة
لنشر الوعي بدكر األسرة يف ٙبقيق األمن األسرم لكاف أعضائها.
 االىتماـ ابلَببي الوجداني لؤلطفاؿ يف برامج التعليم كمدخل لتحقيق اإلخباع النفسي
كاالجتماعي.
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 االىتماـ بربامج الَببي الوالدي للتوعي بكيفي التعامل مع ا٤بستجدات التكنولوجي كاإلعبلـ
الرقمي.
 العزـ على عقد ندكات ك٧باضرات كلقاءات علمي تستهدؼ البحث العلمي يف ٦باؿ الَببي
األسري .
 العمل على نشر الوعي أبٮبي استثمار الوقف يف ٦باؿ الرعاي األسري كمواجه التحدايت
االقتصادي الٍب تواجو األسر الفقّبة كا٤بعدم .
 توجيو مؤسسات التعليم ا٤بصتلف إُف ضركرة العناي كاالىتماـ ضمن مقررااها أبصوؿ كقضااي الَببي
األسري .
 توثيق الصل بْب األسرة كا٤بدرس لتحقيق تربي متوازن نفسيا كاجتماعيا للناخئ .
 أتىيل القائمْب على خؤكف اإلرخاد األسرم ،كٛبكينهم من ا٤بهارات ا٤بهني  ،كٙبسيسهم اب٤بسؤكلي
األخبلقي .

ىذا كقد تشرؼ رلمع الفقو اإلسالمي ابذلند ك٦بلتو
الدكلي ( :ادلدونة) أف يكوان ضمن رعاة ىذا ا٤بؤٛبر ،كقد حضر
فعاليات ىذا ا٤بؤٛبر سعادة األستاذ الدكتور رشيد كهوس

رئيس ٙبرير ٦بل ا٤بدكن كعضو اجملمع كمستشاره.
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