قواعد النشر
أوالً  :شروط النشر

- 1أن يكون البحث متسماً باألصالة واالبتكار ،واملنهجية العلمية ،وسالمة االجتاه ،وصحة اللغة ،وجودة األسلوب.
- 2أال يكون البحث قد سبق نشره ،أو قدم للنشر جلهة أخرى.
- 3مجيع البحوث املقدمة للنشر يف اجمللة خاضعة للتحكيم.

ثانياً :تعليمات النشر

- 1يرسل الباحث حبثه إلكرتونياً على املوقع التفاعلي للمجلة ./http://journals.qu.edu.sa
- 2يطبع البحث بواسطة احلاسب اآللي بربنامج ( )Microsoft Wordو ) (pdfمتوافق مع ( )IBMوعلى وجه واحد
فقط ،ويكون على ورقة مقاس ( )A4مع ترك ( 3سم) لكلل هلام  ،ومرقملة ترقيملاً متسلسلالً ،مبلا يف ذلل األشلكا
واجلداو .
 - 3يقللدم الباحللث مل للاً للبحللث بللاللغتو العربيللة وا لي يللة ،حبيللث ال ت يللد كلماتلله عل ( )200كلمللة أو صللفحة
واحدة.
- 4تك للون الكتاب للة بل لاخلط املش للهور [ ]Traditional Arabicالعن للاوي حبج للم ( )20أس للود ،وامل للن حبج للم ( )16ع للاد ،
واحلواشي حبجم ( )14عاد .
 - 5تكتب اآليات القرآنية برسم ملحف املدينة.
- 6ال ت يد صفحات البحث ع مخسو صفحة.
- 7يكتب الباحث عنوان البحث ،واسم الباحث ،وعنوانه ،ولقبه العلمي ،واجلهة اليت يعمل بها باللغتو.
- 8يتم التوثيق م امللادر واملراجع وفق ما يلي:
أ ) الكتللب :ذكللر امللللدر أو املرجللع يف احلاشللية ،فيضللع الباحللث رقملاً للحاشللية يف املكللان املناسللب ،ثللم يضللع احلاشللية
أسفل اللفحة.
ب ) الدوريات :يتم توثيقها يف احلاشية بذكر عنوان البحث ثم اسم الدورية ،ورقم اجمللد والعدد واللفحة.
- 9توضع حواشي كل صفحة أسفلها ويكون ترقيم احلواشي متسلسالً م أو البحث إىل نهايته.
- 10يف فهرس امللادر واملراجع يبدأ بذكر اسم الكتاب كامالً ،ثم مؤلفه ،وسلنة الوفلاة ،ودار النشلر ،وسلنة الطبلع ،وكلذا
يف الدوريات يذكر عنوان البحث ثم صاحبه ثم اسم اجمللة وعددها.
- 11عنلد ورود األعلالم يف ملن البحلث أو الدراسلة ،تلذكر سلنة الوفلاة بالتلاري اهلجلر إذا كلان العللم متلوفى مثلا ( :ت
260هل) ،وإذا كانت األعالم أجنبية فإنها تكتب حبروف عربيلة ،وبلو قوسلو حبلروف التينيلة ،ويلذكر االسلم كلامالً
عند وروده ألو مرة.
- 12ال جيوز إعادة نشر أحباث اجمللة يف أ مطبوعة أخرى إال بإذن كتابي م رئيس التحرير.
- 13يعطى الباحث نس تو م اجمللة ،وسبع مستالت م حبثه املنشور .
- 14يلت م الباحث بإجراء التعديالت املنلوص عليها يف تقارير احملكمو ،مع تعليل مامل يعد .
- 15تعرب املواد املنشورة يف اجمللة ع آراء أصحابها فقط.

عناوي املراسلة

اجمللة العلمية جلامعة القليم (العلوم الشرعية)
مجيع املراسالت ترسل باسم رئيس حترير اجمللة:
املوقع ا لكرتونيhttp://journals.qu.edu.sa :
الربيد ا لكرتونيqu.mgllah@gmail.com :
هاتف اجمللة00966163800050 :
حتويلة رئيس التحرير 8397 :حتويلة أمو اجمللة8598 :
جوا اجمللة00966593220358 :

ب

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)4العدد ( ،)1ص ص ( .338-1يناير2011م/حمرم 1432هـ)

ج

المجلد ( – )11العدد ()1

مجلة

محرم 1439هـ  -سبتمبر 2017م

النشر العلمي والرتمجة

د

هيئة التحرير
رئيس التحرير
أ .د .عبدالعزيز بن حممد الربيش
أستاذ الفقه ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة القصيم.

األعضاء
أ .د .أمحد بن حممد الربيدي
أستاذ القرآن وعلومه ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة القصيم.

أ .د .عمر بن عبداهلل املقبل
أستاذ السنة ،كلية الشريعة والدراسات االسالمية ،جامعة القصيم.

أ .د .عبدالعزيز بن حممد العويد
أستاذ أصول الفقه ،كلية الشريعة والدراسات االسالمية ،جامعة القصيم.

أ .د .سليمان بن حممد الدبيخي
أستاذ العقيدة ،كلية الشريعة والدراسات االسالمية ،جامعة القصيم.

أ .د .علي حسني شطناوي
أستاذ القانون ،كلية الشريعة والدراسات االسالمية ،جامعة القصيم.

د .حممد بن عبدالرمحن الدخيل
أستاذ مشارك بقسم الدعوة والثقافة االسالمية ،كلية الشريعة والدراسات االسالمية ،جامعة القصيم.

أمني اجمللة
د .حممد فوزي عبداهلل احلادر
أستاذ الفقه املشارك بقسم الدعوة والثقافة اإلسالمية ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة القصيم.

رقم اإليداع 1429 / 2028 :
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ه

مقدمة


احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه ومن
تبعهمبإحسانإىليومالدين...أمابعد ،
فيسرهيئةحتريرجملةجامعةالقصيمالعلمية"العلومالشرعية"أنتقدمبني
يديقرائهااجمللداحلاديعشر،العدداألول .
وقدحوىبنيطياتهمجلةمناألحباثاملتميزةواملتنوعةيفختصصاتالشريعة
والدراساتاإلسالميةواألنظمة .
وهيعلىالنحواآلتي :


النظم والسياق "املفهوم االنفصالي والعالقة االتصالية" املتشابه اللفظي يف

القرآنالكريمأمنوذجاً .
لقدعاجلالباحثمسألةاالختالطاليتقدحتصلعندالبعضيفمصطلحي
النظموالسياقوجعلهمايفمشربواحد،األمرالذيقديؤديإىلاختالطالبحث
البيانياملتعلقبالنظرالتدبريالتأمليالتأويلييفالقرآنالكريم .





هـ

مقدمة

و


منهجالقرآنيفتدبريدعائماحلكمواالقتصاد .

بيّنالباحثهدايةالقرآنالكريموإعجازهيفإدارةاحلكموالتحاكملشرعاهلل
ومايرتتبعلىذلكمنصالح،وهدايةالقرآنالكريميفإدارةاملالواالقتصادوما
يرتتب على ذلك من خريية ،من خالل التعرف على أهم أوجه اإلعجاز يف إدارة
احلكمبشرعاهلل،بالنظرإىلواقعاملسلمنييفاملاضيواحلاضر .


(أل)التعريفالدالةعلىالكمالوأثرهايفتفسريالقرآنالكريم"دراسة

تأصيليةنقدية" .
عرّف الباحث بنوع من أنواع "أل" التعريف ،وهي "أل" الدالة على الكمال
وإثباتهذااملعنىهلامنخاللنصوصعلماءاللغةالعربيةوعلماءالتفسري،وأبرز
املفسرينالذينوظفواهذااملعنىمنمعاني"أل"التعريفيفتفسريالقرآنالكريم،مع
عرضمناذجمنأقوالاملفسرين .


منهجاحلافظعمروبنعليالفلّاسيفنقدالرواة .

تناولتالباحثةدراسةعناحلافظعمروبنعليالفالس"رمحهاهلل"وذلك
بذكر سريته وعصره وشيوخه وتالميذه ومكانته بني العلماء وأثره يف نقد الرواة
واألسانيدواملتون،وبيانمنهجهيفنقدالرواة .


إجارةاحلليوأحكامهايفالفقهاإلسالمي .

هدفالباحثإىلبياناحلكمالشرعييفتأجريحليالذهبوالفضة،وبيان
بعضاألحكاماملتعلقةباحللياملؤجرةحنواألحكاماملتعلقةباحللياملؤجرةكضمانها
وتأجريهاللغريوزكاتها،وتأجريهاباإلجارةاملنتهيةبالتمليكوأخذالرهنعليها .



مقدمة


ز

موتأحداملتالعننيبعدوجوباللعانوقبلمتامه،وأثرذلكيفأحكامه .

تناولت الباحثة إشكالية موت أحد الزوجني يف الفرتة بني وجوب اللعان
عليهما،وقبلانتهائهمامنإمتامهوتكونهذهالفرتةمنوقتقيامسبباللعان،وقبل
البدءفيهأصالًأوبعدالبدءفيهوقبلاالنتهاءمنه .


عقودرسماملفيتالبنعابدين"دراسةوحتقيق" .

قام الباحث بتحقيق كتاب عقود رسم املفيت خلامتة احملققني ابن عابدين (ت
 1252هـ)باعتبارهااملنظومةالوحيدةيفعلمرسماملفيتعنداحلنفية،وهيأوسعما
مجع من مسائل وقواعد علم أصول اإلفتاء ،لكنها مل تنل حتقيقاً علمياً مبفردها،
فرأىالباحثأهميةالعنايةبهاوحتقيقهالتتضحصورتهاللباحثني،ويزداداالنتفاعبها .


قاعدةاالستثناءمعيارالعموم"تأصيالًوتطبيقاً" .

عين الباحث بقاعدة أصولية مشهورة بكثرة ورودها يف كالم العلماء ،وهي
تعتربمنالقواعداملشرتكةيفمباحثهابنياألصولينيوالنحويني،وقدهدفإىلحترير
معنىالقاعدةوتوثيقهاوبيانألفاظهاوموقفالعلماءمنهاواإلشارةإىلماميكنأن
يكونضابطاًإلعماهلا،ثمتوضيحأثرهايفاملسائلاألصوليةواألحكامالفقهية .


تأثريفقهالواقعيفالفتوى .

بينتالباحثةفقهالواقعوأهميتهواتساعه،معمراعاةفقهالواقععندالفتوى
وتأثريهفيها،وماحيتاجهالفقيه منعلومالواقععندالفتوىوذلكمنعاًمناختالط
املفاهيمواملصطلحات .



مقدمة

ح


التنظيم القانوني جلرمية الدخول غري املصرح به إىل نظام احلاسب اآللي

"دراسةمقارنة" 
تطرق الباحث للسياسة الشرعية جلرمية الدخول غري املصرح به إىل نظام
احلاسباآللييفكلمناألردنوفرنساواجنلرتاوأمريكاوسويسراملعرفةمدىتباين
هذهالقواننياليتجترمهذهاجلرمية ..
ويفالنهايةندعواهللأننكونقدوفقنايفتقديمكلماهونافعومفيد،خدمةً
للعلموالعلماءوطالبالعلم ..
وآخردعواناأناحلمدهللربالعاملني .

رئيس حترير اجمللة
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ط

المحتويات
صفحة

النظموالسياق"املفهوماالنفصاليوالعالقةاالتصالية""املتشابهاللفظييفالقـرآن
الكريمأمنوذجاً" 

د .املثىن عبدالفتاح حممود 1 ............................................................

منهجالقرآنالكريميفتدبريدعائماحلكمواالقتصاد 

د .حممد بن أمحد بن عبدهللا بن معيض احلواش 63 ......................................

(أل)التعريفالدالةعلىالكمالوأثرهايفتفسريالقرآنالكريم"دراسـةتأصـيلية
نقدية" 

د .حامت جالل التميمي 115 ...........................................................

منهجاحلافظعمروبنعليالفالسيفنقدالرواة 

د .ليلى بنت سعيد بن عبدهللا السابر159 ...............................................

إجارةاحلليوأحكامهايفالفقهاإلسالمي

د .أمحد بن محود املخلفي 225 .........................................................

موتأحداملتالعننيبعدوجوباللعانوقبلمتامه،وأثرذلكيفأحكامه 

د .رحاب مصطفي كامل السيد 295 ....................................................

عقودرسماملفيتالبنعابدين(ت1252هـ)"دراسةوحتقيق" 

د .صالح حممد سامل أبو احلاج 353 ....................................................




ط

احملتوايت

ي

قاعدةاالستثناءمعيارالعمومتأصيالًوتطبيقاً 

د .وليد بن فهد الودعان 409 .........................................................

تأثريفقهالـواقعيفالفتـوى 

د .جيهان الطاهر حممد عبداحلليم 487 .................................................

ي"دراسـة
التنظيمالقانونيجلرميةالدخولغرياملصـرحبـهإىلنظـاماحلاسـباآللـ 
مقارنة" 

د .مهند وليد إمساعيل احلداد 531 .....................................................



جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)11العدد ( ،)1ص ص ( 62-1حمرم 1439هـ/سبتمرب 2017م)

النظم والسياق

"املفهوم االنفصايل والعالقة االتصالية"

"املتشابه اللفظي يف القرآن الكرمي أمنوذجا"
د .املثىن عبدالفتاح حممود

أستاذ مشارك بقسم التفسري وعلوم القرآن
يف كلية القرآن الكرمي يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة
ملخ ص البح ص  .احلمــد و والصــالة والســالم عل ـ رســوى هللا حممــد ســل هللا عليــن وســلم ،وبعــد ـ ن ك ـريا م ـ
الباح ني خيلط بني مصـللي الـن م والسـياي يهعل مـا مـ مشـر واحـد بـو يف مصـي واحـد ،وينبـ عليـن عـدم
وضــوا العال ــة القابمــة بــني الــن م والســياي ،وابلتــا امــتال ااوراي يمــا خيـ هـ ا اجلانــي مـ البيــا البيــا
ــية أتــيلت عمــاب حــً رأي ـ ي ــا بعــدا بيانيــا
املتعلــاب ابلن ــر التــدبرم التــأمل التــأويل يف القــرآن الكــرمي ،وه ـ
يستياب الن ـر والتـد ياب ،مـ هاهنـا نبعـ كـرة هـ ا البيـا لتعـاا هـ ا الياويـة الد يقـة يف علـم البال ـة عمومـا،
وعلم التأويو القرآ مصوسا ،ولتربع اخليو املتشابكة تُعيدها عل ساباب نسه ا و يهلا ،ولتُ ر اجلاني ااو ـاب
واملنيـ ااو ــاب يف العال ــة املتهـ رة بــني الــن م والســياي ،مـ حيــا جن كــال من مــا ييلـ جانبــا ييليــن ا مــر،
وبيان ذلك م مالى آايت املتشابن اللف يف القرآن الكرمي أمنوذجا تلبيقيا ،نستهل منـن ميـو العال ـة املتينـة،
وعرى الروابط اانيقة ،مبا يكـون عـوب لنـا جل الوسـوى جل أحـد أهـدام التأمـو ومقاسـد التـدبر ،الـن هـ اب مـ
أبوا الولوج جل ساحات العبادة يف عم ٍ تكا رت ين الكلمات ،وتعال ين الصـييات ،وو اامـر مـ بـو ومـ
بعد.
الكلمات املفتاحية( :الن م – السياي – املناسبات – املتشابن اللف

1

يف القرآن الكرمي).

2

امل ىن عبدالفتاا حممود

املقدمة
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل حممد بن عبد اهلل وعلى آله ومن تبعه
بإحسان إىل يوم الدين ووااله ،وبعد؛ فإن معرفة الفروق بني املصطلحات العلمية هلو
من حتديد املفاهيم واملعاني والدالالت ،السيما إذا ارتبط بأصول العلم ،ومعرفة
العالقة بني املصطلحات العلمية اليت يفرتق يف احلقيقة مفهومها  -وهي خملتلطة واقعاً
عند عموم طال ب العلم  ،-هلو مما تلتشابك فيه النظرات ،وختلتصم فيه اآلراء،
وتعرتك فيه األقالم ،فإني وجدت كثرياً من طال ب العلم ال يفرقون بني النظم
والسياق ،ويظنونهما من با بٍ واحد ،صدرا عن مورد ملتحد االنبجاس ،وهذا مما ال
خيفى على خبري بالقوم ،عركت قواه قرائحَهم ،وحركت أفكارُه حناجرَهم ،فلهذا
وذاك أردت أن أبني يف هذا البحث داللة مصطلح النظم والسياق ،ثم أفرق بينهما،
وأضع القارئ على طبيعة العالقة االتصالية بينهما ،بعد انفصاهلما يف ذاتيهما ،فهما
قد توسطا يف كماليهما ،حيث اتصال يف املممون ،وانفصال يف الذات ،وهذا مما يعطي
تصوراً حول طبيعة االنسجام واالتصال يف املصطلح العلمي اللتخصصي ،وهو ما
سنقف عليه يف ثنايا هذا البحث وتماعيفه.
وقد اخلتص البحث يف با بٍ دقيق من أبوا ب املصطلح العلمي يف الدراسات
القرآنية ،حيث من شأنه أن يزيل االللتباس ،وجيلي الصورة للقارئ ،ويعني على فهم
أبعاد الداللة ،ويبين لبنة من لبنات البناء العلمي؛ ليمع الدارس يف صلب منهجيات
البحث العلمي اجلاد ،ضمن تسلسل منهجي ملتوالٍ ملتلتابع ،لنصل إىل األقر ب
واألوضح يف فهم املقصود ،من إنزال هذا القرآن لنيل رضا املعبود جلَّ يف عاله.
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املشكلة البحثية
يدور البحث حول سؤال رئيس وهو:
هل هناك فرق علمي بني النظم والسياق؟ وينشأ عن هذا السؤال أسئلة فرعية
وهي:
ما الفرق بني النظم والسياق؟ هل توجد عالقة بني النظم والسياق؟ ما أبعاد
هذه العالقة وماذا يرتتب عليها من أبعاد علمية؟ ومن ثَمَّ ما الفرق بني السياق
واملناسبات والوحدة واملوضوعية؟
منهجية البح
يقوم البحث على املنهج اللتحليلي واالسلتنباطي ،فالدراسة دراسة مصطلحية
بيانية.
الدراسات السابقة
مل يطلع الباحث على حبث ملتخصص يف بيان العالقة بني النظم والسياق
والفرق بينهما يف حبث علمي مسلتقل.
خطة البح
هذا وقد اقلتمت طبيعة البحث أن يأتي يف فصلني اثنني وهما:
الفصل األول :الدراسة النظرية وتشمل:
املبحث األول :مفهوم النظم؛ وفيه مطلبان:
املطلب األول :النظم لغة.
املطلب الثاني :النظم اصطالحاً.
املبحث الثاني :مفهوم السياق؛ وفيه مطلبان:
املطلب األول :السياق لغة.
املطلب الثاني :السياق اصطالحاً.
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املبحث الثالث :العالقة بني النظم والسياق ،والفرق بينهما.
املبحث الرابع :السياق وعالقلته باملناسبات والوحدة املوضوعية؛ وفيه
مطلبان:
املطلب األول :عالقة السياق باملناسبات والفرق بينهما.
املطلب الثاني :عالقة السياق بالوحدة املوضوعية والفرق بينهما.
الفصل الثاني :الدراسة اللتطبيقية ،سأجعلها يف مثالني اثنني أذكر يف كل مثال
منهما آيلتني من آيات امللتشابه اللفظي يف القرآن الكريم؛ للتكونا توضيحاً لبيان معنى
النظم ومعنى السياق ،وأوجه االرتباط بينهما يف منهجية علمية منمبطة.
واهلل أسأل أن جيعل هذا البحث مقبوالً عنده ،وأن جيعل فيه األجر واملثوبة،
فإن أحسنت فمنه سبحانه دون سواه ،وإن أسأت فمن تقصريي وضعفي ،أسأله أن
يغفر لي إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الفصل األول الدراسة النظرية
تناولت يف هذا الفصل بيان مفهوم النظم والسياق لغةً واصطالحاً ،وبيان
العالقة بينهما بعد بيان الفرق ،والفرق بني السياق واملناسبات والوحدة املوضوعية
والفرق بينهما ،باعلتبارها دراسة مصطلحية.
املبح األول :مفهوم النظم
تناولت يف هذا املبحث بيان مفهوم النظم من حيث دالللته اللغوية ،واقفاً مع
أصل هذه الكلمة يف لغة العر ب القدمية ،يف بُعدها املادي الذي تطور فيما بعد حلتى
ل حلتى وصلت إىل
أخذ شكله الداللي ،وما جرى عليها أثناء ذلك من تدرجٍ وتَشَكُّ ٍ
املفهوم املسلتقر عند أئمة اللغة وسادتها ،ثم بعد ذلك ذكرت مفهوم النظم فيما خيص
الدراسة العلمية اللتخصصية ،سواءٌ أكان ذلك على مسلتوى النشأة واللتطور ،أم على
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مسلتوى االسلتقرار واالنلتشار ،وذلك ليكون مِهاداً وتوطئة للدخول يف طبيعة العالقة
االتصالية واالنفصالية بني مصطلحي النظم والسياق.
املطلب األول :النظم لغة:
داللة النظم يف اللغة تأخذنا يف منحىً غري ملتوقع إذ سلتُشارك السياق يف دالللته
اللغوية ،وهذه املشاركة سيكون هلا حظوة يف بيان اللتواصل بني هذين اللفظني يف
األصل اللغوي ،وما نشأ عنه بعد ذلك من ارتباط يف املعنى االصطالحي ،ولنبدأ يف
كلتب اللغة األصيلة اليت نسلتقي منها رِواء ألبابنا ،جاء يف العني" :النظمُ :نظمُك خرزاً
بعمَه إىل بعض يف نظامٍ واحد ،وهو يف كل شيءٍ حلتى قيل :ليس ألمره نظام ،أي:
ال تسلتقيم طريقلته ،والنظام :كل خيط ينظم به لؤلؤ أو غريه فهو نظام ،واجلميع:
نظم ،وفعلك :النظم واللتنظيم ،قال:
مثل الفريدِ الذي جيري يف النظم

()1

واالنلتظام :االتساق ،ويف حديث أشراط الساعة" :وآيات تلتابع؛ كنظامٍ بالٍ،
قُ ِط َع سلكُه"( )2والنظام :العقد يف اجلوهر واخلرز وحنوهما ،وسلكه خيطه ،والنظام:
مدراة مناسه ا ،يقوى اب تيبة يف ترحن" :كأمنا
( )1ه ا عهي بي لساعدة ب جؤية وسدرا :و سوار ّ
ضرب مناسه ا ابملدارم ،وذلك جذا ضربت ا الريح تنتفش ،وتفري كما يدرى الشعر ابملدارم ،والفريد
ة وجيعو مع احلل  ،تب ا بن لبياض ا ،والن م مجع ن ام وهو اخليط" ،املعا الكبري يف
ت ء يعمو م
أبيات املعا  ،أبو حممد عبد هللا ب مسلم ب تيبة ،دار الكتي العلمية ،بريوت  -لبنان ،اللبعة ااول،
1984م ،ص.172
( )2سن الرتم م ،أبو عيس حممد ب عيس الرتم م ،حتقياب :أمحد حممد تاكر وآمرون ،دار جحياء الرتاث
العريب ،بريوت – لبنان ،كتا الفنت ،اب عالمة حلوى املسخ واخلسف ،ر م احلديا،)2211( :
ج4ص ،495ويف آمرا كن ٍام ٍ
ابى ُلع سل ُكن تتابع ،و د ضعفن الشيخ االبا رمحن هللا ،يُن ر سلسلة
ااحاديا ال عيفة واملوضوعة وأ رها السيئ يف اامة ،حممد بسر الدي االبا  ،دار املعارم ،الرايض -
اململكة العربية السعودية ،اللبعة ااول1412 ،هـ 1992م ،ر م احلديا )1727( :ج4ص.215
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اهلدية والسرية ،وليس ألمرهم نظام ،أي :ليس له هدي وال ملتعلق يلتعلق به،
وتقول :يف بطنها أناظيم ،والنظام :بيض المب كأنه منظوم يف خيط ،ويف بطنها
نظامان ،وكذلك نظاما السمكة ،وقد نظمت السمكة فهي ناظم؛ وذلك حني ميلتلئ
من أصل ذنبها إىل أذنها بيماً ،والنظم :در وحنوه مما ينظم"(.)3
امللحوظ أن صاحب العني ابلتدأ كالمه يف بيان ما وصل إليه لفظ النظم من
داللة ،أي ابلتدأ يف مرحلة ما بعد اللتطور الداللي هلذا اللفظ ،ومل يبدأ بأصله املادي
ح لألثر القديم هلذا اللفظ عند اللغويني ،بل إن صاحب العني
عند العر ب ،ويف ذلك مل ٌ
أعطى داللة واسعة جداً حني قال" :وهو يف كل شيءٍ" ،فهو يرى أن أوىل تعريف يليق
بهذا اللفظ هو ما يفعله اإلنسان من ترتيب شيء مثني بلتوالٍ؛ ولذلك جعل النظم تنظيمَ
اخلرز وفق شكل ما ،بل جعل االنلتظام واالتساق رديفني ،وهو ما سنقف معه يف
العالقة اللغوية بني اللفظني.
وأما ابن فارس (395هـ) فأتى على املسألة برَ ِّدها إىل أصلها كما هي عادته
فقال" :النون والظاء وامليم :أصلٌ يدلُّ على تأليف شيءٍ وتأليفه ،ونَ َظمْتُ اخلرَزَ
الشعْرَ وغريَه .والنِّظام :اخلَيط يَجمَع اخلَرَز ،والنِّظامانِ من المَّبِّ:
نَظْماً ،ونَ َظمْتُ ِّ
ألذُن ،وأنْ َظمَت الدّجاجةُ :صار يف
كُشْيَلتَانِ من جَنبيه ،منظومان من أصل الذَّنَب إىل ا ُ
جَوفها بَيض ،ويقال لكواكب اجلوزاء :نَظمٌ .وجاءنا نَ ْظمٌ من جَرادٍ :أي كَثري"(.)4
وهذا املعنى الذي فهمه ابن فارس رمحه اهلل من كون النظم؛ تأليفَ شيء
وتأليفَه ،هو ما اسلتقر عليه األمر فيما بعد يف املعنى االصطالحي ،وقد حفظ لنا
( )3العني ،أبو عبد الرمح اخلليو ب أمحد الفراهيدم ،حتقياب :د.م دم املخيوم ود.جبراهيم السامراب  ،دار
ومكتبة اهلالى ،ج8ص.166-165
( )4مقاييس اللية ،أبو احلسني أمحد ب ارس ب عكراي ،حتقياب :عبد السالم حممد هارون ،دار الفكر،
1979م،ج5ص.444-443
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األزهري (370هـ) يف تهذيبه بعض النقول اللغوية اليت قد ال جندها عند غريه؛ ملا
املتاز به من مجعه شلتات كلمات اللغويني وحفظه لكثريٍ من اللتصانيف املفقودة
واملندرسة ،فقال رمحه اهلل تعاىل" :قال احلسن (110هـ) يف بعض مواعظه :يا ابن آدم
عليك بِنَصيبك يف اآلخرة فإنه يأتي على َنصِيبك من الدنيا فَيَنْلتَظِمه لك انْلتظاماً ،ثم
يزولُ معك حيثما ُزلْتَ.
وقال الكسائي (189هـ) :يقال :جاءنا نِظَام من جرادٍ وهو الكَثريُ ،وقال ابن
مشيل (203هـ)( :)5النَّظيمُ ِشعْبٌ فيه ُغ ُدرٌ أَو قِالتٌ مُلتواصلةٌ بعمُها قريب من
بعض ،فالشِّعبُ حينئذ نَظيمٌ ألنهُ نَ َظمَ ذلك املاءَ ،واجلماعةُ النُّ ُظمُ .وقال غريه :النَّظِيمُ
حدٍ"(.)6
الركِيِّ ما تَناسَق ُفقُرُهُ على نَسَقٍ وَا ِ
من ُّ
وجاء عند اجلوهري (393هـ)" :نظمت اللؤلؤ ،أي :مجعلته يف السلك،
واللتنظيم مثله ،ومنه :نظمت الشعر ونظملته ،والنظام :اخليط الذي ينظم به اللؤلؤ،
ونظم من لؤلؤ ،وهو يف األصل مصدر ،وجاءنا نظم من جراد ،وهو الكثري ،ويقال
لثالثة كواكب من اجلوزاء :نظم ،واالنلتظام :االتساق ،وطعنه فانلتظمه ،أي :اخلتله.
م
سرم اهتمامن جل كتبن
م
( )5ب مشيو مصنفات ك رية يف الصفات واملنلاب والنوادر .وكان مشْر ب محمْ ُدوينم
م
سمع ا م أمحد ب احلمريمش القاض  ،كا من مَبمراةم أايم اللاهرية ،وما عياا ااعهرم ب مشيو و م ه ا
اجل ة ،ج ّ ما كان من ا يف تفسري ريي احلديا ،وهو الن ر ب مشيو ب مرتة ب يييد ب كل وم ب
اخلليو ب أمحد أعواما ،وأ ام ابلبصرة دهرا
ليم
عبدة ب عهري ب عروة املاع التميم البصرم أبو احلس  ،م
م
احلديا ولق ّم
الرجاى ،وكان ومرعا
يدمو املمْربمد مويلق ااعرا ويستفيد م لياهتم و د كتي
طويال ،وكان ُ
م م
ديمّنا سدو ا ،تويف الن ر سنة الث ومابتني ،يُن ر يف ترمجتن :البلية يف تراجم أبمة النيو واللية ،حممد ب
يعقو الفريوع آابدم ،حتقياب :حممد املصرم ،مجعية جحياء الرتاث اإلسالم  ،الكوي 1407 ،هـ ،اللبعة
ااول ،ج1ص ،79وهت يي اللية ،أبو منصور حممد ب أمحد ااعهرم ،حتقياب :حممد عوض مرعي ،دار
جحياء الرتاث العريب ،بريوت – لبنان2001 ،م ،اللبعة ااول ،ج1ص.16
( )6هت يي اللية ،أبو منصور حممد ب أمحد ااعهرم ،ج14ص.281-280
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والنظامان من المب :كشيلتان منظوملتان من جانيب كليلتيه طويللتان ،وأنظمت
الدجاجة ،إذا صار يف بطنها بيض"(.)7
والذي يراه الباحث أن األصل املادي هلذه الكلمة يعود ملا أطلقلته العر ب على
بيض المب وبيض السمكة حال املتالئه يف أحشائها من الذنب إىل الرأس ،وذلك
انلتظا ٌم للبيض ،أي توالٍ ،ثم توسع العر ب بعد ذلك فأطلقوا النظم على اللؤلؤ املنظوم
واخلرز املسبوك يف خيط واحد ،من قبيل املشابهة املادية بني اللؤلؤ امللتوالي وبيض
المب والسمكة؛ فإن اللؤلؤ املسبوك يف سلك واحد يُشبه بيض المب ،فشبهوا
صنيع اإلنسان باللؤلؤ خبلق اهلل تعاىل بيضَ المب فقالوا فيه :نظمٌ ،أي :كنظم
المب.
وهو ما يدعونا لللتأمل يف سبب تسمية العر ب لنجوم اجلوزاء بالنظم؛ لنؤكد
على أن األمر مرتبط باملشابهة ،يقول املرزوقي (421هـ)" :وأما الكواكب البِيض
املسلتعرضة يف وسط اجلوزاء الوباضة فإن العر ب تسميها النظم"( ،)8فسبب اللتسمية قائم
على املشابهة بني هذه الكواكب وبني البَيْض ،فظهر لنا أن العر ب تطلق النظم يف بداية
األمر على كل شيء ملتوالٍ يشبه البيض كما يظهر ذلك جلياً يف اللؤلؤ ،وقد قال
املَرَّار:
جوْزاءِ نَ ْظمٌ كأَنَّها  ...أَساطِريُ وَاالَها من الكِيسِ نَاقِد
إِذا كان لل َ

()9

( )7اتج اللية وسياا العربية ،جمساعيو ب محاد اجلوهرم ،دار العلم للماليني ،بريوت – لبنان ،ج6ص.319
( )8ااعمنة واامكنة ،أبو عل أمحد ب حممد املرعو  ،حتقياب :مليو املنصور ،دار الكتي العلمية ،بريوت –
لبنان1996 ،م ،ص.529
مرار الشيبا  ،حتقياب :جبراهيم اابيارم ،اهليئة العامة لشؤون امللابع اامريية،
( )9اجليم ،أبو عمرو جسياي ب ّ
القاهرة1394 ،هـ 1974م ،ج3ص.88
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ثم بعد ذلك توسع العر ب فأطلقوا على كل توالٍ مادياً كان أو معنوياً يلتعلق
أوله بآخره برباط نظماً ،وهذا منهم معهود معروف فيما اسلتقر يف عرفهم يف إطالق
األلفاظ على مرادفات بينها تعلق وارتباط قائم على عنصر املشابهة.
ثم تطور األمر فأصبح يطلق النظم على مجع اللؤلؤ أو الدُّر يف سلك،
ويُالحظ أنهم أطلقوا النظام على كل عملية ترتيب ملتوالٍ ملا يشابه بيضَ المب وهو
اللؤلؤ ،وملا كان اللؤلؤ مثيناً أطلقوا النظم أو النظام على كل عملية جتمع أمراً مثيناً؛
هذا وقد ذكر ثعلب عن ابن األعرابي (231هـ) أنه قال" :السَّنِيحُ :اخلَيطُ الذي يُنْ َظمُ
فيه الدُّرُّ قبل أن ينظم فيه الدُّرُّ ،فإذا نُظِم فهو ِع ْقدٌ"( ،)10فاخليط له تسميلتان واحدة قبل
النظم والثانية بعده ،وبه يكون اخليط اكلتسب هذا االسم وتشرَّف به ملا جيمعه من
مفردات مثينة هلا قيمة يف حس العربي وذوقه.
بل إننا نقرأ يف كلتا ب مجهرة اللغة ما يدل على اتساع االسلتخدام يف هذه اللغة
األنيقة ،حيث يقول" :النّظْم :نَ ْظمُك الشيءَ ،اخلرزَ وغريَه؛ نَ َظمَ ينظِم نَظْماً ونِظاماً،
والنِّظام :كل منظوم؛ ويقال :نَ َظمْتُ ونظَّمتُ نَظْماً وتنظيماً .والنَّظْم :كواكب يف
السماء من جنوم اجلوزاء تسمّى النّظْم ،والنَّظيم :ماء معروف بنجد ،ويقال :انلتظمتُ
الصيدَ ،إذا طعنلته أو رميلته حلتى تُ ْن ِفذَه ،وقال بعمهم :ال يقال :انلتظملتُه حلتى جتمع
بني رَميّلتني بسهم أو رمح"(.)11
فهو يقرر أن اسلتعمال النظم عامٌّ يف كل شيء ملتوالٍ ومرتب ،وبذلك يعطي
إشارةً لغوية بأن هذا االسم يُسلتعمل يف كل منظوم معنويًا كان أو ماديًا ،وهي ملتابعة
( )10هت يي اللية ،أبو منصور حممد ب أمحد ااعهرم ،حتقياب :حممد عوض مرعي ،دار جحياء الرتاث العريب،
بريوت – لبنان2001 ،م ،اللبعة ااول ،ج4ص.187
( )11مج رة اللية ،حممد ب احلس ب دريد ،دار العلم للماليني ،بريوت – لبنان ،اللبعة ااول1987 ،م،
ج2ص.24
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لغوية ملا قاله صاحب العني ،وهو ما صار إليه االسلتعمال اللغوي فيما بعد ،ومن
هاهنا كانت االنطالقة يف فهم أبعاد هذه الكلمة العربية األصيلة ،اليت تطورت عرب
جمموعة من االسلتعماالت واحليثيات حلتى وصلت إىل ما وصلت إليه ،وسنزداد تبصرًا
رسو تلك االسلتعماالت يف املعنى االصطالحي.
يف ِّ
وقد وقف اجلرجاني (473هـ) يف أسرار البالغة مع لفظ النظم من حيث اللغة
وما قد يالبسه من حيثيات فقال" :النَّظم يف األصل جلمع اجلواهر وما كان مثلها يف
خصَني من الرجال أن جيمعهما احلاذِق املبدعُ يف الطعن يف
السلوك ،ثم ملا حصل يف الشَّ ْ
ُرمْحٍ واحد ذلك المر بَ من اجلمع ،عبَّر عنه بالنَّظم ،كقوهلم :انلتظمها برحمه،
وكقوله:
قالوا وينظمُ فَارِسَيْن ب َطعْنَةٍ
وكان ذلك اسلتعارةً؛ ألن اللفظة وقعت يف األصل ملا يُجْمع يف السُّلوك من
احلبو ب واألجسام الصغار ،إذ كانت تلك اهليئة يف اجلمع تَخُصُّها يف الغالب ،وكان
حصوهلا يف أشخاص الرجال من النادر الذي ال يكاد يقع ،وإال فلو فرضنا أن يكثرَ
وجودُه يف األشخاص الكبرية ،لكان لفظ النظم أصالً وحقيقة فيها ،كما يكون حقيقةً
يف حنو احلبو ب ،وهذا النحو لشدة الشَّبه فيه ،يكاد يلحقُ باحلَقيقة"( ،)12وكما ترى فإن
تقرير اجلرجاني ليس دقيقاً يف وصف تاريخ اللفظ ،ولكنه أعطانا رمحه اهلل تعاىل
إملاحةً حول إمكانية انلتقال هذا اللفظ من االسلتعارة إىل احلقيقة ،وهذا ما يعنينا يف هذا
البا ب.

( )12أسرار البال ة ،أبو بكر عبد القاهر ب عبد الرمح ب حممد اجلرجا  ،حتقياب :حممود تاكر ،مكتبة
اخلاجن  ،اللبعة ااول1991 ،م ،ص.83
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وجند الزخمشري (538هـ) يصرح بأن اسلتعمال النظم يف الكالم جماز ،حيث
يقول" :ومن اجملاز :نظم الكالم ،وهذا نظم حسن ،وانلتظم كالمه وأمره"( ،)13وكالم
الزخمشري غري مُسلَّم ،وإن كان يبدو صحيحاً بادئ األمر ،حيث إن أصل النظم مل
يُسلتعمل يف الكالم ،لكنَّ أهل العربية أنفسَهم أعطوا مساحةً يف اسلتعمال هذا اللفظ ملا
يُشارك أصله املادي؛ ولذلك جند أن اسلتعمال هذه الكلمة يف الكالم أخرجها عن
جمازها الذي أشار إليه الزخمشري إىل كونها حقيقةً لغوية ،وكان دورُ العربية مطاوعةَ
الناس فيما تعارفوا عليه من جعل هذه الكلمة حقيقةً كذلك يف الكالم ،وهذا من سعة
العربية وتطور حاهلا ،بل بات املعنى القديم يف حكم املـنسيِّ اسلتعماالً ،وأصبح
االسلتعمال الدارج هو احلقيقة اللغوية.
املطلب الثاين :النظم اصطالحا:
لعل أكثر من اعلتنى بالنظم من علماء البالغة ،الذي اشلتُهر أمره وطار ذكره بأنه
واضع نظرية النظم هو الشيخ عبد القاهر اجلرجاني رمحه اهلل تعاىل يف أخص كلتبه وهو
دالئل اإلعجاز ،وهذا الكالم صحيح ،ال يعرتيه غبار الشك وال تقربه رياح الريب،
لكن من الدقة مبكان أن نقف قليالً مع هذا االشلتهار فنُقيِّ َده ونُميِّقه وحنيله على شيخ
فرسان هذا امليدان ،وصاحب اللتصريح األول فيما وصلنا يف هذا البا ب ،وهو اإلمام
احملدث الفقيه أبو سليمان اخلطابي (388هـ) يف رساللته بيان إعجاز القرآن ،يقول
رمحه اهلل تعاىل" :وإمنا يقوم الكالم بهذه األشياء الثالثة ،لفظ حامل ،ومعنى به
قائم ،ورباط هلما ناظم ،وإذا تأملت القرآن وجدت هذه األمور منه يف غاية الشرف
والفميلة ،حلتى ال ترى شيئاً من األلفاظ أفصح وال أجزل وال أعذ ب من ألفاظه ،وال
( )13أساس البال ة ،أبو القاسم حممود ب عمر اليخمشرم ،حتقياب :حممد ابسو عيون السود ،دار الكتي
العلمية ،بريوت – لبنان ،اللبعة ااول1998 ،م ،ج2ص.388
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ترى نظماً أحسن تأليفاً وأشد تالؤماً وتشاكالً من نظمه ،وأما املعاني فال خفاء على
ذي عقل أنها هي اليت تشهد هلا العقول باللتقدم يف أبوابها ،والرتقي إىل أعلى درجات
الفمل من نعوتها وصفاتها"(.)14
فهذه الكلمة من اإلمام اخلطابي ترسم لنا طريق معرفة املصطلح ،وإن كنا ال
نرى تعريفاً يف هذا النص؛ فإننا نرى أصول املعاني الكامنة يف اللتعريف ظاهرةً يف كالمه
رمحه اهلل تعاىل.
وقد نقل األئمة أن اجلاحظ (255هـ) هو أول من صنع كلتاباً يف نظم القرآن،
فإنَّ كلتابه هذا مل يصلنا( ،)15وتبقى إشارات اجلاحظ يف هذا املقام هي القائمة حني
يقول" :أال ترى أنَّا نزعم أن عجز العر ب عن مثل نظم القرآن حجةٌ على العجم من
جهة إعالم العر ب العجمَ أنهم كانوا عن ذلك عجزة"( ،)16فهو يصرح بهذا الكالم أن
املقصود يف الوجه املعجز يف القرآن هو النظم دون غريه ،وبه يكون اجلاحظ صاحب
اإلشارة األوىل يف ذكر النظم وجعله الوجه املعجزَ يف القرآن ،ثم واسطة العقد اإلمام
اخلطابي الذي رسم حدود النظم وأظهر دقيق مجاله ،ثم امللتمم واملكمل ِم ْعقَدُ البالغة
وشيخ العربية عبد القاهر اجلرجاني يف دالئله حيث أفاض يف البيان والشرح يف املقصود
من النظم ،وما يطرأ عليه من شبهات وأقاويل ،فاسلتفاض كالمُه يف الناس اسلتفاضةَ
املاء العذ ب يف أفواه العِطاش ،ونقف مع هذه الكلمة اليت يبني فيها رؤيلته للنظم:

( ) 14بيان جعهاع القرآن ،أبو سليمان محد ب حممد ب جبراهيم اخللايب ،حتقياب :حممد ملف هللا وحممد ع لوى
سالم ،اللبعة ال ال ة ،ضم الث رسابو يف جعهاع القرآن ،ص.27
( )15يُن ر الف رس  ،أبو الفرج حممد ب جسياي ب الندمي ،دار املعر ة ،بريوت1398 ،هـ 1978م ،ص.57
( )16البيان والتبيني ،أبو ع مان عمرو ب حبر ،حتقياب :وعم علوم ،دار سعي ،بريوت – لبنان ،اللبعة
ااول ،1968 ،ص.527

الن م والسياي "املف وم ا نفصا والعال ة ا تصالية" ...

13

"اعلم أنه وإن كانت الصورة يف الذي أعدنا وأبدأنا فيه ،من أنه ال معنى للنظم
غري توخي معاني النحو فيما بني الكلم ،قد بلغت يف الوضوح والظهور واالنكشاف
إىل أقصى الغاية ،وإىل أن تكون الزيادة عليه كاللتكلف ملا ال حيلتاج إليه ،فإن النفس
تنازع إىل تلتبع كل ضر ب من الشبهة يرى أنه يعرض للمسلم نفسه عند اعرتاض
الشك"( ،)17فهو يرى رمحه اهلل أنه قد أتى على املسألة تفصيالً وتفصيصاً ،مبا ال يدع

لشاك فيما ذكر يف معنى النظم أن يُقال.
ٍّ
جماالً
وهناك من العلماء من ذكر النظم ضمناً دون أن يقف على حروفه كما قال
القاضي عبد اجلبار (415هـ) " :اعلم أن الفصاحة ال تظهر يف أفراد الكالم ،وإمنا
تظهر يف الكالم بالمم على طريقة خمصوصة"( ،)18لكنه مل يوقفنا على هذه الطريقة
املخصوصة كما صنع اجلرجاني ،وبذلك يسلتبني األمر للواقفني على هذا األمر أن
تعريف عبد القاهر اجلرجاني هو امللتَصدِّر ،وأن من جاء بعده تاب ٌع له مقلتفٍ أثرَه.
وتعريف اجلرجاني النظمَ بأنه توخي معاني النحو فيما بني الكلم ،يقع فيه خلط
عجيب عند بعض الباحثني ،فيذهبون يف ذلك مذاهب مل ختطر للجرجاني من قريب
أو بعيد ،حيث يظن قومٌ بأن توخي معاني النظم هو صنعة اإلعرا ب ،وهذا قول بعيد
غري مراد لدى الشيخ رمحه اهلل تعاىل ،بل املراد شيء آخر ،وهو ما تنلتجه اجلملة
العربية من معانٍ حبسب انلتقاء الكلمات ومن ثَمَّ ترتيبها وصياغلتها ،وهذا الرتتيب
وهذه الصياغة ملتوقفان على املعاني املرادة لدى امللتكلم ،وبه يكون النظم منلتجاً
للمعاني حبسب إرادة امللتكلم ،فهذا هو توخي معاني النحو عند الشيخ ،وليس معاني
النحو أن تعر ب تلك اللفظة حاالً أو متييزاً أو مفعوالً ،غاية ما يف األمر أن هذا
( )17د بو اإلعهاع ،أبو بكر عبد القاهر ب عبد الرمح ب حممد اجلرجا  ،حتقياب :حممود حممد تاكر أبو
ر ،ملبعة املد ابلقاهرة  -دار املد جبدة ،اللبعة ال ال ة1413 ،هـ 1992م ،ص.370
( )18املي يف أبوا التوحيد والعدى ،عبد اجلبار اهلم ا  ،ج16ص.199
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اإلعرا ب هو النلتيجة الطبيعية لفهم امللتلقي كالمَ امللتكلم ،الذي هو عبارة عن نظم
الكالم.
كذلك فإن النظم ليس مقلتصراً على الوجوه البالغية كما هو شائع عند بعض
قُصَّار النظر – وإن كانت هي األمشل  ،-بل األمر يلتعداها إىل انلتقاء األلفاظ على
مسلتوى احلروف واألمساء واألفعال ،بل يف صيغ األفعال ،فالنظم هو توخي معاني
النحو يف الرتكيب النحوي من جهة ،ومسلتلتبعاته من جهة أخرى؛ وإال لكان النظم هو
البالغة ،وسيأتي مزيد بيان للنظم حني اللتفرقة بينه وبني السياق.
املبح الثاين :مفهوم السياق
سأذكر هنا مفهوم السياق من حيث اللغة واالصطالح كما سبق مع مفهوم
النظم ،ولكننا سنجد هنا أن األمر قد اخلتلف يف املفهوم االصطالحي ،حيث إننا مل
جند يف كالم امللتقدمني نصاً يف مفهوم السياق كما وجدنا ذلك بالنسبة للنظم.
املطلب األول :السياق لغة:
تعددت اسلتعماالت كلمة سوق باخلتالف اشلتقاقاتها وذلك حبسب تطورها
وطرائق اسلتعماهلا ،وسأورد مع بعض النصوص اللغوية لكي نسلتوضح معنى هذه
املادة ،جاء يف العني" :سقلته سوقاً ورأيلته يسوق سياقاً ،أي :ينزع نزعاً يعين :املوت،
والساق لكل شجر وإنسان وطائر ،وامرأة سوقاء ،أي :تارَّة الساقني ذات شعر،
واألسوق :الطويل عظم الساق ،واملصدر  ..والسوق معروفة ،والسوق موضع
البياعات ،وسوق احلر ب :حومة القلتال ،واألساقة :سري الركا ب للسروج،
والسوقة :أوساط الناس واجلميع السوق"(.)19

( )19العني ،للفراهيدم ،ج5ص.191
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وقال الشيباني (206هـ) " :الرتشيح :سوق البهم ،إمنا هو أن يمر ب أذنابها
حلتى تنساق"(.)20
وأما ابن فارس فرجعه إىل أصله بقوله" :السني والواو والقاف أصل واحد،
حدْوُ الشَّيء ،يقال :ساقه يسوقه سَوقاً ،والسَّيِّقة :ما اسلتيق من الدوا بّ،
وهو َ
صدَاقها ،وأَ َسقْلتُهُ ،والسُّوق مشلتقّةٌ من هذا ،ملا يُساق إليها
ويقال :سقتُ إىل امرأتي َ
من كلِّ شيء ،واجلمع أسواق ،والساق لإلنسان وغريه ،واجلمع سُوق ،إنّما مسّيت
بذلك ألنَّ املاشي ينْساق عليها ،ويقال :امرأة َسوْقاء ،ورجلٌ أَسوَق ،إذا كان عظيمَ
السّاق ،واملصدر السوق"(.)21
ويقول ابن سيده (458هـ) " :وساق إليها الصداق واملهر سياقاً ،وأساقه ،وإن
كان دراهم أو دنانري؛ ألن أصل الصداق عند العر ب اإلبل ،وهي اليت تساق،
فاسلتعمل ذلك يف الدرهم والدينار وغريهما"(.)22
وقد مست العر ب سوق املربد بهذا االسم؛ ألن املربد هو حمبس اإلبل ،من
قوهلم :ربد اإلبل أي حبسها ،وملا كانت اإلبل تُحبس يف موضع معني فإنها تُساق
لذلك املوضع ،فسموه املربد ،وهم يريدون سَوْق اإلبل حلبسها ،ثم اتسع هذا األمر
فأُطلق على كل موضع تساق إليه السلع والبمائع ،جاء يف غريب أبي عبيد (224هـ)
" :قال األصمعي (215هـ)  :املربد كل شيء حُبست به اإلبل وهلذا قيل :مِربد النعم
الذي باملدينة ،وبه مسي مربد البصرة إمنا كان موضع سوق اإلبل"(.)23
( )20اجليم ،ايب عمرو الشيبا  ،ج2ص.37
( )21مقاييس اللية ،اب ارس ،ج3ص.117
( )22احملكم واحمليط ااع م ،أبو احلس عل ب جمساعيو ب سيدا ،حتقياب :عبد احلميد هنداوم ،دار الكتي
العلمية ،بريوت – لبنان ،اللبعة ااول 1421 ،هـ 2000م ،ج6ص.524
( )23ريي احلديا ايب عبيد ،ج1ص.247
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السوْق :مصدر ُسقْتُ البعريَ وغريَه أسوقه َسوْقاً،
وقال ابن دريد (422هـ) َّ " :
والسوَق :غِلَظ الساقني؛ رجل أ ْسوَقُ وامرأة َسوْقاءُ ،والسُّوق :معروفة ،تؤنّث
َّ
وتُذكّر ،وأصل اشلتقاقها من َسوْق الناس إليها بمائعهم"(.)24
فلتدور مجيع نصوص أهل اللغة حول معنى ملتقار ب ،وهو تلتابع املسري لبلوغ
غاية حمددة ،والذي يظهر للمدقق أن مدار األمر قائم على الساق اليت هي أحد أجزاء
اإلنسان ،وأنه بالسري عليها كانت هي السائقة ملراده يف الوصول إىل مبلتغاه ،فهذا من
با ب االشلتقاق ،اشلتقوا من الساق اليت هي آلة موصلة لصاحبها امساً أو فعالً مرتبطاً
مبعناها ،كما قال اجلرجاني يف تعريف االشلتقاق" :نزع لفظ من آخر بشرط تناسبهما
معنىً وتركيباً ،وتغايرهما يف الصيغة حبرف أو حبركة ،وأن يزيدَ املشلتقُّ على املشلتقّ منه
بشيء"(.)25
وملا كانت السوق غاية معظم الناس وينساقون إليها بسيقانهم سُميت بهذا
االسم ،ثم أصبح السياق يُطلق على كل تلتابع منلتظم ألجل الوصول إىل غاية حمددة،
"فالسياق يف احلس اللغوي ويف دالللته اللغوية  -مبجموع املعاني اليت تدل عليها
تقليبات هذه الكلمة  ،-يدل على انلتظام ملتوالٍ يف احلركة لبلوغ غاية حمددة.
فاللتلتابع فيما بني األشياء هو اللتساوق ،وال يكون ملتلتابعاً إال إذا كان له غاية ال
بد من وصوهلا ،فمنه َسوْق املبيعات حنو السوق ،إذ ما سيقت إال لغاية بيعها ،وما
سيق الصداق إال لغاية إيصاله للمرأة ،فما قاله ابن فارس – رمحه اهلل – وهو صاحب
احلس اللغوي الرفيع بأن هذا األصل يدل على "حدو الشيء"( ،)26أي :تلتابعه بالسري
( )24مج رة اللية ب دريد ،ج1ص.476
( )25املفتاا يف الصرم ،أبو بكر عبد القاهر ب عبد الرمح اجلرجا  ،حتقياب :د .عل تو ياب احلم ممد ،مؤسسة
الرسالة ،بريوت – لبنان ،اللبعة ااول1407 ،هـ 1987م ،ص.62
( )26مقاييس اللية ،اب ارس ،ج3ص.117
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يوقفنا على املعنى الدقيق ملفهوم السياق ،فالسياق يف اللغة يدل على تلتابع منلتظم يف
احلركة توصالً إىل غاية حمددة ،دون أن يكون هناك انقطاع أو انفصال ،هذا ما تُفهمه
جمموع النصوص اللغوية الواردة على هذا اجلذر"(.)27
املطلب الثاين :السياق اصطالحا:
ذكر املفسرون كلمة السياق ومشلتقاتها ومرادفاتها يف تفاسريهم ،لكنهم مل
يُعطوا تعريفاً أو مفهوماً أو تصوراً منمبطاً حول مفهوم السياق يف اجلانب اللتنظريي،
وهذا يعين أمرين اثنني؛ األمر األول :وضوح هذا املفهوم يف أذهانهم رمحهم اهلل،
حبيث اسلتغنوا عن بيانه لوضوحه ،األمر الثاني :وهو ما خيصنا يف هذا املقام ،وذلك يف
االجلتهاد يف وضع مفهوم منمبط حول مفهوم السياق ،يلتطابق مع ما اسلتقر يف أذهان
املفسرين يف معناه ،حيث إن املصطلح جيب أن يكون ملتصالً بأصحا ب الفن غري
منفصل.
وقد رويت كلمات مشرقة يف هذا الصدد ،فمن ذلك ما روي عن مسلم بن
يسار (106هـ) – رمحه اهلل تعاىل  -أنه قال" :إذا حدثت عن اهلل فأمسك؛ فاعلم ما
قبله وما بعده"( ،)28والذي يُفهم من هذه الكلمة أن السياق وأثره يف اللتدبر والفهم
واضح يف أذهان القوم ،وهم ينظرون إليه من خالل السابق والالحق ،وهو ما دعا
كثرياً من الباحثني يف هذا العصر إىل تعريف السياق بالسابق والالحق اتكاءً على ما
وجدوه من تلك الكلمات عن السلف.
وحنن يف عصر حنلتاج فيه إىل اللتأصيل العلمي ،مع لِحاظ اللتفصيالت الدقيقة
اليت من شأنها أن تزيل الغشاوة عن منهجيات الفهم وآليات اللتأويل ،السيما يف هذا
( )27ن رية السياي القرآ  ،امل ىن عبد الفتاا ،ص.14
( )28ااسف ا  ،أمحد ب عبد هللا ،حلية ااولياء وطبقات ااسفياء ،بريوت – لبنان ،دار الكتي العلمية،
(د( ،) .د.ت) ،ج2ص.292
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الزمن الذي كثرت فيه القراءات احلداثية احلائمة حول حرف األفهام عن املقصود
واملراد ،وباللتالي كان اللتأصيل العلمي واجباً على العلماء املخلتصني يف هذا الشأن،
فإن البقاء يف عموميات الطرح العلمي ،امللتسم باإلمجال صنعة غري مرضية ،ومسلك
ضعيف ،ينحدر بأصحابه عن بلوغ رتب العلم؛ لذا كان لزاماً اللتفصيل واللتدقيق يف
هذا البا ب من أبوا ب العلم.
جاء يف "نظرية السياق القرآني" يف مفهوم السياق القرآني بأنه" :تتابع املعاين

وانتظامها يف سلك األلفاظ القرآنية؛ لتبلغ غايتها املوضوعية يف بيان املعىن املقصود،
دون انقطاع أو انفصال" ،واملقصود من "تلتابع املعاني" :ترابط املعاني الفرعية خلدمة
املعنى األصيل الوارد ذكره يف السورة أو املقطع ،و"انلتظامها" :أي أن هذه املعاني تسري
سرياً منلتظماً مقصوداً من قبل امللتكلم ،غري مشلتلتة وال مبعثرة ،و"يف سلك األلفاظ
القرآنية" :باعلتبار أن اللفظ القرآني هو احلامل للمعاني وبه تظهر صورة النظم،
و"للتبلغ غايلتها املوضوعية يف بيان املعنى املقصود" :الغاية األصيلة للسياق القرآني هي
إعطاء معنى تام كامل يؤدي الغرض الذي ألجله أنزل القرآن ،فكان ال بد هلذه املعاني
امللتلتابعة من إبرازه وتوضيحه" ،ودون انقطاع" :أي :من غري انقطاع املعاني اليت
تلتحدث عنها اآليات ،فال يصح أن تقف اآليات رأساً دون أن تكلتمل املعاني وتلتجسد
للرائي ،و"دون انفصال" :أي :دون أن يكون هناك فاصل أجنيب ،من غري أن يكون
له داع ،أو ارتباط مبوضوع اآليات"(.)29
وعليه فاملقصود من السياق تلتابع املعاني يف ألفاظها فهي الرائدة إىل املقصود من
األلفاظ ،للتبلغ غاية امللتكلم بطريقة خمصوصة وهي مراد النظم ،وهذا اللتعريف للسياق

( )29ن رية السياي القرآ  ،امل ىن عبد الفتاا ،ص.14
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بهذا البيان هو األقر ب لالنمباط العلمي اللتخصصي ،وهو األسلم يف إعطاء معيار
دقيق يف تناول هذا املصطلح يف ميدان اللتفسري واللتأويل والبيان.
املبح الثال  :العالقة بني النظم والسياق
لكل من النظم والسياق ،وقفنا على
ٍّ
من خالل ما سبق بيانه يف املفهوم اللغوي
جمموعة من املعاني اليت نسلتطيع من خالهلا أن نصنع مقاربةً لغويةً بني الكلملتني،
فالنظم والسياق يدالن على اللتوالي والرتتيب ،فاملنظوم واملـُساق يف آحاده توالٍ ،وهذا
اللتوالي هو توا ٍل مُ َرتَّب وفق أمر ما ،ويفرتق مفهوم النظم لغ ًة عن مفهوم السياق لغ ًة يف
كون النظم أشدَّ ظهوراً من السياق؛ فالنظم يأتي يف أمورٍ مشاهدة حمسوسة واضحة،
كما سبق بيانه يف بيض السمك والمب أو اجلوزاء ،أو نظم الكالم املسموع ،يف حني
أن السياق حيلتاج إىل مزيد تأمل وتدبر حبسب الغاية واملقصد ،فال يظهر مقصد السياق
وغايلته إال بعد طول تلتبع وتدبر وتأمل للمقصد.
أما من حيث االصطالح فإن الفرق يظهر لنا من خالل تدبر املعنى االصطالحي

ٍّ من النظم والسياق؛ السلتنباط الفروق الدقيقة بني هذين املصطلحني ،ولي أن
لكل
أقف يف هذا املقام مع بعض كلماتٍ لعلماء اللتفسري والعربية رمحهم اهلل تعاىل ،يف بيان
الفرق بني هذين املصطلحني ،وسأبدأ مع شيخ املفسرين ابن جرير الطربي (310هـ)
رمحه اهلل تعاىل حيث يقول" :وإمنا اخرتنا ذلك من سائر األقوال اليت ذكرناها؛ ألنه
أصح معنىً  ،وأحسنها اسلتقامة على كالم العر ب ،وأشدها اتساقاً على نظم الكالم
وسياقه"( ،)30فعطف السياق على النظم يدل على تغاير بني املعطوفني.

( )30اللربم  :جامع البيان ج3ص.316
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ويقول اخلطابي" :ومل نقلتصر فيما اعلتمدناه من البالغة إلعجاز القرآن على
مفرد األلفاظ اليت منها يرتكب الكالم ،دون ما يلتممنه من ودائعه اليت هي معانيه،
ومالبسه اليت هي نظوم تأليفه"(.)31
فهو يفرق بني معاني الكالم ونظوم تأليفه ،ومراده باملعاني هاهنا السياق ،حيث
يقول" :فأما املعاني اليت حتملها األلفاظ ،فاألمر يف معاناتها أشد؛ ألنها نلتائج العقول
ووالئد األفهام وبنات األفكار.
وأما رسوم النظم فاحلاجة إىل الثقافة واحلذق فيها أكثر؛ ألنها جلام األلفاظ،
وزمام املعاني ،وبه تنلتظم أجزاء الكالم ،ويللتئم بعمه ببعض فلتقوم له صورة يف
النفس يلتشكل بها البيان"(.)32
فاخلطابي يرى رمحه اهلل تعاىل أن هناك ثالثة أركانٍ للكالم ،وهي اللفظ
واملعنى والنظم ،وهذه الثالثة يقوم عليها النص القرآني ،فأما األلفاظ فأمرها واضح
بيِّن ،وأما النظم فهو الرابط بني اللفظ واملعنى ،وبه يلتشكل البيان ،وأما املعاني اليت
هي يف حقيقة األمر اجلزء الرئيس يف النظم ،حيث إن األلفاظ حامللتها وخادملتها؛
ولذلك جعل طريق الوصول إليها صعباً حيث حتلتاج إىل نلتائج العقول ووالئد األفهام
وبنات األفكار ،وهذا هو السياق الذي هو عبارة عن تلتابع املعاني عرب األلفاظ املوصلة
إىل الغاية اليت ألجلها نظم الكالم بالشكل الذي نُظم عليه.
ويبني الشيخ عبد القاهر اجلرجاني موقفه من النظم واملعاني (السياق) بقوله:
"واعلم أن ما ترى أنه ال بد منه من ترتيب األلفاظ وتواليها على النظم اخلاص ،ليس
هو الذي طلبلته بالفكر ،ولكنه شيء يقع بسبب األول ضرورةً ،من حيث إن األلفاظ
( )31اخللايب ،بيان جعهاع القرآن ،ص.36
( )32اخللايب ،بيان جعهاع القرآن ،ص.36
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إذا كانت أوعية للمعاني؛ فإنها ال حمالة تلتبع املعاني يف مواقعها ،فإذا وجب ملعنى أن
يكون أوالً يف النفس ،وجب اللفظ الدال عليه أن يكون مثله أوالً يف النطق ،فأما أن
تلتصور يف األلفاظ أن تكون املقصودةَ قبل املعاني بالنظم والرتتيب ،وأن يكون الفكر يف
النظم الذي يلتواصفه البلغاء فكراً يف نظم األلفاظ ،أو أن حتلتاج بعد ترتيب املعاني إىل
فكر تسلتأنفه؛ ألن جتيء باأللفاظ على نسقها؛ فباطل من الظن ،ووهم يلتخيل إىل من
ال يويف النظر حقه"(.)33
ففي هذا النص يبني – رمحه اهلل  -أن املعاني هي السابقة للنظم ،وسبقها
س النظم ،والنظم هو املنادي على األلفاظ
جيعلها احلاكمة على النظم ،فاملعاني هي أُ ُّ
املكلَّفة حبمل املعاني ،فلترتتب األلفاظ ضمن نظم فريد ،ضمن تلتابعٍ للمعاني السابقة
والالحقة ،وهو يوضح رمحه اهلل تعاىل كيف أن النظم خادم للمعاني ،وأداة ذلك
األلفاظ ،فيقول" :ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها يف النطق ،بل أن
تناسقت دالللتها وتالقت معانيها على الوجه الذي اقلتماه العقل ،وكيف يُلتصور أن
يُقصد به إىل توالي األلفاظ يف النطق بعد أن ثبت أنه نظم يعلترب فيه حال املنظوم بعمه
مع بعض ،وأنه نظري الصياغة واللتحبري واللتفويف والنقش وكل ما يقصد به اللتصوير،
وبعد أن كنا ال نشك يف أن ال حال للفظة مع صاحبلتها تعلترب إذا أنت عزلت دالللتهما
جانباً"(.)34
وقد شاع عند املفسرين رمحهم اهلل تعاىل اسلتعمال النظم يف مسائل البيان
والبالغة وأسرار القرآن املودعة ،بينما اسلتعملوا السياق يف معاني القرآن وآياته،
فرتاهم يسلتدلون بالسياق يف الرتجيح بني املعاني املخلتلف فيها ،اليت حتلتملها ألفاظ
( )33د بو اإلعهاع ،عبد القاهر اجلرجا  ،ص.52
( )34د بو اإلعهاع ،عبد القاهر اجلرجا  ،ص.50
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القرآن ،وبه خنلص إىل أن الفرق بني النظم والسياق يكمن يف أن النظم "هو ما يكثر
احلديث عنه يف بيان الوجوه البيانية؛ كاخلتالف معاني األلفاظ اليت تنعت باملرتادفة،
واللتقديم واللتأخري ،واحلذف والذكر ،واللتعريف واللتنكري ،فإذا أطلق النظم قصد به
أوجه االخلتالف هذه ،وما ينشأ عنها من نكت بيانية.
أما السياق فإنه خيلتلف عن النظم بهذا االعلتبار ،إذ إنه يبحث يف الدالالت
املعنوية اآلتية يف مساق واحد ،ومدى انسجامها فيما بينها ،حبيث تشكل قطعة
موضوعية من احلقائق العقدية ،أو اللتشريعية ،أو اآلفاقية والكونية ،مبا حيقق لإلنسان
در ب اهلداية والفالح ،ومدى ترابط املعاني وتلتابعها يف طريق واحد؛ ألجل الوصول
إىل غاية حمددة.
فالسياق يبحث يف ترابط املعاني باملعاني السابقة والالحقة ،والنظم يبحث يف
ترابط املعاني بألفاظها ،وبهذا يظهر الفرق بني املصطلحني ،وبعبارة دقيقة موجزة،
السياق هو عالقة املعنى باملعنى ،والنظم هو عالقة اللفظ باملعنى.
والسياق بهذا املفهوم خادم للنظم ،إذ إن األخري قد اخلتص بإيماح الوجوه
البيانية ومدى تناسب املعاني مع ألفاظها ،إذ ال يلتمح املعنى ويبني وجهه حلتى يلتم
اسلتجالء السياق من حيث دالللته املعنوية بسباقه وحلاقه ،ومن ثم يلتمح الوجه
املبحوث عنه من ناحية النظم؛ ألن ذلك أدعى للتلمس احلقيقة والكشف عن وجه
حسنها"(.)35
ومن االسلتطراد احملمود أن نذكر العلم املخلتص ببيان عالقة اللفظ باللفظ وهو
علم النحو ،حيث هو العلم الظاهر املنلتشر يف الدراسات القرآنية القدمية؛ وذلك
للتخصصه بصنعة اللفظ وعالقة األلفاظ باأللفاظ ،فالنحو هو صاحب احلمور األول
( )35ن رية السياي القرآ  ،ص.18
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على مدار اللتاريخ العلمي لللتأليف يف اللتفسري وعلومه( ،)36وملا كان اللفظ ملتعلقاً
باملعاني ،وجدنا النظم املخلتص ببيان عالقة اللفظ باملعنى صاحبَ احلمور الثاني ،ثم
السياق وهو العلم املخلتص ببيان عالقة املعنى باملعنى صاحب احلمور الثالث.
وهذا احلمور بهذا الرتتيب ال يعين أبداً أن القوم مل يعلتنوا بالسياق القرآني أو
 ب
بالنظم ،وإمنا الذي يعنيه أن النحو أثرٌ من آثار النظم ،ولوال النظم ملا حَسُن اإلعرا ُ
وملُح ،وأما النظم الذي يكمن يف عالقة اللفظ باملعنى فإنه كذلك جاء لبيان املعاني
املرتابطة يف تعلقها باأللفاظ ،وهو يرتجم طبيعة عالقة املعاني باملعاني ،فالسياق هو لُبُّ
القمية ،وعليه مدار العمل ،وال يلتمح مجال النظم وحسنه إال بالوقوف على املعاني
اليت تقف وراء جدران األلفاظ ،وال يأتي اإلعرا ب يف موقعه األليق ،إال بعد الوقوف
على أسرار النظم؛ ولذلك فاإلعرا ب فرع املعنى ،وغصن املبنى ،ولوال املعاني اإلهلية
الشريفة ملا كان نظمٌ مُعجِز وال إعرا ب مُفصِح.
وانلتقاء اللفظ كامنٌ يف سر النظم ،كما أن سرَّ النظم كامنٌ يف املعنى ،فهذه
ثالثية جيب معها معرفة موقع هذه العلوم الدقيقة من بعض ،وترتب بعمها على
بعض ،ومن مل يُحسن هذا ،فلن حيسن الوقوف على مجال الكالم ،فمالً على أن
يقف على أسرار تراكيبه ،واللتفريق بني ملتشابهه ،للوصول إىل مقصوده ،يقول الشيخ
عبد القاهر يف بيان أثر املعنى يف اللفظ ،وترتب وصول املعنى إىل السامع بناءً على فهم
اللفظ" :إذا كان النظم سوياً ،واللتأليف مسلتقيماً ،كان وصول املعنى إىل قلبك ،تلو
وصول اللفظ إىل مسعك ،وإذا كان على خالف ما ينبغي ،وصل اللفظ إىل السمع،

( )36ي ر ذلك جليا يف كتي املتقدمني ككتي معا القرآن للفراء و لر واامفش وجماع القرآن ايب عبيدة،
وكتي جعرا القرآن لليجاج والنياس واب مالوين.
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وبقيت يف املعنى تطلبه وتلتعب فيه ،وإذا أفرط األمر يف ذلك صار إىل اللتعقيد الذي
قالوا :إنه يسلتهلك املعنى"(.)37
وهذا الذي ذكره دقيق املسلك ،حيث إنه فرق بني النظم السوي وغري السوي،
ومبنى النظم السوي على املعنى السليم ،فإنه ينشأ عن املعاني املبعثرة املشلتلتة نظم
موصوف بوصفها ،وما ألفاظه إال أصوات تسلتهلك األفكار ،فعلمنا من ذلك أن سر
اللفظ كامن يف النظم ،كما أن سر النظم العالي هو املعنى الشريف؛ وقد وصف
الشيخ عبد القاهر صنيع البلغاء يف وصف األلفاظ بصفات هي يف حقيقلتها للمعنى
فقال" :وصفوا اللفظ يف ذلك بأوصاف يعلم أنها ال تكون أوصافاً له من حيث هو
لفظ ،كنحو وصفهم له بأنه لفظ شريف ،وأنه قد زان املعنى ،وأن له ديباجة ،وأن
عليه طالوة ،وأن املعنى منه يف مثل الوشي ،وأنه عليه كاحللي ،إىل أشباه ذلك مما
يعلم ضرورة أنه ال يعنى مبثله الصوت واحلرف"(.)38
وبذلك نسلتطيع أن نقول :إن اللفظ ملتوقف على النظم ،والنظم ملتوقف على
املعنى ،فاملعاني هي سر النظوم ،كما أن النظوم سر األلفاظ ،وبه تكون القسمة ثالثيةً
ملتدرجةً ،فاملقام األول يف فهم النص هو اللفظ وهو الذي اخلتص به علم النحو ،ثم
يأتي املقام الثاني وهو أعمق من السابق لشموله اللفظ واملعنى وهو النظم ،ثم يأتي
ثالثهم وهو أعمق اجلميع لوقوفه على عالئق املعاني بعمها ببعض وهو السياق؛
وعليه يكون السياق يف عالقة املعنى باملعنى ،والنظم يف عالقة اللفظ باملعنى ،والنحو
يف عالقة اللفظ باللفظ ،وبه يكون اللفظ املادة اخلام للنص وترمجانه النحو ،والنظم

( )37د بو اإلعهاع ،عبد القاهر اجلرجا  ،ص.271
( )38د بو اإلعهاع ،عبد القاهر اجلرجا  ،ص.266

الن م والسياي "املف وم ا نفصا والعال ة ا تصالية" ...

25

اخلادم احلقيقي يف بيان جلي املعاني ،والسياق هو املقصود يف ذلك كله ،إذ يكمن عمل
املفسر يف الوقوف على مراد امللتكلم من كالمه.
املبح الرابع :السياق وعالقته ابملناسبات والوحدة املوضوعية
من املفاهيم العلمية يف الدراسات القرآنية اليت يقع اخللط فيها عند بعض
الباحثني ،مفهوما املناسبات والوحدة املوضوعية ،وذلك الرتباطهما بعلم املعنى يف
اللتفسري ،القائم على السياق يف الدرجة األوىل ،وقد جعلت اللتفريق بينهما وبني
السياق يف مطلبني اثنني ،من با ب اللتلتميم واللتكميل ملا كنا قد بدأناه يف هذا البا ب.
املطلب األول :عالقة السياق ابملناسبات والفرق بينهما
ومما حيسُن أن نقف عليه هنا ،العالقة بني السياق واملناسبات والفرق بينهما،
حيث إن هذا مما يقع اخللط فيه كذلك بني كثري من الباحثني ،حيث ال يفرقون بني
السياق واملناسبة؛ فيظنونهما من مشر ب واحد ،حيث يطلقون السياق ويريدون
املناسبة ،وهذا عائد بسبب قلة الدربة واملراس يف اللتعامل مع املصطلحات العلمية ،مما
يعود أثره يف اخللط بني املعاني واملفاهيم؛ كمن يطلق املناسبة على سبب النزول،
فيقول مثالً :إن مناسبة نزول قوله تعاىل ثم يذكر اآلية ورواية سبب النزول ،وما علم
أنه قد أتى كبرية يف البحث العلمي اللتخصصي.
ولللتفريق بني املناسبة والسياق جيدر بنا أن نعرف املناسبة ،عند أفمل من وقف
مع تعريف املناسبة تعريفاً َل ِقيَ قبوالً عند تلميذه اإلمام البقاعي ،والذي حيلو للتلميذه
البقاعي وصفه" :قال شيخنا اإلمام احملقق أبو الفمل حممد بن العالمة القدوة أبي عبد
اهلل ،حممد بن العالمة القدوة أبي القاسم حممد املشدالي املغربي البجائي املالكي،
عالمة الزمان سقى اهلل عهده سحائب الرضوان وأسكنه أعلى اجلنان :األمر الكلي
املفيد لعرفان مناسبات اآليات يف مجيع القرآن هو أنك تنظر الغرض الذي سيقت له
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السورة ،وتنظر ما حيلتاج إليه ذلك الغرض من املقدمات ،وتنظر إىل مراتب تلك
املقدمات يف القر ب والبعد من املطلو ب ،وتنظر عند اجنرار الكالم يف املقدمات إىل ما
يسلتلتبعه من اسلتشراف نفس السامع إىل األحكام واللوازم اللتابعة له ،اليت تقلتمي
البالغة شفاء العليل ،يدفع عناء االسلتشراف إىل الوقوف عليها  ،فهذا هو األمر الكلي
املهيمن على حكم الربط بني مجيع أجزاء القرآن ،وإذا فعللته تبني لك إن شاء اهلل وجه
النظم مفصالً بني كل آية وآية ،يف كل سورة وسورة ،واهلل اهلادي"(.)39
فهذا اللتعريف يكشف لك حقيقة املناسبة ،وأنها حتلتاج إىل تقسيم السورة إىل
مقدمات ومقاطع ،ثم تنظر يف ترتيبها وعلل ذلك الرتتيب ،فاملناسبات إذن هي معرفة
العالقة بني املقدمة وما يلتبعها من موضوعات ضمن سلسلة من املقاطع ،فالعالقة بني
ال هي ما اخلتص به علم املناسبات ،فهي بيان
املوضوعات املخلتلفة ذاتاً امللتفقة اتصا ً
علل الرتتيب ،بينما السياق فهو املعاني امللتلتابعة يف املقاطع وبني املقاطع ،فاملناسبة ال
نسلتطيع أن نقف عليها ما مل نفهم سياق اآليات ،فاملسلتوى األول لفهم املناسبة بني
املقاطع واملوضوعات هو فهم السياق.
وعليه فالسياق القرآني خادم للمناسبة إذ هو ميثل املعاني امللتلتابعة يف جسد
السورة من أوهلا حلتى خلتامها ،كسريان الدم يف العروق ،واملناسبة هي العالقة الداللية
بني املقاطع واملوضوعات ،كعالقة أعماء اجلسد فيما بينها ،فاخلتالف املوضوعات ال
يعين فقدَ الرتابط ،وإمنا يعين تقوية أوجه الرتابط والرتتيب فيما بينها ،وهذا ما ال
يكشفه إال علم املناسبات القائم على فهم السياق للسورة أو املقطع أو اآلية ،فالعالقة

( )39ن م الدرر يف تناسي ا ايت والسور ،برهان الدي أبو احلس جبراهيم ب عمر البقاع  ،حتقياب :عبد الرعاي
الي امل دم ،دار الكتي العلمية ،بريوت – لبنان1415 ،هـ 1995م ،ج1ص.11
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بني املناسبات والسياق عالقة ملتداخلة ال يكشفها إال اللتدبر ومتعن اآليات بسابقها
والحقها.
وهنا نسلتطيع أن نقول :إن السياق عالقة اخللية باخللية واجلزء باجلزء ،واملناسبة
عالقة العمو بالعمو والكل بالكل ،وهذه العالقة عالقة داللية معنوية ترابطية ،ومن
هاهنا جاء اخللط عند بعض الباحثني ،أنهم ملَّـا نظروا إىل طبيعة العالقة بني معاني اجلزء
باجلزء ،والكل بالكل ،ظنوا أن هذه العالقة هي السياق ،ثم حبثوا يف الرابط بينها
فوجدوه املناسبة ،فظنوا أن السياق هو املناسبة واملناسبة هي السياق ،فوقع اخللط لشدة
االرتباط واللتشابه بني هذين العلمني ،فادعوا أن علماءنا أطلقوا لفظني على معنىً
واحد من با ب اللتفنن اللفظي ،ووهمهم هذا منبعه القصور يف تدبر كلمات العلماء؛
ولذلك ال جندهم خيلطون بني املناسبة والنظم ،كما خلطوا بني السياق واملناسبة،
وذلك لوضوح األمر يف النظم وخفائه يف السياق.
املطلب الثاين :عالقة السياق ابلوحدة املوضوعية والفرق بينهما
ما يعنينا من أنواع اللتفسري املوضوعي هو الوحدة املوضوعية يف السورة ،فال
يعنينا يف حبثنا هذا اللتفسري املوضوعي للمصطلح القرآني ،أو املوضوع القرآني ،وإمنا
الذي يعنينا اللتفسري املوضوعي للسورة الواحدة ،ففيه يقع البحث عن املعاني الكلية
واجلزئية يف تشخيص السورة باعلتبارها وحدةً موضوعية ،وبناءً على ذلك زعم بعض
املعاصرين بأن املناسبة واللتفسري املوضوعي للسورة القرآنية شيء واحد ،بل قد اسلتدل
بعض أولئك بلتعريفات األئمة األعالم لعلم املناسبات وقالوا :هذا هو اللتفسري
املوضوعي ،وما زعموه ال يعدو أن يكون اضطراباً مؤقلتاً ،يزول مع اتماح هذه
املصطلحات العلمية املعاصرة ،حيث تلتفكك عناصرها ،وتلتمح معاملها.
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والعالقة بني اللتفسري املوضوعي والسياق واملناسبات تظهر لنا ،من خالل معرفة
أن اللتفسري املوضوعي ملتوقف على أمرين اثنني وهما :فهم السياق الذي هو عالقة
املعنى اجلزئي باملعنى اجلزئي ،وفهم املناسبات اليت هي عالقة املعنى الكلي باملعنى
الكلي ،فإذا عُرِف سياق السورة واملناسبة بني مقاطعها ومقدماتها ،اسلتطاع املفسر أن
يقف على املوضوع الذي هو عبارة عن فلك السورة الذي تدور حوله موضوعاته
املخلتلفة ،وبذلك يلتبني لنا أن اللتفسري املوضوعي ال يلتم فهمه إال بأداتني اثنلتني وهما
السياق واملناسبات ،وهما وسيلة الفهم واللتدبر ،للوصول إىل موضوع السورة.
وعليه فإن اللتفسري املوضوعي هو اخلالصة اجململة ملعنى السورة ،واملناسبات
هي بيان وجه العالقة بني املعاني الكلية ،والسياق هو بيان وجه العالقة بيان املعاني
اجلزئية ،فالسياق ميثل الدم الساري يف شرايني اجلسد ،واملناسبات متثل األعماء
املرتابطة ،والوحدة املوضوعية متثل الصورة امللتكاملة للجسد الواحد امللتشخص،
وبذلك يزول اخللط بني هذه املصطلحات ،وما يطرأ عليها من تداخل يف اللتصور
والفهم.
الفصل الثاين :الدراسة التطبيقية

املتشابه اللفظي يف القرآن الكرمي أمنوذجا
وقع االخلتيار على هذا البا ب ملا فيه من تشابه بني اآليات ،فيظن القارئ آليات
امللتشابه اللفظي يف الوهلة األوىل أنها ملتحدة الداللة ،ملتفقة املعنى ،واألمر على خالف
ذلك ،فأردت أن أبيِّن قيمة النظم والسياق يف الكشف عن غامض املعاني يف با بٍ يقع
فيه اللتشابه ،واألمر اآلخر وهو بيان أوجه االتفاق واالفرتاق بني النظم والسياق ،من
خالل تطبيق عملي على جمموعة من اآليات القرآنية.
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وملا كان النظم كاشفاً عن عالقة اللفظ باملعنى ،مُبَرِّزاً الفروقَ الداللية ومُظهرًا
النكات البالغية ،كان السياق موضحاً املعاني اليت تدور حوهلا األلفاظ والنظوم ،كما
قال شيخ البالغة" :مدار أمر النظم على معاني النحو ،وعلى الوجوه والفروق اليت
من شأنها أن تكون فيه ،فاعلم أن الفروق والوجوه كثرية ليس هلا غاية تقف عندها،
ونهاية ال جتد هلا ازدياداً بعدها ،ثم اعلم أن ليست املزيَّة بواجبة هلا يف أنفسها ،ومن
حيث هي على اإلطالق ،ولكن تعرض بسبب املعاني واألغراض اليت يوضع هلا
الكالم ،ثم حبسب موقع بعمها من بعض ،واسلتعمال بعمها مع بعض"( ،)40فالنظم
والسياق يكمل أحدهما اآلخر ،وال يلتمح املقال إال باملثال ،ولذلك ارتأيت أن أجعل
هذا اجلانب يف مثالني اثنني ،يكون األول منهما مأخوذاً من السور املكية يف أمر النبوة
وموقف املشركني منها ،والثاني من السور املدنية يف أمر اجلنة وموقف املؤمنني منها،
للتلتنوع األمثلة يف زمان نزوهلا وموضوعها:
املثال األول:
سأقف يف هذا املثال مع قوله تعاىل:

ﭐﱡﭐ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ

ﳒ ﱠ [القمر ،] 25:وقوله[ :ص ،]8:حيث سأبدأ يف بيان مسائل النظم يف اآلية،
ثم بعد ذلك بيان معاني السياق الذي ورد فيه هذان النصان؛ للتسلتبني آلية النظر يف فهم
اخلطا ب يف هذا البا ب من العلم ،حبيث ترتسم منهجية النظر ضمن خطوات منمبطة
تطبيقية واضحة.
أوال :النظم:
ليس النظم علماً نظرياً مقلتصراً على الوجوه البيانية فحسب ،بقدر ما هو آلة
وأداة مُعينة على فهم النص ،وذلك من خالل مالحظة جمموع الفروق اللفظية الناشئة
( )40د بو اإلعهاع ،عبد القاهر اجلرجا  ،ص.87
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عن املعنى املراد إيصاله يف كالم امللتكلم؛ وهذا دأ ب املفسرين من سلف هذه األمة،
فعندما كانوا يفسرون كلتا ب اهلل تعاىل كانوا يقفون على مسائل النظم وقفات ضمنية
دون أن يصرحوا بها؛ ولذلك مل يُنقل عنهم مثل هذه القمايا وإن كانت حاضرة يف
املعنى املنقول إلينا يف اللتفسري ،وهذا ال يقف عليه إال من فهم النظم وفهم معه أبعاد
أقوال السلف يف اللتفسري ،وال يصح أبداً أن يعلتقد باحث – يظن يف نفسه اخلري  -أن
السلف مل يكونوا على دراية بهذه القمايا ،كما أنه ال يصح أبداً أن يلتوهم ملتوهم
أنهم مل يكونوا ليعرفوا اللغة حنواً وصرفاً واشلتقاقاً وداللةً ،وهذا من ذاك ،وإمنا يكمن
األمر يف اللتصريح من عدمه ،فالنظم أداة أسلوبية تدبرية من أدوات فهم كلتا ب اهلل
تعاىل ،ومن مل يلتدبر القرآن من خالهلا فاته خري عظيم ،وضاع منه جهد كبري.
فألجل هذا سأعقد مقارنة بني اآليلتني يف السورتني يف قمايا النظم؛ للوصول
إىل املعنى املراد بقدر طاقلتنا وجهدنا ،فأقول:
اتفقت اآليلتان على االبلتداء باجلملة الفعلية ،بالفعل املبين ملا مل يُسمَّ فاعله،
بأسلو ب االسلتفهام اإلنكاري ،وافرتقلتا يف أمور؛ ففي سورة القمر ذُكر اإللقاء :ﭐﭐ

ﱡﭐ ﳊ ﱠ بينما يف سورة ص فذُكر اإلنزال ،}{ :ويف سورة القمر قُدم نائب
الفاعل وهو الذكر :ﭐﱡﭐ ﳊ ﳋ ﳌ ﱠ ،بينما يف سورة ص فقُدم اجلار واجملرور
على نائب الفاعل :ﭐﱡﭐ ﲈ ﲉ ﲊ ﱠ ،واإلضرا ب يف سورة القمر واحد وهو من
كالم مثود :ﭐﱡﭐ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﱠ ،بينما يف سورة ص فهو من كالم اهلل تعاىل :ﭐﱡﭐ

ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﱠ  ،وجاء بعد اإلضرا ب إضرا ب :ﭐﱡﭐﲕﲖﲗﲘﱠ.
فهذه القمايا ما اتفق منها وما افرتق هلا دالللتها املعينة يف توجيه امللتشابه
اللفظي ،ويف فهم املراد من خالل مالحظة أثرها يف بيان املعنى الذي ألجله نُظم
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الكالم بهذا الشكل ،ولنبدأ يف اللتفريق بينها تفريقاً ذاتياً ،ثم بعد ذلك نرجع إىل معناها
يف السياق ،ولنبدأ يف اللتفريق بني اإللقاء واإلنزال.
أما اإللقاء فهو من الطرح ،جاء يف العني " :واللقى :ما ألقى الناس من خرقة
وحنوه"( ،)41ويفسر اخلطابي أصل هذه املادة فيقول فيما روي عن أم حكيم بن حزام
حني ولدته يف الكعبة "فجعلت ثيابها لقى"" :أي :ملقىً مطروحاً يف املطاف ،ال تلبس
وال تسلتعمل ،وكان هذا ضرباً من نسك أهل اجلاهلية ،كانوا إذا حجوا نزعوا ثيابهم
فرموا بها ثم طافوا عراة؛ فإذا قموا نسكهم مل يلبسوها وتركوها ملقاة تدوسها
األرجل حلتى تبلى ،وكانوا يقولون :إنها ثيا ب قد قارفنا فيها اآلثام فال نعود فيها،
وكانوا يسمونها لقى ،ومعناه الشيء الذي قد ألقي"(.)42
اللقَى :الشيء املـُلقَى هلَوانه .قال الشاعر:
وعرَّفه ابن دريد بقولهَّ " :
فليلتَكَ حال البحرُ دونكَ كُلُّه وكنتَ لَقىً جتري عليك السّوائلُ
مجع سائل ،ومجع لَقىً ألقاء ،ممدود ،وألقيلتُه من يدي إلقاءً"(.)43
وأما الراغب فقال" :واإللقاء :طرح الشيء حيث تلقاه ،أي :تراه ،ثم صار
يف اللتعارف امساً لكل طرح"(.)44
والذي يظهر أن اإللقاء يُطلق على طرح شيء ال قيمة له عند العربي ،مع أن
املطروح قد يكون على خالف ذلك ،فالعربي عندما يعرب عن شيء مطروح بأنه لَقىً
( )41العني ،أبو عبد الرمح اخلليو ب أمحد الفراهيدم ،حتقياب :د.م دم املخيوم ود.جبراهيم السامراب  ،دار
ومكتبة اهلالى ،ج5ص.216
( )42ريي احلديا ،أبو سليمان محد ب حممد ب جبراهيم اخللايب ،حتقياب :عبد الكرمي جبراهيم العيابوم ،جامعة
أم القرى  -مكة املكرمة1402 ،هـ ،ج2ص.557
( )43مج رة اللية ،اب دريد ،ج1ص.444
( )44مفردات ألفاظ القرآن ،احلسني ب حممد املعروم ابلرا ي ااسف ا  ،دار القلم – دمشاب ،ج2ص.345
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فإمنا يريد بذلك أنه هني ال يُللتفت إليه؛ ولذلك كانوا يطلقون اسم اللقى على الثيا ب
اليت يطرحونها وفيها آثار آثامهم ،ثم أصبح له داللة أخرى وهي داللة االللتقاء،
فاألصلُ يف ذلك الطرحُ ،ثم ملا بات املطروح يُلقى قيل له :اللتقاء ،ثم توسعوا يف ذلك
فأطلقوا اإللقاء على ما من شأنه أن يُطرح فيُلتلقى من شخص أو من مكان ،وهناك
معنىً آخر ضروري يف هذا البا ب وهو؛ أن املطروحَ إلقاءً ملحوظٌ فيه قوة اإللقاء
ومتكنه ،هذا ما تشهد له نصوص العربية ،واسلتعماالت القرآن ،كقوله تعاىل :ﭐ

ﱡ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱠ [طه ]39:وكقوله:

ﱡﭐ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱠ

[املزمل ،]5:فلما وصف القول بأنه ثقيل ،حسُن أن يأتي باإللقاء دون اإلنزال.
وأما اإلنزال فدالللته ختلتلف عن داللة اإللقاء ،يف كون اإلنزال ملحوظ فيه
اسلتساغة النازل ،فكل نازل سهل ملتيسر ،وهذا ليس بالمرورة أن يكون يف اإللقاء،
إذ ترتكز داللة اإللقاء يف القوة واللتمكن ،وداللة اإلنزال يف االسلتساغة والسهولة،
وهذا ال ينايف وقوع إحدى الدالللتني يف اللفظة األخرى حبسب االسلتعمال السياقي،
وقد أضاف أبو عبيدة معنىً آخر وهو الزيادة والفمل فقال" :النُّزْل والنَزَل واحد وهو
الفمل ،يقال :هذا طعام ال نُزْل ونَ َزل أي :رَّيْع"( ،)45وقد نقل أبو علي القالي يف
أماليه أن للحياني قوالً آخر فقال" :والنزل ما ينساغ من الطعام ،ويقال :هذا طعام
قليل النُّزْل والنَزَل إذا كان ال ينساغ ،وال يقال :النزول والنُّزْل والنَزَل أيماً :الريع،
وهو الزيادة ،ذكره اللحياني ،فأما قوهلم :أخذ القوم نزهلم ،فمعناه؛ ما جتري
عادتهم بأخذه مما ينزلون عليه ويصلح عيشهم به ،وهو مأخوذ من النزول ،يدل عليه
حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم يف بعض أحاديث االسلتسقاء" :اللهم أنزل علينا يف
( )45جماع القرآن ،أبو عبيدة معمر ب امل ىن البصرم ،حتقياب :حممد ؤاد سيكني ،مكتبة اخلاجن  ،القاهرة،1 ،
1381هـ ،ج2ص ،170والريع هو الف و واليايدة ،يُن ر مقاييس اللية ب ارس ،ج2ص.468

الن م والسياي "املف وم ا نفصا والعال ة ا تصالية" ...

33

أرضنا سكنها"( ،)46أي :أنزل علينا من املطر ما يكون سبباً للنبات الذي تسكن
األرض به؛ فالسكن من سكن مبنزلة النزل من نزل"(.)47
وما ذكره اللحياني( )48دقيق املسلك ،ويف ظين أنه ال يلتعارض مع ما جاء يف
جماز أبي عبيدة ،فإن املسلتساغ يكون ذا فمل وزيادة ،وهو من السهولة كذلك ،فإن
السهولة نلتاج االسلتساغة ،جاء عند األزهري" :وقال اللّحياني :طعامٌ نَزِل وأَرضٌ
ن ِزلَة ومَكانٌ نَزِل :سريعُ السَّيْل ،وقال غريُه :مكانٌ نَزِل :يُنْزَل فيه كثرياً ،ويقال :إنَّ
فالناً لَحَسنُ النُّزْل والنُزُل ،أي :الميافة"()49؛ فإن ما ورد يدل على أن يف النزول
معنى اليُسر والسهولة واالسلتساغة؛ ولذلك كثر النزول فيه دون غريه ،فاملكان فيه من
الصفات العالية ما اسلتحق ألجلها النزول فيه دون غريه من األمكنة؛ وهلذا اسلتساغ
النازلون هذه الصفات املالزمة للمكان فنزلوا فيه.
ولذلك فإن كلمة ابن فارس" :النون والزاء والالم كلمةٌ صحيحة تدلُّ على
هبوط شيء ووقوعه"( ،)50ليست بدقة املعنى املسلتنبط من كالم اللحياني ،فما الفرق
( )46املعهم الكبري ،أبو القاسم سليمان ب أمحد ب أيو اللربا  ،حتقياب  :محدم ب عبد اجمليد السلف ،
مكتبة العلوم واحلكم ،املوسو – العراي ،اللبعة ال انية1404 ،هـ 1983م ،ر م احلديا،)6904( :
ج7ص.217
( )47ااما يف لية العر  ،أبو عل جمساعيو ب القاسم القا  ،دار الكتي العلمية ،بريوت – لبنان1398 ،هـ
 1978م ،ج2ص.60( )48كان اللييا عل ب حاعم رمحن هللا تعال ذا علم و ري بنوادر العر  ،حً نُقو ع الفراء أنن كان جذا أمل
كتابن يف النوادر ودمو اللييا أمسك ع اإلمالء حً خيرج ،ذا مرج اى :ه ا أحفظ الناس للنادر،
و د حفظ لنا ه ا الكتا ااعهرم يف هت يبن ،يُن ر :البلية يف تراجم أبمة النيو واللية ،حممد ب يعقو
الفريوعآابدم ،حتقياب :حممد املصرم ،مجعية جحياء الرتاث اإلسالم  ،الكوي 1407 ،هـ ،اللبعة ااول،
ص.43
( )49هت يي اللية ،ااعهرم ،ج13ص.144
( )50مقاييس اللية ،اب ارس،ج5ص.417
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بني النزول واهلبوط إذا كان النزول هو اهلبوط؟! والصحيح أن اهلبوط خيلتلف عن
النزول ،حيث إن اهلبوط هو "االحندار على سبيل القهر"( ،)51وقد يكون بسبب علة
معنوية؛ كما كان إهباط آدم عليه السالم ،وقد قُهر بذلك؛ ولذلك قال مشر بن
حمُ الناقة :إذا اتّمع وقلّ ،وهَبَط َمثنُ السِّلعة ،وهَبط فالن،
محدويه" :يقال :هَبَطَ شَ ْ
إذا اتّمع ،وهبط القوم :صاروا يف هُبوط"( ،)52فهبوط شحم الناقة بسبب علة داخلية
كمرض وحنوه ،وقال الراغب" :النزول يف األصل هو احنطاط من علو"( ،)53فاهلبوط
خيلتلف عن النزول من هذه األبوا ب.
وأما االسلتفهام فهو أحد فروع علم املعاني ،وال نسلتطيع معرفة الغرض من
االسلتفهام ما مل نقف على السياق الذي ورد فيه ذلكم االسلتفهام ،وعلى تدبر اللفظة
الواردة بعد أداة االسلتفهام ،سواء أكانت فعالً أم امساً ،كما قال شيخ البالغة" :إن
موضع الكالم على أنك إذا قلت :أفعلت؟ فبدأت بالفعل ،كان الشك يف الفعل
نفسه ،وكان غرضك من اسلتفهامك أن تعلم وجوده"( ،)54وسنلتكلم عن غرض
االسلتفهام يف اآليلتني يف املسلتوى السياقي.
وأما اللتقديم واللتأخري ،فهو با ب من أبوا ب علم املعاني امللتسع يف دالللته حبسب
السياق الوارد فيه ،وإمنا جيمل اللتقديم ويقبح يف موطن آخر حبسب تالؤمه مع املعاني
املصاحبة له ،وإمنا حيسُن موقعه بقدر حسن أداء وظيفلته البيانية ،إبرازاً للمعاني
وإظهارًا للدالالت.

( )51مفردات ألفاظ القرآن ،احلسني ب حممد املعروم ابلرا ي ااسف ا  ،دار القلم – دمشاب ،ج2ص.463
( )52هت يي اللية ،ااعهرم ،ج6ص.105
( )53مفردات ألفاظ القرآن ،الرا ي ااسف ا  ،ج2ص.419
( )54د بو اإلعهاع ،عبد القاهر اجلرجا  ،ص.111
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واألصل يف هذا البا ب كلم ُة سيبويه يف وصف صنيع العر ب بلتقديم املفعول على
الفاعل ،حيث قال" :كأنّهم إنَّما يقدّمون الذي بيانه أهمُّ هلم ،و ُهمْ ببيانه أَعْنَى ،وإن
كانا مجيعاً يُ ِهمّانِهم وَيعْنِيانهم"( ،)55ثم جرت هذه الكلمة عند القوم السيما عند
النحويني ومل يميفوا شيئاً ذا بال يف هذا املقام ،فكان من شيخ البالغة أن انلتقد هذا
األمر فقال" :وقد وقع يف ظنون الناس أنه يكفي أن يقال :إنه قدم للعناية ،وألن ذكره
أهم من غري أن يذكر من أين كانت تلك العناية؟ ومب كان أهم؟ وللتخيلهم ذلك قد
صغر أمر اللتقديم واللتأخري يف نفوسهم ،وهونوا اخلطب فيه ،حلتى إنك لرتى أكثرهم
يرى تلتبعه والنظر فيه ضرباً من اللتكلف ،ومل تر ظناً أزرى على صاحبه من هذا
وشبهه"(.)56
وما قاله صاحب الدالئل هو أصل الدالئل؛ فإن اللتقديم تغيري يف الرتكيب،
وهذا اللتغيري ال يكون إال عن علة مرادة من امللتكلم ،وشأن املفسر أن يبحث عن هذه
العلة ليُظهرها ،ال ليكلتفي بقوله هذا من العناية والرعاية كما حيدث عند طائفة من
املفسرين ،فيهربون من اجلوا ب بإقحام كلمة سيبويه للتكون هي اجلوا ب ،وسر اللتقديم
يف اآلية اليت معنى إمنا يُظهره السياق ،وهذا ما سنلتناوله يف املسلتوى الثاني من الدراسة
وهو املسلتوى السياقي.
وأما اإلضرا ب فقد أتى يف اآليلتني ،أما آية القمر فقال تعاىل :ﭐﱡﭐ ﳊ ﳋ ﳌ

ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﱠ ،فهذا اإلضرا ب من كالم مثود ،وهو إضرا ب أفاد

( )55الكتا  ،أبو بشر عمرو ب ع مان ب نرب سيبوين ،حتقياب :عبد السالم حممد هارون ،دار اجليو ،بريوت -
لبنان ،ج1ص.34
( )56د بو اإلعهاع ،عبد القاهر اجلرجا  ،ص.108
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االنلتقال من االسلتفهام اإلنكاري إىل اللتأكيد اخلربي ،فبعد أن اسلتفهموا ،أضربوا
منلتقلني إىل اللتكذيب املباشر.
أما يف سورة ص فإن اإلضرا ب أفاد اإلبطال ال االنلتقال ،وذلك أنه من جهة
غري اجلهة اليت صدر عنها ما قبله ،فهي من كالم اهلل تعاىل إبطاالً التهامهم ،وهو
إضرا ب بعد إضرا ب ،أما اإلضرا ب األول فأفاد اإلبطال ،وأما الثاني فأفاد االنلتقال،
قال تعاىل :ﭐﱡﭐ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﱠ،
فكان األول مهاداً للثاني ،فبعد أن وصفهم بأنهم يف شك من الوحي ،أخرب أنهم
سيذوقون العذا ب ،وهو من االنلتقال من السبب إىل النلتيجة ،فسبب العذا ب شكهم
الذي هو عبارة عن تكذيب.
اثنيا :السياق:
هاتان اآليلتان مكيلتان ،وقد نزلت سورة ص على إثر سورة القمر ،ومل ينزل
بني السورتني شيء من القرآن( ،)57تلتحدث سورة القمر عن موقف املشركني يف
تكذيبهم النيبَّ صلى اهلل عليه وسلم ،وعرضت السورة لللتكذيب توطئةً لبيان مآل
األمم املكذبة ،وأن الذي سينزل باملشركني إن هم اسلتمروا يف تكذيبهم عنيُ ما نزل
باألمم السالفة  -ومن تلك األمم مثود  ،-واملالحظ أن سياق اآليات كان فيه
اتساع فيما خيص مثود يف موقفهم من دعوة صاحل عليه السالم ،إذ جاء فيه بيان علل
اللتكذيب والباعث عليها ،وهذه القصة هي درة قالدة بقية القصص ،وعليها يدور
املوقف من الوحي والنيب ،السيما قوله تعاىل:

ﭐﱡﭐ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ

ﳑ ﳒ ﱠ.
( )57يُن ر :الربهان يف علوم القرآن ،أبو عبد هللا حممد ب َبادر ب عبد هللا اليركش  ،حتقياب :حممد أبو الف و
جبراهيم ،دار املعر ة ،بريوت – لبنان1391 ،هـ ،ج1ص.193
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بينما سورة ص فقد عرضت قمية اخلصومة عرضاً ملتكامالً ،يف احلاضر
واملاضي الغييب واملاضي املشاهد ،واملسلتقبل القريب والبعيد ،وكان من املسائل
األساسية يف موضوع اخلصومة اللتكذيبُ ،فهي أمشل من سورة القمر يف معاجللتها هذا
املوضوع وملتعلقاته ،وقوله تعاىل:

ﭐﱡﭐ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ

ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﱠ ،ميثل احلالة اليت انطلق منها املأل يف اللتكذيب واإلنكار
والشقاق ،ولننظر يف السياق نظرة ختصصية تفصيلية ،فيما خيص قصة مثود يف سورة
القمر ،وما خيص املقطع األول من سورة ص.
أوال :سورة القمر:
قال تعاىل:

ﭐﱡﭐ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ

ﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗ
ﳘﳙﳚﳛﳜﳝﳞﳟﳠﳡﱁﱂﱃﱄ
ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ
ﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣ

ﱤ ﱥ ﱠ.
هذه القصة من مطلعها تُربز اجلانب األظهر فيها وهو تكذيب مثود صاحلًا عليه
السالم ،والذي يظهر من السياق أن مثود اعلتمدت اللتكذيب يف مواجهة دعوة صاحل
عليه السالم ،وذلك فيما أخرب سبحانه من بداية املطلع :ﭐﱡﭐ ﲻ ﲼ ﲽ ﱠ،
فاللتكذيب هو عنوان القصة ،ثم شرع السياق يف بيان هذا اللتكذيب من قوهلم:
ﱡﭐﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﱠ ،وقد أبرز السياق هاهنا اسلتفهاماً
إنكارياً اسلتهجانياً أن يكون املـُلتَّبَعُ بشراً منهم ،ثم قطعوا األمر باحلكم على أنفسهم
بالمالل واجلحيم إن هم اتبعوه ،واملالحظ هنا أن االسلتفهام وقع على شخص صاحل
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عليه السالم بصفلته بشراً واحداً منهم ،وهذا يدل على الكرب والعنجهية وصعوبة
االنقياد لشخص واحد.
ثم تأتي درة القالدة فلتكشف حقيقةَ املوقف من الرسالة:

ﱡﳊ ﳋ ﳌ ﳍ

ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﱠ ،ومن يدقق النظر يف هذا السياق ،جيد تناقضَ القوم الذي
يكشف كربَهم وغرورَهم ،ففي اآلية السابقة كان اسلتهجانهم واسلتنكارهم أن يكون
املـُلتَّبَعُ بشراً منهم ،واملعنى الكامن يف هذا السياق إنكارُ نزول الوحي على بشر منهم،
ثم تأتي اآلية الثانية للتذكر قوالً جرى على ألسنلتهم يُدينهم ويكشف تناقمهم :ﱡﳊ

ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱠ ،إذن هم أنكروا أن يُلقى الذكر على صاحل عليه السالم ال أنهم
أنكروا إلقاءَ الذكر أصالةً ،فإن أُلقي عليهم ال عليه قُبِل اإللقاء ،وهذا يكشف العلتو
والكرب واعلتقاد خرييلتهم عليه.
ثم هم مل يكلتفوا بهذا بل أضربوا إضراباً انلتقالياً يكشف مدى حقدهم على
صاحل عليه السالم فقالوا :ﱡ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒﱠ ،وداللة الكذ ب واضحة يف موقفهم
من بدية القصة ،أما األشر فهو شدة البطر بل دالللته أبلغ من داللة البطر( ،)58وهذا
يدل على أن مثود ملا اتهموا نيب اهلل صاحل بالكذ ب الذي هو صفة للقول الذي هو نلتاج
اللتفكري أتبعوه وصفاً ملتعلقاً بالنفس؛ ليدل على مدى فرحه وبطره فيما ادعى ،وهو
يعكس ضرورةً نفسية امللتكرب امللتعجرف ،الذي يرى الناس بعني نفسه ،فلما تكربوا عن
قبول احلق ،رأوا أصحا ب احلق ملتكربين ،وقد ناسب هؤالء امللتكربين أن يأتي اللتهديد
الرباني تباعاً :ﱡﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘﱠ.
وباللتالي فإن سياق املعاني يف هذه القصة يدور حول بيان موقف مثود من دعوة
صاحل عليه السالم ،وأنهم قوم قد تكربوا عن قبول احلق ،ال لشبهة عندهم ،وإمنا
( )58يُن ر مفردات ألفاظ القرآن ،الرا ي ااسف ا  ،ج1ص.32
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لكرب وغرور يف نفوسهم ،وهذا ما يناسب ذكر اإللقاء دون اإلنزال ،فهم قد اسلتنكروا
أن يكون صاحل رسوالً من ربه ،فناسب أن يُذكر يف شأنهم اإللقاء دون اإلنزال؛ ألنهم
يرون أن الذكر النازل على صاحل ليس ذكراً ،وباللتالي فهو مطروح ملقىً عليه ال قيمة
له ،ولو جيء مبادة اإلنزال لفُهم أن القوم يعرتفون ضمناً بقيمة هذا املنزل ،ولكنهم
قوم تكربوا وطغوا فأنكروا إلقاء الذكر أصالة.
أما تقديم الذكر على اجلار واجملرور فهو يدل على أن االسلتنكار عندهم منبعه
األعظم الكرب ال احلسد ،وإن كان احلسد حاضراً يف نفوسهم ،ولو تدبرنا السياق القرآني
العام لوجدنا هذه النلتيجة يف وصف مثود ،فقال تعاىل:

ﭐﱡﭐ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ

ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬﱭ
ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ

ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱠ [األعراف ،]76- 75:وقال:

ﭐﱡﭐ ﲬ ﲭ ﲮ

ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﱠ

[فصلت ،]17:وقال تعاىل:

ﭐﱡﭐ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﱠ

[الذاريات ،]44:هذا فيما يلتعلق بسياق هذه القصة يف هذه السورة.
اثنيا :سورة ص:
قال تعاىل:

ﭐﱡﭐﱁﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ

ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ
ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ
ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ
ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ
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ﲗﲘﲙﲚﲛ ﲜﲝ ﲞﲟ ﲠﲡﲢﲣﲤ ﲥ

ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﭐ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﱠ.
سياق هذا املقطع يف هذه السورة خيلتلف عن سياق قصة مثود يف سورة القمر،
من حيث طرح موقف املكذبني من دعوة املرسلني ،على أن السورتني قد نزللتا
ملتواليلتني ،وهذا يؤكد على أن املعاني النازلة يف القرآن معانٍ مقصودةٌ لذاتها ،ليست
من با ب اللتكرار يف شيء ،ولننظر يف هذا املقطع يف السياق لنرَ أثراً من آثار القصة
القرآنية يف الواقع الذي نزلت فيه ،مع بيان االخلتالفات بني الواقعني.
فالسياق هنا يكشف حقيقة اللتكذيب والسببَ الباعث على اللتكذيب عند املشركني،
وهو احلسد باملقام األول  -وإن كان كربهم وإباؤهم داخالً يف ذلك ضمناً  ،-فقد
اتهموا النيبَّ صلى اهلل عليه وسلم بالسحر واللتكذيب:

ﭐﱡﱟ ﱠ ﱡ ﱢ

ﱣ ﱠ ،وقُدِّم السحر على اللتكذيب يف قيلهم ،وقد وصف اهلل سبحانه وتعاىل
قوهلم هذا بالعجب :ﭐﱡﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱠ ،كما أنه سجَّل عليهم قوهلم
ذلك :ﭐﱡﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱠ ،ثم اتهموا النيب بأنه خملتلق:

ﭐﱡﱽ ﱾ ﱿ ﲀ

ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﱠ ،والذي يظهر من هذا السياق أن القوم طرحوا أمر
الوحي والنبوة على مائدة البحث ،وأخذوا بردها اتهاماً تارةً ،وتكذيباً أخرى ،جداالً
وأخذاً ورداً حلتى جاء منهم القول الفصل الكاشف عما يدور يف صدورهم:

ﭐﱡﲈ

ﲉ ﲊ ﲋ ﲌﲍﭐﱠ.
وهم يف ذلك يرفعون الغطاء عن معنى احلسد الباعث على تلك اللتهم ،فهم
أوالً اعرتفوا ضمناً أن هناك نازالً من السماء ،وذلك خبالف ما جاء يف قصة مثود إذ
جيء باإللقاء ال باإلنزال ،ثانياً ملا قدَّموا اجلار واجملرور الذي هو عبارة عن نزول
الوحي على قلب املصطفى صلى اهلل عليه وسلم عُلم بذلك أنهم يسلتنكرون اإلنزال
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على شخصه ال اإلنزال ،خبالف ما جاء يف قصة مثود ،ويف ذلك تلويح هلم مبا جيول يف
صدورهم السيما أن تقار ب النزول بني اآليلتني فيه داللة ذلك.
ثم انظر إىل معنى اإلضرا ب االنلتقالي وكيف كان على لسان مثود يف قصة صاحل
عليه السالم ،ويف ذلك بيان لكربهم وعلتوهم ،فهم ال يكلتفون باالسلتنكار بل يزيدون
األمر شناعةً يف قيلهم ،خبالف ما جاء هنا ،فاإلضرا ب كان إبطالياً من اهلل تعاىل،
وذلك أدعى لردعهم حيث هم يعلمون احلق لكن احلسد مينعهم من اإلذعان ،فكان
قولُه :ﭐﱡﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﱠ فيه تهديدان ،األول بيان حاهلم
وأنهم يف شك ال يف تكذيب ،وهذا من فمح ما يف صدور القوم ،الثاني اللتلويح هلم
بعصا العذا ب؛ لردعهم عن غيهم وزجرهم عن متاديهم.
وبناءً على امللتقدم فإن القراءة اللتأويلية لقوله تعاىل :ﭐﱡﲋﲌﲍﱠ يف هذا السياق
ختلتلف عنها يف سياق سورة القمر ،إذ هنا املقصود يلتمح من خالل قوله تعاىل :ﭐﭐ

ﱡﭐ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﱠ [الزخرف ،]31:فهم
يريدون اإلنزال ويلتمنونه ،ويسعون إليه إن اسلتطاعوا حتصيله ،ويرونه جمداً وعز ًة
وسؤدداً ،لكنهم ال يريدونه لشخص نبينا صلى اهلل عليه وسلم ،ثم انظر إىل قوهلم:
ﭐﱡﭐﲞﲟﱠ فهم إذن يعرتفون باللتنزيل وحيسدون َمنْ أُنزل عليه ،فالسبب وراء
ال ثم الكرب والطغيان ثانياً ،خبالف مثود إذ املانع احلقيقي هو الكرب أوالً
كفرهم احلسد أو ً
ثم احلسد ثانياً ،وبذلك نكون قد وقفنا من خالل تدبر النظم ثم السياق على الفروق
الداللية يف هاتني اآليلتني؛ لنسلتميء بعد ذلك يف الوقوف على املنهج اهلدائي يف
اللتعامل مع األمم املخالفة يف املنهج.
ولعلَّ سائالً يسأل :ما الفائدة املرجوة من خالل هذا اللتفكر لعلم النظم
والسياق بهذه املنهجية امللتبعة ،فأقول :إن فهم القرآن عبادة من أعلى العبادات أجراً
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وثواباً ،السيما إذا أسهم هذا اللتدبر يف فهم موقف القرآن من األمم املخالفة ،ومنهج
اللتعامل معها ،فنحن رأينا أن مثود املتنعت عن اإلميان بسبب كربها وطغيانها ،خبالف
قريش فبسبب حسدها وغرورها ،وهذا يقودنا إىل حماولةٍ جادةٍ يف حماولة اللتعرف على
موقف األمم من الدعوة اإلسالمية ،وسبب تلك املواقف ،ويظهر لنا أن موقف األمم
احلاسدة ألطف يف املآل من موقف األمم امللتكربة ،وهذا يقودنا إىل اختاذ اللتدابري
الدعوية يف فن اللتواصل الدعوي مع واقع األمم على ضوء منهج القرآن يف تعامله مع
تلك األمم.
وملخص ذلك أن يقال :إن النزول يعرب عن اعرتافهم بشيء قد نزل ،لكنهم ال
يريدون االعرتاف مبن عليه نزل ،واإللقاء يعرب عن شيء قد تُلقي ،لكنهم ال يريدون
االعرتاف باتباع من ألقي عليه ،فمشركو قريش يعرتفون بالنزول ضمناً ،ولكنهم
يرفمون اللتصريح به بدافع احلسد ،فاتبعوا أسلو ب املراوغة ،وذلك بانلتقاهلم من
اسلتنكارهم توحيد اهلل إىل اسلتنكارهم توحيد الرسول ،أما مثود فلم يراوغوا وإمنا
رفموا اخلموع واالتباع بقطع النظر عن صحة وصدق الرسالة ،وملا كانت سورةُ
القمر السابقة يف النزول ،أعطانا ذلك إبصاراً ملا عاشه النيب صلى اهلل عليه وسلم قبل
نزول سورة ص ،وعليه فسورة القمر فيها متهيد لسورة ص؛ ليعلم عليه الصالة
والسالم أن الذي عاناه صاحل عليه الصالة والسالم من قومه ،سيعانيه هو كذلك مع
قومه ،وهذا من اخلصوصية اليت عاشها عليه الصالة والسالم يف فهم كلتا ب ربه
تعاىل ،واهلل أعلم.
املثال الثاين:
سنقف يف هذا املثال مع قوله تعاىل :ﭐﱡﭐﱂﱃﱄﱅﱆ
ﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱠ[آل عمران ،]133:وقوله:ﱡﭐ
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ﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏ
ﲐ ﲑﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﱠ

[احلديد ،]21:وكما هو مالحظ فإن اآليلتني قد اخلتلفلتا من حيث النظم ،فجاءت
آية سورة آل عمران بذكر املسارعة وبالوصل ،بينما آية احلديد فقد جاءت بذكر
املسابقة وبالفصل ،وجاء اللتشبيه يف آية آل عمران حبذف أداة اللتشبيه واملشبه به،
وجبمع السماء ،وبأن اجلنة مُعدَّة للملتقني ،خبالف آية احلديد فقد جاءت بإثبات أداة
اللتشبيه واملشبه به ،وإفراد السماء ،وبأن اجلنة مُعدَّة للذين آمنوا باهلل ورسله ،فهذه
مخسة فروق يف نظم اآليلتني ،وسنشرع يف اإل جابة عليها من خالل النظم أوالً ثم
السياق.
أوال :النظم:
 - 1الفرق بني املسارعة واملسابقة:
وسأبدأ باللتفريق بني املسارعة واملسابقة قبل الفصل والوصل وذلك للتوقف
فهم الفصل والوصل على هذا اللتفريق ،فأما املسارعة فهي تُقابِل البطءَ ،جاء يف
العني" :السرع :من السرعة يف جري املاء وانهمار املطر وحنوه ،والسريع :نقيض
البطيء ما كان سريعاً ،ولقد سرع سرعة  ..والسرع :قميب سنة من قمبان
الكرم ومجعه :سروع ،وهي تسرع سروعاً فهي سارعة واجلميع :سوارع ما
دامت غرتها تقودها ،والسرع اسم للقميب خاصة ،ويقال لكل قميب مادام
غماً رطباً :سرعرع"( ، )59وقميب الكرمة الذي يُسمى سرع هو أول ما خيرج
منها؛ فهو الذي يسرع يف الظهور قبل غريه" ،واملسارعة إىل الشيء :املبادرة

( )59العني ،الفراهيدم ،ج1ص.330
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إليه"( ، )60ونقل األزهري عن ابن األعرابي أنه كان يقول" :سَرْعان الناس:
أوائلهم"( ، )61فالسرعة تدل على املبادرة يف الفعل يف بدايلته ،فأول الفعل هو
املسارعة.
وأما املسابقة فهي اللتقدم على الغري وإحراز األمر والظفر به ،وقد أحسن
بنا ابن فارس حني قال يف بيان أصل ذلك" :السني والباء والقاف أصل واحد
صحيح يدل على اللتقديم"( ، )62وهذا الكالم حيلتاج إىل تقوية وبيان من كالم
فحول اللغة ،جاء يف العني" :السبق :القُدْمَةُ ،وتقول :له يف اجلري ويف األمر
سبق وسبقة وسابقة ،أي :سبق الناس إليه ،والسبق :اخلطر يوضع بني أهل
السباق ،ومجعه أسباق ،والسباقان :قيد أرجل الطائر اجلارح بسري أو
خيط"( ، )63فالسبق هو القدمة اليت هي عبارة عن حتصيل األمر كما قال تعاىل:
ﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﱜ ﱠ [يونس ،]2:و يقول ابن
دريد يف بيان معنى أصل الرعف" :وأصل الرّعْف اللتقدّم ،من قوهلم :فرس
راعِف ،إذا كان يلتقدمّ اخليل ،فكأنّ الرُّعافَ دمٌ سَبَقَ فلتقدّم"( ،)64فلما تقدم
الدم نزوالً كان سابقاً.
والسََبق" :ما يُجعل للسابق من اجلعل"( ،)65وسُمي السَبَق سَبَقاً ألن الذي
حيصل عليه قد سبق غريه ،وقد نقل األزهري عن ابن األعرابي أنه قال" :السّبَقُ
( )60الصياا ،اجلوهرم،ج4ص.363
( )61هت يي اللية ،ااعهرم ،ج2ص.54
( )62مقاييس اللية ،اب ارس ،ج3ص.129
( )63العني ،الفراهيدم ،ج1ص.330
( )64مج رة اللية ،اب دريد ،ج1ص.420
( )65ريي احلديا ،اخللايب ،ج1ص.521
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واخلَطَرُ والّندَ بُ والقَرَعُ وال َوجْب كلُّه الذي يُوضع يف النِّصال والرهان ،فمن سَبَق
َعلَ مُشَدداً إذا أخذه"( ،)66قال ابن الزبري الغرناطي" :املسارعة
خذَه ،يقال فيه كله :ف َّ
أَ
إىل الشيء قبل مسابقلته قال تعاىل :ﱡﭐﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱠ

[املؤمنون ..]61:أال ترى أن املسارع إىل الشيء قد حيصل له ما سارع إليه وقد ال
حيصل ،وال يقال يف الغالب :سبق إال فيمن حتصل له مطلوبه ،هذا هو األكثر،
واملسارعة ملتقدمة يف الرتبة :قال تعاىل :ﱡﭐ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ
ﱒﱠ وقال تعاىل :ﱡﭐ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ

ﲹﱠ [األنبياء ]101:أي :ثبلتت وحقت هلم" (.)67
فمما تقدم يلتبني لنا أن املسابقة هي اللتقدم وإحراز األمر ،وهذا ال يكون إال بعد
انلتهاء الفعل ،خبالف املسارعة فهي ابلتداء الفعل ،وعليه فالفعل الذي يكون فيه
منافسة من عدة أطراف يكون له بداية ونهاية ،فالبداية يقال هلا :املسارعة ،والنهاية
يقال هلا :املسابقة ،وعليه فيصح لنا أن نقول :سرع فسبق ،وال يصح لنا أن نقول:
سبق فسرع.
وهنا مسألة فرعية ملتعلقة مبا حنن فيه وهي أنه يصح إطالق املسارعة ومعنى
املسابقة ملحوظ فيها ،ويصح كذلك إطالق املسابقة ومعنى املسارعة ملحوظ فيها،
لكن ال يصح أبداً أن تُطلق املسارعة مع إرادة املسابقة وكذلك العكس ،السلتقالل كل
لفظ منهما يف الدرجة األوىل مبوقعه األليق به.

( )66هت يي اللية ،ااعهرم ،ج14ص.101
( )67مالك التأويو القاطع ب وم اإلحلاد والتعليو يف توجين متشابن اللفظ م آم التنييو ،أمحد ب جبراهيم ب
اليبري اليربط  ،حتقياب :عبد الي حممد عل الفاس  ،دار الكتي العلمية ،بريوت  -لبنان ،ج1ص.90
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 - 2الفصل والوصل:

فن الفصل والوصل لُبُّ علم املعاني يف البالغة العربية ،حلتى "قيل للفارسي:
ما البالغة؟ فقال :معرفة الفصل من الوصل"( ،)68واملقصود "بالوصل عطف بعض
اجلمل على بعض والفصل تركه"( ،)69ويف هاتني اآليلتني جند أن آية آل عمران جاءت
سر ذلك النظم.
موصولة ،خبالف آية احلديد فهي مفصولة ،وغرضنا أن نفهم َّ
أما آية آل عمران فقد جاءت موصولة فهي من با ب عطف األمر باملسارعة على
األمر بالطاعة ،يف قوله تعاىل يف اآلية السابقة :ﱡﭐ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ

ﳏﳐﱠ ،فمعنى املسارعة حينئذ غري معنى الطاعة ،إذ نذهب حينئذ بالطاعة
إىل الواجبات ابلتداءً ،وباملسارعة ترك املعاصي واالسلتغفار انلتهاءً ،بدليل :ﱡﭐﲄ

ﲅﲆﲇﱠ فيحيا املؤمن بني طريف الطاعة واملسارعة ،أي بني طريف اإلقبال
على الطاعات الواجبة وترك احملرمات ،واملسارعة يف ترك املعاصي واالسلتغفار منها.
أما آية احلديد فجاءت مفصولة بطرح الواو ،ويُحمل ذلك على شبه كمال
االتصال ،فالداعي للفصل هنا هو االسلتئناف البياني ،وبيان ذلك :أنه تعاىل ملا قال يف
اآلية السابقة :ﱡﭐ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ
ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲ
ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﱠ

( )68الصناعتني ،أبو هالى احلس ب عبد هللا ب س و العسكرم ،حتقياب :عل حممد البهاوم وحممد أبو
الف و جبراهيم ،املكتبة العصرية ،بريوت – لبنان1419 ،هـ ،ص.438
( )69بيية اإلي اا لتلخي املفتاا يف علوم البال ة ،عبد املتعاى الصعيدم ،مكتبة ا دا  ،اللبعة السابعة
عشر1426 ،هـ2005م ،ج1ص.121

الن م والسياي "املف وم ا نفصا والعال ة ا تصالية" ...

47

[احلديد ،]20:فأخرب سبحانه عن حقيقة احلياة الدنيا بأنها لعب وهلو وزينة وتفاخر
وتكاثر ثم حطام ،فكأنَّ سائالً قد سأل :فما العمل؟ فكان اجلوا ب:
ﱡﭐ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ

ﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﱠ ،وال
مُسَوِّغ للوصل مع السابقة ،فكان الفصل هو حمز البالغة ومربط البيان ،واألدعى
للفهم واللتدبر يف الواجب على العاقل أن يسلكه بعد علمه حبقيقة احلال واملآل.
 - 3الفرق بني نظم اللتشبيهني:
كما سبق أن اللتشبيه يف آية آل عمران جاء حبذف أداة اللتشبيه واملشبه به،
خبالف ما جاء عليه األمر يف آية احلديد ،وقد أجا ب عن هذا السؤال ابن الزبري رمحه
اهلل تعاىل فقال" :إن آية آل عمران على حذف املماف كما تقدم ،أي :عرضها مثل
عرض السماوات واألرض ،وقد أفصحت آية احلديد مبا يقوم مقام هذا املماف
وحيصل معناه وهو كاف اللتشبيه ،إذ معناها معنى مثل ،وحذف املماف مما يكون كثرياً
عند قصد املبالغة ،وكذا جعل الشيء نفس الشيء ،وهو مما يلتقدم يف آية آل
عمران"( ،)70وبيان ذلك أن آية احلديد مبينة آلية آل عمران ،فلما فصَّل األمر يف
احلديد أوجز العبارة يف آل عمران ،والقرآن يفسر بعمه بعماً ،فكانت آية احلديد مبينة
لتمالي ال حلتميٌّ ،وسيأتي يف السياق ما يزيد األمر
آلية آل عمران ،وهذا الكالم اح ٌّ
وضوحاً.
 - 4مجع السماء يف آل عمران وإفرادها يف احلديد:
داللة اإلفراد ختلتلف عن داللة اجلمع يف االسلتعمال القرآني ،فغالب االسلتعمال
القرآني للجمع كان يف إثبات ملكية السماوات واألرض هلل تعاىل أو بيان خلقه هلا ،أو
( )70مالك التأويو ،اليربط  ،ج1ص.90

امل ىن عبدالفتاا حممود

48

إثبات علمه يف السماوات واألرض ،وغالب املعنى الذي تدور حوله اآليات هو ما
يلتعلق بصفات اهلل سبحانه وتعاىل ،خبالف داللة اإلفراد؛ فإنها تدل على أمور
ملتعددة ،منها إنزال الكلتب ،أو إنزال العذا ب أو إنزال املطر ،وغالب املعنى الذي تدور
عليه اآليات هو ما يفهمه املخاطبون من السماء اليت تعلو رؤوسهم ،ويف السياق زيادة
إيماح هلذا الكالم.
 - 5ذكرُ امللتقني يف آية آل عمران ،وذكر الذين آمنوا باهلل ورسله يف آية
احلديد ،وهذه حبثها يف السياق ال يف النظم؛ ألنها من تلتمة املعنى وتكميله.
اثنيا :السياق:
بعد احلديث عن ملتعلقات النظم يف اآليلتني نشرع يف بيان املعاني السياقية،
وأثرها يف اخلتيار األلفاظ وترتيب النظم وفاق ما جاء عليه ،ولنبدأ بسورة احلديد؛ فقد
جاء األمر فيها باملسابقة ال باملسارعة ،وذلك أن املؤمنني األوائل هم أصحا ب اللتقدمة
اإلميانية واحلظوة الربانية ،فكان سبقهم هو السبق السبق ،وقد جاء يف سياق السورة
مدح وثناء من اهلل تعاىل على السابقني فقال :ﱡﭐﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼ
ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉﳊ ﳋ ﳌ ﳍ
ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﱠ

[احلديد ،]10:فجعل سبحانه الفلتح زماناً فاصالً بني زمانني ،وأثبت اخلريية ألصحا ب
اإلميان يف الزمن األول وهم السابقون ،مع إثباتها ألصحا ب الزمن الثاني ،ولذلك
قال سبحانه :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
ﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔ

ﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱠ[اللتوبة.]100:
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وقد شهد هلم القرآن بذلك فاملتدحهم وأثنى عليهم فقال سبحانه:
ﱡﭐ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ

ﲩﲪﲫﲬ ﱠ [الواقعة ،]14- 10:فجعلهم قسمني اثنني؛ األولني وهم
األكثر الذين عبَّر عنهم بالثلة ،واآلخرين الذين عبَّر عنهم بالقليل ،وجعل السابقني
 ب
وأصحا بَ اليمني الذين جعلهم نصفني؛ ثلةً من األولني وثلةً من اآلخرين ،أصحا َ
اجلنة ،وفيه من املتداح السابقني وتقدميهم على املسارعني – أصحا ب اليمني – ما ال
خيفى على ملتدبر ،فاملسابقة غاية نبيلة ،وحظوة عظيمة وسيللتها املسارعة ،وال تكون
املسابقة إال بعد املسارعة ،فكل مسابقة تبدأ باملسارعة ،وليس ضرورةً أن تنلتهي
املسارعة باملسابقة ،فآية احلديد ذكرت الغاية ،وآية آل عمران ذكرت وسيلة الغاية،
وإن كانت هذه الوسيلة حبد ذاتها غاية للمؤمنني ابلتداءً ،وهي وسيلة كذلك انلتهاءً؛
ألن من صرب على املسارعة سبق بإذن اهلل تعاىل.
أما الفصل والوصل ،فأمره ظاهر كما بيناه يف مسائل النظم ،ففيما يلتعلق بآية
احلديد فقد جاءت فصالً؛ ألن الفصل مؤدى معناه ألصق بالسياق الواردة فيه ،فقد
تقدم حوار بني املؤمنني واملنافقني ،ومقارنة بني املؤمنني يف الزمن السابق للفلتح
واملؤمنني يف الزمن الالحق ،فكان من املناسب جداً أن يأمر اهلل عباده املؤمنني باملسابقة
السيما قد تقدم تعريف للمؤمنني باهلل ورسله :ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆ
ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ

ﱔﱕﱖﱠ[احلديد ،]19:مما حيفز اهلمم لنيل تلك الدرجات ،ثم جاء
قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ
ﱣ ﱤﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﱲ
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ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﱠ

[احلديد ]20:بياناً حلال الدنيا وغرورها ،تلتمةً وتكملةً يف اللتحفيز وتنشيط القلو ب
للنظر يف اآلخرة ،فكان الفصل على أسلو ب االسلتئناف البياني هو األنسب واألليق يف
هذا السياق دون سواه.
وأما سياق آية آل عمران فإن األمر فيه حيلتمل الفصل والوصل ،فذِكرُ الواو
حسنٌ بليغ ومثله طرحها ،فقد قرأ نافع وابن عامر ،وقرأ الباقون بها ،قال ابن جماهد:
"وكلّهم قرأ :ﭐﱡﭐﱂﱠ بواو غري نافع وابن عامر فإنّهما قرآ :ﱡ مسا مرعُواﱠ بغري
واو ،وكذلك هي يف مصاحف أهل املدينة وأهل الشام"(.)71

فالقراءة بالواو وبدونها قراءة ملتواترة توافق خطَّ املصحف ،وكل قارئ قرأ
مبصحف مصره ،فقرأ نافع وأبو جعفر مبا يوافق مصحفهما ومثلهما صنع ابن عامر،
وقرأ الباقون مبا يوافق مصاحفهم ،وعليه تكون الواو ثابلتةً يف مصحف البصريني
والكوفيني واملكيني ،حمذوفةً من مصاحف أهل املدينة والشام؛ ألنها ال توافق قراءتهم.
وقد وجه الفارسي هاتني القراءتني فقال" :كال األمرين سائغ مسلتقيم ،فمن قرأ
بالواو فألنه عطف اجلملة على اجلملة ،واملعطوف عليها قوله :ﱡﭐ ﳋ ﳌ

ﳍﱠ [آل عمران[ ]132:واملعطوف] ﱡ مسا مرعُواﱠ ،ومن ترك الواو فألنّ اجلملة
الثانية مللتبسة باألوىل مسلتغنية باللتباسها بها عن عطفها بالواو" (.)72

( )71السبعة يف القراءات ،اب جماهد ،ص.216
( )72احلهة يف القراءات السبع ،الفارس  ،ج3ص ،78وبن اى اب عجنلة يف حهة القراءات ،ص ،174والراعم
يف التفسري الكبري ،ج9ص ،5والنيسابورم يف رابي القرآن ور ابي الفر ان ،ج2ص.258
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فمعنى االللتباس بني اجلمللتني وهما قوله تعاىل :ﱡﭐﳋﳌﳍﳎ
سا مرعُواﭐ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ
ﳏ ﳐ ﱠ  ،وقوله تعاىل :ﱡ م

ﱉﱊﱋﱌﱠ  ،على قراءة من طرح الواو ،أن يكون بينهما
تعلق وارتباط ،فإما أن تكونا من قبيل تعلق الثانية باألوىل عطفَ بيان أو بدلَ اشلتمال
وهي من قبيل كمال االتصال ،وإما من قبيل تعلق الثانية باألوىل اسلتئنافاً بيانياً وهي
حينئذ تكون شبه كمال االتصال.
فإذا كان تعلق الثانية باألوىل عطفَ بيان فمعناه أن الثانية تبني معنى الطاعة
الواردة يف اآلية السابقة :ﱡﭐ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﱠ  ،فطاعة اهلل
والرسول هي املسارعة إىل املغفرة واجلنة ،وعليه فاآلية تأمر املخاطبني بطاعة اهلل
ورسوله اليت هي عبارة عن املسارعة إىل املغفرة لدخول اجلنة ،فلتكون الطاعة هي
املقصودةَ ،وتكون املسارعة بياناً هلا.
وإذا كان تعلقها باألوىل تعلقَ بدل اشلتمال فمعناه أن الثانية هي املقصودة ال
األوىل كما مر يف عطف البيان ،ومعنى ذلك أن املقصود باألمر بالطاعة هو املسارعة
إىل املغفرة واجلنة ،والفرق بني هذين اللتوجيهني ،أن اللتوجيه األول يربز طاعة اهلل
ورسوله على أنها السبب يف املغفرة ودخول اجلنة ،واللتوجيه الثاني يربز النلتيجة واملآل
يف أن املقصود من طاعة اهلل ورسوله حتصيل املغفرة ودخول اجلنة ،واللتوجيهان حتيط
بهما حالوة الذكر وعذوبة البيان ،وهذان اللتوجيهان هما من با ب كمال االتصال
الذي هو أحد أسبا ب الفصل يف البالغة ،كما رأينا يف هذه القراءة.
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ولنا أن حنمل الفصل بني اآليلتني على االسلتئناف كما ذهب العكربي وغريه

()73

حني قال" :يقرأ بالواو وحذفها ،فمن أثبلتها عطفه على ما قبله من األوامر ،ومن مل
يثبلتها اسلتأنف"( ،)74واملقصود باالسلتئناف االسلتئناف البيانيُّ ،وهو على تقدير أن
سائالً قد سأل :كيف تكون طاعة اهلل ورسوله لنكون من املرحومني؟ فجاء اجلوا ب:
ﱡ مسا مر ُعواﭐ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱠ،
وحينئذ يكون هذا من با ب شبه كمال االتصال.

وأما توجيه قراءة اجلمهور اليت هي من قبيل الوصل ،فهي من با ب عطف األمر
باملسارعة على األمر بالطاعة ،فمعنى املسارعة حينئذ غري معنى الطاعة ،إذ نذهب
حينئذ بالطاعة إىل الواجبات ابلتداءً ،وباملسارعة ترك املعاصي واالسلتغفار انلتهاءً ،فيحيا
املؤمن بني طريف الطاعة واملسارعة ،أي بني طريف اإلقبال على الطاعات الواجبة وترك
احملرمات ،واملسارعة يف ترك املعاصي واالسلتغفار منها ،وهما طرفان يريدهما طالب
معنى الطاعة وبيانها؛ للتأتي القراءة الثانية جميبةً عن هذا املعنى املطلو ب ببيانٍ شافٍ،
وال تكلتمل الطاعات إال باملسارعة إليها واملسارعة يف االسلتغفار من ضدها.
وملخص ذلك أن يقال :إن القراءتني قد أتلتا على معنيني اثنني كل منهما مراد،
أما املعنى األول اليت تبينه قراءة الفصل بإسقاط الواو فهو بيان السبب والنلتيجة وطريقة
حتقيق الطاعة على وجهها ،واملعنى الثاني الذي تبينه قراءة اجلمهور بذكر الواو فهو
الرتكيز على الطاعة يف الواجبات ،املؤدي بدوره إىل املسارعة يف االسلتغفار وترك
احملرمات ،وبذلك تكون القراءتان قد أوضحلتا املعاني بأشهى بيان.
{سا مر ُعوا} بيري واو
( )73ذهي جل ه ا الرأم ك لك أبو حيان يف البير احمليط قاى " :رأ اب عامر وب ع :م
عل ا ستئنام ،والبا ون ابلواو عل العلف" ،ج3ص ،61وأبو السعود يف جرتاد العقو السليم ،اى:
"{و مسا مر ُعوا} علف عل أطيعوا ،و رئ بيري واو عل وجن ا ستئنام ،أم :ابدروا وأ بلوا" ،ج2ص.85
م
( )74التبيان يف جعرا القرآن ،العكربم ،ج1ص.292
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ويف هذه اآلية دليل عظيم على قاعدة بيانية وهي أن الفصل والوصل مقبول
مسلتساغ إذا تعددت االعلتبارات لذلك ،كما قال ابن عاشور" :ويف هذه اآلية ما ينبئنا
بأنه جيوز الفصل يف بعض اجلمل باعلتبارين"( ،)75وهنا صح هذا الفصل باعلتبارات
بينلتها فيما سبق ،ومن هنا تعلم أن قولَ أبي منصور" :القراءة جائزة بالواو وغري
الواو ،غري أني أحب القراءة بالواو"( ،)76قولٌ غري حمبو ب يف هذا املقام ،إذ السياق قد
لكل وجهٍ منهما بالغلته ورونقه.
اسلتساغ األمر وأجازه وجعل ِّ
وأما إفراد السماء يف آية احلديد ،فذلك عائد إىل اللتشبيه؛ فلما كان املشبه به
مصرحاً به وهو عرض ،كان ذكر السماء أقر ب إىل ذلك ،بينما يف آل عمران فإن
اللتشبيه بليغ واملشبه به هو السماوات ،فكان اللتشبيه إخباراً ،فهو خيرب بأن اجلنة املوعودَ
بها املؤمنني عرضُها السماوات واألرض ،وحنن ال نعلم حقيقة عرض السماوات
واألرض ،بل ال نسلتطيع أن نلتصوره ،وغاية ما نعرفه عظم هذا العرض ،خبالف
السماء اليت تعلو رؤوسنا وإن كنا ال حنيط بها علماً ،ولكن تصورها ممكن مقارنة
بلتصور السماوات ،فلهذا جاء ذكر املشبه به وهو عرض ،وأداة اللتشبيه مع إفراد
السماء يف آية احلديد ،خبالف ما جاء يف آية آل عمران ،فجاء يف كل سورة ما يلتناسب
مع سياقها.
وبهذين املثالني نكون قد خلصنا إىل أن بيان الدقائق الداللية ال نسلتطيع فهمها
حق الفهم ،إال بالوقوف على أسرار النظم ،ومعاني السياق ،وبه نكون قد اطلعنا
على أدوات بيانية يف فهم كلتا ب اهلل تعاىل ،ويف حتليل مراده ،وهما النظم والسياق،
بعد الوقوف على الفروق بينهما.
( )75التيرير والتنوير ،اب عاتور ،ج3ص.220
( )76معا القراءات ،ااعهرم ،ج1ص.273
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اخلامتة
من خالل دراسلتنا املصطلحية للنظم والسياق ،وتطبيق ذلك على بعض آيات
امللتشابه اللفظي ،نسلتطيع أن خنرج مبجموعة من النلتائج العلمية ،اليت هي عبارة عن
جممل ما يف هذه الدراسة من دليل واسلتدالل ،وهي على النحو اآلتي:
 - 1يطلق النظم لغةً على مجع اللؤلؤ أو الدُّر يف سلك ،ويُالحظ أن العر ب
أطلقت النظام على كل عملية ترتيب ملتوالٍ ،ملا يشابه ترتيب بيض المب فيها وهو
ترتيب اللؤلؤ يف السلك ،وملا كان اللؤلؤ مثيناً أطلقوا النظم أو النظام على كل عملية
جتمع أمرًا مثيناً.
 - 2أوَّل من أشار إىل الفرق بني النظم والسياق هو اإلمام احملدث اخلطابي يف
رساللته بيان إعجاز القرآن ،ثم كان اللتفصيل على يد شيخ العربية اإلمام اجلرجاني
رمحهما اهلل تعاىل.
 - 3تعريف اجلرجاني للنظم بأنه توخي معاني النحو فيما بني الكلم ،ليس
مقلتصراً على الوجوه البالغية كما هو شائع عند بعض قُصَّار النظر – وإن كانت هي
األمشل  ،-بل األمر يلتعداها إىل انلتقاء األلفاظ على مسلتوى احلروف واألمساء
واألفعال ،بل يف صيغ األفعال ،فالنظم هو توخي معاني النحو يف الرتكيب النحوي،
ومسلتلتبعاته من جهة أخرى؛ وإال لكان النظم هو البالغة ،فالنظم ما تنلتجه اجلملة
العربية من معانٍ حبسب انلتقاء الكلمات ومن ثَمَّ ترتيبها وصياغلتها ،وهذا الرتتيب
وهذه الصياغة ملتوقفان على املعاني املرادة لدى امللتكلم ،وبه يكون النظم منلتجاً
للمعاني حبسب إرادة امللتكلم ،فعلى هذا ليس النظم النحوَ ،فالنظم شيء آخر سوى
النحو وسوى البالغة ،وإن كانا أداتي فهمه.
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 - 4ما جاء يف كلتا ب نظرية السياق القرآني تعريفاً للسياق وهو" :تلتابع املعاني
وانلتظامها يف سلك األلفاظ القرآنية؛ للتبلغ غايلتها املوضوعية يف بيان املعنى املقصود،
دون انقطاع أو انفصال" هو املعلتمد يف هذه الدراسة.
 - 5السياق هو لُبُّ األمر ،وعليه مدار العمل ،وال يلتمح مجال النظم
وحسنه إال بالوقوف على املعاني اليت تقف وراء جدران األلفاظ ،وال يأتي اإلعرا ب
يف موقعه األليق ،إال بعد الوقوف على أسرار النظم؛ ولذلك فاإلعرا ب فرع املعنى،
وغصن املبنى؛ فاتصف النظم بكونه معجزاً للتممنه املعاني اإلهلية اليت نُظمت بألفاظٍ
فكان اإلعجاز.
 - 6القسمة ثالثيةٌ ملتدرجةٌ ،فاملقام األول يف فهم النص هو اللفظ ،وهو
الذي اخلتص به علم النحو ،ثم يأتي املقام الثاني وهو أعمق من السابق لشموله اللفظ
واملعنى وهو النظم ،ثم يأتي ثالثهم وهو أعمق اجلميع لوقوفه على عالئق املعاني
بعمها ببعض وهو السياق؛ وعليه يكون السياق يف عالقة املعنى باملعنى ،والنظم يف
عالقة اللفظ باملعنى ،والنحو يف عالقة اللفظ باللفظ.
 - 7اللتفسري املوضوعي هو اخلالصة اجململة ملعنى السورة ،واملناسبات هي
بيان وجه العالقة بني املعاني الكلية ،والسياق هو بيان وجه العالقة بيان املعاني
اجلزئية ،فالسياق ميثل الدم الساري يف شرايني اجلسد ،واملناسبات متثل األعماء
املرتابطة ،والوحدة املوضوعية متثل الصورة امللتكاملة للجسد الواحد امللتشخص،
وبذلك يزول اخللط بني هذه املصطلحات ،وما يطرأ عليها من تداخل يف اللتصور
والفهم.
فهذه سبعة نلتائج أكلتفي بها يف خامتة هذا البحث ،وأوصي الدارسني لعلم
اللتفسري ،أن ينلتبهوا هلذه الفروق الدقيقة يف املصطلحات العلمية ،فيثورونها يف البحث
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واللتنقيب؛ للتكون آداةً من أدوات فهم كلتا ب اهلل تعاىل ،والوقوف على أسراره
الكامنة ،السيما أننا يف عصر قد اجرتأ فئام من الناس يف اللتطاول على كلتا ب اهلل تعاىل
ال فاسداً ،من غري ضبط أو ربط ،وأهملوا النظر بوساطة العلم احملقق ،ناظرين إىل
تأوي ً
ما أنلتجلته املدارس احلداثية الغربية ،يف فهم النص عموماً ،مطبقني ذلك على كلتا ب اهلل
تعاىل.
فكان من الواجب العلمي أوالً ،ومن الواجب اخللقي ثانياً ،ومن الواجب
الشرعي الذي هو يف أعناقنا واجب عيين ،أن ندرس كلتا ب اهلل تعاىل على ضوء
االنمباط ،وترك االنفالت ،وملتابعة أهل العلم فيما أصَّلوه وبينوه؛ لنكون يف طرف
اجلتماعهم على العلم واخلري ،إنه ولي ذلك والقادر عليه.
قائمة املصادر واملراجع
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[ ]17مج رة اللية ،حممد ب احلس ب دريد ،دار العلم للماليني ،بريوت – لبنان،
اللبعة ااول1987 ،م.
مرار الشيبا  ،حتقياب :جبراهيم اابيارم ،اهليئة
[ ]18اجليم ،أبو عمرو جسياي ب ّ
العامة لشؤون امللابع اامريية ،القاهرة1394 ،هـ 1974م.
[ ]19حهة القراءات ،أبو عرعة عبد الرمح ب حممد ب عجنلة ،حتقياب :سعيد
اا يا  ،مؤسسة الرسالة ،بريوت – لبنان ،اللبعة ال انية1402 ،هـ 1982م.
[ ]20حلية ااولياء وطبقات ااسفياء ،ااسف ا  ،أمحد ب عبد هللا ،بريوت –
لبنان ،دار الكتي العلمية( ،د( ،) .د.ت).
[ ]21د بو اإلعهاع ،أبو بكر عبد القاهر ب عبد الرمح ب حممد اجلرجا ،
حتقياب :حممود حممد تاكر أبو ر ،ملبعة املد ابلقاهرة  -دار املد جبدة،
اللبعة ال ال ة1413 ،هـ 1992م.
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[ ]22السبعة يف القراءات ،أبو بكر أمحد ب موس ب العباس ب جماهد ،حتقياب:
د.تو ضيف ،دار املعارم ،القاهرة ،اللبعة ال انية1400 ،هـ.
[ ]23سلسلة ااحاديا ال عيفة واملوضوعة وأ رها السيئ يف اامة ،حممد بسر
الدي االبا  ،دار املعارم ،الرايض  -اململكة العربية السعودية ،اللبعة
ااول1412 ،هـ 1992م.
[ ]24سن الرتم م ،أبو عيس حممد ب عيس الرتم م ،حتقياب :أمحد حممد تاكر
وآمرون ،دار جحياء الرتاث العريب ،بريوت – لبنان.
[ ]25الصناعتني ،أبو هالى احلس ب عبد هللا ب س و العسكرم ،حتقياب :عل
حممد البهاوم وحممد أبو الف و جبراهيم ،املكتبة العصرية ،بريوت – لبنان،
1419هـ.
[ ]26العني ،أبو عبد الرمح اخلليو ب أمحد الفراهيدم ،حتقياب :د.م دم املخيوم
ود.جبراهيم السامراب  ،دار ومكتبة اهلالى.
[ ]27رابي القرآن ور ابي الفر ان ،ن ام الدي احلس ب حممد ب حسني القم
النيسابورم ،حتقياب :الشيخ عكراي عمريان ،دار الكتي العلمية ،بريوت – لبنان،
اللبعة ااول1416 ،هـ 1996م.
[ ]28ريي احلديا ،أبو سليمان محد ب حممد ب جبراهيم اخللايب ،حتقياب:
عبدالكرمي جبراهيم العيابوم ،جامعة أم القرى  -مكة املكرمة1402 ،هـ.
[ ]29الف رس  ،أبو الفرج حممد ب جسياي ب الندمي ،دار املعر ة ،بريوت،
1398هـ 1978م.
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[ ]30الكتا  ،أبو بشر عمرو ب ع مان ب نرب سيبوين ،حتقياب :عبد السالم حممد
هارون ،دار اجليو ،بريوت – لبنان.
[ ]31جماع القرآن ،أبو عبيدة معمر ب امل ىن البصرم ،حتقياب :حممد ؤاد سيكني،
مكتبة اخلاجن  ،القاهرة1381 ،1 ،هـ.
[ ]32احملكم واحمليط ااع م ،أبو احلس عل ب جمساعيو ب سيدا ،حتقياب :عبد
احلميد هنداوم ،دار الكتي العلمية ،بريوت – لبنان ،اللبعة ااول1421 ،هـ
2000م.
[ ]33معا القراءات ،ااعهرم.
[ ]34املعا الكبري يف أبيات املعا  ،أبو حممد عبد هللا ب مسلم ب

تيبة ،دار

الكتي العلمية ،بريوت  -لبنان ،اللبعة ااول1984 ،م.
[ ]35املعهم الكبري ،أبو القاسم سليمان ب أمحد ب أيو اللربا  ،حتقياب  :محدم
ب عبد اجمليد السلف  ،مكتبة العلوم واحلكم ،املوسو – العراي ،اللبعة ال انية،
1404هـ 1983م.
[ ]36مقاييس اللية ،أبو احلسني أمحد ب ارس ب عكراي ،حتقياب :عبد السالم حممد
هارون ،دار الفكر1979 ،م.
[ ]37املي يف أبوا التوحيد والعدى ،عبد اجلبار اهلم ا  ،ومن :أمني اخلو  ،دار
الكتي ،اللبعة ااول1960 ،م.
[ ]38مفاتيح الييي ،خر الدي حممد ب عمر التميم الراعم ،دار الكتي العلمية،
بريوت – لبنان ،اللبعة ااول421 ،هـ 2000م.
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[ ]39املفتاا يف الصرم ،أبو بكر عبد القاهر ب عبد الرمح اجلرجا  ،حتقياب:
د.عل تو ياب احلم ممد ،مؤسسة الرسالة ،بريوت – لبنان ،اللبعة ااول،
1407هـ 1987م.
[ ]40مفردات ألفاظ القرآن ،احلسني ب حممد املعروم ابلرا ي ااسف ا  ،دار
القلم – دمشاب.
[ ]41مالك التأويو القاطع ب وم اإلحلاد والتعليو يف توجين متشابن اللفظ م آم
التنييو ،أمحد ب جبراهيم اب اليبري اليربط  ،حتقياب :عبد الي حممد عل
الفاس  ،دار الكتي العلمية ،بريوت  -لبنان.
[ ]42ن رية السياي القرآ دراسة أتسيلية د لية نقدية ،امل ىن عبد الفتاا حممود ،دار
وابو للنشر ،عمان – ااردن ،اللبعة ااول2008 ،م.
[ ]43ن م الدرر يف تناسي ا ايت والسور ،برهان الدي أبو احلس جبراهيم ب عمر
البقاع  ،حتقياب :عبد الرعاي الي امل دم ،دار الكتي العلمية ،بريوت –
لبنان1415 ،هـ 1995م.
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Co-Instructor of the Qur'an and Science
"College of the Holy Quran at the Islamic University of Medina"
Rhythm and Context
Dr. Muthanna Abdul Fattah Mahmoud Mahmoud
Separation concept and communicative relationship
Like- verbal in the Quran is a model

Abstract. Praise be to Allah, prayer and peace be upon His messenger Muhammad , peace be upon him.
Many researchers confuse between the two terms:rhythmand context, andtreat them as if they were
one stream , and thus the mix up takes place with respect to this aspect of the research when looking and
pondering with the Holy Quran. Thismade my mind wondering and thinking for a long time to this
worthy point, until I saw a need toillustrate and to carefully check it out. The idea was then originated to
come up with this research to address this critical rhetoric in general on one hand, and to demonstrate the
Quranic hermeneutics in particular on the other hand. And to clearly highlight the mixed strands and
bring them back to their original paths where they were intended to be, and to highlight the correct and
the deeply rooted relationship between these two terms (rhythm and context), in the sense that each term
covers one side which the other one doesn’t cover. We shallillustrate this through the verses of likeverbal in the Holy Quran as an applied model, and to present the strong relationships, and the elegant
bonds and ties , which will help us access the true purposes of our meditation and forethought objectives.
This is a noble purpose in reaching the doorsteps and the arenas of worship in a time when words have
proliferated. May Allah almighty help us in reaching such goal.

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)11العدد ( ،)1ص ص ( 114-63حمرم 1439هـ/سبتمرب 2017م)

منهج القرآن الكرمي يف تدبري دعائم احلكم واالقتصاد
د .حممد بن أمحد بن عبدهللا بن معيض احلواش

األستاذ املساعد بكلية الشريعة وأصول الدين

ملخص البحث .القرآن الكرمي معجزة هللا تعاىل اخلالدة ،اليت ال تنقضي عجائبه ،وال تنفذ خزائنه يسـود وككـم
كل زمان ومكان ،فهو منهج حياة ،وسفينة جناة ،ومنهج متكامل فنون احلكم واإلدارة .
وتتمة للفائدة قسمت حبثي إىل متهيد ومبحثني وخامتة:
املبحث األول منه بينت فيه منهج القـرآن الكـرمي تـدبع دعـائم احلكـم (وفيـه ماالـأ أربعة).ختصـتها
كما يلي:
 -1احلكم ابلعدل وفق املبادئ الكلية اليت جاء هبا القرآن الكرمي مصدر أساس من مصادر األمـن واألمـان
واالستقرار العام ،وأن وجود احلاكم العدل سبيل من سبل التمكني ملنهج هللا تعاىل أن يسود وككم.
 -2احلكم ابلشورى وفق داللة اآلايت القرآنية ركيزة أساسية من ركائز احلكم ،ومظهر مـن مظـاهر السـيادة
لشرع هللا وحتقيق مقاصد الشرع الكلية اليت يراد منها أن تكـون الشـورى ـة مـن ـات احليـاة اإلسـتمية وجزئيـة
السي ِّ
ِّ
ِّ
اسية لألمة اإلستمية.
النظَام اإلستمي عامة وحق من احلقوق َ
 -3املســاواة بــني آحــاد الرعيــة وأارهــا حتقيــق الســتم االجتمــاعي وفــق نصــوص القــرآن الكــرمي ــمانة
أساســية مــن ــمان احلكومــات الرا ــدة ،سـواء منهــا املســاواة اإلنســانية أم املســاواة أمــام الشـريعة وعــدم التمييــز بــني
الناس .مبا يضمن حتقيق الوائم والستم االجتماعي ،والتوازن بني احلقوق والواجبات.

 -4تقريــر مســوولية والة األمــر وأوــم اــع معصــومني القــرآن الكــرمي يفيــد ت ـوازن العتقــة بــني احلــاكم
واحملكوم ،ويضمن حتقيق املساءلة والشفافية احلكـم واإلدارة الـيت هـي أهـم مقومـات احلكومـات الرا ـدة واقعنـا
املعاصر.
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تدبع دعائم االقتصاد (وفيه ماالأ أربعة) ختصـتها

و املبحث الثاين  :بينت فيه منهج القرآن الكرمي
كما يلي:
حــديث القــرآن الكــرمي عــن العدالــة االجتماعيــة وأارهــا
ماانت احلكم الرا د.

حتقيــق الت ـوازن االجتمــاعي ــمانة أساســية مــن
القــرآن الكــرمي كقــق املســتوى

 -1ــمان حــد الكفايــة مــن خ ـتل فريضــة الزكــاة كمــا ورد الــني عليهــا
املعيشي التئق لكل مواطن.
 -2املعاجلـة املثاليـة لكافـة املشـاكل االقتصــادية مـن خـتل املـنهج االقتصــادل القـرآن الكـرمي ،مبـا يضــمن
حتقيــق االســتقرار العــام ،فــاع تعــاىل قــدر أق ـوات اخللــق أ عــني إىل أن يــر األرض ومــن عليهــا لكــن الســلوكيات
االستهتكية لبين اإلنسان املاردة على أصول الفارة السوية هي اليت تصادم مع أصول هذا املنهج القرآين.
االقتصــاد بــت إف ـرام أو تف ـري كمــا ورد القــرآن الكــرمي هــو األســاس حتقيــق الت ـوازن
 -3التوس ـ
الكلي لتقتصاد العام ،و ب سلوك النشام االقتصادل اخلاص.
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املقدمة
احلمدد الاائل دد ايفاائلدد

ااجمليدد :اﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺ ﭼ ا()1اوائصالةاوائسالماعلىامناقي ائد ا:اﭽ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﭼ ()2ند اادد ا
ومصب حاائ جىاحمم

-

-ورضياالاعدناائسد نايفايدبي ااحلداا د اةام د نا

بنوراائل ،امس مسكنيابع وت اائوثلى،اوبع  :ا
فإ االاتع ىلاقد اتد ااائ يد الاائسدم و ساب يد ئساحممد ا
ائل د

-

،-اأئدا او ديا

اائك د ااوق د اأنزئ د ابل ددساائع د قالم د اق د اتع د ىلا:اﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﭼ (،)3اوملد الد اائعد قاقد افد قوااغري دااب ئصصد ساوائبيد ا،افكد اائلد ا
ائك اامعجزًاابلصظد اومعند ا،اف حد ا اااد ا داام ميدزو ابد ا،افعجدزوااعدنار راتد ا،ا
ويددلمواائ دا ايفان ددسااملف د ا،اق د اتع د ىلا:اﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ ()4ول دد قاال -اجدد ا
جالئ -ا س حاامن امز ًاامدناائبحدواوائ رايدساوائعن دسايفاجواندداج د ةا،اتشد ا
احل جساإىلاااع ن ءاب ايفا ذااائزمن،ازمناائ ُ بَساعناائ ن وئ لبيسااألم ااإلددياائدذ ا
ط ئداب جل دابك ب ااحلكيا،اقد اتعد ىلا:اﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﭼ ()5وإعم ا ذ اائوجو ايفاواقعااملسلمنياف ضسااا ااائ كليفااإلدياواا

( )1سورة ص29:
( )2سورة القيامة 19:
( )3سورة يوسف .2:
( )4سورة اإلسراء 88:
( )5سورة الفرقان52 :
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حلااااي خال اإئ اب ،او جلىاذئكابوضوحايفاقض ااحلكااواإلدارةاوااق ص دا
يفاواقعن ااملع ص .ا ا
وئع د اا د دةاأع د اءااإليددالماوتصددوم اا د ا جددساائع د ااإلنس د نياع مددسا
واإليالميات صساتريادئي اعلىاذئكاومن اااملؤرخااا فد ئيا(بد ن اجيوانيبدورليز)ا
ائذ اق ا"ائل ااب ع لامص د ااائسع دةاوائسي دةاعنااملسلمنيابسبدات ون اايفااتب عا
ائل اوائعم ابلوانين اوأ ك م اوذئدكابعد م ال نديا يد ت اامويدومسابد ئعزةاوائصخد ا
وائعظمس،ا وق اايد

ااألعد اءا دذاااألمد افشدنوااادجدوماعلدي ااانعداااإ ا دذااائظدالما

ائذ اخييااعلىا ي ةااملسلمنياإمن ايبب اع مام اع ت اائلواننياائل اائك اااائدنل ا
فيد اأوايفااإليدالماعمومًدا،ا فد حلااأند ااانكدناأتدذاأ انلد اعلدىاائد نااإليدالميا
ائف "( .)6ا
إ اإدارةااحلكااوامل ابصورةاا عيساق مساعلىاائع اواملس واةا ديااألصد ايفا
قي ماائ و اوثب ت ،او صد ااجمل معد لامدناائصد اع لاوائ للبد لا،اوخم ئصدساذئدكا ديا
ائسبدايفالدريريامدناائصد اع لاائواقعدسايفاائعد اائيدوما،افلمد اغد قاائعد اعدناواقدعا
ائن ساوأصبحااحلكااوائ ح لاابنياط يفانليض:ا(تص طاوإف اط)ابنيامدنا ند د ابنبدذا
ائد ناوائشد عيس،اوبددنيامددنا ند د اب حكيم د ،اعلددىاج د امددنالددالاائفد فنيابعظمددسا
ائش عسااملنزئسامدناتد ئل اا،اوأن د اويدطابدنياطد فنيا،اوااتكدو اصد حلسائل فبيدااإئدا ا
بن جاائويفيساائذ ا واميزةا ذ ااألمس،اقد االاتعد ىلا:اﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ ا( .)7ا

( )6مقال د .عمر عبد الكا  http://www.al-eman.com:موقع الكرتوين 1436/5/22.ه.
( )7سورة البقرة. 143 :
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ومنا ند اوجددابيد ااألصدو ااملع دوةاائدواردةايفاائلد اائكد اايفارد اإدارةا
احلكااوااق ص د ا
وتظ اقيمساائع ا ياائيتا نب ياأ اتكدو ااحل لمدساعلدىالد اتصد ف لااملدؤمنا
ق االاتع ىلاَ اأَُّ َ اائ ِذ نَا مَنُواالُونُوااقَوَّامِنيَائِل ِااُ َ َاءَابِ ْئلِسْطِا َوئَد اَجْد َمََّن ُكاْااَدَن ُا
َاتلُوااائل َاَإ َّاائل َاتَبِريٌاِب َم اَت ْعمَلُو َا .)8(ا
َق ْومٍاعَلَىاأَئ اَت ْع ِئُوااا ْع ِئُواا ُوَاأَقْ َقُائِلَّلْ َو او َّ
وعن اائ ن زعاأم االاب ئ داإئي اوإىلاريوئ اايفاقوئ اتع ىل:

ﭽﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ

ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﭼ ( .)9ا
ويفار اإدارةاااق ص دا ذراالامناأل اأموا اائن ساب ئب ط افل اتع ىل:ا
ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶﭷ ﭼ( .)10ا
و ماائ ب اوبَّدانياتفد اوأا االانحلد ا،المد ايفاقوئد اتعد ىلا:اﭽ ﮄ ﮅ ﮆ

ﮇﮈﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ()11افمنااان ص رادذاااألصد ايفال د قاالابيد ا
أوج ااإلعج زايفا

اائ فبيااوع ماائ فبياائش عاال .ا

ومل د ال ندديا د لاائل د اائك د ااائددواردةايفاإدارةااحلكددااوااق ص د دا د اإىلا
مع فساأوج ااإلعج زافي امناتال اربف ابواقدعاائند ساوائنظد ايفامد ااتسد عاواقدعا
ائن ساائيومايفااجمل مع لااإليالميسامعاأ ك م او ا ت ،اثاابي اأوجد ااإلعجد زايفا
( )8سورة املائدة.8 :
( )9سورة النساء.59 :
( )10سورة النساء .29 :
( )11سورة البقرة.276 :
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ص ااألنص اواألموا اواألع اضايفاائبلد ا اائديتاطبلديااد عاالال ململكدساائع بيدسا
ائسددعود س،اوبي د اأوج د ااإلعجد زابددذل االث د راائسددلبيساائن

ددساعددنااع م د داائلددواننيا

ائوضعيسايفاإدارةاامل اوااق ص دامناتدال ات بدعا لدسااان يد رالاامل ئيدسايفااأليدواعا
ائع مليساواألي ااوااق ص د لاائ وئيساائع مليس .ا
ومنا ن انشألافكد ةا دذااائبا حدواائدذ ايدأتن و افيد امد ا علداابدذئكابصدورةا
موجزةا؛ائعلياأي اايفااان ص رائك قاالاوئش عسااإليالمااخل ئ ة.ا ا
أهداف البحث:
 -1بي ا ا ساائل اائكد ااوإعجد ز ايفاإدارةااحلكدااوائ حد لاائشد عاالا،ا
وم ا رتتداعلىاذئكامناصالح.
 -2بي ا ا ساائل اائكد اايفاإدارةااملد اوااق صد داومد ا رتتدداعلدىاذئدكا
مناتري س.
 -3ائ ع

اعلىاأ دااأوجد ااإلعجد زايفاإدارةااحلكداابشد عاالابد ئنظ ائواقدعا

املسلمنيايفاامل ضياواحل ض .
 -4ائ ع د

اعلددىاأ ددااأوج د ااإلعج د زايفاإدارةاامل د اوااق ص د دايفااإليددالما

ب ئنظ ائواقعااألنظمسااملعمو اب ايفاائعص ااحل ض .
 -5رصدد االثدد راااإلجي بيددساوائسددلبيسايفااجمل معدد لااإليددالميسايفاردد ئياإدارةا
احلكااوااق ص د.ا
منهج البحث:
يأق صدد ايفادرايدديتائلموضددوعاعلددىامندد ذ امددناال دد لاائل نيددسا ا؛ئ شددعدا
املوضوعاوتص عار ات ،اوئل ئي اعلىاأ امن جاائل اائك اامن جام ك مد ايفاتد بريا
اؤو اائبالداوائعبد دا،ا وأ ااحلجدساق مدساعلدىاواضدعياائسي يد لاائع مدسايفاااع مد دا
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ج،او دوامد ا صدياعليد ا
علىا ذاااملدن جايفاصدي غساقوانين د اوفدااأصدو ا دذاااملدن ا
اململكساائع بيساائسعود سايفاتل ا ذاااألص ايفال فساائ ش ع لاوائنظاااملعمو اب ايفا
ر د ااحلكددااواإلدارة،اوق د ايددلكيايفامن جددياب ددذااائباحددوابددأ اأوثددااائبحددوامددنا
مص د در ااألصددليس،اوأت د ااأل د ددواوأذل د اأ ك د ماائنل د داعلي د اصددحساوضددعصا،ا
وأت جاائألعالماب ت ص ر،اوأعلااعلىام احي ائ علياالذئك،اوالاو

ااملوفاا.

الدراسات السابقة:
وج ايفااملك بساائبحرييساائكريريامناائ راي لاامل خصصسايفار ااحلكااواإلدارةا
ائيتاتع جلااملوضوعال رايساأل دنيسايفاإط رانظ األ دني(،)12ائكنا ص ا ذ اائ ؤ سا
يف اوجو ااإلعج ز اائل ني ا و ام انيز احبريي ا؛إلظ ر اأ اوجو ااإلعج ز ايف اائل ا
ائك ا ائيسي اق ص ة اعلى ااإلعج ز اائعلمي افحسد ،اب اتشم ال فس ار ال اواقعا
احلي ةاائسي ييساوااق ص د ساوأمورااحلكااواإلدارة،اوب ذاا ظ اأ اائش عسااإليالميسا
بأصود اومب د اائكليسائيسياق ص ةاعلىار ابعين ،اب ات سعائ شم ااؤو ااحلي ةا
ل فس،اتص ل ائلوئ اتع ىل:اﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼا()13او وام ا صيااململكسا
ائع بيساائسعود ساعلىاتل

ايفاائنظ مااألي ييائلحكا،اإذانصياامل دةااألوىلامن ا

على اأ ا( ااململكس اائع بيس اائسعود س ،ادوئس اع بيس اإيالميس ،اذال ايي دة ات مس ،اد ن ا
اإليالم،ا ودي ور ال قاالاتع ىلاوينساريوئ اصلىاالاعلي اويلااوئ

ا يا

ائل ساائع بيس،اوع صم ام نساائ ض) .ا

( )12ومــن هــذد الدراســات :الدراســات االقتصــادية املوسســة علــى األصــول واألحكــام املســتنباة مــن القــرآن الكــرمي
والسنة النبوية إطار ما يعرف ابالقتصاد اإلستمي ،أو النظام السياسي اإلستمي أو نظام احلكم واإلدارة
اإلستم ،فضت ً عن الدراسات اخلاصة بوجود اإلعجاز القرآن الكرمي ،واعها كثع.
( )13سورة األنعام من اآلية ()38
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هيكل البحث:

كو ا ذااائبحوامنامت ي اومبحرينياوت متسا :ا
 ائ م ي :اتوطئساوتل اا املبحوااألو :امن جاائل اائكد اايفاتد بريادعد اااحلكداا(.وفيد امف ئدداأربعس)
 املبحواائري نيا:امن جاائل اائك اايفات بريادع ااااق ص دا(وفي امف ئدداأربعس)
 اخل متسايفابي اأ ااائن جاوائ وصي لاملبحث التمهيدي :توطئة وتقدمي
ائل اائك اامعجزةات ئ ة،ا سوداوحيكاا يعاائ ص ف لاائبش س،او جلىا
ذئكابوضوحايفاأمورااحلكااواإلدارةاواؤو اامل اوااق ص داائيتايفااألتدذاب د اقدواما
صالحاائبالداوائعب د .ا
ق اائريع ئ

()14

-ارمح االا -ا"امناأراداأ ا ع

اجوامعاائكلااو نب اعلىا

فض ااإلعج زاواات ص راوحييطاببالغسااإلن ءاو صفدنائكص دسااإلجيد زافلي د ب اائلد ا
وئي أم اعلو اعلىاي اائكالم،افمدناذئدكاقوئد اعدزراذلد ا:اﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖﭗﭼ ()15ااي د ل موااللمددساوا د ةاتصصددحاعددناائفاع د لالل د ايفااا م د را
( )14الثعاليب :عبد امللك بن حممد بن إ اعيل ،أبو منصور الثعاليب ،من أئمـة اللةـة واألد  .مـن أهـل نيسـابور..
وا ــتةل ابألد والتــارين ،فنبــف .وصــنف الكتــأ الكثــعة املمتعــة .مــن كتبــه يتيمــة الــدهر  .و اإلعجــاز
واإلجيــاز و لاــائف املعــارف .مــات :ســنة اتاــني وأربــع مائــة ،ولــه ــانون ســنة .ســع أعــتم النــبتء (/17
 )438ذرات الذهأ ( . )246 /3
( )15سورة فصلت من اآلية (. )30
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واانزج ر،اوذئكائواأ اإنس ن اأط عاالايبح ن ام ساينساثداايد عا بدساوا د ةاخلد ا
()16

بس ق اعنا اااي ل مسا"..ا

ا

"ومعجددزةاائلدد ا لددفاعددنامعجددزالاائ يدد اائسدد بلنيايفالددريريامددنازوا دد ا
اإلعج ز،اوئلل اإعج زااا نب اإئي اائعلد اإاابعد اأ ا نشدطاو ك شدفااملسد وراعند ا
منا ل ااائكو اوأي ار ،ا ينئذا بنياأ ائلل اوجو َاإعج زٍاأت اأواج ةاتز د ا
يفامعنىااإلعج زاأواتعفياأبع دااج ةامل ا ل ا" .ا
ذاام اق ر اائشيخاائشع او ()17ا–رمح االاتع ىل -امناأ ااب اءاتنبد ااملسدلاا
إىلاوج اإعج ز اق ااا ألامناائل امب ا ة،اب ا نبعارف امناائكو او بدز اب لد ا
مناأي ارا ذااائكو ،ايواءام ال اب ئصك اائعلليااجملد داأوابوايدفسامد ا وصد ابد اإىلا
غموضا ذ ااألي ارامناوي ا .ا
ويفاصصحساأت ا لو اائشيخا"اإ اائل ا ا ألائيعلمن اأي اراائوجوداوئكند ا
أا د راإئي د اويددجل ائيظ د ااإلعج د زااإلددديائلن د سايفال د اعص د اومددعاتل د ماائعلدداا
ائبش د ...علىاأ اربددطاائل د اائك د ااب ئنظ د لاائعلميددساادديءاااجيددداأ احي د ا،ا
ف ئل اااتُ ْبَطُاصحُ اب تص ق امعانظ ساعلميساأ ال نياوئكناائعلاا دواائدذ ا سد م ا
صح اوبي ن اإذاااتصاامعا د لاائلد اائكد اا،افكد اعلدااخمد ئِفاحللد ااائلد ا دوا

( )16اإلعجاز واإلجياز ()10/1
( )17الشـين حممـد متـول الشـعروال :عـا ديـن ،ووزيـر أوقـاف مصـرل سـابق .يعـد مـن أ ـهر مفسـرل معـاين القـرآن
الكـرمي العصـر احلـديثح حيـث عمـل علـى تفسـع القـرآن الكـرمي باـرق مبسـاة وعاميـة جـا جعلـه يســتايع
يع أحناء العا العريب ،لقبه البعض إبمام الدعاة  ،وأول من قدم علم
الوصول لشركة أكرب من املسلمني
الرازل والاربل والقرطيب وابن كثع واعهم سهت ً ميسورا ً ،تتسابق إىل اعـه العـوام قبـل العلمـاء ،تـو صـبا
األربعاء  22صفر 1419هـ املوافـق 1998/6/17م  ،عـن سـبع و ـانني عامـا و ـهرين و سـتة عشـر يومـا
.موسوعة ويكبيداي ،موقع إلكرتوين ar.wikipedia.org
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علاازا دفا؛األ اق د اائلد ا دواالايدبح ن اوتعد ىلاوتد ئاااائكدو ا دواالايدبح ن ا
وتع ىلا"ا( .)18ا
وعلي افإ اائن ظ اإىلاائل الكالماحيدو اأع جيدداااتنلضديا،اقد اب إلعجد زا
ائل ني،اوبريَّناوجو امن ،اومنانظ اإىلالالماالاائنصسياجعل ا وااملعجز،او ذاا اا
م ىاعلا،ا و وا ا فلدعاعليد اأ د ابعد او ا كدنامند ا د اإىلاأ د امدنااخللد اا؛األ ا
ائ ح ال ا ينم امسعااملع ضو اائل اوق ئوااإ اائ يو ااق اافدرتا ا،ا ينئدذاقد ا
دا:افأتواابعش ايورامريل امصرت ل،اومد ا د ا ااإاااريد امد امسعدوا،اومدنانظد اإىلا
ائن ساف أ افي ااذااائل رةاائص لساعلىاائبي اوإج دةاائكالمابنظاابليغاوقو اري او ا
جي امن ااإق امً احنوااإلتي ااريل ،اب امنادفع اطيش اونزقُد اوأفدنُاعللد اإىلااملع رضدسا،ا
أتىاب ئسخيفامم ااا قىاإىلامس و ااإلج دةااملع دةايفالالماائع ق،اومنارأ افدي اا
غلبساائل اعلي ا،اق ابص

االادااعنااملم ثلساواحمل ل ةا( .)19ا

املبحث األول :منهج القرآن الكرمي يف تدبري دعائم احلكم
مناائري بيابيلنياأ االاتع ىلاألم ابنبي احمم ا

-

-اد ن اائلو ا،او

ابد ا

مددنااد ءاإىلاائصد اطااملسد ليا،اوأيد ااد ع ااملف د اعلددىاأ سددناائف ا ددااوأ د ا
ائلواعدد ،اواددي ابدد ئ لو اوائعدد اوجلدددااملصدد ااودرءااملص يدد ا،اوأ دد اب ألدئددسا
املوضحسائلحااوأيب ب ،اامل اد ةاإىلاإ صد ااحلدااألرب بد ا،اومحد اب ئسي يدسااجل ر دسا
علىايننااحلااوصواب ،اوئذئكاقد ايدبح ن اوتعد ىلا:ااوَتَمَّديْالَ ِلمَديُارَبَدكَاصِد ْق ا
َاائسمِيعُاا ْئعَلِدياُا)20( افد مل اداب ئكلمد لا:اائلد اائعظدياا،ا
وَ َع ْئ اَئ امَُب َ َاِئكَ ِل َم تِ ِاوَ ُو َّ
( )18معجزة القرآن (. ) 399 ،398/ 3
( )19عناية املسلمني إببراز وجود اإلعجاز القرآن الكرمي  -د /حسن عبد الفتا أمحد (ص)14 :
( )20سورة األنعام.115:
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متدديادا ل د او جج د اوأوام د اونوا ي د اوأ ك مد اوبش د رت اونذارت د اوأمري ئ د ا()21وق د ا
تع ىلاائَْي ْومَاَأ ْلمَلْيُاَئ ُكاْادِ َن ُكاْاوَأَ ْت َممْيُاعَلَ ْي ُكاْاِن ْعمَِيا َورَضِييُاَئ ُكاُاا ْئإَيْلَ مَادِ ًن )22(ا
وت مري اأ ااأصو ااحلكاايفااإليالمامناتدال اائنصدوااائشد عيساائدواردةاايفاائلد ا
ائك اايفاأربعسامف ئدا :ا
املطلب األول :احلكم ابلعدل وأثره يف حتقيق األمن واألمان يف القرآن الكرمي.
أوجد ااإليالم ااحلكا اب ئع اوجعل اأي س اان ظ م اائ وئس ،اوصم م ااألمنا
واألم اوااي ل اراائع م،اق اائ اغدااألصص نيا"اائ َع ْ ُا واائرلسيطاعلىايواءا...ا
تنبي ً اأن ائوال ارلنامنااألرل ااألربعسايفاائع ازا ًااعلىاالت ،اأوان قص اعن ا
علىامل ضىااحلكمسا ا كناائع امن ظم "ا()23اأم اائع

ايفاقوئ اتع ىل:اﭽﭻ

ﭼ

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ
ﮊ ﮋﭼ ()24افيصس اائع اب حلا،الم ايفاقوئ اتع ىل:اﭽﮘ ﮙ

ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﭼ ()26()25الم ا صس اائلسطاب ئع ،اد ا
علي اقوئ اتع ىل:اﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ ()27اق اائفو "اوائلسط:اائع "ا
ا
أتويل آل القرآن ( )62 / 12اجلامع ألحكام القرآن (. )71 / 7

( )21ينظر :جامع البيان
( )22سورة املائدة.3 :
( )23املفردات اريأ القرآن (. )552 / 1
( )24سورة النحل .90:
( )25سورة األعراف.8:
( )26جامع البيان أتويل آل القرآن ()309 / 12
( )27سورة األعراف من اآلية .29:
( )28جامع البيان (. )380 / 12

()28

ا
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وجي اائع ايفااحلكااأي ي ايفاألري امنا س،امن ا :ا
اآلية األوىل:اقوئ اتع ىل:اﭽﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ

ﰕﭼ ()29اق اائفو ()30ا" عين:اب ئع اواإلنص ااﭽﰁ ﰂ ﰃﭼ لو :اواا
تؤث ا واكايفاقض كابين ااعلىااحلااوائع افي ،اف جوراعنااحلارااﭽﰄ ﰅ ﰆ

ﰇﭼ لو :افيمي ابكااتب عكا واكايفاقض كاعلىاائع اوائعم اب حلاراعناط اا
()31

الاائذ اجعل األ ااإلن افي ،اف كو امنااد ئكنيابضالئكاعنايبي اال".

ا

واحلااائواجددااحلكداابد ا :دوامد ا ل ضدي اائعد اائشد عيامدنامع ملدساائند سا
بعض اابعض اوتص ف ت اايفات ص ااوع م ااو عنيااحلااب عنياائش عس .ا
ق اائشيخاائف ابناع اور()32ا "وف عاعلدىاجعلد اتليصدساأمد ابدأ احيكداابدنيا
ائن ساب حلاائل ائساعلىاأ اذئكاواجب اوأن اأ ااائند سابد حلاكااب ئعد ا،اذئدكاألند ا
واامل جعائلمظلومنياوائذ ات فعاإئي امظ اائظلمسامناائواةافإذاالد اعد داااتشدي ا
ائواةاواألم اء؛األن اأئفاائع اول اائظلاافالا ل ام اجي امن ايفارعي د اللمد ابل د ا
( )29سورة ص.26 :
( )30حممد بن جرير بن يزيد الاربل ،أبو جعفر :املورخ املفسر اإلمـام .ولـد آمـل طربسـتان ،واسـتوطن بةـداد وتـو
هبــا .وعــرض عليــه القضــاء فــامتنع ،واملظــا فـ ى ،لــه أخبــار الرســل وامللــوك و جــامع البيــان تفســع القــرآن،
واـعد كثــع  ،وهــو مــن اقــات املــورخني ،قــال ابــن األاــع :أبـو جعفــر أواــق مــن نقــل التــارين  ،و تفســعد مــا يــدل
علــى علــم ازيــر وحتقيــق .وكــان تهــدا ً أحكــام الــدين ال يقلــد أحــدا ً ،بــل قلــدد بعــض النــاس وعمل ـوا قوالــه
وآرائه،تو عام( 310هـ) ينظر :طبقات السبكي ( ، )135 /2طبقات املفسرين للسيوطي (ص. )95 :
( )31جامع البيان أتويل آل القرآن (. )189 / 21
( )32حممــد الاــاهر بــن حممــد بــن حممــد الاــاهر بــن عا ــور التونســي (املتــو 1393 :ه ـ)  .نقيــأ أ ـراف تــون
وكبع علمائها ،له كتأ ،منها ( فاء القلأ اجلريح  -م) ـر الـربدة ،و (هديـة األريـأ) (حا ـية علـى
احمللى على ع اجلوامع) ينظر :معجم املولفني لعمر ر ا كحالة ( ، )92 /2األعتم للزركلي (.)173 /6
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فيكو اائن سايفا دذرامدناأ ا صد راعدن اامد اعسدىاأ ا فدعاإىلااخلليصدسافيلاد

امدنا

ائظ ،اوأم اإ ال ااخلليصسا ظلاايفا كم افإن ا أئفاائظلاافالا ضب اإذاارفعياإئيد ا
()33

مظلمسااخ اوااحي ااعلىاإنص ااملظلوم"ا

ا

 -اآلية الثانية :اقوئ اتعد ىلا:اﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼا()34اق اائفو ايفامعنىاال سا"اوإذاا كم اابنيا
ائن ساف كلمد اافلوئدواااحلداابيدن اا،اواعد ئوااوأنصدصوااوااردوروا،اوئدوالد اائدذ ا
وج ااحلااعلي اواحلكا،اذااق ابسائكا،اواا ملدنكااق ابدساق دداأوااصد اقساصد اا
()35

كم اابين اوبنياغري ،اأ اتلوئوااغريااحلاافيم اا كااإئيكاافي ".ا

ا

 -اآليةةة الثالثةةةا:اقد د االاتعد د ىل:اﭽ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

ﰆﭼ ()36اق اائل ط ا"اقوئد اتعد ىلا" َومَد الَد َارَبُّدكَائِيُ ْلِدكَاا ْئلُد َ ابِظُلْداٍا"اأ ا
بشدد كاولصدد ا"اوَأَ ْلُ َدد ا ُمصْددلِحُو َاا"أ افيمدد ابيددن اايفاتعدد طيااحللددوعا؛اأ ا ا كددنا
ئي لك ااب ئكص او

ا ىا نض اإئي اائصس د،الم اأ لكاقومااعيداببخ ااملكيد ا

وامليزا ،ا وقومائوطاب ئلواطا؛اود ا ذااعلىاأ ااملع صياأق قاإىلاعذاقاااي ئص ا
يفاائ ني امناائش ك،اوإ ال اعذاقاائش كايفاالت ةاأصعد"

.ا()37

ا

وتظهر وجوه تدبري احلكم يف هذه اآلايت فيما يلي:
 - 1أ اوصفاوئيااألم اب خلليصسا ص عاعن اأم ابأ احيكداابدنياائند سابد حلاا
ئل ائساعلىاأ اذئكاواجب اوأند اأ دااائند سابد حلكااب ئعد ا،اذئدكاألند ا دواامل جدعا
( )33التحرير والتنوير ()141 / 23
( )34سورة األنعام. 152 :
( )35جامع البيان أتويل آل القرآن ()225 / 12
( )36سورة هود 117:
( )37اجلامع ألحكام القرآن الكرمي ()114 / 9
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دااتشدي اائدواةا
ئلمظلومنياوائدذ ات فدعاإئيد امظد اائظلمدسامدناائدواةافدإذاالد اعد ا
واألم اء؛األن اأئفاائع اول اائظلاافالا ل ام اجي امن ايفارعي اللم ابل د افيكدو ا
ائن سايفا ذرامناأ ا ص راعن اامد اعسدىاأ ا فدعاإىلااخلليصدسافيلدا

امدناائظد ا،ا

وأم اإ ال ااخلليصسا ظلاايفا كم ،افإن ا أئفاائظلاافالا ضب اإذاارفعياإئي امظلمداسا
اخ اوااحي ااعلىاإنص ااملظلوم.

ا()38

ا

 - 2ن ي اتع ىلاعنااتب عاادو ﭽ ﰁﰂ ﰃﭼ بع اتل ماعلي اأمد ابد حلكااا
ب حلاائيكو اتوطئدسائلن دياعدنااتبد عااددو ايد اائذر عدساائوقدوعايفاتفدأااحلداا،افدإ ا
داووداممنا كااب حلاافأم اب اب ع ب رااملس لب .ا()39ا
 - 3ائ ع فايف{ائْ َ َو }اتع فااجلن ااملصي ائاليد اعا،افد ئن يا عداالد ا
م ا وا و ،ايواءال ا و ااملخ طداأوا و اغري امري ا و ازوج اووئ اويدي ا،ا
وص ل ،اأوا و ااجلم ور،اومنااأ ا ذاامح سااحلكاامناأ ا دو اجيدنحاب حلد لاا
عناط اااجل دةاوائصواق .ا
 - 4أ اع ااإلم ماأفض امناائعب دةايفاميزا االاتع ىل،او س امس الريريامدنا
أعم اائواوائف عس،ا"فعناابناعب سا–رضياالاعن م ا–اقد ا:اقد اريدو االاا"ا
ومامناإم ماع د اأفض امناعب دةايد نيايدنسا،او د ا لد مايفااألرضاحبلد اأزلدىامدنا
مف اأربعنياصب ا()40ورو امسلااعدناعبد االابدناعمد ا -رضدياالاعن مدا -اأ ا

( )38التحرير والتنوير ()141 / 23
( )39التحرير والتنوير ()141 / 23
( )40أخرج ـ ــه الا ـ ـرباين األوس ـ ـ ( )305/8و الكب ـ ــع ( )377/11وق ـ ــال ايفيثم ـ ــي
 )9002 357وفيه سعد أبو ايتن الشيباين ،و أعرفه وبقية رجاله اقات .

م ـ ــع الزوائ ـ ــد (/5
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َدزا
ريو االااق ا"ا َإ َّاا ْئ ُم ْل ِس ِفنيَا ِع ْن َاائلد ِا َعلَدىا َمنَد ِب َامِدنْانُدورٍاعَدنْاَمِدنيَاائد َّ ْ َمنَاع َّ
()41ا

ج َّا َولِلَْ اَ َ ْ ِاَمِنيٌاائ ِذ نَاَ ْع ِئُو َافِىا ُ ْكمِ َاْاوَأَ ْلِي َاْا َو َم ا َوئُواا".
َو َ

ا

 - 5ب ئع ايفااحلكااتنبسطا م اائن سايفاائعم اوائ نميس،اويفا ذااذل اابدنا
تل و ()42ايفامل م ام اق ئ اأ اائن صحنيائلملكاائص رييا"ب ام"اائذ اقد افشداىايفا
ع

اائظلااواخل اقاوائصنتا"اأ اامللكاإ اامللدكااا د ااعدز اإااب ئشد عساوائليد مالا

بف ع اوائ ص

ا ياأم اون ي ،اوااقدوامائلشد عساإااب مللدكا،اوااعدزائلملدكاإاا

ب ئ ج اوااقوامائل ج اإااب مل ،اواايبي ائلم اإااب ئعم رة،اواايدبي ائلعمد رةا
إااب ئع د اوائع د اامليددزا ااملنصددوقابددنيااخلليل دسا،انصددب اائ د قاوجع د ائ د اقيم د او ددوا
امللك"(.)43
املطلب الثاين :احلكم ابلشورى وأثره يف االستقرار العام يف القرآن الكرمي.
ائشُّدددورَ :ااألمدد اائدددذ اَُشَدد َورُافيدد ،اقدد اائ اغددددااألصدددص نيا"وائَّشَدد ُورُا
وا ْئمُشَ د َورَةُاوا ْئمَشُددورَةُ:ااي د خ ا اائ د رأ اا اجعددساائددبعضاإىلاائددبعضا،امددناقددودا:ا
اِ ْلُاائعس ا:اإذاااترخذت امناموضع ،اواي خ ج امن .

ا()44

ا

( )41أخرجه مسلم صحيحة  ،من كتا اإلمارة  ،اب فضيلة اإلمام العادل ()4825 325/3
( )42عبد الرمحن بن حممد بن حممد ،ابن خلدون أبـو زيـد ، ،الفيلسـوف املـورخ ،العـا االجتمـاعي البحااـة .أصـله
من إ بيلية ،ومولـدد ومنشـ د بتـون  .رحـل إىل فـاس وارانطـة وتلمسـان واألنـدل  ،وتـوىل أعمـاال ً ،واعرت ـته
دســائ وو ــاايت ،وعــاد إىل تــون  ،مث توجــه إىل مصــر ف كرمــه ســلااوا الظــاهر برقــوق ،وول فيهــا قضــاء
املالكية .،وعزل ،وأعيـد .وتـو فجـ ة القـاهرة .ا ـتهر بكتابـه (العـرب وديـوان املبتـدأ واخلـرب رريـن العـر
والعجم والرببـر)  ،أويفـا (املقدمـة) وهـي تعـد مـن أصـول علـم االجتمـاع ،تر ـت هـي وأجـزاء منـه إىل الفرنسـية
واعه ــا .ينظ ــر :ني ــل االبته ــا بتاري ــز ال ــديبا (ص ، )251 :ــجرة الن ــور الزكي ــة طبق ــات املالكي ــة (/1
 )316األعتم للزركلي (. )330 /3
( )43املقدمة البن خلدون ()290-289
( )44مفردات القرآن للرااأ (. )470 / 1
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و لومانظد مااحلكداااإليدالمياعلدىاائشدور ا،اوقد اتدوات لابدذئكاائكدريريامدنا
ال لاائل نيسامن  :ا
 - 1قوئددددددددد د اتعددددددددد د ىل:اﭽ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﭺﭼا()45اومعنىاال ساأند اا ملد ارفدااادناتدوىلا دوماأ د او ا عدنص اابدنياائد قا
تب ركاوتعد ىلاإمند افعد اذئدكاب وفيداامدناالاتعد ىلاإ د ا()46اووصدفاالااملدؤمننيابلوئد اا
تع ىلاوََأمْ ُ ُاْااُو َر ابَيْنَ ُاْا()47افم حاالااملش ورةايفااألمور .ا
وال سادائسادائساق طعدساعلدىاأ ااائشدور ا دااجلميدعااملسدلمنياعلدىااخلليصدسا،ا
فل ااعلي اأ ا جعاإئي اايفاأمدورااي شد رت اافي دا،اقَد َاتعد ىلا :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯﭰ

ﭱﭲﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺﭼا()48ا َق َاائفبَ ايفاتصسرياال سا"اإمن اأمد االا
تع ىلانبير ااش ورةاأصح ب افيم ا زب امناأم اتع ص امن اأم امأتىااألموراائيتا دزراب داا
مددنابعد اومفلب د ائيل د واابد ايفاذئددكاعند اائنددواز اائدديتاتنددز اب دداافي شد ورو افيمد ا
()49

بين ا".

ا

و َق َاائ َّاز ايفاتصسري " ا َق َااحلسن( )50اويصي ابناعينيسا( )51اإمن اأم ابذئك -
أ اأم االاريوئ اب ملش ورة -ائيل

اب اغري ايفااملش ورةاو صرياينرسايفاأمر ا"( .)52ا

( )45سورة آل عمران 159 :
( )46انظر :اجلامع ألحكام القرآن ( . ) 248/4
( )47سورة الشورى. 38 :
( )48سورة آل عمران.159 :
( )49جامع البيان عن أتويل آل القرآن (. )345/7
( )50احلسن بن يسار البصرل ،أبو سعيد(املتو  110 :هـ ) ربعي ،كان إمام أهـل البصـرة ،وحـرب األمـة زمنـه.
ـأ كنــف علـي بــن أيب طالــأ،
وهـو أحــد العلمـاء الفقهــاء الفصـحاء الشــجعان النســاك .ولـد ابملدينــة ،و ي
واســتكتبه الربيــع بــن زايد وال خراســان عهــد معاويــة ،وســكن البصــرة .وعظمــت هيبتــه القلــو فكــان
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َق َاائشيخايََي اقفد()53ايفاتصسرياال س"اأن انزئيايفاأعل قاغدزوةاُأ د اولد ا
يفااي ف عساريو االااأ اجيندااجلم عسااملسلمساتلكاائ ج بدساامل د ةاائديتاتع ضديا
د ائوا أن اقضدىابد أ ايفاتفدسااملع لدسامسد ن ااإىلارؤ د اائصد دق اس،اوفي د ا شدرياإىلاأ ا
امل نسادرعا صينساو ا س ش اأصدح ب اأوا ا أتدذابد ئ َْأ اائدذ ااالديااملاشدورةاعدنا
رجح ن ايفاتلد ااجلم عدسا،ا وئكند او دوا لد راائن د جاللد اأنصدذاائشدور ا،اوأنصدذامد ا
اي ل لاعلي ،اذئكاليار بد ااجلما عدسااملسدلمسان د جاائ بعدسااجلم عيدسا،اوتد علااليدفا
ا مدد اتبعددساائدد َْأ اوتبعددساائعمدد ا،اثددارااألمدد ااإلددديائدد اب ئشددور ا -بعدد ااملع لددسا
لذئك -اتريبي ائلمب أايفامواج سان ج اامل ةافيكو ا ذااأقو اوأعماايفاإقد ار امدنا
ن يس،اويفاإ ض حاقواع ااملن جامنان يس .)54("...ا
و كذاال اريو االاالريريااملشد ورةاألصدح ب ا دىاقَد َاائلد ط "اا ا كدنا
أ األري امشورةاألصح ب امناريو االاا"( .)55ا
احلــق لومــة الئــم  .ســع أعــتم النــبتء (، )585 /9حليــة

يــدخل علــى الــوالة فيـ مرهم وينهــاهم ،ال لــاف
األولياء ( . )131 /2
( )51سفيان بن عيينة بن ميمون ايفتل الكو  ،حمد احلرم املكي .من املوال .ولد ابلكوفة ،وسكن مكة وتـو
هبا .كان حافظ ًا اقـة ،واسـع العلـم كبـع القـدر  ،طلـأ احلـديث وهـو حـد  ،بـل اـتم ،ولقـي الكبـار ،ومحـل
عنهم علما ا ،وأتقن ،وجود ،و ع ،وصنف ،وعمر دهـرا ،وازدحـم اخللـق عليـه ،وانتهـى إليـه علـو اإلسـناد،
ورحــل إليــه مــن الــبتد ،وأحلــق األحفــاد ابألجــداد .تــو عــام (  198ه ـ ) ينظــر :تــذكرة احلفــا ()242 /1
سع أعتم النبتء ( )454 /8هتذيأ التهذيأ( ، )117 / 4وفيات األعيان ( . )393 – 391 / 2
( )52التفسع الكبع املسمى مبفاتيح الةيأ (. )66/9
( )53سيد قاأ بن إبراهيم :مفكـر إسـتمي مصـرل ،مـن مواليـد قريـة (مو ـا) أسـيوم .رـر بكليـة دار العلـوم
(ابلقاهرة) سنة  1353هـ ( 1934م) وعمل جريدة األهرام .وكتأ ليت (الرسالة) و (الثقافة) وعني
مدرسا للعربية ،فموظفا ديوان وزارة املعارف .األعتم للزركلي (. )147 /3
( )54ظتل القرآن (. )532 / 1
( )55اجلامع ألحكام القرآن (. )249/4
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 - 2قوئ اتع ىل ﭽ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣﭼ ()56ايفاال دساائك ندساأثندىا
الُاتع ىلاعلىااملؤمننياوم

اابدأعلىاصدص ت اا،اوجعد ااملشد ورةامن دا،اوذئدكايفا"ا

ن رامكيال اقب اقي ماائ َّ ْوئَدسااإليْدالميَّسايفاامل ندسا،اومدناثدارالد اطد بعاائشدور ايفا
احلي ةااإليْالميَّسامبك ااول ام ئوئ اأويعاوأعمداامدناحمديطاائ َّ ْوئَدساوادؤو ااحلكداا،ا
وئعد اإتبد عاإق مددساائصددالةابصددصساائشددور امد ا ؤلد امك نددساائشددور ايفااإليددالماوإن د ا
وصفاازمائلجم عسايفاأطوار اواؤو ا ي ت "ا( .)57ا
وجوه تدبري احلكم يف هذه اآلايت القرآنية
ائشور امسسامدنامسد لااحليد ةااإليْدالميَّساوجز يدسايفاائَنظَد مااإليدالمياع مدسا
و اامنااحللوعاائسََي يِيَّسائألمسااإليْالميَّساحيلااأموراام رمسامن  :ا
 األول :ا ا صص اائل اائك اانظ م ائشك ااحلكومدسا،اواائ نظدياايدلف ن اوااات ي راأوئيااحل اوائعل افي ،اوإمن اال صىاب ئن اعلىاائ ع ااائري ب ساائيتا نب يا
أ اتع م اعلي انظاال ا كومساع دئساواا لدفافي د اأمدساعدناأمدسا،اومدناأ داا دذ ا
ائ ع ااائشور ،اق اتع ىل :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯﭼا()58و واأم اجيع اائعم اائسي يديا
مناتدال ااأل دزاقاائسي يديسااملع صد ةا،اورد ئ اائ شد عاوائشدور ااملع دودةايفابالدااملسلمنياائيوم -ادا ًاايفافلكاقض اائسي يدساائشد عيساائل مدساعلدىااملل بلدسابدنيا
املص ااواملص ي ،اوائديتاقد ا لدفافي د اائص يد ابد ت ال اائزمد اواملكد اواأل دوا ا،ا
فك اط لسا لاا ذ اائ ع مساف ياط لسامع وةاا ع ،ام داماأن د ات صداامدعااألصدو ا
ائع مساواملب دئاائكليس .ا
( )56الشورى .38 :
( )57حتكيم الش ِّ
العلمانية:د/صت الصاول( ،ص. )143
ير َيعة ودعاوى َ
( )58سورة آل عمران .159 :
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وااتع رضابنيادائسا ذ اال ساوبنياقوئ اتعد ىلا:اﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼا()59افدددد ئل اائكدددد اا دددددوااملصدددد رااألو ا
ئل ش عااإليالمياتبي ائك اايءا يواإن اأ طاجبميعااألصو اوائلواع اائيتاابد ا
من ايفال اق نو اونظ مالوجوقاائع اوائشور اورفعااحل اودفعاائض ر،اورع دسا
احللوعاألصح ب ،اوأداءااألم ن لاإىلاأ ل ،اوائ جدوعاا د مااألمدوراإىلاأ د اائدذل ا
()60

واات ص اا...اخل

ا
()61ا

لددو اائشدديخاعب د اائو د قاتددال ا

-رمح د االا -ا"ف د لاأم د اب ئشددور ا

ويكياعناتصصيل ائيكو اواةااألم ايفال اأمدسايفايدعسامدناوضدعانظم د ااد ا ال داا
د،ا
د ،ا ف دااائدذ نا لد رو انظد ماان خد قارج دد اوائشد ا طاائالزمدسافديمنا ن خد ا
وليصيساقي م اابواجب ااوغرياذئكامم ات حلااب اائشدور او وصد ابد اإىلاااادرتاكايفا
()62

األم ااارتال احيلااأ اأم ااملسلمنيااور ابين ا".

ا

 الثةةاين:اإاد اكااألمددسايفامزاوئددساائسددلفساوائد صكريابلضد ااألمرددسامددعاائشددخ اائذ اأن ب اعن ،او وااألمري .ا
 الثالةث:ااحليلوئسادو ااي ب ادااحل لااأواط ي ن ،ا لدو اابدناعفيدساا"وائشدور امددناقواع د اائش د عس،اوعددزا اااأل ك د م،اومددنااا س شددرياأ د اائعلددااوائ د نافعزئ د ا
()63

واجدا ذاام اااتال افي "

ا

( )59سورة النحل .89 :
( )60انظر :السياسة الشرعية :الشين عبد الرمحن ر (ص . )46
( )61الشين عبد الوها ختف (املتو 1375 :هـ) .
( )62انظر :السياسة الشرعية (ص . ) 34
( )63املرجع السابق.
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 الرابة :اتفييدانصوسااحملكومنياوتأئيفاقلوب ااا اجيمع امدعااحلد لااب بد طااملدودةاوائ عد و ا،المد اأاد راائزخمشد ا()64ايفاتصسددري اعند اقوئد اتعد ىلا :ﭽ ﭭ ﭮ

ﭯﭼا()65فلَد َا"امل د افي د امددناتفييدددانصوي د ااوائ فددعامددناأقد ار اا"()66وقَ د َاادديخا
اإليالماابناتَ ْيمِيَّس()67ا"اإ راالاأم اب انبي ائ أئيفاقلوقاأصح ب اوئيل

اب امدنابعد ا

وئيس خ امن ااائ َْأ افيم ا ا نز افيد او ديامدناأمد ااحلد قاواألمدورااجلز يدساوغدريا
ذئكا"ا(.)68ا ا
 اخلامس:ارندااخلفأايفاا ذاائل ارال؛األ ااألمرساب ع ب رارموع امعصدومسامنااخلفأالم ا واملد رايفاعلداااألصدو ا،ائلوئد اا"إ االاااجيمدعاأمديتاأواقد اأمدسا

( )64أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد ،الزخمشرل جار هللا ،صاحأ الكشـاف ،إمـام مـن أئمـة العلـم ابلتفسـع
واللةة واآلدا ولد زخمشر (من قرى خـوارزم) كـان مولـدد بزخمشـر  -قريـة مـن عمـل خـوارزم  -رجـأ،
أسـا البتاــة والعربيــة واملعــاين والبيــان ،ولــه نظــم جيــد .ســافر إىل مكــة
ســنة ســبع وســتني وأربــع مائــة.كان ر  ً
فجاور هبا زمنا فلقأ جبار هللا وتنقل البلدان ،مث عـاد إىل اجلرجانيـة (مـن قـرى خـوارزم) فتـو فيهـا عـام
( 538هـ ـ ـ) ينظ ـ ــر :س ـ ــع أعـ ــتم الن ـ ــبتء ( ، )152 /20طبقـ ــات املفس ـ ـرين للسـ ــيوطي (ص  )41طبقـ ــات
املفسرين للداوودل ( . )316 – 314 / 2
( )65آل عمران .159 /
( )66الكشاف عن حقائق التنزيل (. )32/1
( )67تقــي الــدين أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احللــيم بــن عبــد الســتم ابــن حممــد بــن تيميــة احلـراين احلنبلــي الدمشــقي
(املتو 728 :هـ)  .اإلمام ،ـين اإلسـتم .ولـد حـران وحتـول بـه أبـود إىل دمشـق فنبـف وا ـتهر .كـان كثـع
الــدين .آيـة التفســع واألصـول ،فصــيح اللسـان ،قلمــه ولســانه
البحـث فنــون احلكمـة ،داعيــة إصـت
متقارابن .ينظر :الدرر الكامنة ( )144 /1النجوم الزاهرة (. )271 /9
السي ِّ
ِّ
اسية الشيرعية بني الراعي والرعية (ص . )135:
(َ )68
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حممد ااعلددىاضددالئساو د االامددعااجلم عددساومددنااددذااددذاإىلاائند ر "ا()69و لددو اادديخا
اإليالماابناتَ ْيمِيَّسا"اإذااأتفأااإلم مال ايفااألمرسامنا نب احبيواااحيصد ااتصد عاائكد ا
علددىااخلف دأا،الم د اإذااأتفددأاأ د اائ عيددسانب د اإم م د اأوان ب د اوتكددو اائعصددمساث ب ددسا
ئلمجموعاحبيواااحيص ااتص ق ااعلىااخلفأا"ا(.)70ا
 السادس:ات كاائشور اإتال اب ئش عس،اواإلتال اب ئشد عساوإ مد اإق مدسانوامي اائع اخي ابنظ ماائع ،او داااي ئري راب مل ا ص عاائكلمدسا،او شد ياالراءا
و يجااحل وقاوائصنتاومم ألةاائكص راعلدىااملسدلمنيا،اوإفشد ءااأليد اراإئدي اا،اوذئدكا
جي اإىلافس داع ض،افالا

ايفامتينااملولا ينئذٍ.

 السةاب :ااملش ورةا صنامناائن امس،اوأم امنااملالمس،ا لو اائلد ط اا"وقد ال اائن اا ش وراأصح ب ايفاالراءاامل عللسااص اااحلد وقا،اوذئدكايفاالراءالدريريا،ا
و ا كناا ش ور اايفااأل ك ما؛األن امنزئسامناعن االاتع ىلاعلىا يعااألقسد ما
مناائص ضاوائن ق،اواملك و ،اواملب ح،اواحل ام،افأم اائصح بسابع ااي ئري راالاتعد ىلا
ب اعلين ،افك نواا ش ورو ايفااأل ك ماو س نبفون امناائك قاوائسنس"ا()71ا .ا
املطلب الثالث :املساواة بني آحاد الرعية وأثرها يف حتقيق السالم االجتماعي يف
القرآن الكرمي
من اائري بي اأ ر ااإليالم ا لوم ايف ااحللوع اوائواجب ل اعلى امب أ اائع اا امب أا
املس واة اوا ا ل ااملس واة اعلى ااع ب ر امب أ اع م اوق ع ة امف دة اوإمن ا ل

ا ينم ا

( )69أخرجــه الرتمــذل ســننه مـن كتــا الفـ  ،اب لــزوم اجلماعــة ( )466/4رقــم( )2167قــال أبــو عيســى:
هذا حديث اريأ من هذا الوجه .وقـال الشـين األلبـاين  :صـحيح دون ومـن ـذ ينظـر :صـحيح و ـعيف
سنن الرتمذل (. )167 /5
( )70الديولَة ونظام احلسبة ( ص. )40:
( )71اجلامع ألحكام القرآن ()249 / 4
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ل ضي اائع ا وتظ اعظمسااإليالماومسواا ع ايفا ذاااملي ا الم اظ لايفاغري ا
منااملي د ن،افألو ام ةايفات ر خاائبش سا أتيااإليالمارمحسائلع ملني،اد نا وج اإىلا
ائبش سالل ،او ع وال اإنس اعلىاوج ااألرضامس و ائآلت ،او واأ ائريبولا
احللوع او م اائواجب ل الأ اإنس ا ت  ،اوأ الال امن ااألص اواجلن اوائلو ا
وائل سااانكناأ ا ص عابنياإنس او ت اأم ماائش عسا لو االاتع ىل:اﭽ

ﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊﭼ( )72ويف ا ذا اائو ي اائ ب ني اا اأو اإعال ايف ات ر خ ااإلنس نيس ا ؤل امب أا
املس واة ابني ابين ااإلنس ا يع اأم م اا ع اال اعلى اات ال اأصل ا اوأجن ي اا
وأئوان ا اوظ وف ا اااج م عيس اأو ادرج ت ا ايف ااجلم عس ،اوتظ اوجو ااملس واة ا–
لأي سائلحكا -ايفاائل اائك اايفاألري امناوج  :ا
األول :املساواة يف اإلنسانية:
اامتيددزاائش د عسااإليددالميسابددنيااألف د اداف دداا يع داائ د اا د عساالايددواءا،ا
ف حل لاال حملكوم،اوائش فال ئوضيع،اوائلدو ال ئضدعيفا،اواافضد األ د اعلدىا
تد اإاابد ئ لو ،او ظ د اذئددكاجليد ايفاقصددساعبد االاابددناأمامك ددوم()73ا–رضددياالا
عن -او ليلدا ائدذئكاقد اع تدداالانبيد اع بًدا ااد ااا؛األند اا د اابدأم اقد دةاقد

ا

وي ات األري امم اا اابأم افلرياأعمى،ا واابناأمامك وماعمد وابدناقدي ا،اجد ءا سدأ ا
ريددو االااأ ا علمد اممد اعلمد اال،اولد اائددن اار معًد ايفا ددذااائوقدديابصددن د ا
( )72سورة احلجرات13 :
( )73هو :عبد يِّ
ـاجرا بعـد بـدر بسـنتني ،وكـان قـد ذهـأ بصـرد،
اَّلل بن ريح ،وهو بن أم مكتوم.. ،قدم املدينة مه  ً
صـليى
و هد القادسية ومعه الراية ،مث رجع إِّ َىل املدينة ومات هبا ،و يسمع له بـذكر بعـد عمـر .وكـان الني ِّـيب َ -
معرفــة األصــحا
اَّللُ َعلَيـ ِّـه َو َسـلي َم -يســتخلفه َعلَــى املدينــة بعــض ازواتــه ،ينظــر تر تــه :االســتيعا
ي
( . )901 /3أسد الةابة (. )172 /3
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اوي ات ا كلم اايفااأ اائد عو اة،افكد اأ ا لفدعاعليد اابدناأمامك دومالالمد ا،ا

وظ لا ذ اائك ا يسايفاوج ،اوأع ضاعند او دوا فمدعايفاايد مائساائلدوما،افدأنز ا
الاج ااأن ايفا ذاااحل د ،اقوئ اتعد ىلا:اﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼا()74ا()75ا.ا ا
ونظريا ذ اال سايفاائع قاقوئ اتع ىل:اﭽ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

ﰉ ﰊ ﰋ ﭼ ( . )76ا
لو اائشيخاابدناع ادورا"اواملعندىاأ اريدو االااحل صد اعلدىاإند اعظمد ءا
ق

ائيكونواا قد وةائلدوم ااوئعلمد ابدأ اأصدح ب احي صدو ا صد اواا و شد ااأ ا

ل مواامنااجمللد اإذاا ضد اعظمد ءاقد

ا؛األن داا مندواا د و اوجد االااائل داءا

وائسمعساوئكناالان اعناذئدكااومسد اطد داااتأليد ًاااملعندىاائن دىا،اوذئدكاحلكمدساا:ا
و يال نياأرجحامناائفمعايفاإن اأوئئك؛األ االااطلعاعلىاي ا اافعلدااأن داا
( )74سورة عب  ،اآلايت 11-1:
( )75ينظر :تفسع القرطيب ( )211 / 19تفسع الاربل ( )217 /24تفسع الرازل (. )52 /31
( )76ســورة األنعــام ،52 :روى الاــربل ســبأ نــزول هــذد اآليــة عــن بــن مســعود -ر ــي هللا عنــه -أنــه قــال :مــر
املــأل مــن قـريّ ابلنــيب  ،وعنــدد صــهيأ وعمــار وبــتل وخبــا  ،وحنــوهم مــن ــعفاء املســلمني ،فقــالوا :اي
تبعــا يفــوالءي اطــردهم
حممــد ،أر ــيت هبــوالء مــن قومــكي هــوالء الــذين مــن هللا علــيهم مــن بيننــاي أحنــن نكــون  ً
عنك! فلعلك إن طردهتم أن نتبعك! فنزلت هذد اآلية تفسع الاربل (. )374 /11
ـال ال ُمش ِّـرُكو َن لِّلني ِّ ِّ
ال ُكنيا َم َع الني ِّ ِّ
ـِ  --اط ُـرد َه ُـوالَِّء الَ َجي َِّرتئُـو َن
ـِ ِّ --سـتيةَ نـَ َفـ ٍر فَـ َق َ
و صحيح مسلم عن َسع ٍد قَ َ
ـول يِّ
ٍ
ود ورجل ِّمن هـ َذي ٍل وبِّـتَل ورجـتَ ِّن لَسـت أُ َِّ ِّيهمـا فَـوقَـع نـَفـ ِّ رس ِّ
اَّلل
َعلَيـنَا .قَ َ
ُ
ال َوُكن ُ
َُ
َ َ َ
ََ ُ
ت أ ََان َواب ُن َمس ُع َ َ ُ
ُ َ
ِّ ي ِّ
ين يَد ُعو َن َربـي ُهم ِّابلةَ َـداةِّ َوال َع ِّش ِّـى
اَّللُ أَن يـَ َق َع فَ َح يد َ نـَف َسهُ ،فََنـَزَل ي
َ -ما َ اءَ ياَّللُ َعيز َو َج يل ( َوالَ تَاُرد الذ َ
يدو َن َوج َههُ) ..أخرجه مسلم صحيحه من كتا فضائل الصحابة (. )6394 127 / 7
يُِّر ُ
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اا ؤمنددو ،اوأراداالاأ ا ظ د ااي د ن ءاد ن د اوريددوئ اعددناااع ددزازابأوئئددكاائف د ةا
ائلسد ة،اوئيظ د ادددااأ اأوئئددكاائضددعص ءاتددريامددن اا،اوأ ااحلد ااعلددىاقد ب اامددنا
ائ يو ااأوىلامنااحل ااعلىاق قااملش لني،اوأ اائ نا غدداائند سافيد اوئدي ا
ددوا غدددايفاائن د سالم د اق د اتع د ىلا:اﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼا( .)78()77ا
الثاين :املساواة أمام الشريعة وعدم التمييز بني الناس:
مناائري بياا ع اأ اائظلاا فساائعم ا ،اوأ اائع اأي ساامللكاوقواماائبني ،ا
ومددناأظ د اال د لاائددواردةايفا ددذاااألمد اقوئد اتعد ىلاإَنَّد اأَنْ َزئْنَد اَإئَيْدكَاا ْئكَِد قَابِد ئْحَاَا
تصِدي ًماا()79انزئديا دذ اال د لايفا
ح ُكاَابَ ْينَاائنَّ سَاِب َم اَأرَاكَاائل ُا َوَئ اَتكُدنْائِلْخَد ِنِنيَا َ
ئَِ ْ
بي اأ اائع ايفااإليالماع اا م ،ا س ظ اب ااجلميدعا،ابدالاتص قدسابسدبداائد ناأوا
اجلددن ،اأواائ د ر خاأواائل ددس،اوذئددكابسددبدام د ال د امددناقددوماطعمددسابددناأبددريعا -ا
املسلا -ااألنص ر ،اوحم وئ اااي ال اع طصساريو االا -ا ،-اولد اطعمدسا
ق اي عادرع امناج رائ ا ل ائ ا"ق دةابناائنعم "،اثااتبأ د اعند ارجد امدناائي دودا
ل ائ ا"از ابناائسمني"،اول اائ رعايفاج اقائ افي ادقيا،افجع اائ قياا ن ريد امدنا
ت عايفااجل اقا ىاان ىاإىلادارااألنص ر ،اثااأتذا ن ش ابع اذئكا ىاان ىاإىلا
داراائي ود ،اف ئ م اص داائ رعادرع اعن اطعمسااألنص ر ،افحلدفال ذبد ابد لا
م اأتذ اوم ائ اب اعلا،افرتل اوت بعاأث اائ قيااإىلامنز اائي ود ،افوجد اعند ا،ا
ياطعمدسابدناأبدريعا،اف فدعااألمد اإىلاريدو االا
فأتذ امن ،افل اائي ود :ادفع اإئدا َّ
( )77سورة احلجرات.17 :
( )78التحرير والتنوير ()115 / 6
( )79سورة النساء .105 :
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،اوق ماإئي ااألنصد ر اوائي دود ائديحكااأ مد اائسد رعا،افحد و ابندواظصد ا،او داا
ر طاطعمسااألنص ر اأ ا س لوااع طصساريو االا( -احنو ا؛األن داامسدلمو ا،ا
ول ا ي ااخلصم ااز ابناائسمني؛األن ا ود ،اوأ ا ص فو اعنااحلليلدساو لنعدو ا
بأ ا ذااائي دود ا دواائسد رعاوأ اتو د ايد ؤد اإىلااف ضد

ني،ا
ااواف ضد حااملسدلم ا

فك د داريددو االااجيددنحاإىلاااق ن د عاحبج د اامددناقب د اأ ا س د كم ااألدئددساوائبين د لا
وتسد وفىاائلضدديسامد ا نب ددياأ اتسد وفي امددنا د او ليداا،اثدداات لدددابعد اذئددكاعلددىا
ع طص د اف د اإىلااحلددا،اوبد أاائي ددود ،اومددعاذئددكاع تبد االاع بد ااد اايفا ا
ائذل ااحلكيااجمل داأ اع طص اق اجنحياب افرتةام اإىلاااق ن عابكالمااملسدلااوتكدذ دا
ائي ود اقب ااي كم ااألدئساامل جحساوظ ورام ا لفعابص عا دذااولدذقاذاكابسدبدا
ائشددص عساائسدديئساائدديتاقد ماب د اقومد ،افلد اتعد ىلاخم طبد اريددوئ

ا

-ﭽﯦ ﯧﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭑ ﭒﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ

ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ .

()80

()81

ق ااجلص ا

ا

-رمح االاتع ىل -ا"وج زاأ ا كو اائن اادفدعاعدن اا،ا

وج زاأ ا كو ا دااب ئد فعاعدن اا،امديالامند اإىلااملسدلمنيادو اائي دود ا،اإذا ا كدنا
( )80س ــورة النس ــاء108 : 105:و أس ــبا الن ــزول ينظ ــر :تفس ــع الا ــربل ( )176 /9التفس ــع الكب ــع (/11
 )211تفسع القرطيب ( )375 /5الكشاف عن حقـائق اـوامض التنزيـل ( )562 /1تفسـع ابـن كثـع (/2
 )359واحلديث رواد الارباين املعجم الكبع ( )10 /19ورواد احلاكم املستدرك على الصحيحني (/4
 )426رقم( )8164وسكت عنه الذهيب التلخيي.
( )81أمحــد بــن علــي أبــو بكــر الـرازل اجلصــاص احلنفــي (املتــو 370 :ه ـ) قـال اخلايــأ :كــان أمــام أصــحا أيب
حنيف ــة وقت ــه ،وك ــان مش ــهورا ً ابلزه ــد .تفق ــه عل ــى أيب س ــهل الزج ــا ص ــاحأ كت ــا الراي ــة .ول ــه م ــن
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عن اأن ااغرياحملني،اوإذاال اظ ااحل اوجوداائ رعاعن اائي دود افكد اائي دود ا
أوىلاب ئ مس،اواملسلااأوىلابواءةاائس س،افأم االاتع ىلابرتكااملي اإىلاأ ااخلصدمنيا
علىاالت ،اوإ ال اأ

()82

م اذاا مساوالت اعلىاتالف ".

ا

لو اائشيخايي اقفدا–رمح اال -ا" ذ اال د لا كدياقصدساااتعد
األرضانظريا،اوااتع

ادد ا

اد اائبشد ساادبي ااوتشد ا -او د ا -ابدأ ا دذااائلد ا

و ذااائ ناااب اأ ا كو امناعن اال؛األ اائبش ا -ام م اارتصعاتصدور اا،اوم مد ا
صصياأروا ا،اوم م ااي ل مياطب ع اا -ااانكناأ ا تصعدواا -ابأنصسد اا -ا
إىلا ذاااملس و اائذ اتشرياإئي ا ذ اال ل؛اإاابو يامدناالا.ا.ا دذاااملسد و اائدذ ا
يااتف اعلىااألفاا اتصع اإئيد اائبشد سا -اإاايفاظد ا دذاااملدن جا -اواامتلدكا
ائصعوداإئي اأب ااإاايفاظ ا ذاااملن جالذئك!

ا()83

ا

وجوه تدبري احلكم يف هذا املنهج:
 - 1أ ااملس واةابنيا داائ عيساب ئصورةاائيتارمس اائلد اائكد اا لداامد ا
عجزلاعن اائنظااائسي ييسااملع ص ةامناوجو اائ ع

اائسلمياوائرتا اااإلنس ني.

 - 2اأ ااملس واةابنياائن ساأم ماائش عساوع ماائ مييزافيمد ابيدن اا دواغ دسامد ا
ت

اإئي اائنظااائسي ييسااملع ص ة،اوئكن اتعجزابصورةاأوابأت اعنا ليل ،ابينم ا

املصنفات :أحكام القرآن ،و ر خمتصر يخه أيب احلسن الكرخي ،و ر خمتصر الاحاول ،و ر اجلامع
حملمد بن احلسن ،و ر األ ـاء احلسـ  ،قـال ابـن النجـار :تـو يـوم األحـد سـابع ذل احلجـة سـنة 370
ه ــ.ينظر :الابقــات الســنية ت ـراجم احلنفيــة (ص ، )122 :طبقــات املفس ـرين للــداوودل (، )56 /1س ــع
أعتم النبتء (. )340 /16
( )82أحكام القرآن :اجلصاص ()264 / 3
( - )83ظتل القرآن (. )751 / 2
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ع ا ليل اوفاااملن جاائل نياجزءامناعلي ةااملؤمناوب ات حلااائنجد ةاوائسدالمسامدنا
موجب لاائصنت .ا
املطلب الراب  :تقرير مسؤولية والة األمر وأهنم غري معصومني يف القرآن الكرمي
احل د لااوإ ال ندديائ د اواجب د لاد ني دسا،افم د ا ددواإئ دا اف د دامددنااملسددلمنياوثلددواا
بكص ءت د ،اويفا ددذاانل د اائل ضددياأبددوا ويددفايفال د قااخل د ا ااميري د عاائص د روعاعم د ا
رضياالاعن -ايفااحلكاا"والام اأند االدكافأيد عب لاااُلدكاأواجو دسا،اومد اأند اإاااأ لا،امنزئيتالمنزئساوائياائي ياامن اومنام ئ "()84اف حل لاااملسلاائدي امل يد اوااا
معصوم ،اوئي ائ ايلفساد نيساو أل ا ذاابأ اائل اائك اايفالدريريامدنا تد ا وجد ا
ب خلف قايفااألموراائع مساإىلااجلم عسااإليالميسالل ،اوم ا ذااإئ األن د اصد بسااحلداا
يفاتنصيذااألوام اوائ ق بساعلىاائل منياب ،او ذاابيلنيامظ اائسي دةاوائسلف  .ا
ومنا ذ اال لا َاأَُّ َ اائ ِذ نَا مَنُواالُونُوااقَوَّامِنيَابِ ْئلِسْدطِاا(َ)85د اأَُّ َد اائد ِذ َنا
مَنُوااأَوْفُواابِ ْئ ُعلُودِ)86(اومنا ذااائلبي ا لالريريةاج ءااخلف قافي ائلمؤمنني،اوفي د ا
األم د ابددأداءااألم ن د لا،اواحلكددااب ئع د ا،اوتنصيددذااحل د وداوااألم د اب د ملع و ا،ا لددو ا
ائ ل وراحمم ا ويفامويىا -رمح االا "-ويفاتوجيد اائلد ااخلفد قاإىلااألمدسا،ا
()87

دائساعلىاأ ااألمسا ياائيتا م امسؤوئيساإق مساائ ناورع سااملص ااائع مسا".

( )84اخلرا ( ص. )117 :
( )85سورة النساء . 135 :
( )86سورة املائدة . 1 :
( )87انظر :نظام احلكم اإلستم ( ص) 125 :

ا
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وتل امسؤوئيساوئيااألم اتوات لابشأن اائكريريامناال لاائل نيس،امن  :ا
 - 1قوئ اتع ىل:اﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﭼ

()88

جعَلَْن كَاتَلِيصَسا"املك ايفااألرضا"فَد ْ ُكاْابَد ْي َنا
 - 2اق اائفو ايفاتصسري ا"إََّن ا َ
ائنَّ سَابِ ئْحَاَا"ا عينا:اب ئع اواإلنص ا(اوَااتََّبِعَاائْ َ َو )ا لو :اوااتدؤث ا دواكايفا
قض كابين ااعلىااحلدااوائعد افيد ا،اف جدوراعدنااحلدارااافَُيضِدلكَاعَدنْايَدبِي َاائلد ِاا
لو ا:افيمي ابكااتب عكا واكايفاقض كاعلىاائعد اوائعمد ابد حلاراعدناط دااالا
ائذ اجعل األ د ااإلند افيد ا،اف كدو امدناادد ئكنيابضدالئكاعدنايدبي االا،اوقوئد اا
تع ىل:ااَإ َّاائ ِذ نَاَضِلُّو َا َعنْايَبِي َاائل ِائَ ُاْاعَدذَاقٌااَد ِ ٌاِبمَد انَسُدوااَد ْومَاائْحِسَد قِاا
لو اتع ىلاذل ا:اإ اائذ نانيلو اعنايدبي االا،اوذئدكااحلداراائدذ ااد ع ائعبد د ا،ا
وأم ااب ئعم اب ،افيجورو اعن ايفاائ ني ،اداايفاالت ةا ومااحلس قاعذاقااد ا
علىاضالدااعنايبي االاا انسوااأم اال،ا لو :اا ات لوااائلض ءاب ئع ،اوائعم ا
بف عساالااَ ْومَاائْحِ َس قِاامناصلساائعذاقاائش ا"ا( )89ا
ويفاال ساائك ندسادائدساعلدىاأ اا تبد عااددو احيمد اعلدىاائشد دةاب دريااحلد اا،ا
وعلىااجلورايفااحلكا،اإىلاغرياذئك.اوق اائشع (- )90رمح االاتع ىل -ا"اأتدذا
(- )88سورة ص.26:
( )89جامع البيان ()189 / 21
( )90عامر بن راحيل بن عبد ذل كبار ،الشعيب احلمعل ،أبو عمرو ،راويـة ،مـن التـابعني ،يضـر املثـل حبفظـه.
ولــد ونش ـ ومــات فج ـ ة ابلكوفــة .وهــو مــن رجــال احلــديث الثقــات ،قــال أمحــد بــن عبــد هللا العجلــي :ــع
الش ــعيب م ــن اني ــة وأربع ــني م ــن أص ــحا رس ــول هللا -ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم.-ق ــال :وال يك ــاد يرس ــل إال
صحيحا ً .استقضاد عمر بن عبد العزيز .وكان فقيها ً اعرا ً قال الواقـدل :مـات سـنة وـ ومائـة ،عـن سـبع
وســبعني س ــنة األع ــتم ( )251 /3ينظر:س ــع أعــتم الن ــبتء ( )294 /4طبق ــات اب ــن س ــعد ( )246 / 6
طبقات الفقهاء للشعازل (ص . )81
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-اعلىااحلك ماثالثساأاي ء:اأاا بعوااادو ،اوأااخيشوااائن ساوخيشدو ا،ا

وأاا شرتوااب ت امثن اقليال".ا( )91ا
 - 3قوئددددددد د اتعددددددد د ىل:اﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

ﯱﭼ()92اقد اائلد ط ايفاتصسددريا ددذ اال ددسا"ايفا ددذ اال ددسادئيد اعلددىاتصلد ااإلم د ما
أ ددوا ارعي د ،اواحمل فظددساعلددي ا.اف د نظ اإىلااد د امددعاص د اليددفا اخيددفاعلددىا
يليم ا ئ ،افكيفابعظ ماامللدكا،او د ااالاعمد ا -رضدياالاعند ا -افإند الد ا
علىايريت ،اق :ائواأ ايخلساعلىااد ط اائاصد الاأتدذ اائدذ دائيسدأ اعن د اعمد اا
فم اظنكابوا اتذ داعلىا

اائبل ا ،اوتضيعاائ عيساو ضيعاائ عي ..

ا()93

 - 4قوئ اتعد ىلامع تبد انبيد اا:اﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ ()94ق اائل ط ا"او ذااع قاتلففاإذاقد :ا َعصَد ا
()96ا

ائل ُاعَنْكَ"،اول اأذ امناغرياو يانز افي ،اقد ااق د دةا()95وعمد وابدناميمدو اا

( )91اجلامع ألحكام القرآن الكرمي ()413 / 5
( )92سورة النمل .21/20:
( )93تفسع القرطيب ()178 / 13
( )94سورة التوبة .43:
( )95قتــادة بــن دعامــة بــن قتــادة بــن عزيــز  ،أبــو اخلاــا السدوســي البصــرل (املتــو  118 :ه ـ ) مفســر حــاف
رير أكمه قال اإلمام أمحد بن حنبل :قتادة أحف أهل البصرة .وكان مـع علمـه ابحلـديث ،رأسـا العربيـة
الاـاعون.
احلـديث .مـات بواسـ
ومفردات اللةة وأايم العر والنسأ .وكان يـرى القـدر ،وقـد يـدل
سع أعتم النبتء ( )269 /5طبقات ابن سعد ( )229 / 7تذكرة احلفا (. )122 / 1
( )96عمــرو بــن ميمــون ،اإلمــام أبــو عبــد هللا األودل املــذحجي اليمــاين :نزيــل الكوفــة قــدم زمــن الصــديق مــع معــاذ
فــروى عنــه وعــن عمــر وعلــي وابــن مســعود ر ــي هللا عــنهم وعنــه أبــو إســحاق وحصــني وعبــدة بــن أيب لبابــة
وحممد بن سـوقة واـعهم واقـه كـ بـن معـني .قـال مـات سـنة وـ وسـبعني ،أو سـنة أربـع وسـبعني رمحـه
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رمح م االاتع ىلا–ا"اثن افعل م اائن

ا

ا ؤم اب م ا:اإذن ائف صدسامدنااملند فلنيايفا

ائ خلفاعن او ا كنائ اأ انضياايئ اإاابو ي،اوأتذ امنااأليد را اائص دسافع تبد ا
الالم اتسمعو ،اق ابعضاائعلم ءا:اإمن اب رامن ات كااألوىلافل ماالائ اائعصدواعلدىا
اخلف قاائذ ا وايفاصورةاائع ق.ا ا
وقد اأاد راائشدديخاحمم د اراددي ارضدا()97اإىلال دريريامددناوجددو ااحلِكدداايفااج د دا ا
ائدن اايفا ددذ اائلضدديساووجدو اتصددحيحااخلفددأايفا ددذااااج د داابوصددفابشد ابلوئد ا
احلكمساائري ئريسا"اإ اائن انصس اق اخيف ايفااج د ،اوئكناالاتع ىلا بنيائ اذئدكا،اواا
ل ا علي الم اص حابد اائعلمد ءاف دوامعصدومامدنااخلفدأايفاائ بليدغاعدناالاتعد ىلااايفا
ائ د أ اوااج د دا،اومن د ام د ايددباامددنااج د د اصددلوالاالاويددالم اعلي د ااكددسايفا
اإلع اضاعنااألعمىاائصلرياائضعيفاعب الابناأمامك دوماارضدياالاعند اا دنياجد ء ا
سأئ او وا عوالواءاأغني ءااملش لنياامل كو ناإىلااإليالم،ائئالا ع ضدوااعدنامسد عا
دعوت ،افع تب االاعلىاذئكابلوئ ا"اعب اوتوىلاأ اج ء ااألعمى"اثااق ا :ا
احلكمساائ ابعسا:اأ االاتع ىلا ع تداريوئ اعلدىااخلفدأايفاااج د دامدعا سدنا
ني افي ،او ع اذنب ائ ،اونناعلي ابعصو اعن اوم ص ت ائ اعلىالو ااخلفدأايفاااج د دا

هللا تعاىل حديثه الكتأ لي ابلكثع .ينظر :تـذكرة احلفـا ( ، )52 /1هتـذيأ التهـذيأ ( ،108 / 8
، ) 109العقد الثمني ( )417 / 6
( )97حممــد ر ــيد بــن علــي ر ــا بــن حممــد ا ـ الــدين بــن حممــد َهبــاء الــدين بــن مــنت علــي خليفــة القلم ــوين،
البةــدادل األصــل ،احلســيين النســأ :صــاحأ لــة (املنــار) وأحــد رجــال اإلصــت اإلســتمي ،مــن الكتــا
والعلم ــاء ابحل ــديث واألد والت ــارين والتفس ــع( .ت ــو  1354 :هـ ـ  1935م) ينظ ــر :األع ــتم (/6
، )126معجم املولفني (.)170 /4
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معصوًااعن ايفاا ع ا؛األن ايفاعلوامل م اويدعساع ف ند ا عد اعليد امدنا"اخم ئصدسااألوىلا
واألفض اواأللم ام ااا ع اعلىامنادون امنااملؤمننيا..ا"( .)98ا
ذ اائنصواا -وغري الريري -اق طعدسايفاتل د امسدؤوئيساواةااألمد اوأن داا
غريامعصومني،او ذ اضم نسائ حليااااي ل ارايفار ااحلكااواإلدارةاوضبطااؤو ا
ائبالداوائعب داا ا لفعاائف ااعلىااملصس ن .ا
املبحث الثاين :منهج القرآن الكرمي يف تدبري دعائم االقتصاد الراشد
ائلد اائكد اا–ا دوااملصد رااألو امددنامصد دراائ شد عا–او دوال د قا ا ددسا
وا عساو ي ةاونظ مام ك مد ااألرلد ا،اعظديااائبنيد ايفاتد برياادؤو اائدبالداوائعبد دا
ب خلرياوائ ا دا .ا
ومن ا ف ئع اائصل اااق ص د اائ بي اجي اأن اا اخيلو امن امع
اإليالمي()99؛ األن ااق ص د اإدي ااألصو ابش

اااق ص دا

اائ فبيا ،ا س جيد ائك اتفورا

و والد ال اتل م ،ا ى اق ا( اج ك اأويرت ) -أي ذ اااق ص د اائص نسي  -ا
) ) J. Austryاوق اب اااق ص دااإليالمياوتوفيل ابنيااملص اااخل صساواملص ااائع مسا
فيل ر ايف امؤئص ااإليالم ايف امواج س اائ ل م اااق ص د اأ اط ع ااإلمن ء اااق ص د ا
ئيسياحمصورةايفاائنظ منيااملع وفنياائ أمس ئي()100اوااارتالي(.)101اب ا ن كااق ص دا
( )98تفسع املنار (. )83 / 10
( )99االقتصاد اإلستمي :هو موعة األحكام والقواعد والوسائل اليت تابق على النشام االقتصـادل اجملتمـع
املسلم .اإلستم واملذاهأ االقتصـادية املعاصـرة د/يوسـف كمـال(،ص )34اإلسـتم والتـوازن االقتصـادل بـني
األفراد والدول ،د/حممد وقي الفنجرل(ص. )32 :
( )100الرأ الي ــة نظ ــام اقتص ــادل ذو فلس ــفة اجتماعي ــة وسياس ــية ،يق ــوم عل ــى أس ــاس إ ــباع حاج ــات اإلنس ــان
الضرورية والكمالية ،وتنمية امللكية الفردية واحملافظة عليها ،متوسـعا ً مفهـوم احلريـة ،معتمـدا ً علـى سياسـة
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ث ئواراجحا واااق ص دااإليالمياائذ ا
ألن اعلىا

ا ذاااملس ش ع اأن اييسودااملس لب ؛ا

اتعبري اأيلوقا ي ةال م  Un Mode Total de Vieحيلا ااملزا او جندا

ل فسااملس وئا( .)102ا
وت ع داوجو ااإلعج زايفاائل اائكد اايفارد ااملد اوااقاصد دا،اوقد ا ثد لا
ات ي راأربعساصورائبحري ايفا ذاااجمل ،اوذئكايفامف ئداأربعس،ابي ن الم ا لي.
املطلب األول :العدالة االجتماعية وأثرها يف حتقيق التوازن االجتماعي يف القرآن الكرمي
ائع ائساااج م عيس،ا ديانظد مااق صد د ا،ااج مد عياا د

اإىلاإزائدساائصدوارعا

ااق ص د ساائكدبريةابدنياطبلد لااجمل مدعااوتسدمىاأ ي ندااائع ائدساامل نيدسا،اوتصدفافكد ةاا
اجمل معاائدذ اتسدودااائع ائدساال فدسامن يد ا،ابد ااامدنااحنصد ر ايفاع ائدساائلد نو اافلدطاا
بشك اع م،اتص ااائع ائساااج م عيساعلىاأن د اتدوفريامع ملدساع دئدساوا صدساتشد رليسا
مناتريالااجمل مع( .)103ا
ويفاائل اائك ااأصو اومب دئا ذاااألص ،اب ا ن راأ اتوج اط لسا ليلد ا
ت ر ا ذااائ فبيااائل ني،اا اذئكاواضح ايفالريريامناال لامن  :ا

فص ــل ال ــدين وائيـ ـا ً ع ــن احلي ــاة .ينظ ــر :موس ــوعة املص ــالحات االقتص ــادية :د /را ــد الـ ـرباول(ص()67
اإلستم واملذاهأ االقتصادية املعاصرة د/يوسف كمال(ص)30:
( )101اال رتاكية :نظام اقتصاداي واجتماعي ينادل ابلشراكة بني أفراد اجملتمع الواحد ،فقد قامت اال ـرتاكية مـن
أجــل احلفــا علــى حقــوق الابقــات االجتماعيــة العاملــة ،وقــد اندت ابملســاواة والعدالــة بــني األف ـراد ،وقــد
اثرت علــى األرســتقراطية الــيت تعــيّ علــى حســا كــد الفق ـراء .موســوعة املصــالحات االقتصــادية :د/
را د الرباول(ص ، )36:اإلستم واملذاهأ االقتصادية املعاصرة د/يوسف كمال(ص. )30:
( )102ينظر :املوقع العاملي لتقتصاد اإلستمي http://www.isegs.com:
( )103ينظـر :دور السياســة املاليـة حتقيــق التنميــة االقتصـادية والتوزيــع العــادل للـدخول والتنميــة االجتماعيــة :د/
السيد عاية عبد الواحد ،ص.122

منهج القرآن الكرمي

تدبع دعائم احلكم واالقتصاد

95

قوئدددددد د اتعدددددد د ىل:اﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼا()104اوقوئددد اتعددد ىلا:اﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

ﮚ ﮛﮜﮝ ﮞ ﭼ ()105اونكناااي ا اب ذ اال لاعلىام ا عد

اب ئع ائدسا

ااج م عيسابنيااألق ئيااو جلىاذئكابوضوحايفااأ امسلكاائصد روعاعمد ا -رضديا
الاعن -ايفااأ ااألراضيااملص و ساوائذ انوداائ ألي اعلي ا واأ اتش عااخلد ا اقد ا
ظ اب ئصورةاائيتاع ف اائصل ااإليدالميايفاع د اعمد ا -ارضدياالاعند اا -عند م ا
لري د لاائص و د لااإليددالميسا،اوف د حايددواداائع د اعا()106وغددري امددنااألق د ئياالمص د ا
وائشد م،اعند م ايددأئ ابعددضاائصددح بسالد ئزبرياوبددال اوغري مد اقسددمسا ددذ ااألراضدديا
ق،اوعريمد ا،ا
قسمساائ نيمسا بينم اائدبعضاالتد امدناائصدح بساومدن ااعمد ابدنااخلفد ا
وعلي،اومع ذابناجب ،اوطلحساوغري ا -رضياالاعن ا -ا ا ل نعابوج ساائنظ ا
ائل مساعلىا ذااائ لسيا،ا مل ا رتتداعليد امدناأ اتلسدياا دذ ااألراضدياائوايدعساعلدىا
ائ مننياأم اغرياممكناتفبيل اعملي ،انظ اائع ماتوت اا يع اب ئزراعس،افيرتتداعلدىا
ذئكاج قااألرضاف صبحااألرضاق لساج داءاااتريافي ،اوذئكائي ايفامصدلحساا
املسلمني،ا ذاامناج س .ا

( )104سورة األنفال . 41 :
( )105سورة احلشر 7 - 6 :
( )106مـا بــني عبـادان إىل املوصــل طـوال ً  ،ومــن القادسـية إىل حلـوان عر ـا ً  ،وسـواد العـراق قراهــا ومزارعهـا يــت
سوادا ً لكثرة خضرهتا  ،والعر تقول لكل أخضر أسود .النظم املستعذ (. )265/2
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ومناج ساأت ،ا فدإ ااملد اواألقد ئيااائعظيمدساائديتاف ح د ااملسدلمو ال ئشد ما
ومص اواجلز ةاوائكوفساوائبص ةاوغري ،اوم ااا ملياعلي ا ذ اامل اواألقد ئياامدنا
ث ددوراوم افددااع مددسايفا جددساإىلا صددنياوعم د رةا،اف ئ وئددسايفا جددساإىلال دريريامددنا
األموا ائ حصنيا ذ اائري وراوامل افا،اوئواقسميا ذ ااألرضاقسمساائ نيمسافمناأ نا
ت فيسا ذ ااألموا اائكريريةاائيتا ج اائ وئسااإليالميسا؟ ا
ج بِيَددسَا،افَددَأرَادَاقَسْدداَاائْددَأرْضَابَدد ْي َنا
قدد اائل يدداابددنايددالما()107ا"اقَدد ِمَا ُعمَدد ُاائْ َ
ا ْئمُسْ ِلمِنيَ،ا َفلَد َائَد ُا ُمعَد ذٌ:اوَائلد ِاَإ َذ ْائََيكُدونَنَّامَد اَتكْد َ ُا،اإَنَّدكَاَإ ْاقَسَدمَْ َ اصَد رَاائ َ د ُعا
ُداا
ا ْئعَظِياُافِياأَ ْ ِ اا ْئ َل ْومَ،اثُاَّاَبِيد ُو َا،افََيصِدريُا َذئِدكَاَإئَدىاائ َّجُد َاا ْئوَا ِد ِاأَوَاا ْئمَد ْأَةِا،اث َّ
ج ُو َااَيًْئ ،ا َف نْظُ ْاَأمْد ًااَسَد ُعا
َأْتِيا ِمنْاَب ْع ِ ِاْا َق ْومٌاَ ُس ُّو َا ِمنَاا ْئإَيْلَ مَامَ َس ًّا،اوَ ُاْاَئ اَ ِ
َوئَ ُاْاوَ تِ َ ُاْ")108(.ا ا
أ َّ
ادذاالل ارأ اعم ا -ارضياالاعن ا -ات كااألرضاأل لد ابعد اأ ااي شد را
لب راائصدح بسا–رضدياالاعدن ااا -ا وبعد اجد اومن قشدساايد ل اائد أ ائد ا يدعا
ائصح بسامناامل د ج ناواألنصد راعلدىاأ اتبلدىااألرضايفا د اأ لد اعلدىاأ اتصد ضا
علي ااض بساينو ساعلىا ذ ااألرضا ؤد اأصح ب ائلخليصسال اع م،اوتفبياا ذ ا
ائسي يد لايفاواقعند ااملع صد اقليد اوند درا،اومددنا ند اتظ د ااحلكمددسامددناع ائددساتوز ددعا
املواردابنيااألق ئياايفا ليااائ واز اااج م عياومح سانسيجااجمل معا .ا

( )107أبــو ُعبيــد القاســم بــن ســتم بــن عبــد هللا ايفــرول البةــدادل (املتــو 224 :ه ـ) مــن كبــار العلمــاء ابحلــديث
واألد والفقـه .ورحــل إىل مصـر ســنة  213وإىل بةـداد ،فســمع النـاس مــن كتبـه .وحــج ،فتـو مبكــة .قــال
اجلـاح  :يكتـأ النـاس أصـح مـن كتبــه ،وال أكثـر فائـدة .تـذكرة احلفـا (  )5 /2هتـذيأ التهــذيأ (
. )315/7
( )108انظر تفصيل هذد املس لة :األموال للقاسم بن ستم (ص. )75 :
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املطلب الثاين :ضمان حد الكفاية من خالل فريضة الزكاة يف القرآن الكرمي
اائكص سا وااملس و ااملعيشياائال ا،ادئياعلي اائكريريامناال د لاائل نيدسا،ا
من ا :ا
 - 1قوئدد اتعدد ىل:اﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ ()109وقوئدد د اتعدددد ىلا:اﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ

ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙﭼ ()110اوبي ن ا:أ اائزلد ةات د

اإىلا ليداا د اائكص دسا

أ ااملس و ااملعيشياائال اائك امواطنا .ا
وق اات لفاائصل ءايفاامللصدوداحبد اائكص دسا،افدذ دافل د ءااحلانصيدساإىلاأ ا د ا
ائكص سا وا اائ ندىاأ امد اخيد اائشدخ امدناصدصساائصلد اإىلاصدصساائ ندىاالد ي ا
ائعص ،اوفىا ذاااملعنىا لو احمم ابنااحلسنا()111اوعلىااإلم ماأ ا لياالايفاصد

ا

األموا اإىلااملص ر افالا عافلدرياااإااأعفد امدناائصد ق لا دىا نيد اوعي ئد ا،اوإ ا
ا

ابعضااملسلمنياوئي ايفابيياامل امناائص ق لاايءاأعفىااإلم مام احي د جو ا

إئي امنابييام ااخل ا ا".ا(.)112ا ا
( )109سورة التوبة103 :
( )110سورة التوبة60 :
( )111حممد بن احلسن بن فرقد ،من موال بين يبان ،أبو عبد هللا :إمـام ابلفقـه واألصـول ،وهـو الـذل نشـر علـم
أيب حنيفة .أصله مـن قريـة حرسـتة ،اوطـة دمشـق ،وولـد بواسـ  .ونشـ ابلكوفـة ،فسـمع مـن أيب حنيفـة
والــأ عليـ ه مذهبــه وعــرف بــه وانتقــل إىل بةــداد ،فــوالد الر ــيد القضــاء ابلرقــة مث عزلــه .وقــال الشــافعي :مــا
رأيت أحدا ً يس ل عن مسـ لة فيهـا نظـر إال تبينـت وجهـه الكراهـة إال حممـد بـن احلسـن .وروى عـن :أيب
حنيفــة ،ومســعر ،ومالــك بــن مةــول ،واألوزاعــي ،ومالــك بــن أن ـ  .تــو عــام (189ه)  .ينظــر :اجل ـواهر
املضية طبقات احلنفية (، )526 /1طبقات الفقهاء (ص )135 :سع أعتم النبتء ()134 /9
( )112املبسوم ( . ) 18 / 3
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وذ دافل ءاائش فعيساإىلاأ ااحمل اُعْ َفىامناائزلد ةامد اخي جد امدنااحل جدساإىلا
ائ نىاو وام ا ص اب اائكص سا()113ا،اورو اأبواعبي اعناعم وابناد ند راأ اعمد ابدنا
اخلف ق -ا -ق ائعم اائص قسا"اإذااأعفي اافأغنوا،الد روااعلدي ااائصد قساوإ ا
راحاعلىاأ

اام سامنااإلب ا"ا()114افد ئ ريمرياملحدوظايفاتصدميم ا -ارضدياالاعند اا

اعلىاأ اجيع امس و اائ مليكابنيااألع اق،اإذااألعد اقاأقد راعلدىاايد يالد ا،اورع سان ج امم ائوال نيايفا زاائ وئس .ا
 - 2قوئ اتع ىل:اﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

ﭫ ﭬ ﭭﭼا()115ادئياال ساعلىاأ ايفاامل اتكليص ام ئي افوعاائزل ة،او وا
قوئ اتع ىل:اﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ وإنص ذاادذاااألم افإن اإذاااق ضىايبي ااملصلحسا
ائع مسامز ا اًمناامل افوعاائزل ةااملص وضس،افإ ائوئيااألم اأ ا أتذامناامل اائعصوادا
و واائصض اائزا اعنااحل جسااألصليساو جسامنا عو ائلوئ اتع ىل :ﭽﭵ ﭶ ﭷ

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼا()116اق اابناعب سا -رضياالاعن م ا"اائعصوام ا
صض اأ لك"ا( )117افلوا ا كناذئكا واامللصوداووقفااألم اعن ا ااملل ارااملعنيا
مناائزل ةاو اجيز ار وز ائبليااألم امعفال ايفاقوئ اتع ىل:اﭽﭵ ﭶﭼ( )118اق ا

( )113اجملموع (ـ. )193 /6
( )114األموال (ص  ،178بند رقم ) 1078
( )115سورة البقرة من اآلية رقم .177
( )116سورة األعراف اآلية .199
( )117األموال (ص 593:رقم . )1926
( )118انظر :الكشاف عن حقائق التنزيل ( ، ) 334/2تفسع القرآن العظيم (. )256/1
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ائل ط :ا"ااتصااائعلم ءاعلىاأن اإذاانزئياب ملسلمنيا جسابع اأداءاائزل ةاجيداص
امل اإئي "ا

()119

ا

ا

ولص ئسااملس و ااملعيشياائال اا ن راأ ا حلاايفاواقعن ااملع صد اب لدكاائصدورةاا
ائال لساائيتاتضمن اائل اائك اا .ا
وعلي د اااجيددوزاأ ا بلددىارج د امددناغددريادت د ا -اقلي د اأوال دريري -ا كص د ائ د ا
املس و اائواجداملعيش .اوعلىااجمل معاائ ََّن،اأ ا نظااأمور اتنظيمً ،ا دؤد اإىلا دذ ا
ائن يجسااحمل ومس،اوإاال ار م ًع اااد نائ ،اوفىاذئكا لدو اائ يدو ا

-

-ا"أَّمد ا

أ د اع ص دسا -اق ددس -اأصددبحافددي ااام د ؤاج د عاافل د اب دديامددن ااذمددساالاتب د ركا
وتع ىل"(.)120ا ا
املطلب الثالث :املعاجلة املثالية لكافة املشاكل االقتصادية يف القرآن الكرمي
ع فيااملشكلساااق ص د سابع ماإمك نيدسااملدوارداااق صد د سااحملد ودةا(امل ن قصدسا
ع دة،اأواامل زا ابعض ابنسبسا س بيساأواأق امنا س بيس)،امناتلبيسال فسااا ي جد لا
امل زا ةا.ا ا
وااتظ د ااملشددكلساااق ص د د سابشددك الددبريايفاائبل د ا اامل ل مددساصددن عي اأوايفا
ائبل ا ااخلليجيساائبرتوئيساذالاائ ت اامل تصعاعلىاائصد داائوا د امدناائسدك .ايفا دنيا

( )119اجلامع ألحكام القرآن (. )242/2
( )120أخرجــه اإلمــام أمحــد مســندد ( )4880 482 /8والب ـزار البحــر الزخــار ( )14 /12والا ـرباين
العلــل
املعجــم األوس ـ ( )210 /8واحلــديث إســنادد ــعيف جلهالــة أيب بشــر ،قــال ابـ ُـن أيب حــا
( : )1174ال أعرف ــه ،وق ــال اجل ــر والتع ــديل  :347/9س ـحيل ك ـ ب ــن مع ــني ع ــن أيب بش ــر ال ــذل
كد عن أيب الزاهرية الذل روى عنه أصبف بن زيد ،فقال :ال يء .قال ايفيثمي :رواد أمحد وأبـو يعلـى
والب ـ ـزار والاـ ـرباين األوسـ ـ وفيـ ــه أب ـ ــو بشـ ــر األملـ ــوكي ـ ــعفه ابـ ــن معـ ــني  .مـ ــع الزوائـ ــد :ايفيثمـ ــي-
(.)118 / 4
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تب د وااملشددكلسابشددك اواضددحائ د اغ ئبيددساائسددك ايفاائبل د ا اقليلددسااملددوارد،ااملك ظددسا
ب ئسك اائ اغبنياب اي الكارغااع ماتدوف اااإلمك ندا لاائالزمدساائد اا،او ند اتظ د ا
مشكلساارتص عااأليع ران يجسانلص اائع ضاعدناائفلددا،المد ائلمن جد لااحملليدسا،اأوا
رغااتوف اائع ضامنااملس وردالاولذئكالري ةااحل جساد ،اوئكناارتص عااأليع ر .ا
اأم ايفااإليالماف ملشكلساااق ص د سائيسيالم اقد اائ أمسد ئيو ابأن د اائند رةا،ا
واالم اق اائشيوعيو ا()121بأن اع ماتفوراعالق لاائ وز دعامدعاادك ااإلن د ا،ابد ا
املشكلساااق صد د سايفااإليدالماتكمدنايفااإلنسد ااائدذ ا ظلداانصسد او ظلدااالتد نا
ب تب عايي يسات طئسايفاتوز عاائري وةا ا ش ع االايبح ن اويفالص ا ااإلنسد ائلنعمدسا
بع مااي ال ال ام ايخ االائ ايفا ذ ااألرضاوق ابنياائلد اذئدكا،اقد اتعد ىلا:
ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ ()122اوقدددد اتعدددد ىلا:اﭽ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟﭼا()123وغري دد امدددناال دد لاائددديتا
تع جلااملشكلساااق ص د سامناجذور  .ا
( )121الشيوعية :مصــالح يشــع إىل موعــة أفكــار التنظــيم السياســي واجملتمعــي مبنيــة علــى امللكيــة املشــرتكة
االقتصــادح تــودل حبســأ منظريهــا إلوــاء الابقيــة االجتماعيــة ولتةــع تمعــي يــودل
لوســائل اإلنتــا
النتف ـ ــاء احلاجـ ــة للم ـ ــال .موس ـ ــوعة املص ـ ــالحات االقتصـ ــادية :د /را ـ ــد ال ـ ـرباول (ص، )56:موس ـ ــوعة
املصالحات االقتصادية :د/حسني عمر(ص. )112:
( )122سورة إبراهيم33،32،31:
( )123سورة فصلت10،9:
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ق د اائفددو ايفاتصسددرياقوئ د اتع د ىلاااوَبَ د رَكَافِي َ د اا لددو :اوب د ركايفااألرضا
فجعل ادا مسااخلرياأل ل ااوَ َق َّرَافِي َ اأَ ْقوَاتَ َ ااوق رافي اأقوالاأ ل ااعندىاأرزاق داا
()124

ا

ومع ش ا"ا

وق اائزخمش او َق َّرَافِي اأَقْواَت اأ اق رااألقوالاائيتاخي

ا وث اب دا،ا

وذئكاألن اتع ىلاجع ال ابل ةامعد ن ائندوعا تد امدنااألادي ءااملفلوبدسا،ا دىاأ اأ د ا
ذ اائبل ةاحي جو اإىلااألادي ءااامل وئد ةايفاتلدكاائبلد ةاوبد ئعك ا،افصد را دذاااملعندىا
يببً ائ غبساائند سايفاائ جد رالامدناال سد قااألمدوا ا،اورأ ديامدنالد ا لدو اصدنعسا
ائزراعساواحل اثساألري ااحل
()125

يفااألرضا"

اوائصن عاب لس؛األ اائ ّل اتعد ىلااوضدعااألرزاعاواألقدوالا

ا

وق اائف ابناع اورايفاتصسدري ااوَبَد رَكَاافِي َدااجعد افي د اائولدسا،اوائولدس:ا
اخلددرياائن د فع،اويفااألرضاتددريالالددريريةافي د ارزعااإلنس د اوم اددي ا،اوفي د اائددرتاقا
واحلج رةاواملع د ،اولل اب ل لاواملل ار:اائنص قااحمل وداب ئنوعاأواائكميس،افمعندىا
َ ق َّرَافِي َ اأَ ْقوَاتَ َ اأن اتلداايفااألرضاائلدو اائديتاتنشدأامن دا ااألقدوالاوتلدااأصدو ا
أجند سااألقددوالاوأنواع د امددنااحلدددائلحبددوقا،اوائكددألاوائكمددأة،اوائنددو ائلريمد ر،ا
واحل ارةاائيتا أث اب اتوئ ااحليوا امناائ واقاوائفري،اوم ا وئ امندا ااحلي د اودواقا
()126

ائبح راواألن ر"ا

ا

مم اتل ما ضحاأ االاتع ىلاأودعايفااألرضامنااملخزو ااملع اديامد ات دواز ابد اا
احلي ة،احبيوااا ف ىاج نداعلىاج نداوق اتوص اإىلا ذاااملعنىاائذ اقد ر اائلد ا

( )124جامع البيان ()435 / 21
( )125مفاتيح الةيأ (. )545 / 27
( )126التحرير والتنوير (. )18 / 25
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قب امخسساعش اق ن اغريااملسلمنياوأثب واا ذاايفاتل ر اااملبنيساعلىادرايدساعلميدسااا
علىاأي افك سا.ا ا
املطلب الراب  :التوسط يف االقتصاد بال إفراط أو تفريط يف القرآن الكرمي
ائ واز ايفااإلنص عا عيناائنصلساب ملع و ،ابدالاإفد اطاأواتصد طاو دوامظ د امدنا
مظ اااق ص داائ اا اائذ ا ن را لل ايفاواقعن ااملع ص ،ا يوات ب ىابعضاائ وئدسا
بكري ةام اتنصل ايفاائش والاوامللذالااملمنوعساواملش وعس،اوب لا ذاامظ اامنامظد ا
اجل ندسايفااإلنصد عا،اقد االاتعد ىلا:اﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽﭼ ()127ق اائل ط :ا"اوَاتَّبَعَاائ ِذ نَاظَ َلمُوااأ اأا لوااوعصواامَد اأُتْ َفُدواا
فِيد ِااأ امدنااااد

اب ملد اوائلدذالا،اوإ ريد راذئدكاعلدىاالتد ةا()128اوقد اتعد ىلا:ا

ﭽﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ

()129اات لدددددددددفا

املصس و ايفاتأو ا ذ اال س،افل اائنح س()130ا:اومناأ سنام اقي ايفامعند اأ امدنا
أنصاايفاغرياط عساالاف وااإلي ا ،اومناأمسكاعناط عساالاعزاوج اف وااإلق د را،ا
()131

ومناأنصا،ايفاط عساالاتع ىلاف واائلواما

ا

( )127التحرير والتنوير (. )18 / 25
( )128تفسع القرطيب (. )113 / 9
( )129سورة الفرقان 67 :
( )130أمحد بن حممـد بـن إ اعيـل املـرادل املصـرل ،أبـو جعفـر النحـاس :مفسـر ،أديـأ .مولـدد ووفاتـه مبصـر .زار
العراق واجتمع بعلمائه .وصنف (تفسع القرآن) و (إعرا القرآن) و (انسـن القـرآن ومنسـوخه) و (معـاين
القرآن) تو عام (338ه) ينظر :النجوم الزاهرة (  )300 /3البداية والنهاية ( . )222 /11
( )131تفسع القرطيب ()71 / 13
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واإلي ا :ار وزااحل اائذ ا ل ضي ااإلنصد عاحباسددا د ااملنصدااو د ااملنصداا
عليد ا(،)132اوتلد مامعندىااإليد ا ايفاقوئد اتعد ىلا:اوَااَت ْألُلُو َد اإَيْد َافاا()133اوقوئد ا
تع ىل:اوَااتُسْ َفُوااإَنَّ ُاااُحِدُّاا ْئمُسْ َفِنيَ)134(اواإلق راعكسد ا،اولد اأ د ااجل ليدسا
()135

س فو ايفاائنصلسايفاائلذالاو لو اائسب ءايفااخلم او ممو ااأل س رايفاامليس .ا

ا

ق اائل ط ا"اأدقاائش عافي اأاا ص طااإلنس ا ىا ضيعا ل ا تد اأواعيد ااا
وحنوا ذا،اوأاا ضيااأ ضً او لرتا ىاجييعاائعي او ص طايفاائشح،اواحلسدنايفاذئدكا
واائلوام،اأ اائع ،اوائلوامايفال اوا احبسداعي ئ او ئ ،اوتصساظ اوصدو ا
وجلد اعلدىاائكسددا،اأواضد ا ددذ ااخلصد ا،اوتددريااألمدوراأويد ط ا؛اوددذااتد كا
ريو االااأب ابك اائص ا -رضياالاعن -اأ ا ص عاجبميدعام ئد ا؛األ اذئدكا
ويطابنسبساجل اوصو ايفاائ ن،اومنعاغري امناذئك"ا()136ا دذ اائنصدوااوغري د ا
لددريرياق طعددسابددأ اائ ا د ايفااإلنص د عامددناأظ د اوجددو ااحلكمددسايفات د برياائشددؤو اامل ئيددسا
وااق ص د س،اوأ اائل اائك اا واأص ا ذاااملن ج،او دذ ادعدوةاإىلاإعمد اائلد ا
ائك اايفاخم لفاجواندااحلي ةا ليل ائللوامساوائ ا د .ا

( )132تعري ـ ــف اإلس ـ ـ ـراف ينظ ـ ــر :التحري ـ ــر والتن ـ ــوير ( ، )91 / 19التعريفـ ــات (ص )23 :املعج ـ ــم الوس ـ ــي
()427 /1
( )133سورة النساء.6 :
( )134سورة األنعام.141 :
( )135التحرير والتنوير ()91 / 19
( )136تفسع القرطيب ()71 / 13
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اخلامتة
احلم د الارقاائع د ملني،اوصددالةاويددالم اعلددىات دامتااألنبي د ءاويددي اامل يددلني،ا
وبع :افإ ااان ص رائلل اائك ااإمن ا كو ابإعم اأ ك م ايفاواقعااألمسائيك دادد ا
درجساائسبااوائ دة،اوحيو االابين اوبدنيااألزمد لاائديتاتعصدفابكي ن دا،اتصد ل ا
ئلوئدددد اتعدددد ىلا:اﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭼ()137ا
ﭹﭼ()137ائل اوع االاتع ىلااملؤمننيايفال ب اائعز زاحبد ااألمدااائسد بلساائديتا
تع دد ايددبح ن اوتعدد ىلاب ئصضدد اوائددنعاافنسددييافضددل ا،اوق بلدديانعمدد ابدد جلحودا
وائنك ا ،اوائ مد داوائعصدي ا،افع قب د اب ألزمد لاوائنوا ددا،اائديتا لدياب داافأتديا
علىااألتض اوائي ب افلاات عابني ن اإااو م ،اأواعودااأتض َاإااوأ ق .
ق اتع ىلايفال ب اائعز ز:ا ﭽﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﭼا()138اوق اتع ىل :ﭽﭧ ﭨ ﭩ
ﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ

ﭸﭼا()139اوق اتع ىلايفااأ ااملن فلنياواملن فل ل:

ﭽﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚﭼا()140اويفاال سااألوىلادئي اعلىاأن اامل ات لواام ا
ذل وا اب اف ح اال اعلي ا اأبواق ال اايء امن اائنعا اواخلريال افلم ابف وا اوأا واا

( )137النحل112:
( )138سورة األنعام44 :
( )139سورة األعراف165 :
( )140سورة التوبة 67 :
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وأعجبوااوظنوااأ اذئكاائعف ءااا بي ،اوأن ادا اعلىارض ءاالاعزاوج اأتذ ااالا
ب ساأ ااي أصل ااويف اب ا.

()141

ا

ورو اعلبس ابن اع م  اأ اائن ا اق ا "إذا ارأ ا اال ا عفي اائعب د ام ا
ش ءو اعلى امع صي ا افإمن اذئك ااي را امن ادا ا" اثُاَّ اتَلَ ارَيُو ُ اائل ِ ا ا:ا
ﭽﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ﰉﰊﰋﭼ

ا()142

ا

ويفاتصسددريااملن د رائلشدديخاحمم د اراددي ارض داا"اأ افلم د اأع ضددوااعم د اأنددذر اا
ووعظ ااب اائ ي اوت لواااا اءاب ا ىانسو اأواجعلدو ال ملنسديايفاعد ماااع بد را
وااتعد ظابد اإلصد ار ااعلددىالصد ا،او ددود ااعلددىاتلليد امددناقبلد ا،ابلوند اا
ب حلسن لاا اف حن اعلي اامناأبدواقالد ااديءامدناأندواعايدعساائد زعاورتد ءاائعدي ا
وصحسااألجسد ما،اواألمدناعلدىاائدنص اواألمدوا ا،المد اقد اتعد ىلايفاقدومامويداى:
ﭽﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ)143(.ا ا
ويف ختام هذا البحث ميكن تقرير بعض النتائج اليت ترتبت على إعداده ،منها:
 - 1اأ اا ةااألمسااإليدالميسايفااألتدذابك د قاالاتعد ىلاوإعمد اأ ك مد ايفا
واقعااملسلمني،اوإااأص ب ام اأص ب امناائسلوطاوائرتد .

( )141اجلامع ألحكام القرآن ( )426/6
( )142رواد اإلمــام أمحــد مســندد (  )17311 145/4قــال احملقــق :حــديث حســن ،وهــذا إســناد ــعيف
لضعف ر دين بن سعد ،وابقي رجال اإلسناد اقـات .وهـو عنـد اإلمـام أمحـد الزهـد بـن حنبـل (ص:
 )14رقم(. )63
 ،هبذا اإلسناد .وأخرجه الاربل التفسع (  )195/7من طريق أيب الصلت الشامي .
( )143سورة األعراف.168 :
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 - 2أ ااملن جاائل نيايفات برياادؤو ااحليد ةامدن جام ك مدا ،ا عداال فدساأمدورا
احلكددااواإلدارة،اوأ امد ا رتتددداعليد ا ددوااري بددساائلد نو اائ ااد اائددذ اجيددداأ ا سددودا
وحيكاايفال ازم اومك .
 - 3ائل اائك ااا اتضمن امناأصو اوأ ك ما وامن جا ي ةاويصينساا ةا.
ذااوائبحوا وصياا ا لي :ا
 - 1تصعي ااملن جااإليالميايفاإط رامناائ ا اوائويفيساائيتاتعب ن االاتعد ىلا
ب ا.
 - 2تنميساائدوعياائد ينابأ ميدسااا كد ماإىلااملدن جاائل نديايفاأمدورااحلكداا
واإلدارة.
وأتددرياا:اأيدد االاتعدد ىلاائنصدد ةائ ندد اواان صدد رائل ندد ا،اوأ اجيعلندد امددنا
امل نياب

،ااملن صد نائشد ع ا،اائلد منياعلدىاأمد ا،او تد ادعواند اأ ااحلكداالا

رقاائع ملنيا.ا ا
أهم املصادر واملراج
[ ]1ائل اائك ا.
[ ]2اإليالماوائ واز اااق ص د ابدنياااألفد ادااوائد و ا،اد/حممد اادوقياائصنجد ،ا
مك بسااألالوااملص س،ا1984م.
[ ]3ااإليددالماواملددذا داااق ص د د سااملع ص د ةاد /ويددفالم د اداراائوف د ءائلفب عددسا
وائنش اوائ وز عا.
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[ ]4ائز د :اأبددواعب د االاأمح د ابددناحمم د ابددنا نب د ابددنا ددال ابددناأي د اائشدديب نيا
(امل ددوفى:ا 241ددد)،اائن ا د :اداراائك ددداائعلميددس،ابددريولا–ائبن د ،اائفبعددس:ا
األوىل،ا1420ا دا -ا1999ام.
[ ]5أ كددد ماائلددد :اأمحددد ابددددناعلدددديااملكددددينابددددأبيابكددد اائددد از ااجلصدد د اا
(امل وفى 370د)،اداراإ ي ءاائرتا اائع بىادابريول،اينساائفبعا:ا1405ا د.
[ ]6دوراائسي يساامل ئيسايفا ليااائ نميساااق ص د ساوائ وز عاائع د ائل تو اوائ نميسا
ااج م عيس،اد/اائسي اعفيساعب اائوا :اطاداراائن ضساائع بيس،ا1993ما .ا
[ ]7ااي د يع قايفامع فددسااألصددح ق:اأبددواعم د ا ويددفابددناعب د االابددناعب د اائددوا
ائل ط ا(امل وفى:ا 463د)،ااحمللا:اعلياحمم اائبج و ،اائن ا :ادارااجليد ،ا
بريول،اائفبعس:ااألوىل،ا1412ا دا -ا1992ام.
[ ]8أي اائ بس:اأبوااحلسناعليابناأبياائك ماحمم ابناحمم ابناعب اائك اابدناعبد ا
ائوا اائشيب نيااجلزر ،اعزاائد ناابدنااألثدريا(امل دوفى:ا 630دد)اائن اد :ادارا
ائصك ا–ابريول،اع ماائنش :ا 1409دا -ا1989م،ا
[ ]9ااإلعجد زاواإلجيد زا:أبدوامنصددوراعبد اامللددكاعبد اامللددكابدناحممد ابدناإمس عيد ا
ائريع ئ ا(امل وفى:ا 875د)،امك بساائل ا–اائل ة.
[ ]10األعدددالما:تدددرياائد د ناائزرللدددي،ا(امل دددوفى:ا 1396دددد)اائن اد د :اداراائعلددداا
ئلمال ني،اائفبعس:ااخل مسساعش ةا -اأ را/ام وا2002ام
[ ]11األمددوا :اائل يدداابددنايددالم(امل وفى:ا 224ددد)،ااحمللددا:اتلي د احمم د ا د اس.اا
ائن ا :اداراائصك .ا–ابريول.
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[ ]12ا

ااملعنىاائس اوتنو اائعل ااجل امناتصسرياائك قااجملي :احممد اائفد ا

بناحممد ابدناحممد اائفد ابدناع ادوراائ ونسديا(امل دوفىا:ا 1393دد)ااائن اد ا:ا
ائ اراائ ونسيسائلنش ا-اتون ،اينساائنش :ا1984ا د ا
[ ]13تذل ةااحلص ظ:امش اائ ناأبدواعبد االاحممد ابدناأمحد ابدناعريمد ابدنا اَق ْمد زا
ائذ

ا(امل وفى:ا 748دد)ائن ا :اداراائك دداائعلميدسابدريولا-ئبند ،اائفبعدس:ا

األوىل،ا 1419د-ا1998م .ا
[ ]14تصسرياائل اائعظياا(ابنالريري):اأبواائص اءاإمس عي ابدناعمد ابدنالدريرياائل اديا
(امل وفىا:ا 774د)،ااحمللدا:احممد ا سدنيامشد اائد ن،اائن اد :اداراائك ددا
ائعلميس،امنشورالاحمم اعليابيضو ا-ابريول،اائفبعس:ااألوىلا-ا1419ا د.
[ ]15تصسددريااملند را:ائشدديخاحممد اراددي ارضد ا(امل ددوفىا:ا 1354ددد)-اائن اد :ااديئددسا
املص ساائع مسائلك ق،اينساائنش :ا1990م.
[ ]16ج معاائبي ايفاتأو اائل :احمم ابناج ابنا ز ابدنالدريريابدناغ ئدداالملدياا
(امل ددوفىا:ا 310ددد)،اائن ادد :اداراائللددا،اائدد اراائشدد ميسا-ادمشدداابددريول،ا
ائفبعس:ااألوىلا-ا 1412د.
[ ]17اجل معاائصحيحا:حمم ابناإمس عي اأبدواعبد االاائبخد ر (امل وفىا:ا 256دد)،ا
داراابنالريري،ابريول،اائفبعساائري ئريس،ا1407ا-ا1987م.
[ ]18يدددرياأعدددالماائندددبالء:امشد د اائد د ناأبدددواعبد د االاحممد د اائدددذ

ا(امل دددوفىا:ا

 748ددد)احمللاا:ارموعددسامددنااحملللددنيابإا د ا اائشدديخااددعيدااألرن د ؤوط،ا،ا
مؤيسساائ ي ئس،اائفبعسا:اائري ئريس،ا1405ا دا/ا1985ام.
[ ]19طبل لااملصس ناائعش ن:ا عب اائد محنابدناأبديابكد ،اجدال اائد ناائسديوطيا
(امل وفى:ا 911د)،اائن ا :امك بساو بسا-اائل ة،اائفبعس:ااألوىل،ا 1396د .ا
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[ ]20اج ةاائنوراائزليسايفاطبل لاامل ئكيس:احمم ابناحمم ابناعم ابناعلياابدنايد ا
خملددو ا(امل ددوفى:ا 1360ددد)اائن ادد :اداراائك ددداائعلميددس،ائبندد ا،اائفبعددس:ا
األوىل،ا1424ا دا-ا2003ام ا
[ ]21ني اااب

اب ف زاائ ب :اأمح اب ب ابناأمح ابناائصلي ااحل اائسوداني،اأبدوا

ائعب سا(امل وفى:ا1036ا د)،اائن ا :اداراائك تد،اط ابل ا–ائيبي .
[ ]22اجل د معاأل ك د ماائل د ا:اأبددواعب د االاحمم د ابددناأمح د ابددناأبدديابك د ابددناف د حا
األنص ر ااخلزرجيامش اائ ناائل ط ا(امل وفى:ا 671دد)ا-ا ليدا:اأمحد ا
ائودونددياوإبد ا يااأطصددي ،اائن اد :اداراائك دددااملصد سا-اائلد ة،اائفبعددس:ا
ائري نيس،ا 1384د.
[ ]23احلسبسايفااإليالم:اتلياائ ناأبواائعب ساأمح ابناعب ااحللياابدناعبد اائسدالما
بناعب االابناأبياائل ياابناحمم ابناتيميسااحل انيااحلنبليا(امل وفى:ا 728د)،ا
ائن ا :اداراائك داائعلميس،اائفبعس:ااألوىل.
[ ]24اينناائرتمذ ا:أبواعيسىاحمم ابناعيسىاائرتمذ ا(امل وفى:ا 279د)،ا ليا:ا
بش راعوادامع و ،اداراائ قااإليالميابريول.اائفبعس:اائري نيس،ا1395ا ددا-ا
1975م.
[ ]25ائسي يساائش عيسا:ائشيخاعب اائو قاتال ا.دارااألنص ر،اائل ةا1983.م.
[ ]26ائسََي يِدديَّساائشَّ د ْعيسابددنياائ اعددياوائ عايددسا:اتلددياائ د ناأبددواائعب د ساأمح د ابددنا
عب احللياابناعب اائسالمابناعب االابناأبياائل ياابدناحممد ابدناتيميدسااحل انديا
احلنبلددياائ مشددلي(امل وفى:ا 728ددد)،اوزارةاائشددئو ااإليددالميسا-اائسددعود س-
ت ر خاائنش ا:ا 1418د .ا
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[ ]27صحيحامسلا:امسلاابنااحلج اائنيس بور ا(امل وفى:ا 261د)،اائن اد ا:ادارا
إ ي ءاائرتا اائع بيا–ابريول،ا لياا:احمم افؤاداعب اائب قي1980.م .ا
[ ]28عن سااملسلمنيابدإب ازاوجدو ااإلعجد زايفاائلد اائكد ا،اد/ا سدناعبد اائص د حا
أمح ،اائن ا :ارمعاامللكاف ائفب عسااملصحفاائش ف.
[ ]29يفاظددال اائل د :اايددي اقفددداإب د ا ياا سددنياائش د ربي(امل وفى:ا 1385دد)،ا
ائن ا :اداراائش وعا-ابريول-اائل ة،اائفبعس:اائس بعساعش ا-ا 1412د.ا ا
[ ]30ائل موسااحمليط:ار اائ ناحمم ابنا علوقاائصريوزا بد دا ا(امل دوفىايدنسا:ا817ا
د) ليا:امك دا ليدااائدرتا ايفامؤيسدساائ يد ئسا،اائن اد :امؤيسدساائ يد ئسا
ئلفب عددساوائنشدد اوائ وز ددع،ابددريولا-ائبندد ،اائفبعددس:اائري منددس،ا1426ا دددا-ا
2005م .ا
[ ]31ائكش اعنا ل ااغوامضاائ نز :املؤئف:اأبواائل يدااحممدودابدناعمد وابدنا
أمح ،اائزخمش (امل وفى:ا 538دد)،اائن اد :اداراائك د قاائع بديا-ابدريول،ا
ائفبعس:اائري ئريسا-ا1407ا د.
[ ]32ااجل حاوائ ع

:أبواحمم اعب اائ محنابناحمم ابناإدر ابنااملندذرااائ ميمدي،ا

احلنظلي ،اائ از اابدنااأبدياا د متاا(امل دوفىا:ا 327ددا)ائن اد ا:اطبعدساارلد اادا د ةاا
املع د ر اائعريم نيددسا-احبي د را ب د داائ د لنا-اادن د ،اداراإ ي د ءاائددرتا اائع بدديا-ا
بريول،اائفبعس:ااألوىل،ا1271ا دا1952ام.
[ ]33ائنجوماائزا د ةاايفاملدوكاامصد ااوائلد ة:اا ويدفاابدناات د اابد د اابدنااعبد ااالا
ائظ

ااحلنصي،اأبوااحمل ين،ا

اائ نا(امل وفى:ا 874د)،اائن اد ا:اوزارةا

ائريل فساواإلرا داائلومي،اداراائك د،امص .
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[ ]34ميزا اااع ا ايفانلد ااائ جد :اامشد ااائد نااأبدوااعبد ااالاحممد اابدنااأمحد اابدناا
عريم د ابددناقَ ْم د زاائددذ

ا(امل ددوفى:ا 748ددد) ليددا:اعلددياحمم د اائبج د و ،ا

ائن ا :ادارااملع فسائلفب عساوائنش ،ابريولا-ائبن ،اائفبعس:ااألوىل،ا 1382دا
ا1963ام.[ ]35ليددسااألوئيد ءاوطبلد لااألصددصي ء:اأبددوانعدديااأمحد ابددناعبد االابددناأمحد ابددنا
إيح عابنامويىابدناام د ا اااألصدب نياا(امل دوفىا:ا 430ددا)ائن اد ا:اائسدع دةا،ا
 1394دا-ا1974م.
[ ]36وفي لااألعي اوأنب ءاأبن ءاائزم :اأبواائعب سامش اائ ناأمحد اابدنااحممد اابدناا
إبد ا ياابددناأبدديابكد اابددناتلكد ا(امل ددوفى:ا 681ددد)ااحمللددا:اإ سد اعبد س،ا
ائن ا :اداراص درا-ابريول،اطبعسا1994م.
[ ]37املبسددوطا:احممد ابددناأمحد ابددناأبدديايد امشد ااأل مددساائس تسدديا(امل ددوفى:ا
 483ددددد)،اطبعددددسادارااملع فددددسا-ابددددريول،اائفبعددددس:ابدد د و اطبعددددس،اتدد د ر خا
ائنش  1414:دا-ا1993م.
[ ]38رمعاائزوا اومنبعاائصوا :اأبوااحلسنانوراائ ناعليابناأبديابكد ابدنايدليم ا
اديريمدديا(امل ددوفى:ا 807ددد)ااحمللددا:ا س د ماائ د ناائل يددي،اائن ا د :امك بددسا
ائل يي،اائل ة،ا:ا 1414د،ا1994ام .ا
[ ]39اجملموعاا حاامل ذق:اأبوازل احميياائد ناحييدىابدنااد

اائندوو ا(امل دوفى:ا

 676د)،اداراائصك .
[ ]40احملص ا"او واحمص اأفكد راامل لد منياوامل دأت نامدنااحلكمد ءاواملد كلمنيا"ا:أبدواا
عب االاحمم ابناعم ابنا سنيافخد اائد ناائد از ا(اامل دوفى:اا606ا دد)اتلد اا
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و ليا،ادل دورا/ا سدنياأتد ،امك بدساائدرتا ا -اائلد ةا -اائفبعدسااألوىل.ا
(1148اما-ا1209ام) ا
[ ]41مسن اأبواعب االاأمح ابناحمم ابنا نب ابنا ال ابناأيد اائشديب نيا(امل دوفى:ا
 241د)احمللا:ااعيدااألرنؤوطاو ت و ،اائن ا :امؤيسساائ ي ئس،اائفبعدس:ا
األوىل،ا1421ا دا-ا2001ام ا
[ ]42املسن اائصحيحااملخ صد ابنلد اائعد اعدناائعد اإاىلاريدو االاصدالىاالاعليد ا
ويلا :امسدلاابدنااحلجد اأبدوااحلسدناائنيسد بور ا(امل دوفى:ا 261دد)اااحمللدا:ا
حمم افؤاداعب اائب قي،اائن ا :اداراإ ي ءاائرتا اائع بيا-ابريول.
[ ]43مع اائ نز :اأبواحمم ااحلسنيابنامسعوداائب و ا:ا لل اوت اأ د ري احمم ا
عب االاائنم او ت و ،اائن ا ا:اداراطيبدسائلنشد اوائ وز دع،اائفبعدسا:اائ ابعدس،ا
1417ا دا-ا1997م .ا
[ ]44معجزةاائل :اائشيخاحمم ام وئياائشع او ،امفبعساأتب راائيوم،ا2005م.
[ ]45مص تيحاائ يدا(ائ صسرياائكبري):اأبواعب االاحمم ابناعم ابنااحلسنابدنااحلاسدنيا
ائ يمددياائ د از ااملللدددابصخ د اائ د ناائ د از اتفيددداائ د ا(امل ددوفى:ا 606ددد)ا
ائن ا :اداراإ ي ءاائرتا اائع بيا–ابريول،اائفبعس:اائري ئريسا-ا1420ا د .ا
[ ]46املص د دالايفاغ ددداائل د :ااأبددواائل يدداااحلسددنيابددناحمم د ااملع د و اب ئ اغدددا
األصددص نىا(امل ددوفى:ا 502ددد)،اائن ا د :اداراائللددا،اائ د اراائش د ميسا-ادمشدداا
بريول،اائفبعس:ااألوىلا-ا1412ا د.
[ ]47ملددد د اد.اعمددد د اعبددد د اائكددد د يف:اhttp://www.al-eman.comاموقدددددعاائكرتونددد دياا
 1436/5/22د.
ا
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دااإليالمياhttp://www.isegs.com:

[ ]49نظ مااحلكاايفااإليالم:اد/.احمم ا ويفامويى،اطاداراائك تدداائع بديامصد ا
1973م.
[ ]50ائ ع ص لاائصل يس:احمم اعمياااإل س ااجمل د اائدوليتا،اائن اد :اداراائك ددا
ائعلميس،اائفبعس:ااألوىل،ا 1424دا2003-م
[ ]51ئس اائع ق:احمم ابنامك مابدناعلدىا،اأبدواائصضد ا،ا د اائد ناابدنامنظدورا
األنصد د ر اائ و صعدددىااإلف لددديا(امل دددوفى:ا 711دددد)،اائن اد د :اداراصد د درا-ا
بريول،اائفبعس:اائري ئريسا1414-ا د .ا
[ ]52مويددوعسااملصددفلح لاااق ص د د س:ااد/اراا د اائددواو ا،اطبعددسامك بددساائن ضددسا
املص س،اائفبعسااألوىلا1987م.
[ ]53مويوعسااملصفلح لاااق ص د س:اد /سنياعم ،اداراائصك اائع بي،اائلد ةا،ا
1998م.
[ ]54ائنَّ ْظاُااملُسَْ ْعذَقُافِياتصْسِرياغ ددِاأ ْئصَد ظِاامل َدذرقِا:احممد ابدناأمحد ابدناحممد ابدنا
يليم ،اائن ا :ااملك بساائ ج ر س،امكسااملك مس.اع ماائنش :ا1988ام.
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Approach the Qur'an in the Management of the Governance Pillars and the
Economy
Dr. Mohamed bin Ahmed bin Abdullah bin Maeet
Assistant Professor of Theology Department
College of Sharia and Fundamentals of Religion
Abstract. The Holy Quran is considered a way of life ،the ship survived ،and the law in an integrated arts
governance .as a completion for the benefit of my research it was divided into 2 sections ،preface and the
finale:
In the first part ،I approach the Qur'an revealed in the management of the pillars of good governance
as follows:
1- Access to justice in accordance with the brought by the Koran principles based on the source of
security ،safety and stability of the public sources.
2-The ruling with Shura as a fundamental pillar of good governance ،and the manifestation of the
sovereignty of the law of God and the realization of the purposes of sharia .
3- Equality between individual parish fundamental safeguard to ensure sensible governments.
4= Balance the relationship between the ruler and the ruled would ensure accountability and
transparency in governance and administration that are the most important elements governments in the
adult contemporary reality.
In the second section the approach the Qur'an revealed in the management of the pillars of the
economy and Rashid summed up as follows:
1-Social Justice as a basic guarantee of guarantees good governance.
2-Ensure sufficiency through Zakat ،as mentioned by the text in the Koran achieve decent standard
of living for every citizen.
3- Ideal treatment for all economic problems through economic approach in the Koran ،in order to
ensure the overall stability.
4- mediate in the economy without excess or negligence as stated in the Koran is the basis for
achieving the overall balance of the year for the economy ،and adjust the behavior of private economic
activity.

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)11العدد ( ،)1ص ص ( 157-115حمرم 1439هـ/سبتمرب 2017م)

(أل) التعريف الدالة على الكمال وأثرها يف تفسري القرآن الكرمي
"دراسة أتصيلية نقدية"
د .حامت جالل التميمي

أستاذ مشارك يف التفسري وعلوم القرآن ،كلية القرآن والدراسات اإلسالمية
جامعة القدس ،فلسطني
ععرأ ــع ــو مـ ـ أ ـوا (أل) التعرأ ــعه وه ـ (أل) الدال ــة عل ــف
ملخص ص البحص ص  .تش ــتمذ ه ــرا الدراس ــة عل ــف التـ م
الكمــال ،وبابــات هــرا ا عــخ لــا م ـ اــالل صــوص علمــاع الل ــة العر يــة ،وعلمــاع التفســري ،وأ ــر ا فس ـرأ الــرأ
َوظعفوا هرا ا عخ م معاين (أل) التعرأـع يف تَـ مفسـري المق مـرآن الم َكـرمي ،مـ عـرمن ذـاذن مـ أ ـوال ا فسـرأ  ،وم ا شـة
ما الوا أتأيداً أو قداً ،ومدى بأراد ا فسرأ لرا ا عـخ يف تفاسـريهم ،وا رجتـات الـج أـاجه اـا هـرا ا عـخ علـف
غريا ،وا رجتات الج أاجه اا غريا عليه.
الكلمات املفتاحية :القرآن الكرمي ،ال التعرأع ،تفسري ،الكمال ،االست راق.
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مقدمة
احلمددهلل ا ايددنز عد ع دهددل داددهللمل ايل د ع جا  ،ددف يددل دة د ج

ددف اي د

ج

ايس م دهل من رسهل اا يه ملني ههللايدً ج ج د ىدهل اا دهودل جدهدل صيدل جىد ال
جسهم تسهوم كثريا.
جب هلل ....إن حلججف امل عي دجرا مهم هللا يف تفسري ايقجصن ايلجيم جهل تدثريري
ز ايدنك كج احللدو كم
آ صيدً مدن ص ك
ف امل ندل جاي فسد ُري ا ا ِّستدج ي
ب يغ يف م عول؛ لثريا م خي ه ُ
ج ق ألحهللِ م عي حجفٍ من حججفِ امل عي جا ا ِّستجآي ج قَ م نلً صخدجَ يه دجفِ اتِدل
ف امل عي
إعه ت طي م نلً صخجَ مغ يجا يهم نل األجع .جمن هن كثُج اه م ُم اي هم ِء حبجج ِ
جتةظوفِه يف تفسريك ايقجصنك ايلجيمك.
جمددن حددججف امل د عي ايددري هل د تدثريري كدداري ددهللا يف اي فسددري ججردآ يف ايقددجصن
ايلجيم مجاآ كثري ( ع) اي جيف جهي عةاع دهللَّ كم سوثتي بو عُل يف ايا ثِ ان شد ء
ااِّ ت ىل .جمن تهك امل عي م نلً َكَجَملُ كثري من هفك اي فسدريك جايهغدًِ؛ جهدة ُدي ُء ( ع)
مب نل يههللاليً دهدل ايلمد ع ايلمد ع .ةعدا اخ ود رز دهدل هدنا املةلدة كع يهل بد ًِ ودل
ا ت ىل اي ةنَ جاي ة و َق جايسهللادَ.
ج سثع ا َ
أسباب اختيار املوضوع
 - 1ايجغاًِّ يف لاط م عي دجاآ اي فسري د مً ج( ع) اي جيف خ ىً.
 - 2ايجغاًِّ يف دمف دراس ًٍ مُ َقَّ َقًٍ حةع ( ع) اي جيف ايهللايً دهل ايلم ع يف
ايقجصن ايلجيم.
 - 3دهللمُ ج ة ِد دراسًٍ مس قه ًٍ يف هنا املةلةع.
أهداف الدراسة:
 - 1لاط م عي ( ع) اي جيف جاي موو بونه .
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 - 2ايةعةف دهل األغجاض ايا غوً يد( ع) ايهللَّايًَّ دهل ايلم ع.
 - 3من عشً عةاع املفسجين يف ( ع) ايهللايً دهل ايلم ع.
أمهية الدراسة:
َ - 1عَّ َه األجىل –حبسب دهم ايا حث  -ايري تن جيت هنا املةلةع.
َ - 2نَّ ايقةعَ حبمف ( ع) دهل ايلم ع ج دهللم ايقةع بل يرتتب دهول صري ر يف
ز ايقجصن ايلجيم.
تفسري ب ض ص ك
 - 3عه دمهت دهل لاط م ي هق بد( ع) ايهللايً دهل ايلم ع يف ايقجصن
ايلجيم.
حدود الدراسة:
هنمل ايهللراسًِّ حمهللجد بهللراسًِ ( ع) ايهللَّايًَّ دهل ايلم ع يف ايسو ع آ ايقجصعوً
ج ريجه يف تفسري ايقجصن ايلجيم.
الدراسات السابقة:
ا َي ِقفِ ايَا حِثُ دَهَل ِدرَا َسًٍ َىَّهَتي َمةيلُةعَ ( ع) اي جيف ايهللايً دهل ايلم ع
ج اي هميت.
ب املنه ك
حبس ِ
منهجية البح :
اتاا ايا حثُ املنهجَ االس قجائيَّ؛ حوث ع م ب س قجاءِ املةالا ايري

كج

ب
املفسججن وه ( ع) ايهللَّايًَّ دهل ايلم ع يف تف سريهم يهقجصن ايلجيم من خ ع ك ِ
اي فسريك امل هللاجيًِ املطاةدًِ جاس خجاجك ط ئفًٍ من بجز املةالاك ايري كج املفسججن وه
هنا امل نل من م عي ( ع) .جَاتَّاَاَ ايا حثُ ي

املنهجَ ايةىفيَّ؛ ج يك ِب ِنكْ كج م ي هَّ ُق

ب ملةالاك ايري تَ َهللَّثَ وه املفسججن دن ( ع) ايهللَّايًَّ دهل ايلم ع جمن عش ه تثيوهللا ج
خم يفً.
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جعهلل

ءَ هنا ايا ثُ يف مقهللمًٍ جمتهوهلل ج رب ً ما حثَ جخ متًٍ ج يك دَهَل

اين ة اآلتي:
آ ايا ثِ.
ض دبوَّ ِ
املقهللمً :ج وه اس جا ُ
متهوهلل  :م عي ( ع) دنهلل دهم ء ايهغً.
املا ث األجعُ :يءُ ( ع) دايً دهل ايلم ع دنهلل دهم ء ايهغً جاخ ف
دا راتهم وه .
املا ث ايدث عيُ :يءُ ( ع) دايً دهل ايلم ع دنهلل دهم ء اي فسري جت ارياتهم
دنه .
املا ث ايث يث :من ج من عةاع املفسجين يف تفسري ( ع) ايهللَّايًَّ دهل ايلم ع ما
من عش ه .
املا ث ايجابا :اخل ف يف داليً ( ع) بني املةىةيوً جايلم ع جمج

آ كف

منهم .
اخل متً :ج وه همُّ اينََ ئِجك.
جاا املة ق جاهل دز اىل سةاء ايساوف
متهيد  :معاين (أل) عند علماء اللغة
كج هف ايهغً يد«اع» دهلل م نٍ شهجه (:)1
األول :أن تكصصون ا صال موصصصو ل مب ندددل «ايدددنز» ج«ايدددري» جحنةهمدد جهدددي

ايهللاخهددددً دهددددل عدد د ء ايفدد د دهني جاملف ددددةيني؛ حنددددة﴿ :ﮢﮣﮤ﴾
[األح اع ]35 :اآليًَ ﴿ﭑﭒ﴾ [اي ةبً ]112 :اآليًَ.
( )1أ ظر :اجلخ الداين ص .192 :م ين اللبيب ص .76 – 72 :اإلتقان  .186 -185/2الكليات ص.165 :
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الثاين :أن تكون حرف تعريف ،يفيد العهد.
جهي ري ريً عس م:
 - 1العهصصد ال ص ر ؛ ج يددك بددثن يددنكج اسددم منلددجا ريددم ي د د كددجمل م ج د
بدددد«اع» حندددة﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛﯝﯞﯟ﴾ [امل مدددف]16 15 :

﴿ﮱ

ﯓﯔﯕ ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ﴾ [اينةر.]35 :
 - 2العهصد الص هي؛ بددثن يلددةن االسددم امل دجف بددد«اع» مجكددةزا يف ايددنهن ال
ين ددجف ايددنهن اىل سددةامل حنددة﴿ :ﮰﮱﯓﯔ﴾ [اي ةبددً]40 :

﴿ﮔ ﮕ

ﮖﮗ﴾ [ايف ح.]18 :
 - 3العهصد اضوصور ؛ بددثن يلددةن االسددم ايدنز دخهددت دهوددل «اع» ح لددجا
حنددة﴿ :ﭻﭼﭽﭾ﴾ [امل ئددهلل  ]3 :كثعددل عوددف :ايوددةم احل لددج؛ جهددة يددةم
دج ً.
الثال  :أن تكون حرف تعريف ،يفيد اجلنسية.
جهي ري ريً عس م:
 - 1ن تلدددددةن سص صصتغراا أا ص صراد اجلص صصن ؛ كقةيدددددل ت

دددد ىل﴿ :ﭥﭦ

ﭧ﴾ [اينس ء .]28 :جلد بطه ن ي دح حهدةع «كدف» حمهده دهدل هدً احلقوقدً؛
ِّف اعس نٍ ل وف ي ح يك؛ دهل هً احلقوقً.
إعل ية عوف :جخُهِقَ ك ُّ
 - 2أن تكصصون سصصتغراا خ صصار

األا صراد كقددةهلم :ن عددت ايج ددف دهمدد ن.

ف
ِّف ر د ٍ
ج ز؛ َإعل يَة عوف :نَعيت ك ُّ
ل بِطه َن يَ ح حُهِّةع «كفُّ» حمه َه دهل ِهًَ ايْم َ
جَ َ
َح َيِك؛ دهل ِهًَ ا ْيمَُا يغًَ .جهنا اينةع هة اينز يهللجر حةيل هنا ايا ث.
دهم ن ي َّ
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 - 3أن تكون لتعريف املاهية واضقيقة واجلصن ؛ جهدي ايدري ال فهفهد «كدف»
ال حقوقدددً جال ُد د زا؛ حندددة﴿ :ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ﴾ [األعاود د ء ]30 :دددد( ع)
اي جيف هن تةلح م هوً امل د ايري خهق منه اإلعس ن جحقوق ه .
معىن مع املعاين السابقة.
الرابع :أن تكون زاردةل وهي تفيد أ َّ ل
جهي عةد ن:
 - 1الزمدددً ال تنفدددك ددددن ايلهمدددً جال تف رعهدد ؛ مثدددف «اع» يف« :ايدددنز»
ج«ايري» جبقوً املةىةالآ.
 - 2غري الزمدً مثدف «اع» يف« :احلد رث» ج«اي اد » ج«اي د

» دد«اع»

ح األىف يف تهك األع ء.
هن ال تفوهلل اي جيف؛ جيلنه دخهت من ف َيمي ك
املبح األول :جميءُ (أل) دالةل على الكمال عند علماء اللغة،
واختالف عباراهتم ايها

ج ول مطها ن:
املطلب األول :جميءُ (أل) دالةل على الكمال عند علماء اللغة

يظهج جب ء ملن يقف دهل ك ب هف ايهغً ن ُيءَ ( ع) مب نل ايلم ع عدهلل َكَدجَ ُمل

كثري من هف ايهغً.
جمن بجز اينين َع ُّةا دهل هدنا امل ندل يدد( ع) :امد مُ اين دة جايهغدً سدواةيل (آ
كدف ايج دف جمدجرآ ب يج دف
180ﻫ ) ع ع يف ايل ع :نجمن اي دفً :عدت ايج دف ُّ
كفت ايج ف .إن عهت :هنا داهلل اا كفُّ ايج ف ج هنا خدة كدفُّ ايج دف هدو يف
احلِّسن ك أليف جاي م؛ ألعك امن ردآ بهنا ايل م هنا ايج دف املاد يغ يف ايلمد عن(.)2
( )2الكتاب لسيبوأه .12/2
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جابدنُ م يدكٍ (آ  672ﻫ) عد ع يف (شددجا ايل وددً ايشد وً) :نجعددهلل اسد مهةا ا نسددوً
ُد زًا يف ايهللاليددً دهددل ايلمد ع مددهللح ج مد ؛ حنددة :نع ددم ايج دفُ زيددهلل جبد

ف
ايج د ُ

املددجادز (آ  749ﻫ) يف ا نددل ايددهللاعي :نجهددي ايددري تددجد يشددمةع
ُّ
دمددججن( .)3جعدد ع
خ ئص ا ن

دهل ساوف املا يغً .حندة :عدت ايج دف دهمد ؛ ز :ايل مدف يف هدنمل
()4

اي فً .جيق ع هل  :ايري يهلم عن

ع ع ابنُ هش مٍ (آ 761ﻫ) يف جلح املس يك:

ن ج عجن هة بد( ع) ايهللايً دهل ايلم ع حندة :ن عدت ايج دف دهمد ن( .)5جاألمشدةعيُّ (آ
 900ﻫ) يف شددجا األيفوددً( .)6جايشددو ُ خ يددهلل األزهددجزُّ (آ  905ﻫ) جعجرهدد تقجيددجا
حسن ج جلح ن ل بطه ن ي ح جلا (كدف) مل عهد دهدل سداوف ا د ز؛ يشدمةع
خ ئص ا ن

ما يغً حنة :ن عت ايج ف دهم ن إعل ية عوف :ن عتَ كفُّ َر ُفٍ دِهْمد ن

َي َحَّ دهل هً ا ز؛ دهل م نل عَّك ا ما وك م ا رتق يف غدري مدن ايج د ع مدن
هدددً كم يدددك يف اي هدددم جال اد دددهللاد ب هدددم غدددري ؛ يق دددةرمل ددددن رتادددً ايلمدد ع(.)7
جايسوةطيُّ (آ  911ﻫ) يف (هما اهلةاما) جزاد بثعه تفوهلل املا يغ ًَ يف املهللاك ج اينمت(.)8
جاياغددهللادزُّ (آ 1093ﻫ) يف (خ اعددً األدع)( .)9جاي َّدداَّ نُ (آ  1206ﻫ) يف ح شددو ل
ح َه شَدجيح ُم َف َّد ؛ ثجلدح َّن اسد غجاعه خل د ئص
دهل (شجا األمشدةعي) جشَد َج َ
جاد ا ن ُ زًا هة دهل ساوف االس ر ؛ بثن شُاتهت مجود ُا اخل د ئص يف عدةهلم:
( )3شرح الكافية الشافية .323/1
( )4اجلخ الداين ص .194 :و ال حنو ذلك يف :توضيه ا قاصد وا سالك .463/1
( )5أوض ــه ا س ــالك  .181/1وأ ظ ــر :ش ــرح ش ــرور ال ــرهب ص .195 :ش ــرح ط ــر ال ــدى ص .113 :م ــين
اللبيب ص.73 :
( )6شرح األمشوين أللفية ا مالك .9/2 ،168/1
( )7شرح التصرأه علف التوضيه .181/1
( )8مه الوام يف شرح مج اجلوام .310/1
( )9ازا ة األدب .487/5 ،486/5 ،448/4
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ن عت ايج ف دهم ن جبموا ايج ع جب ما ايشمةع يف (كف) جاس مف ايهفظ املةلةع
موا ايج ع جهة ايج ف بد( ع) االس غجاعوً يف مجوا اخل د ئص .و مدف امد دهدل
املا يغً ج دهل تقهلليج م ف؛ ز :ما كفَّ خ و ًٍ( .)10ج بدة اياقد ء ايلفدةزُّ (آ
 1094ﻫ)(.)11
املطلب الثاين :عبارات علماء اللغة يف التعبري عن ه ا املعىن من معاين (أل) ،ومناقشتها
ج ول جد ن:
الفرع األول :عبارات علماء اللغة يف التعبري عن ه ا املعىن من معاين (أل)
ف ايهغد ًِ يف اي دا كري ددن هدنا ايندة كع مدن ( ع)؛ اَّدججا دنهد
آ هد ك
اخ هفت دا را ُ
ض ومد يدثتي بو عهد جمن عشد ه جىدةال اىل
ع مدن ب د ٍ
ب ارياآ دهلل ب ُده يقد ُج ُ
األر ح منه جهي:
 عه ايري تهللع دهل (الكمال) .كجمل اب ُن م يكٍ جاملجادزُّ جابن هش مٍ جخ يهلل
األزهجزُّ جايسوةطيُّ جاي َّاَّ نُ(.)12
 عه ايري تهللع دهل (مشول خ ار

اجلن ) كجمل املجادزُّ جاب ُن هش مٍ(.)13

 عهد د ايدددري تدددهللع دهدددل (اس صصتغراا خ صصار

اجل صصن ) كدددجمل ابددد ُن هشددد مٍ

جاألمشةعيُّ جخ يهلل األزهجزُّ جايغ يوينُّ(.)14

( )10حاشية الصبان علف شرح األمشوين .262/1
( )11الكليات ص.166 :
( )12شــرح الكافيــة الشــافية  .323/1اجلــخ الــداين ص .194 :أوضــه ا ســالك  .259/2شــرح التص ـرأه علــف
التوضيه  .583/1مه الوام  .299/2حاشية الصبان .258/2
( )13اجلخ الداين ص .194 :أوضه ا سالك .181/1
( )14شــرح ش ـرور الــرهب ص .195 :شــرح األمشــوين  .168/1شــرح التص ـرأه علــف التوضــيه  .181/1جــام
الدروس العر ية .148/1
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األاراد) .كجمل اب ُن هش مٍ جايسوةطيُّ

جاي َل َفةكزُّ جايَّ َه َعةكزُّ(.)15
 عه ايري تهللع دهل (استغراا صفات األاراد) .كجمل اب ُن هش مٍ جايلفةزُّ(.)16
الفرع الثاين  :مناقشة أقوال علماء اللغة والراجح منها
وايه أربع مسارل:

املسألة األوىل :مناقشة القول أبهنا اليت تدل على الكمال:
سَّج اينين هاةا اىل هنا ايقةع ايلمد َع بثعدل بهدة ُا ايغ يدًِ يف ايشديءِ؛ كقدةهلم:
( عت ايج ف دهم ) .دهل م نل :عدت كِّدفُّ ايج د عك مدن ع حودً اي هدم ج عدت مبنيد ي هم
مجو من هدنمل اين حودً؛ ثعدت دوط بهدنمل اي دفً اح طدً شد مهً ا ت هودث اال يهج د ع
كههم ُ م ني(.)17
ك ن يددك يلددةن امد دهددل سدداوف املددهللا جامد دهددل سدداوف
جعددهلل كددج ابدنُ م يد ٍ
اينمت( .)18جُيءُ ( ع) مب نل ايلم ع يف م جكض املهللاك جالح جال اشل عَ ول .جيلن عهلل
()19

ف ُوُه كدنيك يف م دجكض ايدنمت؛ ا كودف يةىدف األمدج املدنمةم؛ كد يلفج
ُي يش ِل ُ
()20

جايظهم

ب يلم ع؟

( )15م ــين اللبيــب ص .73 :مه ـ الوام ـ  .310/1الكليــات ص .166 :كشــاص اصــطالحات الف ــون والعلــوم
.1588/2
( )16شرح طر ال دى ص .112 :الكليات ص.166 :
( )17ال تو الوايف .427 -426/1
( )18شرح الكافية الشافية  .323/1وأ ظر :مه الوام .310/1
( )19كقــول الزيش ــرس يف تفس ــري ول ــه تع ــا ﴿ :ﮈ ﮉﮊ ﮋ﴾ [ال س ــاع" :]151 :أس :ه ــم الك ــاملون يف
الكفر"([ .)19الكشاص .]583/1

( )20كقـول الـرا س يف تفسـري ولـه تعـا ﴿ :ﮟ ﮠﮡ﴾ [البقـر" :]254 ::أس :هـم الكـاملون يف الظلــم،
البال ون ا بلغ العظيم فيه" [مفاتيه ال يب .]532/6
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جا ةاعُ دن هنا اإلشل ع :ن ايلم ع هن مس مف مب ن مل ايهغةزت؛ جهة بهدة ُا
ايغ يًِ يف ايشيءِ كم تقهللم جيدو مسد م مب ند مل االىدط حيت؛ جهدة :االع هد ءُ ِدي
ايْف ف اىل عِهَ يًَ ايَّم مك(.)21
جدهول هنا اي اريُ ال اشل عَ ول بف هة من كثج اي ارياآ شُوةد كم سوثتي
دنهلل دهم ء اي فسري.

(مشول خ ار ِ ا ججلِجن ِ ).
املسألة الثانية :مناقشة القول أبهنا اليت تفيد
َ
ايشددمة ُع يف ايهغددً م ن د مل :اي ُمددةم؛ يق د ع مشهددهم مددج ز :دمَّهددم( .)22جيف

االىط ا :تن جع ا ْيلِّهِّي

ئو تل(.)23

جبن ءً دهل هنا ي اريُ ب يشمةع هن غري دعوقٍ؛ ألن املفهةم امل رب دنل يدد( ع) يف
هنا املق م ال ينطاق دهول مفهةم ايشمةع؛ ا ايظ هج من األمثهً ايري مثَّهةا بهد ن ايفدجد
املنكةر عهلل اسد غجق خ د ئص دجاد ا دن املدنكةر كهدل جيدو املدجاد تند جع ا دن
ف خ د ئص األ ددجاد املنهللر ددً ددل .دهددل سدداوف املثد ع :عةيددل ت
يلد ت

د ىل﴿ :ﮢ ﮣ

ﮤ﴾ [اياقج  ]5 :املجاد بد ملفه ني هند  :ايلد مهةن يف ايفد ا ايدنين اسيدَةي َةيا
خ ئص دجاد ايفد ا .جيدو املدجاد تند جع ايفد ا يلدف خ د ئص األ دجاد املفه دني.
جديوفُ ى ًَِّ هنا ايقةعك عل ي حُّ ن يق ع :اس ة ل

ن ىدف آ املفه دني جال ي دح

ن يق عَ :ش َمفَ ن ىف آ املفه ني.

( )21مشارق األ وار علف صتاح اآلاثر .342/1
( )22مقاأيس الل ة  .215/3هترأب الل ة  .254/11ا فردات يف غرأب القرآن ص.464 :
( )23الكليات ص.540 :
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اجلن )

يشمُةعك املنكةر يف اينقطدً ايدري
اي اريُ ب الس غجاقك هن دقُّ ج ىةَعُ من ايَّ ياِ كري ب ُّ
عاهه ؛ ألن االس غجاقَ هة :اس وف ءُ شيءٍ ب م مك

ائِلِ ج دجادِملِ حبودث ال خيدجج دندل

شيء .جاس غجاق ايهفظ :ن يُجادَ بل كفُّ دجدٍ اد ي ن جيدل حبسدب ايهغدً ج ايشدجع ج
اي جف(.)24
جمن هن يرت ح اي اري ب الس غجاق دهل اي اري ب يشمةع؛ مل ُكِج.
دن
هددنا جاي ددارياآُ ايث ريد ِّدً األخددري ِّ مشددرتكً يف اي دداري بددد(االس غجاق) جيلد َّ
ث (اسد غجاق خ د ئص ا دن ) جاي دا ُري
ايفججق بونه وم ب دهلل يدك؛ د ي ا ُري ايث يد ُ
ق اىل اخل دد ئص؛ جهدددي:
ايجابدد ُا (اسدد غجاق خ دد ئص األ دددجاد) لدد االسدد غجا َ
اي ددف آ ايددري ُتمَوت د ُ ايشَّددي َء دددن غددريمل ج دهللتدمل( .)25جبن د ًء دهددل هددنا اي دداري ال يلددةن
االس غجاق موا ىف آ األ جاد؛ جامن يه دف آ ايدري خيد ص بهد  .جي دف هدنمل اي فجعد ًَ
غريُ دعوقًٍ؛ قةيل ت ىل﴿ :ﮂ ﮏ﴾ [اياقج  ]2 :ع طق بدثن ايقدجصن ايلدجيم د ما
ي ف آِ َمِوا ايْل ب ايْمنَ َّيًَ .جية عوف اعل ما خل ئ ه يلد ن امل ندل عدل د ما ملد
اخ ص بل كف ك عٍ وخججُ من يك م ك ن مشرتك بني تهك ايل ب؛ ألعل يدو مدن
خ ئ ه.
جبهددنا يلددةنُ اي دداري اخل د م ؛ جهددة عه د ايددري تددهللع دهددل (اسصصتغراا صصصفات
األاراد) سه َم من اي اري ايث عي جايث يث جايجابا.
ف
بقي مج؛ جهة اي اري بد(ا ن ) ج (األ جاد) .جاخلطبُ يف هدنا يسدري؛ ألىد ُ
ن يلددةن اي ددا ُري ( ددجاد ا ددن ) مددن داَّددج بددد(ا ن ) هددل حددنفِ امل د فِ جاع مد ًِ
( )24التعرأفات ص .24 :دستور العلماع .76/1
( )25معجم الل ة العر ية ا عاصر.652/1 :
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ف ايوددل مق مَددل .جمددن داَّددج بددد(األ جاد) هددل ن ( ع) دههلليددً؛ كثعددل عوددف :األ ددجاد
امل د ِ
امل هةدين من يك ا ن .
املسألة الرابعة :الراجح من تلك التعبريات
جاحمل هً من كف هنا ن اي اري األجع؛ جهة عه ايهللَّايًَّ دهدل ايلمد ع جاي داري
اخل د م ؛ جهددة عه د ايددري تددهللع دهددل (اسصصتغراا صصصفات األا صراد) هم د سددهم تهددك
اي ارياآ ج ب هلله دن اينقهلل .جاا ت ىل دهم.
ججتهللر اإلش ر هن اىل ن هؤالء اي هم ء جان دربجا دنه ب ارياآ م غ يج اال ن
دا راتهم مجو تههللف اىل غ يً جاحهلل ؛ جهي ا دته مل نل ايلم ع.
املبح الصثاين :جميء (أل) للد لة على الكمال عند علماء التفسري،
وتعبرياهتم عنها

ج ول ري ريً مط يب:
املطلب األول :جميءُ (أل) للد لة على الكمال عند علماء التفسري

ُدهلل مدن ارياد آ ُو هد
ب هلل ارياد آ ُديء ( ع) مب ندل ايلمد ع دندهلل دهمد ء ايهغدً ال ب َّ

كنيك دنهلل دهم ء اي فسري .جب هلل ايا ث جاي نقوب يف م نف آ اي فسدري ج دهللآ ن دإن
كثج املفسجين امل قهللمني منهم جامل ثخجين عهلل ريا ةا هل هنا امل نل .جاملفسججن يف يدك
ا جمهمحٍ.
بني م تج ٍ
دجازز
مددددن ايددددنز ىددددجحةا بددددل :اي خمشددددجزُّ (آ  538ﻫ)( .)26جايفخدد دجُ ايددد ُّ
(آ  606ﻫ)( .)27جاياو جزُّ (آ  685ﻫ)( .)28جاينسدفيُّ (آ  710ﻫ)( .)29ج بدة حود َن
( )26أ ظر علف سبيذ ا ثال :الكشاص .541/4 ،252/3 ،513/2 ،287/2 ،180/2 ،583/1 ،64/1
( )27أ ظر علف سبيذ ا ثال :مفاتيه ال يب .547/30 ،262/23 ،97/16 ،280/2
( )28أ ظر علف سبيذ ا ثال :أ وار التمزأذ .202/5 ،83/4 ،241/3 ،59/3 ،43/3 ،106/2 ، 40/1
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بةرز
(آ  745ﻫ)( .)30جابدددد ُن ددددد دع ايهللمشددددقيُّ (آ  775ﻫ)( .)31جاينظدددد مُ اينوسدددد ُّ
دز
دجبوين ( .)34ج بددة ايس د ةد اي م د ُّ
(آ  850ﻫ)( . )32جاياق د ديُّ (آ  885ﻫ)( .)33جايشد ُّ
(آ  983ﻫ)( .)35جايربجسددددةزُّ (آ  1127ﻫ)( .)36جابدد د ُن دجوادد دًَ (آ  1224ﻫ)(.)37
جايشددةك عيُّ (آ  1250ﻫ)( .)38جاآليةسدديُّ (آ  1270ﻫ)( .)39جسددوثتي بو د ن عددةاهلم
مس ة يف املا ث ايث يث ان ش ء اا ت ىل.
جمن املفسجين اينين حملةا اىل هنا امل نل :شو املفسجين ابن جيج ايطدربزُّ (آ
 310ﻫ)؛ ع ع دنهلل تفسري عةيل ت

ىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘ ﭙ

ﭚ ﭛﭜ ﭝﭞ ﭟﭠ﴾ [ايندددةر :]62 :نمد د املؤمندددةن حدددق اإلذد د ن اال ايدددنين
ملي بنُ بي ط يبٍ (آ 437ﻫ)(.)41
ا جرسةيَلن( .)40جبن ة هنا ع ع ُّ
ىَهللَّعِّةا ا َ

( )29أ ظر علف سبيذ ا ثال :مدارك التمزأذ .516/2 ،236/2 ،692/1 ،620/1 ،410/1 ،51/1
( )30أ ظر علف سبيذ ا ثال :البتر احمليط .66/8 ،600/6 ،455/5 ،111/1
( )31أ ظر علف سبيذ ا ثال :اللباب يف علوم الكتاب .73/18 ،141/10 ،313/4 ،306/1
( )32أ ظـ ـ ـ ــر علـ ـ ـ ــف سـ ـ ـ ــبيذ ا ثـ ـ ـ ــال :غرانـ ـ ـ ــب القـ ـ ـ ــرآن ،310/4 ،308/4 ،139/4 ،351/3 ،205/2 ،9/2
.257/6
( )33أ ظر علف سبيذ ا ثال :ظم الدرر .368/18 ،324/15 ،297/13 ،90/1
( )34أ ظر علف سبيذ ا ثال :السران ا ري .249/4 ،633/2 ،263/2 ،570/1 ،341/1 ،168/1
( )35أ ظر علف سبيذ ا ثال :برشاد العقذ السليم .197/6 ،158/6 ،80/4 ،296/3 ،248/2
( )36أ ظر علف سبيذ ا ثال :روح البيان .450/9 ،68/6 ،85/5 ،461/3 ،312/3 ،314/2
( )37أ ظر علف سبيذ ا ثال :البتر ا دأد .49/7 ،563/3 ،165/3 ،329/2 ،284/2
( )38أ ظر علف سبيذ ا ثال :فته القدأر .254/5 ،230/5 ،56/4 ،81/3 ،326/2 ،613/1
( )39أ ظر علف سبيذ ا ثال :روح ا عاين .236/13 ،394/9 ،210/9 ،102/5 ،35/3 ،115/2
( )40جام البيان .228/19
( )41الداأة ب لوغ ال هاأة .5163/8
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عي (آ  502ﻫ)؛ ا عد ع دنددهلل تفسددري عةيددل
ج ملددح ايوددل ي د ايجاغدبُ األىددفه ُّ
ت ىل﴿ :ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ﴾ [اياقج  :]13 :نم ن مل كم يف ف من ج دهلل ودل
مت م ف اإلعس عوً اينز يق ول اي قف جاي موو ن(.)42
جاحمل هً ب هلل اس جاض مجوا م تقهللم من عدةاع دهمد ء ايهغدً جدهمد ء اي فسدري
ن ُيء ( ع) مب نل ايلم ع ري بت ى وح ائدا شد ئا جهدة حقودق بدثن يُدةىل اي ن يد ًَ
جااله م مَ ج ن يَُ َمَّ َق يف حبثل جتقجيجمل جهة م يههللف ايول هنا ايا ث.
املطلب الثاين :عبارات علماء التفسري يف التعبري عن ه ا املعىن من معاين (أل)
ا ُي َاتج هدف اي فسدري ددن هدنا ايندةع مدن ( ع) اال بدد(ايلم ع) جع ةىدهم يف
يك كثري ج ري كم سوثتي بو عُه يف املا ث ايث يث من هنا ايا ث .جمنهم من طهق
دهوهدددد اسددددم (الم ايلمدددد ع) ت ددددج ؛ ك ياقدددد ديت (آ  885ﻫ)
()44

(آ  977ﻫ)

()43

ين
جايشددددجبو ت

جاب دنك د شددةر (آ 1393ﻫ)( .)45ج م د اي ددارياآ األرب ددً األخددج

ايري اس مهه دهم ء ايهغً هم تجد دنهلل املفسجين حسام تاوَّن يها حث من خ ع هدنا
ايا ث.

املطلب الثال  :مدى توظيف املفسرين (أل) الدَّالَّة على الكمال يف التفسري
اخ هددف املفسددججن يف مددهلل تددةظوفهم ( ع) ايهللَّايَّددً دهددل ايلمد ع يف تف سددريهم

جهم يف يك دهل ري ريً عس م:

( )42تفسري الراغب األصفهاين .102/1
( )43ظم الدرر .79/1
( )44السران ا ري .178/4
( )45التترأر والت وأر .255/9
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آ عهوهً؛ كد ب كن دطود ًَ
ُ – 1مقِهُّةنَ؛ جهم اينين جظفةا هنا امل نل يف اي فسري مجا ٍ
ٍّ (آ 741ﻫ) جايث ييبت (آ 875ﻫ) ()46؛ جردمل كفٌّ منهم
(آ  542ﻫ) جابنك ز
مج جاحهلل قط جك يلةراعيت (آ 893ﻫ)؛ جردمل مخ مجاآٍ جك بنك د شدةر (آ
1393ﻫ)؛ جردمل ستَّ مجاآٍ .جك يجاززت (آ  606ﻫ) جردمل ساا مجاآ.
ُ – 2مَ َةستطِّةنَ؛ جهدم ايدنين جظفدةا هدنا امل ندل يف اي فسدري ب د دهللاع بدني ايقهَّدً
جايلثدددددج ؛ ك ي خمشدددددجزت (آ  538ﻫ) جاياو ددد د جزت (آ 685ﻫ) جاينسدددددفيت (آ
710ﻫ) ج بي حو نَ (آ  745ﻫ) جايقميت اينوس بةرزت (آ 850ﻫ).
ُ – 3ملْثِ دجُجنَ؛ جهددم ايددنين ب د يغةا يف تةظوددف هددنا امل نددل يف اي فسددري؛ ج بددجز
هددؤالء اياق د ديُّ (آ  885ﻫ)؛ قددهلل كددجمل م د يجبددة دهددل سددا ني مددجَّ  .جايشددجبوينُّ (آ
977ﻫ)؛ جردمل حنةا من رب ني مجَّ  .جب ي ثمف وم كجمل ايشجبوينُّ إعل يظهدج جبد ء عدل
َت بَاَ اياق ديَّ يف كثري من املةالا جعقف دا رتل حبجج هد

هدة م دثريج بدل تدثريجا جالد .

جمن ا هلليج ب ينكج ه هن ن اياق ديَّ عهلل متو دن بقوً املفسجين وم ي هق بد( ع) ايهللَّايَّدً
دهل ايلم ع يف كثج من عبٍ؛ هة كثجهم ايجادا جتةظوف يهمةلةع جذلن ايقدةع
ي

بثن اياق ديَّ ك ن يسري ج ق منهج مطجد يف محف ( ع) دهل م ندل ايلمد ع ب ينسداً

يا ض ايلهم آ؛ كلهمً (احلق)؛ سجه يف حنة مخسً جري ريني مةل ب ألمج ايث بدت
()47

ايل مف يف ايثا آ

ج ب ألمج ايث بت ايل مف يف احلقوً( .)48جحندة يدك مدن اي اد راآ.

جكنا سَّج كهمً (ايل ع) حوث ريهلل بل ايقدجصن ايلدجيم ب يل د ع ايل مدف يف حندة سدا ً
مةالا( . )49جكنيك سَّدج كهمدً (ايجسدةع) حودث ريدهلل بدل ايدنيب حممدهلل ىدهل اا دهودل
( )46اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن .113/3
( )47أ ظر علف سبيذ ا ثال :ظم الدرر .21/7
( )48أ ظر علف سبيذ ا ثال :ظم الدرر .89/7
( )49أ ظر علف سبيذ ا ثال :ظم الدرر .180/6 ،161/2 ،369/1
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ف ايجتسَد َيًِ جحنددة يددك مددن اي اد راآ ومد ي يددهلل دهددل دشددج
جسددهم ب يجسددةع ايل مد ك
مةالا( .)50دهل ن كثج ايجاد اياق ديت ملةالا من ( ع) ايهللَّايًَّ دهل ايلم ع م فدجدا بهد
دن س ئج املفسجين رمب

هل  ،عب اي ةاع حو ع جيلةن م كجمل حمدف اع قد د كمد

سوظهج هو يف املا ث ايث يث ان ش ء اا ت ىل.
جذلن ن ي ف اىل هنمل األعس م ايث ريً عسدم رابدا جهدة :مدن ا يدنكججا يف
تف سريهم ( ع) ايهللَّايًَّ دهل ايلم ع ت دج ؛ كد يطربزت (آ  310ﻫ) جابد كن بدي حد ٍ
(آ 327ﻫ) جايةاحددددهللزت (آ 468ﻫ) جاياغددددةزت (آ 510ﻫ) جابددددن كددددثريٍ (آ
774ﻫ) جغريهم.
املبح الثال  :مناذج من أقوال املفسرين يف تفسري (أل) الدَّالَّة على الكمال
مع مناقشتها

األمثهددً ايددري جظَّددف املفسددججن وهد ( ع) ايهللَّايَّددً دهددل ايلمد ع يف تفسددري ايقددجصن
ايلجيم كثري ال ذلن اس جاله مجو يف هنا ايا ث جيدنا سثع دج دهدل ب دض
األمثهً ما من عش ه جبو ن م هل جم دهوه .
- 1عةيل ت ىل﴿ :ﭓﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛ﴾ [اياقج .]2 :
ع ع اي خمشجزُّ (آ  538ﻫ) :م ن مل :ن يك ايل ع هة ايل ع ايل مف كثن
م دهللامل من ايل ب يف مق به ل ع عص ج عل اينز يس ثهفُ ن يُسَمَّل ك بد كمد تقدةع:
ايج َدفُن ز :ايل مددف يف ايج ةيوددً ا د ما ملد يلددةن يف ايج د ع مددن مجلددو آ
نهددة َّ

( )50أ ظر علف سبيذ ا ثال :ظم الدرر .486/19 ،371/19 ،517/5 ،311/5
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ع ايل م دفُ
اخل د ع( .)51جعد ع بددة ايسد ةد (آ  983ﻫ) :نجامل نددل :يددك هددة ايل د ُ
احلقوقُ بثن يُخَصَّ بل اسم (ايل ع)؛ يغ يً تفةعل دهل بقودً األ دجاد يف حود ز كمد الآ
ح ل كثنَّ م دهللامل من ايل ب ايسم جيً خ رج منل ب ينساً ايولن(.)52

ا ن

جمن املن عش آِ ايةارد ِ دهل هنا اي فسريك يآليً ايلجذً نَّ امل نل ايدنز كدججمل ا
تُفهللمل ( ع) جحهلله ؛ بف اع م ايوه يف ا د هدنا امل ندل اي داري ب سدم اإلشد ر ( يدك)؛
اينز يفوهلل دهةَّ مني يً يك ايل ع(.)53
هنا جا ينكج فُّ املفسجين مثف هنا اي فسري يف مةالا خج

ء اي داري وهد

دن ايقجصن ايلجيم بهفظ (ايل د ع) غدري ن اياقد دي (آ  885ﻫ) عدهلل جرد مثدف يدك
امل نل يف دهلل مةالا؛ منه  :عةيل ت ىل﴿ :ﯵ ﯶﯷﯸﯹ ﯺ﴾ [اياقج :
جعةيل ت

ىل﴿ :ﭮﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸ

ﭹ﴾ [اياقج ]231 :

ىل﴿ :ﭿﮀ ﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆ ﮇ

()54

]176

()55

جعةيل ت

ﮈﮉﮊ﴾ [امل ئهلل .)56(]48 :
دي عفسدل عدهلل سَّدج (ايل د ع) يف عةيدل ت
جمن املشدلف ن اياقد َّ

د ىل﴿ :ﮆﮇ

ﮈﮉ﴾ [اياقج  ]53 :بقةيل :ن ز :ايل مدف يف عفسدل ا د ما يلدم دهدل طجيدق
( )51الكشاص  .33/1وأ ظر :تفسري الراغب األصفهاين  .76/1مفاتيه ال يب  .265/2أ وار التمزأذ .37/1
روح ا عاين  .113/1التترأر والت وأر  .221/1مـدارك التمزأـذ  .38/1اللبـاب يف علـوم الكتـاب .272/1
غرانب القرآن .136/1
( )52برشاد العقذ السليم  .24 -23/1وأ ظر :روح ا عاين  .109/1التترأر والت وأر .221/1
( )53أ ظر :الكشاص  .32/1ظم الدرر .79/1
( )54ظم الدرر .354/2
( )55ظم الدرر .321/3
( )56ظم الدرر .180/6
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احلقن( .)57جهنا اي فسري مشلف؛ ا تلةن اي ةرا عهلل ش ركت ايقدجصن ايلدجيم يف احلوثودً
املنكةر ما عل ال عق ش يف نَّ ايقدجصن ايلدجيم ال يشد ركل ك د ع صخدج يف كم يِدلِ جدُهِّد تة
مني ي ل!!
- 2عةيل ت ىل﴿ :ﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏﮐ﴾ [اينسد ء:
.]151
ع ع اي خمشجزُّ :ن ز :هم ايل مهةن يف ايلفجن(.)58
جا د ين د عف وددل هددنا ايقددةع ن كهمددً (يهل د جين) يف اآليددً اته د ت ددةد دهددل
ايل جين املنكةرين َجَّال؛ ألنَّ اي م وه يه ههلل اينكجزت كم هة امل ا در .جدهودل ولدةن
محف ( ع) يف (ايل ججن) دهل ايلم ع مشل ؛ ألعه س مف ح م يف املةلا ايثد عي
دهل ايلم ع ولةن امل نل :ج د هللع يهل جين ايل مهني يف ايلفج دناب مهون

ولدةن

اي ناع املهني يهل جين ايل مهني يف ايلفج قط ج م غريهم مدن ايلد جين هدو هلدم
مثف هنا اي ناع املهني!!
جاينز يرت ح يف هنا املق م ن م نل ايلم ع يف اآليً ايلجذً غري مس ف د من
( ع) كم كججمل؛ جامن اينز د بهةغهم ايغ يً جاملن هل يف ايلفج هة كهمً (حق )
ع ع ايجاززُّ :ناملجادُ بهنا احلقت ايل مفُ جامل نل :جي ك هم ايل ججن كفجا ك م ري ب
ح ّق يقون ن( .)59جع ع ايطِّواِيُّ :يهللع دهل ايلم ع تةسوط لمري ايف ف بني املا هلل جاخلرب

( )57ظم الدرر .369/1
( )58الكشـاص  .583/1وأ ظــر :أ ـوار التمزأـذ  .106/2مــدارك التمزأــذ  .410/1السـران ا ــري  .341/1البتــر
ا دأد  .584/1فته القدأر  .613/1فته البيان  .284/3تفسري ا ار .8/6
( )59مفاتيه ال يب .255/11
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امل جف ب م ا ن ( .)60جكنا إن اي اري ب سم اإلش ر ( جي ك) اينز هة يها وهلل هة
إل د ُب يهللِ مني ي هم يف ايلفج؛ هة من دالالآ بهةغهم ايغ يً ول.
جا يهلليف دهل هنا ن كهمً (ايل ججن) ج(ايل جين) عهلل جردتد كدثريا يف ايقدجصن
ايلجيم ج عل ا يسغ محهه دهل م نل ايلم ع يف مجوا مةال ه اال ا ا ك ن ايسدو ق
ي ني دهل يدك .بدف ان ب دض مةالد ه ذ ندا محهدل دهدل م ندل ايلمد ع؛ يه هدً صعفدً
اينكج؛ ج يدك كقةيدل ت د ىل﴿ :ﭝ ﭞﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ﴾ [يةسدف]87 :
ولددةن امل نددل ا ا محهددت ( ع) دهددل ايلم د ع :ان ايلف د ر غددري ايل د مهني يف ايلفددج ال
يوثسددةن مددن رجا اا!! جكقةيددل ت

د ىل﴿ :ﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜ

ﮝ ﮞﮟ ﮠ﴾ [اياقج  ]250 :ولةن ايدهللد ء ب ين دج هدة قدط دهدل
ٍّ.
ايلف ر ايل مهني يف ايلفج!! جك امل نوني سهلل ب شك
- 3عةيدددددل ت

ددددد ىل﴿ :ﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹ ﭺ

ﭻ﴾ [اين ف.]105 :
كددج كددثري مددن هددف اي فسددري يف ج ددل مددن ج ددل تفسددري هددنمل اآليددً ن ( ع) يف
(ايل بةن) هي يهلم ع ولةن امل نل :ج جي ك هم ايلد بةن ايلد مهةن يف ايلدنع
ألن مد ددهللامل كثعدل يدو بلدنع
املس قةن إلط ق هدنا االسدم دهدوهم دجن غريهدم؛ َّ
ب ينساً ايول(.)61

( )60فتوح ال يب .254/4
( )61الكشــاص  .636/2أ ـوار التمزأــذ  .241/3مــدارك التمزأــذ  .235/2البتــر احملــيط  .598/6الس ـران ا ــري
 .263/2برشــاد العقــذ  .142/5حاشــية الشــهاب علــف تفســري البيوــاوس  .370/5البتــر ا دأــد .19/4
فته القدأر .233/3
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جيق ع هن م عوف يف األمثهً ايس بقً؛ من ن ا د م نل ايلم ع جايا هلل جاي ن هي
ا يددثآ مددن ( ع) جحددهلله ؛ بددف يس د عهلله يف يددك اعرتاعه د ب سددم اإلش د ر ( جي ددك)
جلمري ايف ف.
جدهل هنا اينسق يق ع يف كثري مدن اآليد آ ايلجذدً ايدري عد ع املفسدججن ان ( ع)
وهدددد د تفوددددددهلل ايلمدددد د ع؛ كقةيددددددل ت دددد د ىل﴿ :ﭶﭷﭸﭹﭺ ﭻﭼ﴾
[املؤمنددددةن .)62(]7 :جعةيددددل ت دددد ىل﴿ :ﯗﯘ ﯙﯚ﴾ [اي ةبددددً:
 .)63(]67جعةيل ت

ىل﴿ :ﮤﮥﮦ ﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬﮭ

ﮮﮯ﴾ [اين ف.)64(]108 :
 - 4كددج ايِاقَ د دِيُّ ج ه د ن اي د م يف (اي د بججن) مددن عةيددل ت

د ىل﴿ :ﰓ ﰔ

ﰕﰖ ﰗﰘ﴾ [اي مج ]10 :ذلن ن تلةن الم ايلم ع؛ دهدل م ندل :ن مدن
دي جاسد هللع يقةيدل هدنا
كمف ىدربمل ا يلدن دهودل حسد ع .جهدة عدةع اعفدجد بدل اياقد ُّ
اا َد َهويد ِل
ي ىَدهَّل ِّ
ايناِد ت
آ اميد َجَ كايَدل َّ
حبهلليث َد ين َبِي ُه َجييد َج َ رلدي اا دندل عَد عََ :د َء ي
آ
ت دَدَدةي ُ
جَس ََّهمَ بِ َه َيمَم َقَ يَتيَ :ي رَسُدةعَ ااِ اديعُ ااَ َني يَشيدفِوَنِي عَد عَ« :كا ين شِد ي ِ
ف َىيداِجُ َجيَد
ع دَهَويدكِ» عَ يَدتي :بَد ي
ا َني يَشيدفِوَكِ جَكا ين شِد يتِ َ ىيداِجكز َجيَد حِسَد َ
اَ
ع دَهَيَّ(.)66()65
حِ َس َ
( )62أ ظــر :مف ــاتيه ال ي ــب  .262/23أ ـوار التمزأ ــذ  .83/4م ــدارك التمزأــذ  .460/2فت ــوح ال ي ــب .227/7
برشاد العقذ السليم  .124/6روح البيان  .68/6روح ا عاين .210/9
( )63أ ظــر :الكشــاص  .287/2مفــاتيه ال يــب  .97/16أ ـوار التمزأــذ  .88/3الس ـران ا ــري  .629/1برشــاد
العقذ السليم  .80/4فته القدأر .432/2
( )64أ ظــر :الكشــاص  .637/2أ ـوار التمزأــذ  .242/3مــدارك التمزأــذ  .236/2البتــر ا دأــد  ..167/3روح
ا عاين .474/7
( )65ظم الدرر .472/16
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جم كجمل ايِا َق دِيُّ رمحل اا غري مَُّجِلٍ؛ ألن هلنمل اآليً عظ ئج يف سدو عه جيفظهد
جم ن ه جا ينكج هة جال غريمل ن اي م وه ،ةز ن تلةن يهلمد ع؛ كقةيدل ت د ىل:
﴿ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ﴾ [اياقدددددددج  .]153 :جكقةيدددددددل
ت دددددددددد ىل﴿ :ﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞ ﭟﭠﭡﭢﭣﭤ﴾ [صع
دمجان .]142 :جكقةيل ت

ىل﴿ :ﭑ ﭒﭓ ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ

ﭜ ﭝ ﭞﭟ﴾ [األعف ع .]46 :جمحف ايد م دهدل ايلمد ع يف يدك كهدل ال يهودق
جب ايً عظم ايقجصن ايلجيم.
 - 5كددج اياق د ديُّ جتا ددل ايشددجبوينُّ ن اي د م يف كهمددً (ايةاع ددً) مددن عةيددل
ت دد ىل﴿ :ﮍﮎﮏ﴾ [ايةاع ددً ]1 :هددي الم ايلمدد ع؛ دهددل م نددل عددل ال جاعدد َا
يس ُّق ن يُسَمَّل (ايةاع ًَ) غريه (.)67
جهة عةع غري مُس ََّهمٍ بل؛ إن امل نل اينز كجمل ا تس قف اي م بل؛ جامن هة
مس ف د من خ ع عل اسم يآلخج جمجوا ع ء اآلخج سةاء دج ت ب ي م ج ا
ت جف إعه تفوهلل ن مجوا م سةاه ا يشرت م ه يف االسم ال يشاهه جال يق ربه ؛
ايط مًَِّّ﴾.
مثف ﴿ايْ َ عًَِّّ﴾ ج﴿ا ْيقَ ركدًَِّ﴾ ج﴿اي َّ خًَِّّ﴾ ج﴿ َّ
دي
جكنا دإن تد ء املا يغدً سد عهللته ي د يف ا د د يدك امل ندل كمد كدجمل اياقد ُّ
جايشجبوينُّ(.)68

( )66أارجــه أ ــد يف ا س ـ د أ ــد  ،431/15ـر م ( .)9689وأارجــه ا ـ حبــان يف صــتيته  ،169/7ــر م
(.)2909
( )67ظم الدرر  .196/19السران ا ري .178/4
( )68ظم الدرر  .196/19السران ا ري .178/4
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جاد ذلددن ن يلددةن دهددل حنددة مد كددجمل اياقد دي جايشددجبوين جيددو مددن عد ء
اآلخج كهمدً (ايف حشدً)؛ كمد يف عةيدل ت

د ىل﴿ :ﭑﭒﭓ ﭔﭕ

ﭖ ﭗﭘﭙ﴾ [اينسد ء ]15 :هددة عوددف هند  :ان املق ددةد عهد ايف هددً
امل ن هوً يف ايف ف ايري ال يس ق ن يسدمل غريهد حشدً يلد ن يدك ىد و
ف م ندل ايف دف؛
غري ن اي م ا تفهلل هنا امل نل جحدهلله ؛ جامند سد عهلله يف يدك ىد ُ
جهة اي ي د جس عهلله يف يك ي

ت ء املا يغً.

جية ك عت اي م يف مجوا م ش بل يك تفوهلل ايلمد ع أل دتدل يف كدف مد م ريهده ؛
قةيل ت ىل﴿ :ﯕﯖﯗﯘ﴾ [اياقج  ]55 :ال يس قوم محدف ايد م ودل
َّدً بدثن تةىدف ب يلمد ع ج ن ال ىد دقً
حلجكي ِّ
دهل ايلمد ع؛ ا ان عفخدً اي د ق هدي ا َ
غريه تس ُّق ن تسمل ى دقً.
 - 6كج اإل،يُّ يف تفسريمل ( ما اياو ن) مدن ن ( ع) يف كهمدً (ا جمدةن) مدن
عةيدددل ت د د ىل﴿ :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ﴾ [ايدددججم ]12 :هدددي يهلمد د ع جيلدددةن
امل نل :ايل مهةن يف ا ِّجيم(.)69
جاخلهف يف محف ( ع) دهل هنا امل نل ه هن جالدح هديٌّ؛ ا يلدةن اإلبد
قط يهمججمني ايل مهني يف ا جم ج م غريهم من ا جمني

ياهسةن!!

ف ايلمدد ع يف اإل ددجام دهددل م نددل ايلفددج يلدد ن ايلدد ُم
حمَدد َ
اإل،ددي َ
َّ
جيددة ن
ى و

ج يك كمد سدج بدل اآليةسديُّ عةيدل ت د ىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓﭔﭕﭖ﴾

[اي خدجف ]74 :ز :ان ايجاسددخني يف اإل ددجام ايلد مهني ودل؛ جهددم ايلفد رُ لثعددل
عوف :ان ايلف ر يف دناع هنم خ يهللجن(.)70
( )69جام البيان لإلجي .293/3
( )70روح ا عاين .101/13
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 - 7كدج اياقد ديُّ جتا ددل ايشدجبوينُّ ن ( ع) يف كهمددري (ايسددموا جايا ددري)
مددن عةيددل ت د ىل﴿ :ﭡﭢ ﭣﭤﭥ ﭦﭧ﴾ [ايشددةر  ]11 :يهلمد ع؛
ز :ايل مف يف ايسما جايا ج(.)71
جاحلق ن ايلم ع هن دُهِم من ىهللر اآليً ايلجذدً مدن تني يدل اا تاد ر جت د ىل؛
ٍّ؛ جهدة نَّ اِ ىدف آِ ا د عك جايلمد عك ج عدل تَنَد َّ َمل ددن
ف خد ر ي
جدُهِم ي مدن ديود ٍ
دف
ع ُددل جب دجُمل –جكددنا مجوداُ ىِد َف تِ ِل َد َّ
اينق د ن .ولددةن ي
دج ت بدد( ع) ج ا ت دجَّف كمد يف عةيدل ت

يِّددل  -ك مهددً سددةاء

د ىل﴿ :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ﴾ [اياقج  ]181 :جحنةه من اآلي آ.
جحنةُ هنا مد كدجمل ابدن د شدةر مدن ن ( ع) يف كهمدً (احلديت) مدن عةيدل ت د ىل:
﴿ﭦ ﭧﭨﭩ ﭪﭫ﴾ [ايفجع د ن ]58 :يهلم د ع؛ ز :ايل مددف حو تددل؛ ألعه د
ب عوً مس مج جحو ِّ غريكمل م جَّلً يه جاع ب ملةآ جم جلدً الخد ع ريجهد ب يدنهةع
ٍّ كمد تقدهللم
ك ينةم جحنةمل إعل من ن املةآ( .)72هنا ي ماينٌّ دهل ديوفٍ خد ر ي
يف اينقطً عاهه .
 - 8كج اياق ديُّ ن ( ع) يف كهمً (ايجسدةع) مدن عةيدل ت

د ىل﴿ :ﭾﭿ ﮀ

ﮁ﴾ [صع دمجان ]32 :يهلم ع؛ مب نل :ايجسةع ايل مف يف ايجسهوً(.)73
جاينز يظهج ن ( ع) يف (ايجسةع) هي يه هدهلل؛ ز :ايجسدةع امل هدةد امل دججف
ي مد يؤكدهلل
يهلل املخ طاني؛ جهدة حممدهلل ىدهل اا دهودل جسدهم .جيف ت مدً كد م اياقد د ت
هنا؛ حوث ع ع :نجهة جان ك ن اع كهو يلندل كد ن حدني اعد اع هدنا اخلطد ع خم د
( )71ظم الدرر  .260/17السران ا ري .530/3
( )72التترأر والت وأر .59/19
( )73ظم الدرر .338/4
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بثكمف اخلهق حممهلل بن داهلل اا بن داهلل املطهب املجسف اىل اخلهق ك ًن( .)74ج مد ج دةع
ايط دً يل وفهم من كهمً (رسةع) عفسه سةاء اعرتعت بد( ع) ج ا تقدرتن بهد ؛ ز ن
ايساب يف ج ةع ط د ل هة كةعل مجسد مدن دندهلل اا سدا عل .جيشدههلل هلدنا املةالدا
األخج ايري ءآ وه كهمً (رسةع) غري مقرتعً بد( ع)؛ كمد يف عةيدل ت

د ىل﴿ :ﮛ

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬﮭ﴾ [صع دمدددجان ]81 :جعةيدددل ت

ددد ىل﴿ :ﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛ ﯜ

ﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢﯣ ﯤﯥ﴾ [اينسد د ء]13 :
جغريه من اآلي آ كثري.
جيف تفسري عةيل ت

ىل﴿ :ﰀﰁﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈﰉ ﰊﰋﰌ

ﰍ﴾ [اينس ء ]59 :ج َّل اياق ديُّ كةن ( ع) يهلم ع بثن م ن مل :ايل مف ايجس يً(.)75
َجَي كج ُد دهدل هدنا ايلد م مد َج َر َد دهدل سد بقل ب إللد ً اىل َّن الم ايلمد ع -
دهل م ساق تقجيجمل  -تلةن الس غجاق ىف آ دجاد ا دن
هة ن ُ ايجسف ال ايجس الآ
جيف تفسري عةيل ت

جا دن يف هدنا املقد م

يل م غري م ن سقٍ.

د ىل﴿ :ﭮﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵﭶﭷ ﭸﭹ

ﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ﴾ [اينسد ء ]115 :جعةيددل ت

د ىل﴿ :ﭜ

ﭝ ﭞﭟ ﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥ ﭦﭧﭨﭩ﴾ [املم نً]1 :

دي
دف اياقد ُّ

( ع) يف كهمً (ايجسةع) يف املةل ني دايً دهل ايلم ع؛ جامل نل عل ايجسةع ايل مدف يف
ايجسهوً(.)76
( )74ا رج فسه.
( )75ظم الدرر .311/5
( )76ظم الدرر .486/19 ،401/5
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ج َ يفُ ( ع) يف ه تني اآلي ني يهلمد ع مدةهم نَّ دهدً املشد عً جدهدً اإلخدجاج
هي كةن ايجسةع ك م يف ايجسهوً! جدهول ولةن اإلعلد ر دهدل املشد عني جاملخدج ني؛
ألعهم ش عةا ايجسةع ايل مف ايجسهوً ج خج ةمل جية ك ن رسةال غري ك مف ايجسهوً ملد
ش عةمل جمل خج ةمل!! جمن تثمَّف ك َم اياق ديت يظهدج يدل جبد ء ن امل ندل ايدنز كدجمل
امن هة مس ف د من كهمً (رسةع) عفسه ؛ هم امن ش عةمل ج خج ةمل؛ ألعل دهمهدم عدل
رسةع من دنهلل اا لنبةمل جع ىاةمل اي هللاء ثعلج احلق –د ج ف  -دهوهم يك
من حوث اعهم ش عةا رسةيَل ايدنز َريسَدهَل ايدوهم ج خج دةمل مدا ن ايةا دب ط د دل؛
ألعل مجسف من دنهلل اا.
) من عةيدل ت

 - 9كج ايِا َق دِيُّ ن ( ع) يف كهمً (اي

د ىل﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔﭕﭖ﴾ [اينسدد ء ]102 :هددي يهلمدد ع؛ جامل نددل :ثعمددت هلددم اي دد َ
ايل مهًَ؛ جهي املفججلً( .)77ثم كةن اي
هة م هةم بقجينًِ اع مًِ اي

ِ جم هةم ي

املنكةر يف اآليدً هدي اي د
من عجينًِ ع جك اي

جايق جُ اعَّم هة يهفجي ً .م هب ايول اياق ديُّ

املفججلدً

ِ بسابِ اخلدةفِ

وفُ ح ىدفٍ جتطةيدف بد ط ئدفٍ.

ث كةعُه غريَ ك مهًٍ!!
د ج دهل م عهلل يُفهم منل من اع ق صك اين هًِ؛ من حو ُ
 - 10كج ايِا َق دِيُّ ن ( ع) يف كهمً (ايطوا آ) من عةيدل ت

د ىل﴿ :ﮔ ﮕ

مهدً
ﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜ﴾ [امل ئهلل  ]4 :يهلم ع جامل نلِّ :حِفَّ يلم ايطوا آُ ايل ِّ
ايطوبِ؛

َن ٍر من جز ايطا ع ايسهومً ا ا يجد بل
خُاثَ وه ؛ بنةعك جيمٍ جال َتق ُّ

ىح ول عو (.)78
عصٌّ جال َّ

( )77ظم الدرر .380/5
( )78ظم الدرر  .21/6وأ ظر أأواً.154/13 :
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مهدً
آ ايل ِّ
جهنا اي فسري مشدلف دهللا؛ ا يلدةن مد حهدل اا ي اد دمل هدة ايطواد ُ
دي كد ن يجمدي
ايطوبِ إن ا تلن ك مهًَ ايطِّوبِ هي يوست ا حهل اا!! جي ف اياق َّ
ع اي جي كم االسيدِ ْقنَا َر دِنيد َهلل َجكز
بهنا اي فسريك اىل تقجيجك ع دهلل ٍ قهوًٍ؛ جهي ن من سا ِ
ايطَِّا عك ايسَّهِو َمًِ ج يك وم ا يجد بل عصٌّ جال ىحَّ ول عو ( .)79جهنمل ايق ددهلل ِّ هلد
ديُه دنهلل ايفقه ء جيو هنا حمف تف وف ايقةع وه .
جال ريب ن يف محف اآليً دهل م ُكِجَ مو هل ةق مد

ي
مدف؛ مدن ا هد ت

كف ا د ء ن ( ع) هند هدي نسدوً السد غجاق دجاد ا دن ؛ زِّ :حِدفَّ يلدم مجود ُا
ايطوا آ؛ لف م تة ج ول جىف ايطوب سةاء ك ن طواه ك م ج غري ك مف

هدة

ا حفَّ.
ِي ن ايفقهد ء امند اسد هلليةا دهددل ايق دددهلل
جاد يددهللع دهددل لد ف مد ع يددل ايِاقَد د ُّ
املنكةر بقةيل ت د ىل﴿ :ﮈﮉﮊ﴾ [األددجاف ]157 :جيدو كمد كدجمل
اياق ديُّ جحون نٍ

دادي يه لهف املنكةر؛ ألعل ب وهلل دن م نل اآليً جسو عه .

 - 11كج ايِا َق دِيُّ ن ( ع) يف كهمً (احلسنً) من عةيل ت

د ىل﴿ :ﮎ ﮏﮐ

ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ ﮘﮙﮚﮛ ﮜ ﮝﮞ﴾ [األع د م ]160 :يهلمد ع
جامل نددل :مددن د ء ب حلسددنً ايل مهددً؛ بلةعه د دهددل سد

اإلذ د ن( .)80جهددنا اي فسددري

تطةيف ب ط ئفٍ؛ إن احلسنً ال تلةن حسنً ىد اال ا ا ك عدت دهدل سد

اإلذد ن.

جا يُسيَغجع ن اياق ديَّ عفسل عهلل محف ( ع) يف (ايْ َسََنًِ) دهل ايلم عك بونمد محهده
يف (ايسددوتًَِ) دهددل ا ددن ك( !)81جاألعددجع هندد

جايددنز يق ددول اي ق بددف بددني احلسددنً

( )79أ ظر علـف سـبيذ ا ثـال :ـدان الصـ ان  .35/5داأـة اجملتهـد  .22/3اجملمـو شـرح ا هـرب  .13/9ا ـين
ال دامة .405/9
( )80ظم الدرر  .336/7وأ ظر أأواً :السران ا ري .77/3
( )81ظم الدرر .336/7
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ز
جايسددو ً ن تلددةن ( ع) يف املةل د ني الس د غجاق ا ددن ؛ ز :مددن د ء حبسددن ًٍ ت
ز سو ًٍ.
حسنًٍ جمن ء بسو ًٍ ت
دجز ج هد د يف تفسدددري عةيدددل ت د د ىل﴿ :ﮚﮛﮜ﴾
 - 12كدددج اي خمشدد ُّ
[ايندددةر ]47 :ن ( ع) يف ﴿ابملصصنيمن ﴾ هدددي الم ايلمدد ع دهدددل م ندددل :جمدد جي دددك
ب يل مهني يف اإلذ ن جدهف اي خمشجزُّ هنا اية ل بثعل دهل ساوف ايَّهَلُّم بهدم( .)82جعدهلل
()83

جاآليةسي هنا اية ل
ُّ
ل ف بة ايس ةد

جا ينكجا ج ل ت وفل.

جاينز يظهدج يف ت د وف هدنا اية دل ن ايدَّهَلُّم املدنكةر تطةيدف بد ط ئدفٍ؛ ا
ف ددنهم دوُفهم مدن يدك ددهللم عفدي ىدف
ي اإلذ كن ايل م ك
املجا ُد دهل هنا اية ل هة عف ُ
اإلذ ن دنهم

ح وج اىل د ا هنا جردتمل قوف :ان عفي كمد ع اذد عهم هدة دهدل سداوف

اي هلم؛ جاملجاد حقوقً عفي اإلذ ن دنهم ب يلهوً .ج خ جُ من هنا ج

عُ ن يق ع :اعل

ف اإلذ نك.
َعفَل دنهم ى َ
 - 13كج اياو جزُّ ن ( ع) يف كهمً (املدؤمنني) مدن عةيدل ت

د ىل﴿ :ﯬ ﯭ

ﯮﯯﯰﯱﯲﯳ﴾ [اياقددج  ]223 :هددي يهلمدد ع جامل نددل :جبشددج
املؤمنني ايل مهني يف اإلكذ ن( .)84جعهلل َعقَف اآليةسديُّ ت هدو حسدن هلدنا اية دل؛ جهدة َّن
اخلط ب آِ ايس بق ًَ يف اآلي آ ك عت يهمؤمنني مطهق

هدة ك عدت هدنمل اياشد ر ِّ هلدم كد ن

مق ل ايظ هج ن يق ع( :جبشجهم) هم جُلِاَ املظهجُ مةلداَ امل دمج دُهِد َم َّن املدجا َد
غ ُري ايس بقني؛ جهم املؤمنةن ايل مهةن(.)85

( )82الكشاص  .636/1وأ ظر :ظم الدرر .296/13
( )83برشاد العقذ السليم  .40/3روح ا عاين .310/3
( )84أ وار التمزأذ .140/1
( )85روح ا عاين .519/1
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جدهل ايجغم من حُ يسنك هنا اية ل جيط ل اال عل غريُ ع طاٍ جال زمٍ؛ ا ،ةز
–كم دقَّب اآليةسيُّ دهل ايقةع ايسد بق  -ن يلدةن اي دهللجع مدن امل دمج اىل ايظد هج
يههللاليً دهل اي هوً ج َّن ِم

األمج هة اإلذ نُ(.)86

جال خيفل ن ايقةع األخري ودل مدن ا َ ايدً مد يدو يف األجع؛ يةىدف ايدنز
ف قدهلل اسد َّق
لف مدن َت َقَّد َق ودل يدك ايةىد َ
ُّ
ت بل تهك اياش ر ِّ هة اإلذ ُن
اسُ َِّق ي
تهك اياش ر َ .ج م دهل ايقةع األجع

ف اإلذ ن.
يس ُّق تهكَ اياش ر َ اال من ك ن ك م َ

جيف هنا ايقة كع من جريك جاساك رمحًِ اا م ول.
دجبوين ن ( ع) يف كهمددً (املؤمنددةن) مددن عةيددل
 - 14كددج ايِاقَ د دِيُّ جتا ددل ايشد ُّ
ت

دد د ىل﴿ :ﰁ ﰂﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉﰊﰋ ﰌﰍﰎ ﰏﰐ ﰑ

ﰒ ﰓ﴾ [األح اع ]22 :هي يهلم ع جامل نل :جمل ر املؤمندةن ايلد مهةن يف
اإلذ ن(.)87
جهنا اينز َكَجَاملُ –جان ا ينكجمل غريُهم  -يل تة ول حسن؛ جهة ن املدؤمنني
آ
يوسددةا دهددل در دًٍ جاحددهلل ٍ مددن ايثا د آ جايددوقني؛ بددف هددم م ف د جتةن يف يددك .جايثا د ُ
جرب طًِّ ا ثشك املنكةر ِّ يف اآليً ايلجذً امن هي من ىف آِ املؤمننيَ ايلِّمَّدفك ايجاسدخني
يف اإلذ ن .جاا دهم.
جاخل ىً من هنا املا ث ن كثريا ا عوف ان ( ع) ول يهلم ع ول عظج جال
يسهَّم بل ج ن كثريا من يك ادرتامل عةع من اي لهف .جيظهج ي

ن ايلم ع اينز

ديت دهول ب ض ايلهم آ ا يثآ من ( ع) جحهلله ؛ بف س عهلله يف يك مةر خج ؛

( )86روح ا عاين .32/6 ،519/1
( )87ظم الدرر  .324/15السران ا ري .233/3
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مثف اسم اإلش ر اينز يها وهلل ( جي ك) جلمري ايف ف( :هة) ج(هي) ج(هم)
ج ىف جلا ايلهمً جغري يك.
املبح الرابع :اخلالف يف د لة (أل) ب املوصولية والكمال
ج ول مطها ن:
املطلب األول :مرجحات القول ابملوصولية
ظهج من خ ع املا حث امل قهللمً ن كثج األمثهً ايري ُكجآي يد( ع) ايهللَّايًَّ دهل
ايلم ع عهلل دخهت دهل اسم ايف دف؛ حنة﴿ :اي حلني﴾ ﴿ايل جين﴾ ج﴿ايظ ملني﴾
ج﴿ايف سقني﴾ ج﴿املؤمنني﴾ ج﴿املفسهللين﴾ ج﴿ايةاع ً﴾ ج﴿املفه ةن﴾ ج﴿امل قني﴾
ج﴿ايل بةن﴾ ج﴿اي دجن﴾ ج﴿ايغ هةن﴾ ج﴿اي بججن﴾ ....اخل .جعهلل دخهت يف ب ض
األمثهً دهل غري اسم ايف دفك جيلن يك عهوف هللا.
جعدهلل تقددهللم يف اي مهوددهلل ن ( ع) تددثتي اعد مةىددةال مب نددل (ايددنز) ج(ايددري)
جحنةهم ؛ جهي ايري تهللخف دهل ع ء ايف دهني جاملف ةيني.
جدهول إن كثريا مدن املةالدا ايدري تن جهلد هدنا ايا دث ت دهح ألن تلدةن ( ع)
وهد مةىددةيً جت ددهح ألن تلددةن يهلمد ع كقةيددل ت

د ىل﴿ :ﭧﭨ ﭩ ﭪ

ﭫ ﭬﭭﭮ﴾ [األعف ع ]2 :ا ا ك عت ( ع) مةىةيً مل نل :اينين صمنةا جا ا
ك عدت يهلمد ع د مل نل :ايلد مهةن يف اإلذد ن .جهلددنا يف بقودً األمثهددً .ثيهمد األجىل:
املةىةيوً م ايلم ع؟
جب هلل اينظج جاي هللعوق يدنز يظهدج يف ا دةاع ددن هدنا ايسدؤاع :ن األىدف يف
هنا ايا ع ن مف ( ع) دهل املةىةيوً؛ يألسا ع اآلتوً:
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 - 1ن ( ع) املةىددةيً حممةيددً دهددل احلقوقددً بونمد ( ع) ايددري يهلم د ع هددي
حممةيً دهدل ا د ز كمد سداق تقجيدجمل يف بهللايدً ايا دث .جاحلمدف دهدل احلقوقدً جىل مدن
احلمف دهل ا ز.
 - 2ن املةىةيً مطَّد كج َد جي دهح ايقدةع بهد يف مجودا مةالد ه

ج مد ايدري

يهلم ع هي غري مطَّ كجدَ ٍ جال ي هح ايقةع به يف مجوا مةال ه .
ِف بنفسددده جال د د ج اىل ِّمُدددة ٍر تسد د عهلله جال يفد د ظ
 - 3ن املةىدددةيً تَسيد دَق ُّ
ت د حاه ج م د ايددري يهلم د ع
اإلش ر

د ج اىل م د يس د عهلله ؛ ك ددمري ايف ددف ج اسددم

ج ايسو ق ج غري يك ا ساق بو عل يف ايا ث.
 - 4ن محف ( ع) دهل املةىةيوً يثتي بهللجن َتل َُّهفٍ جال َتمَ ُّفٍ ج م محهده

دهل ايلم ع قهلل ظهج من خ ع ايا ث عل ك ن م لهف يف كثري األمثهً.
املطلب الثاين :مرجحات القول ابلكمال
ظهج يها حث من خ ع اس قجاء ك م املفسجين جتدةظوفهم يدد( ع) ايهللَّايَّدً دهدل
ايلمد ع يف اي فسدري ن يه مدف دهدل م نددل ايلد م مج

د آ تدج ح محدف ( ع) دهددل

ايلم ع يف ب ض األحةاع جايسو ع آ بف عهلل ي وَّن يك حو ع  .ج ومد يدثتي بدجز هدنمل
املج

آ:
ٍ
حاصل.
يل
 –1عندما يكون
ُ
الكالم تكرارال ملا سبق ،أو حت َ

ا ض اآلي آ ايلجذً ان ا ُت مف ( ع) وه دهل م نل ايلمد ع يلدةن ايلد م

تلجارا ج

ف ح ىفٍ جيلةن ك جيف امل ء ب مل ء .جمن األمثهً دهل هنا:
وَ

* عةيددل ت د ىل﴿ :ﭶﭷﭸﭹﭺ ﭻﭼ﴾ [املؤمنددةن .]7 :ب غ د ء
غري األزجاج غري زجا هم هة دهللجان ج مج حجمدل اا دهدوهم ولدةن ايلد م كمد يدة
عوف :من اد هلل

ثجي ك هم اي دجن .جمل كد ن هدنا امل ندل ب ه د ُينَد َّ ُمل ايقدجصن ايلدجيم
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دددن مثهددل ك د ن األكمددف ن تُ مددف ( ع) دهددل م نددل ايلم د ع مب نددل :ثجي ددك هددم
ايل مهةن يف اي هللجان امل ن هةن ول كم كجمل كثري من املفسجين(.)88
* عةيدددل ت

د د ىل﴿ :ﭸ ﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ

ف ( ع) يف (اخل سددجين) دهددل م نددل ايلم د ع يل د ن
ﮆ﴾ [اي مددج .]15 :هددة ا تُ يمَ د ي
ايل م ت جيف يهشيء بنفسل؛ ا يلةن امل نل :ان اخل سجين اينين خسججا .جيلدن اآليدً
ايلجذددً تُاَ دتو ُن ن هددؤالء املددنكةرين هددم شددهلل اخل سددجين خسددجاع

()89

جعددهلل ح د زجا يف

اخلسجان غ ي ل جمن ه مل .جيس عهلل ايقةع حبمف ( ع) دهل م نل ايلم ع يف اآليً مد د ء يف
خ مت ه ؛ من عةيل ت ىل﴿ :ﮁ ﮂ ﮃﮄﮅ ﮆ﴾ جم ول من املا يغ آ اي هلليهلل .
 –2عندما ي ح اض ر إ حبمل (أل) على معىن الكمال.

حمِهَدتي ( ع) دهدل م ندل
يف كثري من صي آ ايقجصن ايلجيم ال ي ح احل جُ اال ا ا ُ
ايلم ع جمن يك :
* عةيددل ت

د ىل﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚﯛﯜﯝ

ﯞﯟ﴾ [صع دمددجان .]90 :ةسددوط لددمري ايف ددف (هددم) جاي جيددف يفوددهللان
ح ج اي
احل ج .جية ُ

ع يف املنكةرين ا يلن امل ندل ىد و ؛ ألن اي د ع ية دهلل

يف غريهم ي ( .)90جاملخجج من هنا ن مف ( ع) يف (اي يةن) دهل م نل ايلمد ع
ولةن امل نل :ج جي ك هم ايل مهةن يف اي

ع.

( )88أ ظــر علــف ســبيذ ا ثــال :مفــاتيه ال يــب  .262/23أ ـوار التمزأــذ  .83/4مــدارك التمزأــذ  .460/2برشــاد
العقذ السليم  .124/6روح ا عاين .210/9
( )89أ ظر :أ وار التمزأذ  .39/5مدارك التمزأذ  .173/3غرانب القرآن  .619/5السـران ا ـري  .438/3برشـاد
العق ـ ــذ الس ـ ــليم  .247/7روح البي ـ ــان  .87/8البتـ ــر ا دأـ ــد  .62/5فـ ــته القـ ــدأر  .523/4روح ا عـ ــاين
.240/12
( )90حاشية الشهاب  .44/3روح ا عاين .210/2
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* عةيل ت

ىل﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠﭡ ﭢﭣﭤ ﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱ﴾
[األدددجاف .]179 :مددف ( ع) يف (ايغ د هةن) دهددل م نددل ايلم د ع لددججرزٌّ يف هددنمل
اآليً؛ يلي ي ح احل ج؛ ا ايغفهً دنهلل غريهم كثري جيلنه ب ينساً اىل غفه هم ك
غفهً(.)91
* عةيددل ت

دد ىل﴿ :ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲ

ﭳﭴﭵﭶﭷ﴾ [األعفددد ع .]2 :كددددجآ اآليددددً ايلجذددددً دددددهلل ىددددف آ
ىهللترآ بد(امن ) املفوهلل يه
يهمؤمنني ج ُ

ج .جح ل ي دح هدنا احل دج ال بدهلل مدن محدف
()92

( ع) يف (املؤمنةن) دهل م نل ايلم ع؛ ز :ايلد مهةن يف اإلذد ن املخه دةن ودل

جيج اآليةسي عط وًَّ احلمف دهل م نل ايلم ع هن ( .)93جايةاعدا ن اي دف آ املدنكةر
ىف آ ايل مهني يف اإلذ ن جال يه م ن من ا ي ف ب هك اي ف آ يو مؤمن .
* عةيددددل ت دد د ىل﴿ :ﯓﯔ ﯕﯖﯗ ﯘ ﯙ﴾ [اياقددددج  ]12 :محددددف
دي ( ع) يف (املفسددهللجن) دهددل ايلمدد ع؛ دهددل م نددل :عهددم هددم ايلدد مهةن يف
اياقدد ُّ
اإل س د ايا يغةن من اي جاعً ول م  ،ف ا س دَ غريهم ب ينساً اىل ا سد دهم ددهللم (.)94
جية ا تُ ي َمفي ( ع) دهل ايلم ع يف هنمل اآليً الحن ج اإل سد د دوهم جحدهللهم جيدو
األمج كنيك لم من مفس ٍهلل غريهم!؟

( )91حاشية الشهاب .238 -237/4
( )92احملــرر الــوجيز  .501/2أ ـوار التمزأــذ  .49/3الس ـران ا ــري  .552/1برشــاد العقــذ الســليم  .4/4حاشــية
الشهاب  .251/4روح ا عاين .155/5
( )93روح ا عاين .155/5
( )94ظم الدرر .111/1

(أل) التعرأع الدالة علف الكمال وأارها يف تفسري القرآن الكرمي "دراسة أتصيلية قدأة"

147

 –3عندما يكون الكالم مومهال خالف املراد

ا ض اآلي آ ايلجذً ان ا ُت مف ( ع) وه دهل م نل ايلمد ع يلدةن ايلد م

م لةس جي طي م نلً خ ف امل نل املجاد .جمن األمثهً دهل هنا عةيل ت

ىل﴿ :ﯗ

ﯘ ﯙﯚ﴾ [اي ةبددً .]67 :مددن امل هددةم ن اينفد ق در ددً دهددل مددن
ايفسق ج خصُّ منل؛ لف من ق سق جيو كفُّ سق من ق ؛ ألن اي ادهلل عدهلل يلدةن
املسهمني ولةن سق جيلنل يو من ق  .جية محهت ( ع) يف اآليدً دهدل

من د

ز ن مدف
غري م نل ايلمد ع الع دل يدك ن كدف سد ٍق مند ق .لد ن مدن اي دججر ت
( ع) يف اآليدددً دهدددل م ندددل ايلمدد ع؛ يولدددةن امل ندددل :ان املندد قني هدددم ايلدد مهةن يف
ايفسق(.)95
 –4عندما يتعلق الكالم بت جنزيه األنبياء عليهم ال الة والسالم

األعاودد ء هدددم ىدددفة اخلهدددق ج كمهدددهم جعدددهلل اخ دددهم اا بثكمدددف اي دددف آ

ج ع ه د جمددن ريددم ددإن م د يهوددق بدح د د اين د

عددهلل ال يهوددق ب ألعاو د ء دهددوهم اي د

جايس م جمن هن إعل يرت ح جعهلل ي ني ن مدف ( ع) دهدل ايلمد ع ا ا كد ن ايلد م
دددن األعاو د ء دهددوهم اي د

جايس د م جمددن يددك عةيددل ت

د ىل﴿ :ﮈﮉﮊ

ﮋﮌ ﮍ ﮎﮏ﴾ [األع دد م .]85 :جعةيدددل ت د د ىل دهدددل يسدد ن يةسدددف دهودددل
ايسد م﴿ :ﯬﯭ ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ﴾ [يةسددف]101 :
جعةيدددل ت دد ىل﴿ :ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ﴾ [األعاودد ء ]86 :جعةيدددل
ت د د ىل دهدددل يسد د ن سدددهوم ن دهودددل ايسد د م﴿ :ﯖﯗ ﯘﯙﯚ﴾

( )95الكشاص  .287/2مفـاتيه ال يـب  .97/16أ ـوار التمزأـذ  .88/3مـدارك التمزأـذ  .692/1غرانـب القـرآن
 .498/3السران ا ري .629/1
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[اينمدددف .]19 :جعةيدددل ت دد ىل حل يدددً ددددن يدددةع دهودددل ايسدد

م﴿ :ﮖ ﮗﮘ ﮙ

ﮚ﴾ [ايقهم.]50 :
يدددنز يهودددق عط دد مبقدد م األعاودد ء دهدددوهم ايسدد م ن مدددف ( ع) مدددن كهمدددً
(اي حلني) يف هنمل اآلي آ جم م ريهه دهدل ايلمد ع؛ يلدي يلدةن م ندل (اي د حلني):
ايل مهني يف اي
دهل ايلم ع

ف ( ع)
ا امل دةمني ددن دف ايلاد ئج جاي دغ ئج( .)96دإن ا تُ يمَد ي
ف حون ٍن يألعاو ء دهل غريهم.
اخلامتة

ت من هنمل اخل متً بجز اين ئج ايري تةىف ايوه ايا حث من خ ع هنا
ايا ث جهي:
 - 1محف ( ع) دهل م نل ايلم ع ائا ش ئا جع ع بل فُّ دهم ء ايهغً
جدهم ء اي فسري.
 - 2اخ هفت دا راآُ هفك ايهغًِ يف اي اريك دن ( ع) ايهللايً دهل ايلم ع؛
اَّججا دنه ب هلل ت ارياآ ب ُه يقجُعُ من ب ضٍ ج ر

ه  ( :ع) ايهللايً دهل

ايلم ع ج ( ع) ايري تهللع دهل اس غجاق ىف آ األ جاد .ج م املفسججن هم ي ربجا
دنه اال بد( ع) ايهللايً دهل ايلم ع.
 - 3محف ( ع) دهل م نل ايلم ع ال بُهللَّ يل من م ةعً ايسو ق جاملق م جينا
هة يو ج ه مطهق يد( ع) يق ع يف يً مجهً جكهمً.
( )96أ ظ ــر عل ــف س ــبيذ ا ث ــال :أ ـوار التمزأ ــذ  .171/2الس ـران ا ــري  .526/2برش ــاد العق ــذ  .250/6حاش ــية
الش ـ ــهاب  .379/5ف ـ ــته القـ ــدأر  .496/3روح ا عـ ــاين  ،78/9فـ ــته البيـ ــان  ،363/8حماس ـ ـ الت وأـ ــذ
 .214/7تيسري الكرمي الر ص .966 :التترأر والت وأر .215/20
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قف
 - 4كثري من املةالا ايري كج املفسججن ن ( ع) وه تفوهلل ايلم ع ا تس َّ
( ع) جحهلله يف يك؛ بف س عهلله ول مةر خج ؛ ك ةسوط لمري ايف ف بني املا هللا
جاخلرب جاي اري ب سم اإلش ر ( جي ك) ج ىف جلا ايلهمً جغري يك.
 - 5تف جآ املفسججن يف تةظوفهم ( ع) ايهللايً دهل ايلم ع بني مقف
ٍّ
دي يف تفسريمل (عظم ايهللرر).
جم ةسط جملثجٍ .ج كثج امللثجين يف يك هة اياق ُّ
 - 6حلمفك ( ع) دهل م نل ايلم ع مج

آ يرت ح به دهل محهه دهل

م نل املةىةيوً جكنا إن حلمهه دهل املةىةيوً مج

آ يرت ح به دهل محهه

دهل م نل ايلم ع.
 - 7ية هلل تف جآ جالح بني املفسجين يف تةظوف ( ع) ايهللايً دهل ايلم ع يف
تفسري ايقجصن ايلجيم ج كثجهم تةظوف ينيك هة اياق دي رمحل اا؛ قهلل كجمل يف
تفسريمل يف مةالا كثري هللا.
جىهل اا جسهَّم جب ر دهل داهللمل جعاول حممهلل جدهل صيل جى ال مج ني
قارمة امل ادر واملراجع
[ ]1

اإلتق ن يف دهةم ايقجصن .

ع ايدهللين دادهلل ايدجمحن بدن بدي بلدج ايسدوةطي (آ

911ﻫ) .قوددق :حممددهلل بددة ايف ددف ابددجاهوم اهلو ددً امل ددجيً اي مددً يهل د ع
1394ﻫ 1974 /م.
[ ]2

ارش د اي قف ايسهوم اىل م اي ايقجصن ايلجيم .بة ايس ةد حممهلل بن حممهلل اي مد دز
(آ 983ﻫ) دار احو ء ايرتاث اي جبي بويججآ د آ.
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[ ]3

عددةار اي ني يددف ج سددجار اي ثجيددف .ع ىددج ايددهللين داددهلل اا بددن دمددج اياو د جز (آ
691ﻫ) .قوددق :حممددهلل داددهلل ايددجمحن املجدشددهي دار احو د ء ايددرتاث اي جبددي
بويججآ ط 1418 1ﻫ 1998 -م.

[ ]4

جلح املس يك اىل يفوً ابدن م يدك .دادهلل اا بدن يةسدف ابدن هشد م األع د رز
( 761ﻫ) .قوددق :يةسددف اياق د دي دار ايفلددج يهطا دددً جاينشددج جاي ةزيددا
بويججآ د آ.

[ ]5

ايا ددج املهلليددهلل يف تفسددري ايقددجصن ا وددهلل .محددهلل بددن حممددهلل بددن دجواددً احلسددين (آ
 1224ﻫ) .قوددق :محددهلل رس د ن اين شددج :ايددهللك ةر حسددن دا د

زكددي –

ايق هج ط 1419 1ﻫ 1999 -م.
[ ]6

بهللايً ا ههلل جعه يدً املق دهلل .حممدهلل بدن محدهلل بدن رشدهلل ايقدجطيب (آ  595ﻫ).
دار ايفلج بويججآ د آ.

[ ]7

بهللائا اي ن ئا يف تجتوب ايشجائا .مس ةد بن محدهلل ايل سد عي (آ  587ﻫ) .دار
ايل ع اي جبي بويججآ ايطا ً ايث عوً 1402ﻫ 1982 -م.

[ ]8

اي جيددج جاي نددةيج .حممددهلل ايطد هج بددن د شددةر (آ 1393ﻫ) .دار سد نةن يهنشددج
جاي ةزيا تةع

[ ]9

1997م.

اي جيف آ .دهي بن حممدهلل ا ج د عي (آ  816ﻫ) .قودق :ابدجاهوم اإلبود رز
دار ايل ع اي جبي بويججآ ط1405 1ﻫ 1995 -م.

[ ]10تفسري ايجاغب األىفه عي .احلسني بن حممدهلل امل دججف ب يجاغدب األىدفه عي (آ
 502ﻫ) .قوق :ىفةان ددهللع ن داجدز دار ايقهدم /دمشدق ايدهللار ايشد موً/
بويججآ ط 1412 1ﻫ 1992 -م.
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[ ]11تفسددري ايقددجصن احللددوم (تفسددري املند ر) .حممددهلل رشددوهلل رلد (آ  1354ﻫ) .اهلو ددً
امل جيً اي مً يهل ع ايق هج 1410ﻫ 1990 -م.
[ ]12تهنيب ايهغً .حممهلل بن محهلل بن اهلججز األزهجز (آ  370ﻫ) .قودق :حممدهلل
ددددةض مجددددب دار احوددد ء ايدددرتاث اي جبدددي بويدددججآ ط1421 1ﻫ -
2001م.
[ ]13تةلوح املق ىهلل جاملس يك بشجا يفوً ابن م يك .ابن م ع سم املدجادز (آ 749
ﻫ) .قوق :داهلل ايجمحن دهي سهوم ن دار ايفلج اي جبي  -ايقد هج ط 1
1422ﻫ 2001 -م.
[ ]14توسري ايلجيم ايجمحن يف تفسري ك م املن ن .داهلل ايجمحن بن ع ىج ايسد هللز (آ
1376ﻫ) .قوق :داهلل ايجمحن بن م

ايهة ق مؤسسدً ايجسد يً بويدججآ

ط1420 1ﻫ  2000-م.
[]15

ما اياو ن دن تثجيف صز ايقجصن .حممهلل بن جيج ايطدربز (آ 310ﻫ) .قودق:
محددهلل حممددهلل شد كج جحممددةد حممددهلل شد كج مؤسسددً ايجسد يً بويددججآ ط1
1420ﻫ 2000 -م.

[]16

ما اياو ن يف تفسري ايقجصن (تفسري اإل،ي) .حممهلل بن داهلل ايدجمحن اإلك،دي (آ
 905ﻫ) .دار ايل ب اي هموً بويججآ ط 1424 1ﻫ  2004 -م.

[ ]17ا نل ايهللاعي يف حججف امل عي .املجادز احلسن بن ايق سم .قوق :خج ايدهللين
عا ج جحممهلل عدهلليم لدف دار ايل دب اي همودً بويدججآ ط1413 1ﻫ -
1992م.
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[ ]18ا ةاهج احلس ن يف تفسري ايقجصن .داهلل ايجمحن بن حممهلل بن خمهدةف ايث د ييب (آ
876ﻫ) .قوق :حممهلل دهي م دةض جدد دع محدهلل دادهلل املة دةد دار احود ء
ايرتاث اي جبي بويججآ ط 1418 1ﻫ 1998 -م.
[ ]19ح شوً ايشه ع دهل تفسري اياو جز .شه ع ايهللين داهلل اا بدن دمدج اخلفد ي
(آ 1069ﻫ) .دار ايل ب اي هموً بويججآ ط1417 1ﻫ 1997 -م.
[ ]20ح شوً اي ا ن دهل شجا األمشةعي أليفودً ابدن م يدك .حممدهلل بدن دهدي اي دا ن
( 1206ﻫ) .دار ايل ب اي هموً بويججآ ط 1417 1ﻫ 1997-م.
[ ]21خ اعددً األدع جيددب ياد ع يسد ن اي ددجع .اياغددهللادز داددهلل ايقد در بددن دمددج (آ
 1093ﻫ) .قوق :داهلل ايس م حممهلل ه رجن مل اً اخلد يي ايقد هج ط4
 1418ﻫ 1997 -م.
[ ]22دس د ةر اي هم د ء ( د ما اي هددةم يف اىددط ح آ ايفنددةن) .داددهلل ايددنيب بددن داددهلل
ايجسددةع األمحددهلل علددجز (آ ق 12ﻫ) دجَّبددل دددن ايف رسددوً :حسددن هدد عي
ص دار ايل ب اي هموً بويججآ ط 1421 1ﻫ 2000 -م.
[ ]23رجا امل د عي يف تفسددري ايقددجصن اي ظددوم جايسدداا املثد عي .شدده ع ايددهللين حممددةد بددن
داهللاا اآليةسدي (آ 1270ﻫ) .قودق :دهدي دادهلل اياد رز دطودً دار ايل دب
اي هموً بويججآ ط 1415 1ﻫ 1995 -م.
[ ]24ايسجاج املنري يف اإلد عً دهل م ج ً ب ض م عي ك م ربند احللدوم اخلداري .حممدهلل
بن محهلل اخلطوب ايشدجبوين (آ  977ﻫ) .مطا دً بدةالق ايقد هج  1285ﻫ.
دآ.
[ ]25شجا األمشةعِي دهل يفوً ابن م يك .دهي بدن حممدهلل بدن دوسدل األِّشيدمُةعِي (آ
 900ﻫ) .دار ايل ب اي هموً بويججآ ط 1419 1ﻫ 1998 -م.
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[ ]26شدجا اي دجيح دهدل اي ةلدوح .خ يدهلل بدن دادهلل اا األزهددجز (آ  905ﻫ) .دار
ايل ب اي هموً بويججآ ط1421 1ﻫ 2000 -م.
[ ]27شجا ايل وً ايش وً .حممهلل بن داهلل اا ابن م يك ا و عي (آ  672ﻫ) .قودق:
داهلل املن م محهلل هجيهللز

م ً م ايقج

ملً امللجمً ط 1د آ.

[ ]28شددجا شددنجر ايددنهب يف م ج ددً ك د م اي ددجع .داددهلل اا بددن يةسددف ابددن هش د م
األع رز (آ  761ﻫ) .قوق :داهلل ايغدين ايدهللعج ايشدجكً امل دهلل يه ةزيدا
سةري دآ.
[ ]29شجا عطج ايندهلل جبدف اي دهلل  .دادهلل اا بدن يةسدف ابدن هشد م األع د رز (آ
 761ﻫ) .قوق :حممهلل حمول ايهللين داهلل احلموهلل ايق هج ط 1383 11ﻫ -
1961م.
[ ]30ى وح ابن حا ن برتتوب ابن بها ن .بة ح حممهلل بن محهلل ابن حا ن (آ 354
ﻫ) .قوق :ش وب األرع ؤجط مؤسسً ايجس يً بويججآ ط1414 2ﻫ -
1993م.
[ ]31غجائب ايقجصن جرغ ئب ايفجع ن .احلسن بن حممدهلل بدن حسدني ايقمدي اينوسد بةرز
(آ 850ﻫ) .قوددق :زكجي د دمددرياآ دار ايل ددب اي هموددً بويددججآ ط1
1416ﻫ 1996 -م.
[ ]32دد حُ اياودد ن يف مق ىددهلل ايقددجصن .حممددهلل ىددهلليق خدد ن بددن حسددن ايقِنَّددة ي (آ
1307ﻫ) .عهللم يل جرا ل :دَاهلل اا بن ابدجاهوم األع َد رز املل ادً اي دجيً
بويججآ 1412ﻫ  1992 -م.
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[]33

ح ايقهلليج ا د ما بدني دين ايججايدً جايهللرايدً مدن دهدم اي فسدري .حممدهلل بدن دهدي
ايشددةك عي (آ 1250ﻫ) دار ابددن كثري/دمشددق دار ايلهددم ايطوددب/بويججآ
ط 1414 1ﻫ 1994 -م.

[]34

ةا ايغوب يف ايلشف دن عن ع ايجيدب .احلسدني بدن حممدهلل بدن دادهلل اا ايطِّدويب
(آ 743ﻫ ) .ا م ددً اإلسدد موً املهللينددً املنددةر ُمةدددً رسدد ئف دك ددةرا
جم س ري 1412ﻫ 1992 -م.

[ ]35ك ع سواةيل .دمجج بدن دثمد ن املهقدب بسدواةيل (آ  180ﻫ) .قودق جشدجا:
داهلل ايس م حممهلل ه رجن ط 3مل اً اخل يي ايق هج 1988م.
[ ]36كش ف اىدط ح آ ايفندةن جاي هدةم .حممدهلل بدن دهدي اي هد عةز (آ  1158ﻫ).
قوق :د .دهدي دحدججج مل ادً ياند ن ع شدججن بويدججآ ط1416 1ﻫ -
1996م.
[ ]37ايلهود آ .بددة اياقد ء يددةع بددن مةسددل ايلفددةز (آ 1094ﻫ) .قوددق :دددهللع ن
درجيف جحممهلل امل جز مؤسسً ايجس يً بويججآ 1413ﻫ 1993 -م.
[ ]38ايها ع يف دهةم ايل ع .دمج بن دهي بن د دع ايهللمشقي (آ 775ﻫ) .قودق:
د دع محهلل داهلل املة ةد جدهي حممهلل م ةض دار ايل ب اي همودً بويدججآ
ط1418 1ﻫ 1998 -م.
[ ]39ا مدةع شدجا املهددنع .حمودي ايدهللين وددل بدن شدجف اينددةجز (آ 676ﻫ) دار
ايفلج بويججآ د .آ.
[ ]40احملجر اية و يف تفسري ايل ع اي ي  .داهلل احلق بن غ يدب ابدن دطودً األعهلليسدي
(آ  542ﻫ) .قوددق :داددهلل ايس د م داددهلل ايش د يف حممددهلل دار ايل ددب اي هموددً
بويججآ ط1413 1ﻫ 1993 -م.
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[ ]41مددهللار اي ني يددف جحق د ئق اي ثجيددف .داددهلل اا بددن محددهلل بددن حممددةد اينسددفي (آ
710ﻫ) .قوددق :يةسددف دهددي بددهلليةز دار ايلهددم ايطوددب بويددججآ ط1
 1419ﻫ  1998 -م.
[ ]42مسنهلل اإلم م محهلل بن حناف .محدهلل بدن حممدهلل بدن حنادف ايشدوا عي (آ 241ﻫ).
قوق جفجيج :ش وب األرعؤجط د دع مجشهلل جصخدجين مؤسسدً ايجسد يً
بويججآ ط  1421 1ﻫ  2001 -م.
[ ]43مش رق األعةار دهل ى ا اآلريد ر .دود ض بدن مةسدل ايو

ديب (آ 544ﻫ).

املل اً اي وقً جدار ايرتاث د آ.
[ ]44م جدددم ايهغدددً اي جبودددً امل ىدددج  .محدددهلل خم دد ر دمدددج (آ 1424ﻫ) .دار ددد ا
ايل ب بويججآ ط 1429 1ﻫ  2008 -م.
[ ]45م جم املق يو يف ايهغً .محهلل بن د ر بدن زكجيد (آ 395ﻫ) .قودق :دادهلل
ايس م حممهلل ه رجن دار ايفلج بويججآ 1399ﻫ 1979 -م .د آ.
[ ]46مغين ايهاوب دن ك ب األد ريب .داهلل اا بن يةسف ابن هشد م األع د رز (آ
 761ﻫ) .قوق :د.م زن املا ر جحممدهلل دهدي محدهلل اا دار ايفلدج بويدججآ
ايطا ً ايس دسً 1405ﻫ 1985 -م.
[ ]47املغين يف قل اإلم م محهلل بن حناف ايشوا عي .مة ق ايهللين داهلل اا بن محهلل بدن
عهللامً املقهللسي (آ 620ﻫ) مل اً ايق هج 1388ﻫ 1968 -م .د آ.
[ ]48مف توح ايغوب .خج ايهللين حممهلل بن دمج ايجازز (آ 606ﻫ) دار احو ء ايرتاث
اي جبي بويججآ ط 1420 3ﻫ 2000 -م.
[ ]49عظم ايهللرر يف تن سب اآلي آ جايسةر .بجه ن ايهللين ابجاهوم بن دمج اياق دي (آ
885ﻫ) .دار ايل ع اإلس مي ايق هج دآ.
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[ ]50اهلهللايً اىل بهةا اينه يً يف دهم م عي ايقجصن جتفسريمل ج حل مل جمجف من نةن
دهةمددل .ملددي بددن بددي ط يددب ايقوسددي (آ 437ﻫ) .قوددق :دددهللد مددن طهاددً
ايهللراس د آ اي هو د رس د ئف م وددً بلهوددً ايهللراس د آ اي هو د جايا ددث اي همددي
م ً ايش رعً ط1429 1ﻫ 2008 -م.
[ ]51هما اهلةاما يف شجا مجدا ا ةامدا  .د ع ايدهللين دادهلل ايدجمحن بدن بدي بلدج
ايسوةطي (آ 911ﻫ) .قوق :داهلل احلموهلل هنهللاجز املل اً اي ة وقودً م دج
د آ.
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The article (the) and its meaning of perfection to illustrate the holy Quran
Dr. Hatem Jalal Al-Tamimi
Associate Professor of Exegesis and Quran Sciences
Collage of Quran and Islamic Studies
Al-Quds University – Palestine
Abstract. This study aims to identify one kind of the article “the” that means perfection . It also tries to
prove the meaning of perfection through what scientists of Arabic and distinguished illustrators of Quran
who used that meaning of the article “the” to illustrate the holy Quran . They demonstrated models of
what the illustrators say and discussed that to agree on disagree depending on the illustrators justificans
and attitudes.
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جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)11العدد ( ،)1ص ص ( 223-159حمرم 1439هـ/سبتمرب 2017م)

منهج احلافظ عمرو بن علي الفالس يف نقد الرواة
د .ليلى بنت سعيد بن عبدهللا السابر

أستاذ احلديث املساعد ،قسم السنة النبوية وعلومها
كلية أصول الدين ابلرايض ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
ملخص البحث .احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا.

يتنــاول الب ــث دراســة عــن احلــا ع عمــرو بــن عل ـ ال ــال ر ـ هللا ،وذلــب بــسكر ســصر وعصــر و ــيو
ورالميــس ومناهت ـ بــم العلمــا  ،وأثــر ن هقــد الــرواة وا ســاهيد واملتــو  ،وبيــا منه ـ ن هقــد الــرواة ،وذلــب بعــد
يســر هللا أ ذكــر أبــرع النتــا العلميــة
دراســة ل ـوال الــرواة الــسين هقــدهم ورنلــم علــيهم ــر أو رعــدي  ،وأيض ـاس هللا
والعملية من هسا الب ث.
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املقدمة
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات
أعمالنا ،من يهد اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له  ،وأشهد أن ال إله إال اهلل
وحده ال شريك له وأشهد أن حممداً عبده ورسوله  ،أمّا بعد:
فإنه حريٌّ بطالب العلم أن يتعرف على أعالم السنة ويدرس سريتهم
ومناهجهم وجهودهم يف خدمة احلديث وأهله السيما علماء اجلرح والتعديل الذين
أفنوا أعمارهم يف دراسة أحوال الرواة ونقد مروياتهم ودراسة أحاديث الرسول صلى
اهلل عليه وسلم واحلكم عليها وبيان احلديث الصحيح من الضعيف واملوضوع ،ومن
هؤالء العلماء الذين اعتنوا بدراسة أحوال الرواة والنظر يف مروياتهم :احلافظ أبو
حفص عمرو بن علي الفالس ،وقد منَّ اهلل علي بدراسة مفصّلة جلميع الرواة الذين
تكلّم فيهم الفالس جبرح أو تعديل ،فعزمتُ بعد االتكال عليه جبمع أقواله فيهم،
وبيان منهجه يف نقد الرواة.
 أمهية املوضوع وأسباب اختياره:
وقد دفعين لدراسة منهجه مجلة أمور .منها:
أولًا :أن الفالس إمام حافظ كما أن له مكانة بني العلماء السيما اجلهابذة منهم
كالبخاري وأبي حامت وحييى بن سعيد القطان وحييى بن معني وعبد الرمحن بن مهدي
وغريهم.
ثانيًا :اعتماد كثريٍ من العلماء النقّاد على حكمه على الرواة منهم احلافظ ابن
عدي يف الكامل واخلطيب البغدادي يف تارخيه وغريهم.
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ثالثاً :أنه من األئمة املتقدمني الذين وفقهم اهلل حلفظ السنة روايةً و درايةً ،
ورحلوا لنشر هذا العلم فكان من حقه على املنتسبني خلدمة احلديث أن جيمع جهده يف
حبث علمي .
رابعاً  :أنين مل أجد على حدّ حبثي دراسة شاملة ملنهج الفالس يف الرواة بناءً
على دراسة مجيع الرواة الذين تكلم عليهم ،وقد وقع بيدي أثناء البحث دراسات عن
الفالس لكين مل أجدها تفي مبكانة هذا العامل وما بذله من جهد خلدمة السنة النبوية.
رابعاً :ما وجدته يف هذا العامل الفذ من ذكاء وفطنة يف نقد الرواة ودقة يف
إطالق احلكم عليهم وبيان خالصة حاهلم واحلكم على مروياتهم مما جيدر الوقوف
عليه ودراسته تفصيالً،
خامساً :رغبةً مين يف خدمة طالب العلم حميب سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم
يف معرفة فضل هذا العامل وأثره يف حفظ السنة ،لذا استحسنت فكرة مجع أقواله يف
الرواة وبيان منهجه ما استطعت إىل ذلك سبيال.
 أهداف املوضوع:
أوالً :البحث عن الرواة الذين تكلم فيهم احلافظ الفالس ومقارنة أقواله عنهم
بأقوال أئمة اجلرح والتعديل ودراسة خالصة حاهلم(.)1
ثانياً :دراسة ملنهج احلافظ الفالس يف نقد الرواة من خالل الدراسة السابقة و
ذكر القواعد واألسس اليت اعتمد عليها الفالس يف نقد الرواة.
ثالثاً :استقراء و دراسة لعبارات الفالس يف اجلرح والتعديل ال سيما ما كان
مركباً مثل قوله عن جعفر بن الزبري ( مرتوك احلديث وكان رجالً صدوقًا كثري الوهم ).
( )1وقد ريسر ذلب أ ب ض هللا ن حبث آ ر مستق أثنا رتة ر رغ من اجلامعة وكا بعنوا (الرواة السين
رنلم عليهم ال ال  ،دراسة هقدية "
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 الدراسات السابقة:

عثرت على الدراسات اآلتية :
أوالً :اإلمام عمرو بن علي الفالس حمدثاً وناقداً /الدكتور موفق عبد القادر،
1422حبث منشور يف جملة الشريعة والدراسات اإلسالمية.
وقد ذكر مسات منهجه يف بضع فقرات ،كما أن حبثه مل حيتو على دراسة نقدية
،ومل يتوسع يف شرح ألفاظ اجلرح والتعديل .
ثانياً :الفالس منهجه وأقواله يف الرواة /دراسة ومجع و حتقيق محد فاضل
معلوم .و هي أطروحة ماجستري مقدمة جلامعة امللك عبدالعزيز 1413ه
وقد تطرق الباحث إىل منهج الفالس يف الفصل الثاني  ،ولكنه بشكل خمتصر
جداً حيث حصر منهجه مببحث مسّاه  :مسات منهجه و ذكرها بثالث عشرة فقرة مع
قلة اإلشارة إىل الرواة يف هذا املبحث  ،واكتفى بذكر أقواله عن الرواة مببحث آخر
لكن حبثه خال من عقد مقارنة بني أقوال الفالس و غريه من أئمة اجلرح والتعديل ،
كما أنه مل يتوسع يف شرح ألفاظ اجلرح والتعديل عند الفالس.
ثالثاً :اإلمام عمرو بن علي الفالس و جهوده يف اجلرح والتعديل ،وهو حبث
مقدم من الباحث  :ساجد منذور علي عبطان ،جامعة بغداد وقد حبثت عنه فلم أجده
مطبوعاً ولكين وجدت نسخة منه يف الفهرس اآللي مبكتبة بغداد  ،ومل أمتكن من
الدخول على املكتبة إذ أنها قيد التجربة.
واختلف حبثي عنهما بإضافة ما يلي :
 - 1دراسة مجيع الرواة الذين نقدهم الفالس ومقارنة أقواله بأقوال األئمة ثم
النظر يف خالصة حاهلم بناء على هذه الدراسة .
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 - 2دراسة ألفاظ اجلرح والتعديل عند الفالس .
 - 3بيان مسات منهجه بناء على الدراسة السابقة .
 - 4إضافة نتائج يف البحث مل تذكر يف البحثني السابقني .
 منهج البحث:
 - 1مجع واستقراء مجيع الرواة الذين تكلم فيهم الفالس من كتب اجلرح
والتعديل سواء املتقدمني ممن عاصر الفالس أو املتأخرين  ،ومن أهم الكتب اليت
وجدت فيها أقواالً كثرية للفالس كتاب الكامل يف أمساء الرجال ،ألبي أمحد عبداهلل
بن عدي اجلرجاني ،وكتاب تاريخ بغداد ألبي بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي .و
غريها من كتب اجلرح والتعديل املعتمدة.
 - 2دراسة ألفاظ الفالس يف اجلرح والتعديل .
 - 3ختريج األحاديث واآلثار الواردة يف البحث واحلكم عليها.
 - 4اعتمدت يف البحث على كتب اجلرح والتعديل اليت ذكرت أقوال
الفالس ،إذ أنه ال يوجد للفالس كتاباً مطبوعاً جيمع أقواله.
 خطة البحث:
 يتكون البحث من مقدمة وفصلني وخامتة :
مقدمة سبق ذكرها  -وفيها بيان أهمية املوضوع وأسباب اختياره والدراسات
السابقة -
الفصل األول :ترمجة احلافظ الفالس وفيه تسعة مباحث
املبحث األول :امسه ونسبه ولقبه وكنيته.
املبحث الثاين :مولده ونشأته وأسرته وطلبه للعلم.

املبحث الثالث :عصره من الناحية السياسية والعلمية .
املبحث الرابع :رحالته العلمية .
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املبحث اخلامس :شيوخه وتالميذه ،فيه مطلبان :
املطلب األول  :شيوخه.

املطلب الثاين  :تالميذه.
املبحث السادس :ثناء العلماء عليه وبيان سعة علمه وحفظه.
املبحث السابع :املآخذ عليه.

املبحث الثامن :آاثره العلمية.
املبحث التاسع :وفاته.

الفصل الثاين :منهج الفالس يف نقد الرواة إبمجال وفيه مبحثان :

املبحث األول  :ألفاظ اجلرح والتعديل عند الفالس .

املبحث الثاين  :مسات منهجه .

اخلامتة وفيها ذكر النتائج والتوصيات
مث الفهارس.
الفصل األول

املبحث األول :امسه و نسبه ولقبه وكنيته

هو عَمْرو بن عليّ بن بَحْر بن كَنيز السّقاء الباهلي البصري أبو حفص الفالس
الصرييف الشافعي

1

ونسبته إىل باهلة ( )2وهم :بنو مالك بن أعصُر بن سعد بن قيس بن عيالن بن
مضر بن نزار بن معد من عدنان .

( )2هسب إىل الشا عية ابن كثص ن طبقات ال قها (  149/1ت ) 34
( )2اللباب ن هتسيب ا هساب ()116/1
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()3

ولقبه "الفالس""الصرييف " نسبة إىل من يبيع الذهب(.)4
قال رمحه اهلل :روى عين عفان بن مسلم حديثاً فسمّاني الفالس وما كنت
فالّساً قط

()5

كان جده يلقب بـ (السقاء) نسبةً ملن يسقي املاء.

()6

قال حييى الساجي رمحه اهلل :مل يكن يسقي املاء إمنا خيرج ماله لسقي املاء
بعرفات ،ويف املواضع اليت ينقطع املاء بالناس فيها ،وخيرج من ماله هلل عز وجل

()7

املبحث الثاين :مولده ونشأته وأسرته وطلبه للعلم
ولد سنة نيفٍ وستني ومائة بالبصرة.
أما أسرته فلم أجد هلم ذكراً عند من ترمجوا له سواء من جهة والده أو أمه أو
ذريته ،وسبب ذلك واهلل أعلم أنهم مل يكونوا من أهل احلديث ،إال أن جده حبر بن
()8

كنيز السقاء كان من رواة احلديث.

( )3مجهرة أهساب العرب ص245
( )4ا هساب ()354/9
( )5اللباب ()449/2
( )6ا هساب ()90/7
( )7املعلم أبمسا يوخ البخاري ومسلم ص44
( )8ار ق العلما على ضعف لديث  ،قال أبو لامت واحلريب :ضعيف ،وقال ابن معم  :ال ينتب لديث ،ليس
بش وقال البخاري :ليس هو عندهم بقوي ،وقال النسا  :ليس بثقة وال ينتب لديث  ،وقال الدارقطين:
مرتوك ،وقال ابن ل ر :ضعيف هتسيب التهسيب (264/1ت ()773اجلر والتعدي ( 418/2ت
)1655اتريخ حيىي بن معم برواية الدوري/94 ()53/2ت )637
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*تلقى الفالس العلم عن شيوخ بلده يف البصرة وبغداد وكان يتنقل بينهما
وابتدأ مساعه وحضور جمالس الذكر وهو صغري فحضر عند محاد بن زيد
(ت 179هـ)
قال أبو حفص الفالس :حضرت جملس محاد بن زيد وأنا صيب وضيء،
فأخذ رجل خبدي ففررت و مل أعد ( )9كما مسع من يزيد بن زريع (ت 182هـ)
ومعاذ بن معاذ (ت 169هـ) وحييى بن سعيد القطان (ت 198هـ) وعبدالرمحن بن
مهدي (ت 198هـ) وغريهم ممن سيأتي ذكرهم يف مطلب خاص وهم شيوخه.
املبحث الثالث :عصره من الناحية السياسية والعلمية
أوالً :احلالة السياسية :ولد الفالس بعد عام ( 160هـ) يف بداية ظهور الدولة
العباسية (العصر العباسي األول) إبان حكم اإلمام املهدي رمحه اهلل تعاىل ،وقد متيزت
فرتة واليته باألمن والطمأنينة ورغد العيش واألمن الفكري حيث حارب أهل البدع
والضالل واإلحلاد ،ثم خلفه ابنه موسى اهلادي ( 169إىل170هـ) وسار على نهج
أبيه يف احلكم.
ثم عاصر فرتة والية اخلليفة هارون الرشيد ( 170إىل  194هـ) وقد بلغت
الدولة العباسية يف عصره أوجّ عزتها واتسعت رقعة البالد اإلسالمية  ،وقد عهد
باخلالفة البنه حممد (األمني) الذي حكم ما يقارب مخس سنوات.
ثم توىل اخلالفة أخوه عبداهلل (املأمون) ( 198إىل  218هـ) وقد جرى للعلماء
يف هذه الفرتة بالء عظيم أال وهي فتنة امتحانهم مبسألة (خلق القرآن) فثبت من ثبت،
واُبتلي البعض فأجاب.

( )9سص أعالم النبال ()471/11
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ثم شهد خالفة حممد (املعتصم) الذي بويع بعهد من املأمون واستمر على نهج
املأمون يف امتحان العلماء بل وكتب بذلك إىل األمصار ،إىل أن توفاه اهلل سنة
(227هـ).
ثم خلفه ابنه الواثق (هارون) وقد استمرت واليته إىل عام ( 232هـ) وقد دام
هذا البالء أربعة عشر عاماً إىل أن بويع اخلليفة جعفر (املتوكل)
وقال خليفة بن خياط  :استخلف املتوكل ،فأظهر السنة وتكلم بها يف جملسه
وكتب إىل اآلفاق برفع احملنة وبسط السنة ونصر أهلها .
وقال ابن األثري رمحه اهلل :ويف سنة ( 234هـ) أظهر املتوكل السنة ،وزجر عن
القول خبلق القرآن وكتب بذلك إىل األمصار واستقدم احملدثني إىل سامراء وأجزل
صالتهم ،ورووا أحاديث الرؤية والصفات

()10

ثم خلفه ابنه املنتصر باهلل (حممد) سنة ( 247هـ) لكنه ما لبث يف احلكم إال ستة
أشهر ،ثم شهد أيضاً والية اخلليفة ( املستعني باهلل) أمحد بن املعتصم يف آخر عمره.
وباجلملة  :فإنه عاش يف العصر العباسي األول وأدرك بداية الثاني وقد كانت
الدولة العباسية آنذاك تنعم باالستقرار السياسي بصورة عامة

()11

اثنياً :احلالة العلمية :عاش الفالس يف الفرتة ( 162إىل  249هـ) وقد اتسمت
هذه الفرتة بازدهار احلركة العلمية يف شتى العلوم ،كما اتسمت بانتشار الرحالت
العلمية وانتشار املصنفات وكتب احلديث ،كما عاصر مجلة من العلماء الذين اشتهروا
يف األمصار بطلب العلم و التأليف والرتحال له السيما (احلديث) منهم  :اإلمام مالك
بن أنس (ت 179هـ ) وعبداهلل بن املبارك (ت 181هـ ) وسفيان بن عيينة (ت 198
( )10التاريخ البن ا ثص ()41 /7
( )11اتريخ بغداد ( ،)207/12اتريخ اإلسالم ()1197 /5
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هـ) وعبدالرمحن بن مهدي (ت 198هـ ) وحييى بن سعيد القطان (ت 198هـ)
وعبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت  211هـ ) واحلكم بن موسى (ت  232هـ) وقتيبة
بن سعيد الثقفي (ت  240هـ) وعثمان بن أبي شيبة (ت  239هـ)
ومشكدانة :عبداهلل بن عمر بن حممد (ت  239هـ ) وأمحد بن حنبل (ت 241
هـ) واسحاق بن راهوية (ت  238هـ) وحممد بن العالء أبو كريب (ت 248هـ)
وخليفة بن خياط (ت  240هـ)

()12

املبحث الرابع :رحالته العلمية
رحل الفالس كما هي عادة العلماء إىل عدد من البلدان لتلقي العلم والرواية
وقد ذكرت مصادر سريته مجلة من رحالته ،وهي:
 )1رحلته إىل بغداد :رحل الفالس إىل بغداد وحدث بها فرتة من الزمن ثم عاد
إليها قبيل وفاته

()13

قال أمحد بن أبي خيثمة عن هذه الرحلة ( فاجتمع عليه أصحاب احلديث،
فأسهروه ليلته مجعاء ،فلما أصبحنا اجتمع إليه اخللق ورقوه سطحاً ،فكان أول شيء
حدثنا به ،قال :حدثنا فالن بن فالن منذ سبعني سنة ،قال :حدثنا فالن لصاحبه منذ
سبعني سنة ،وأرسل عينيه بالبكاء ،وقال ادعوا اهلل أن يردني إىل أهلي ،ومات
بالعسكر)

()14

( )12سص أعالم النبال ()470/11
( )13اتريخ بغداد ()207/12
( )14اتريخ بغداد ()211/12
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 )2رحلته إىل أصبهان :كما رحل إىل أصبهان ( )15وتردد عليها عدة مرات،
قال أبو الشيخ األصبهاني رمحه اهلل (:قدم أصبهان سنة ست عشرة وسنة أربع
()16

وعشرين ،وسنة ست وثالثني)

 ) 3رحلته إىل عيساباذ :كما رحل إىل عيساباذ ( )17وحدث بها يف شعبان سنة
()18

()249

 )4رحلته إىل مكة :وأما رحلته إىل مكة فالذي يظهر لي أنها كانت يف موسم
احلج ،قال رمحه اهلل :مررت مبنى على قتيبة وعباس العنربي يكتب عنه فجزته ومل
()19

أمحل عنه فندمت.

 )5رحلته إىل سامرّاء :رحل إىل سامرّاء وحدث بها وقد شعر بدنو أجله فقال:
سلوني فإن هذا جملس ال أجلس بعد هذا ،قال أبو احلسن البزار :فما سئل عن شيء
إال وحدث به.

()20

املبحث اخلامس  :شيوخه وتالميذه
املطلب األول :شيوخه
روى الفالس رمحه اهلل عن مجع كثري من احملدثني احلفاظ من أشهرهم :
 - 1أزهر بن سعد السمان أبو بكر الباهلي(.ت)230
قال ابن حجر :بصري ثقة من التاسعة ،وقال الذهيب :حجة.

()21

( )15أصبها  :رقع ن وسط إيرا  ،بم طهرا و صاع ،مع م البلدا ()206/1
( )16طبقات احملدثم أبصبها ( ،)76/2مع م البلدا ()206/1
( )17قال ن مع م البلدا  :حملة كاهت بشرق بغداد منسوبة إىل عيسى بن املهدي ()172/4
( )18اتريخ بغداد ()207/12
( )19اتريخ بغداد ()459/12
( )20اتريخ بغداد ()212 /12
( )21التقريب مع النا ف (69ت)307
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 - 2أسباط بن حممد بن عبدالرمحن بن خالد القرشي(.ت)200
قال ابن حجر :ثقة ضُ ّعف يف الثوري ،وقال الذهيب :وثّقه ابن معني.

()22

 - 3إمساعيل بن إبراهيم بن مقسم األسدي البصري املعروف بابن علية.
(ت()193
قال ابن حجر :ثقة حافظ وقال الذهيب :إمام حجة.

()23

 - 4أمية بن خالد بن األسود القيسي ،أبو عبداهلل البصري .ت()200
قال ابن حجر :صدوق ،وقال الذهيب :ثقة.

()24

 - 5بدل بن احملرب أبو املنري التميمي البصري.ت()215
قال ابن حجر :ثقة ثبت إال يف حديثه عن زائدة ،وقال الذهيب :ثقة.
 - 6بشر بن عمر بن احلكم الزهراني البصري(،ت)209
قال ابن حجر والذهيب :ثقة

()26

 - 7بشر بن املفضل بن الحق الرقاشي البصري(.ت)287
قال ابن حجر :ثقة ثبت عابد ،وقال الذهيب :حجة.

()27

 - 8حرمي بن حفص بن عمر العتكي أبو علي البصري(.ت
قال ابن حجر والذهيب :ثقة.

( )22التقريب مع النا
( )23التقريب مع النا
( )24التقريب مع النا
( )25التقريب مع النا
( )26التقريب مع النا
( )27التقريب مع النا
( )28التقريب مع النا

ف(/70ت )320
ف (/77ت )416
ف (/87ت )553
ف (/94ت)654
ف (/98ت )698
ف (/98ت )703
ف (/137ت)1177

()28

()25
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 - 9حرمي بن عمارة بن أبي حفصة العتكي البصري(.ت)223
قال ابن حجر :صدوق يهم وقال الذهيب  :ثقة.

()29

 - 10خالد بن احلارث بن عبيد بن سليم اهلجيمي أبو عثمان
البصري(.ت)201
قال ابن حجر :ثقة ثبت ،وقال الذهيب :قال أمحد إليه املنتهى يف التثبت
بالبصرة.

()30

 - 11سفيان بن حبيب البصري أبو حممد البزاز(.ت)186
قال ابن حجر :ثقة ،وقال الذهيب :ثبت عامل بسعيد بن أبي عروبة.

()31

 - 12سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون اهلاللي أبو حممد
الكويف(.ت)198
قال ابن حجر :ثقة حافظ فقيه إمام حجة إال أنه تغري حفظه بآخرة ،ورمبا دلس
عن الثقات ،وقال الذهيب :ثقة ثبت حافظ إمام.

()32

 - 13سليمان بن حرب األزدي الواشحي (.ت)224
قال ابن حجر :ثقة إمام حافظ.

()33

 - 14سليمان بن داود بن اجلارود أبو داود الطيالسي(.ت)204
قال ابن حجر :ثقة حافظ غلط يف أحاديث وقال الذهيب :ومع ثقته قال
اجلوهري :أخطأ يف أحاديث

()34

( )29التقريب مع النا ف (/137ت )1178
( )30التقريب مع النا ف (/173ت )1619
( )31التقريب مع النا ف (/238ت )2436
( )32التقريب مع النا ف (/240ت )2451
( )33التقريب (/247ت )2454

ليلى بنت سعيد بن عبدهللا السابر
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 - 15صاحل بن مهران الشيباني موالهم ،أبو سفيان األصبهاني.
قال ابن حجر :ثقة زاهد.

()35

 - 16الضحاك بن خملد بن الضحاك بن مسلم الشيباني أبو عاصم
البصري(.ت)212
قال ابن حجر :ثقة ثبت.

()36

 - 17عامر بن إبراهيم بن واقد األصبهاني موىل أبي موسى
األشعري(.ت)202
قال ابن حجر  :ثقة.

()37

 - 18عبداهلل بن إدريس بن يزيد بن عبدالرمحن األودي أبو حممد الكويف.
(ت)192
قال ابن حجر :ثقة فقيه عابد.

()38

 - 19عبداهلل بن داود بن عامر اهلمداني أبو عبدالرمحن اخلرييب( .ت)213
قال ابن حجر :ثقة عابد  ،وقال الذهيب :ثقة حجة صاحل.

()39

 - 20عبداهلل بن منري أبو هشام الكويف(.ت)199
قال ابن حجر :ثقة صاحب حديث من أهل السنة ،وقال الذهيب :حجة.
( )34التقريب مع النا ف (/238ت )2550
( )35التقريب (/279ت )2890
( )36التقريب (/286ت )2977
( )37التقريب (/269ت )3085
( )38التقريب (/307ت )3207
( )39التقريب(/314ت )3297
( )39التقريب مع النا ف (/346ت )3668
( )40رقريب التهسيب ،ص327 :

()40

منه احلا ع عمرو بن عل ال ال ن هقد الرواة
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 - 21عبدالرمحن بن مهدي بن حسان العنربي أبو سعيد البصري(.ت)198
قال ابن حجر :ثقة ثبت حافظ عامل بالرجال واحلديث.

()41

 - 22عبدالعزيز بن اخلطاب الكويف أبو احلسن نزيل البصرة(.ت)224
قال ابن حجر :صدوق ،وقال الذهيب :ثقة.

()42

 - 23عبدالعزيز بن عبدالصمد العمي أبو عبداهلل البصري(.ت)187
قال ابن حجر :ثقة حافظ.

()43

 - 24عبدالوهاب بن عبداجمليد بن الصلت الثقفي ،أبو حممد البصري
قال ابن حجر  :ثقة تغري قبل موته بثالث سنني.

()44

 - 25عثمان بن عمر بن فارس العبدي ،بصري أصله من خبارى.ت()209
قال ابن حجر والذهيب :ثقة وزاد (صاحل)

()45

 - 26عفان بن مسلم بن عبداهلل الباهلي ،أبو عثمان الصفار (.ت)219
قال ابن حجر :ثقة ثبت ،وقال الذهيب :كان ثبتاً يف أحكام اجلرح
()46

والتعديل.

 - 27غسان بن مضر األزدي ،أبو مضر البصري(.ت)184
قال ابن حجر :ثقة ،وقال الذهيب :وثقوه.

( )41التقريب (/379ت )4018
( )42التقريب مع النا ف (/386ت)4090
( )43التقريب (/387ت )4108
( )44التقريب (/401ت )4261
( )45التقريب مع النا ف (/421ت )4505
( )46التقريب مع النا ف (/433ت )4625
( )47التقريب مع النا ف (/491ت )5360

()47
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 - 28حممد بن جعفر اهلذلي البصري املعروف بـ (غندر)(ت)194
قال ابن حجر :ثقة صحيح الكتاب إال أن فيه غفلة ،وقال الذهيب :كان من
أصح الناس كتاباً.

()48

 - 29حممد بن عبداهلل بن املثنى بن عبداهلل بن أنس بن مالك
األنصاري(.ت)218
قال ابن حجر :ثقة.

()49

 - 30حممد بن إبراهيم بن أبي عدي ،أبو عمرو البصري(.ت)194
قال ابن حجر والذهيب :ثقة.

()50

 - 31حممد بن فضيل بن غزوان الضيب موالهم أبو عبدالرمحن
الكويف(.ت)195
قال ابن حجر :صدوق عارف رمي بالتشيع ،وقال الذهيب :ثقة شيعي.

()51

 - 32مرحوم بن عبدالعزيز بن مهران العطار األموي ،أبو حممد
البصري(.ت)188
قال ابن حجر والذهيب  :ثقة وزاد (عابد)

()52

 - 33مسلم بن إبراهيم األزدي الفراهيدي ،أبو عمرو البصري( .ت)212
قال ابن حجر :ثقة مأمون مكثر ،عمي بآخره ،وقال الذهيب :احلافظ.
( )48التقريب مع النا ف (/528ت )5787
( )49التقريب (/545ت )6046
( )50التقريب مع النا ف (/522ت )5697
( )51التقريب مع النا ف (/560ت )6227
( )52التقريب مع النا ف(/584ت )6552
( )53التقريب مع النا ف (/589ت )6616

()53

منه احلا ع عمرو بن عل ال ال ن هقد الرواة
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 - 34معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنربي(.ت)196
قال ابن حجر :ثقة متقن.

()54

 - 35معاذ بن هانئ القيسي البصري أبو هانئ البصري(ت)209
قال ابن حجر والذهيب :ثقة

()55

 - 36معتمر بن سليمان التيمي ،أبو حممد البصري يلقب بـ(الطفيل)(ت)287
قال ابن حجر :ثقة ،وقال الذهيب  :كان رأسا يف العلم والعبادة

()56

 - 37هارون بن إمساعيل اخلزاز ،أبو احلسن البصري(.ت)206
قال ابن حجر والذهيب :ثقة.

()57

 - 38وكيع بن اجلراح بن مليح الرؤاسي ،أبو سفيان الكويف( .ت)197
قال ابن حجر :ثقة حافظ عابد.

()58

 - 39وهب بن جرير بن حازم بن زيد ،أبو عبداهلل األزدي
البصري(.ت)206
قال ابن حجر والذهيب :ثقة.

()59

 - 40حييى بن سعيد بن فروخ أبو سعيد القطان البصري(.ت)198
قال ابن حجر :ثقة متقن حافظ إمام قدوة ،وقال الذهيب :كان رأسا يف العلم
والعمل.

()60

( )54التقريب (/598ت )6740
( )55التقريب مع النا ف /0598ت )6741
( )56التقريب مع النا ف (/601ت )6780
( )57التقريب (/635ت )7222
( )58التقريب (/650ت )7414
( )59التقريب مع النا ف (/654ت )7472

ليلى بنت سعيد بن عبدهللا السابر
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 - 41حييى بن كثري بن درهم العنربي ،أبو غسان البصري(.ت)206
قال ابن حجر والذهيب :ثقة.

()61

 - 42يزيد بن زريع أبو معاوية البصري(.ت)182
قال ابن حجر :ثقة ثبت ،وقال الذهيب :إليه املنتهى يف التثبت.

()62

 - 43يزيد بن هارون بن زاذان السلمي ،أبو خالد الواسطي(.ت)206
قال ابن حجر :ثقة متقن عابد.

()63

 - 44أبو بكر احلنفي :عبدالكبري بن عبد اجمليد بن عبيد اهلل
البصري(.ت)204
قال ابن حجر والذهيب :ثقة.

()64

 - 45أبو علي احلنفي :عبيد اهلل بن عبداجمليد احلنفي ،أبو علي
البصري()209
قال ابن حجر :صدوق ،وقال الذهيب :ثقة.

()65

املطلب الثاين :تالميذه
روى عن الفالّس رمحه اهلل مجعٌ من احملدثني واحلفاظ ومن دونهم ،وقد وقع
بيدي ما يربو على مائة ومخسني تلميذاً وسأشري هنا إىل أشهر تالميذه من العلماء
واحملدثني:
( )60التقريب مع النا ف (/661ت )7557
( )61التقريب مع النا ف (/666ت )7629
( )62التقريب مع النا ف (/671ت )7731
( )63التقريب (/678ت )7789
( )64التقريب مع النا ف (/391ت )4147
( )65التقريب مع النا ف (/406ت )4317

منه احلا ع عمرو بن عل ال ال ن هقد الرواة
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 - 1إبراهيم بن أرومة بن فروخ ،أبو إسحاق األصبهاني (ت 266هـ)
قال الذهيب :احلافظ البارع ،وقال الدارقطين :ثقة حافظ نبيل.

()66

 - 2أمحد بن شعيب بن سنان بن حبر بن دينار أبو عبد الرمحن النسائي
صاحب السنن ،احلافظ متفق على توثيقه وإمامته (ت 303هـ)

()67

- 3أمحد بن عمرو بن أبي عاصم ،أبو بكر الشيباني
()68

قال الذهيب :حافظ كبري ،إمام متبع لآلثار ،كثري التصانيف (ت 287هـ)
()69

 - 4أبو زرعة عبيد اهلل بن عبد الكريم الرازي (ت 264هـ)
()70

قال ابن حجر :إمام ثقة حافظ.

 - 5بقي بن خملد بن يزيد القرطيب  ،أبو عبد الرمحن األندلسي (ت 276هـ)
()71

قال الذهيب  :اإلمام القدوة شيخ اإلسالم.

 - 6زكريا بن حييى بن إياس السجزي أبو عبدالرمحن ،نزيل دمشق ،يعرف
بـ(خياط السنة)(ت)289
قال ابن حجر والذهيب :ثقة حافظ.

()72

 - 7عبد اهلل بن اإلمام أمحد بن حنبل ،أبو عبد الرمحن الشيباني(.ت)290
قال ابن حجر :ثقة.

()73

( )66سص أعالم النبال ()145/13
( )67التقريب (/50ت )47
( )68سص أعالم النبال )430/013
( )69اتريخ اإلسالم ()360 /6
( )70التقريب ( 407ت)4315
( )71سص أعالم النبال ( ،)285/13اتريخ اإلسالم ()521 /6
( )72التقريب ( ،)334 /3النا ف ()329 /2
( )73التقريب (/307ت )3205

ليلى بنت سعيد بن عبدهللا السابر
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 - 8القاسم بن زكريا بن حييى البغدادي أبو بكر املقرئ املعروف
بـ(املطرز)(ت)250
قال ابن حجر :حافظ ثقة.

()74

 - 9حممد بن إدريس بن املنذر احلنظلي أبو حامت الرازي ،العامل الناقد
(ت)277
قال ابن حجر :أحد احلفاظ.

()75

- 10حممد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطربي (صاحب التفسري) (ت310هـ)
قال اخلطيب البغدادي :كان أحد األئمة األعالم ،حيكم بقوله ويرجع إىل رأيه
ملعرفته وفضله ،عاملا بالسنن وطرقها وصحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها.

()76

 - 11حممد بن علي احلكيم الرتمذي (ت 290- 281هـ)
()77

قال الذهيب :اإلمام احلافظ العارف الزاهد.

 - 12حممد بن حييى بن مندة األصبهاني (ت 301هـ)
قال الذهيب :اإلمام احلافظ اجملوّد.

()78

 - 13حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري ،صاحب كتاب
الصحيح(.ت)256
()79

قال احلافظ ابن حجر :جبل احلفظ وإمام الدنيا يف فقه احلديث.
( )74التقريب ( /500ت)5460
( )75التقريب (/523ت )5718
( )76اتريخ بغداد ()548 /2
( )77سص أعالم النبال ()439 /13
( )78سص أعالم النبال ()188 /14
( )79التقريب ( /534ت)5727

منه احلا ع عمرو بن عل ال ال ن هقد الرواة
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 - 14حممد بن إسحاق بن خزمية ،أبو بكر السُلمي النيسابوري ،صاحب
الصحيح(.ت)311
قال الذهيب :احلافظ الفقيه ،شيخ اإلسالم إمام األئمة.

()80

 - 15حممد بن عيسى بن سُورة بن موسى بن الضحاك السُلمى أبو عيسى
الرتمذي ،صاحب اجلامع "سنن الرتمذي "ت(.)279
قال ابن حجر :أحد األئمة.

()81

 - 16مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري ،صاحب الصحيح.
ت(ت)261
قال ابن حجر :ثقة حافظ إمام مصنف عامل بالفقه.

()82

املبحث السادس :ثناء العلماء عليه وبيان سعة حفظه وروايته
كان للفالس رمحه اهلل مكانة بني الناس السيما بني أهل احلديث ،قال ابن أبي
خيثمة ملا قدم علينا عمرو بن علي استقبله أصحاب احلديث يف الزواريق (أي املراكب)
إىل املدائن( )83وقد ظهرت مكانة الفالس العلمية فيما يلي:
أوالً :تواترت أقوال العلماء على أنه من علماء احلديث وأنه مجع سائر علومه:
* قال النسائي :ثقة صاحب حديث ،حافظ وممن يعتمد عليه.

()84

* وقال الذهيب يف السري :اإلمام الثبت احلافظ اجملود الناقد أحد األعالم

()85

وأيضًا ذكره يف كتابه "من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل" وقال :كان ينظّر بابن املديين.
( )80سص أعالم النبال ()365 /14
( )81التقريب ( /585ت)6206
( )82التقريب ( /589ت)6623
( )83اتريخ بغداد ()211 /12
( )84املعلم البن ل و ص45

ليلى بنت سعيد بن عبدهللا السابر
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* وذكره ابن عدي اجلرجاني يف مقدمة كتابه "الكامل يف الضعفاء" :فيمن
يعتمد قوله باجلرح والتعديل.

()86

* وقال الدارقطين رمحه اهلل :كان من احلفاظ الثقات ،وبعض أهل احلديث
يفضلونه على ابن املديين ويتعصبون له ،و هو إمام متقن صنف املسند والعلل
والتاريخ.

()87

* وقال حممد بن إسحاق املسوحي :سألت أبا زرعة عن عمرو بن علي،
()88

فقال :ذاك من فرسان احلديث.

* وقال أبو زرعة :كان من فرسان احلديث ،مل نر بالبصرة أحفظ من هؤالء
()89

الثالثة :علي بن املدني وابن الشاذكوني وعمرو بن علي.

* وقال عباس العنربي :ما تعلمت احلديث إال من عمرو بن علي.

()90

* وقال حممد بن احلسني بن مكرم :ما قدم علينا بعد علي بن املديين مثل
عمرو بن علي.

()91

* وقال حجاج بن الشاعر :كان ال يبالي عمرو بن علي أحدث من حفظه أو
كتابه

()92

* وقال ابن أشكاب :كان عمرو بن علي حيسن كل شيء.

()93

( )85رسكرة احل اظ ()487 /2
( )86النام ()225 /1
( )87اتريخ بغداد ()211 /12
( )88طبقات احملدثم أبص ها ( ،)764 /2رسكرة احل اظ ()487 /2
( )89التهسيب ()81 /8
( )90اجلر والتعدي ( 249 /6ت)1375
( )91التاريخ النبص ()2617 /6
( )92مقدمة النام (ص) 138سص أعالم النبال (،)471 /11هتسيب التهسيب (.)81 /8
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* وقال مسلمة بن قاسم وأبو علي اجلياني والنسائي :ثقة حافظ وزاد
(صاحب حديث)

()94

* وقال احلسني بن إمساعيل احملاملي :ثنا أبو حفص الفالس وكان من نبالء
احملدثني.

()95

* وقال أبو حامت :كان أرشق من علي بن املديين وهو بصري صدوق.
* وقال حييى بن معني :صدوق.
* وقال ابن حجر :ثقة حافظ.

)96(.

()97

()98

اثنياً :اعتماد احملدثني النقاد على أقوال الفالس رمحه هللا يف الرواة:

فقد نقل عنه ابن عدي يف كتابه "الكامل" أكثر من مائة نص يف نقد الرواة ،وممن

نقل عنه كثريًا ابن حبان يف كتابه "اجملروحني" حيث نقل ما يقارب تسعني نصاً يف نقد
الفالس للرواة ،وممن نقل عنه أيضا الدارقطين يف كتابه "العلل" فقد نقل عنه أكثر من
عشرة نصوص ،وكما نقل عنه احلافظ املزي يف كتابه تهذيب الكمال والذهيب يف ميزان
االعتدال إليك مجلة من هذه األقوال:
* قال أبو حامت :كتبت عن أبي حييى البصري فنظر عمرو بن علي يف كتابي
تلك األيام فأخذ القلم وخط على حديث هذا الشيخ ومل يرضه.

()99

( )93اتريخ بغداد ( ،)211 /12سص أعالم النبال ()471 /11
( )94هتسيب التهسيب ()81 /8
( )95هتسيب التهسيب ()81 /8
( )96اجلر والتعدي ( 249 /6ت )1375ويظهر أ أ معىن كلمة أر ق من الر اقة واحلسن وهللا أعلم.
( )97اتريخ بغداد ()211 /12
( )98التقريب(/470ت )508
( )99اجلر والتعدي ( 256 /5ت)1210
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* وقال البخاري رمحه اهلل :حدثين عمرو بن علي قال :سهل بن سليمان
األسود :تُرك حديثه.

()100

* وقال ابن أبي حامت :مسع أبي من معاوية بن عمرو العاجي ،وضرب على
حديثه عمرو بن علي.

()101

* وقال البخاري يف ترمجة خالد بن عبد الرمحن العبد البصري :قال عمرو
بن علي :خالد العبد قدري مرتوك احلديث جداً ،قد أمجعت عليه األمة.

()102

* وقال يف ترمجة عبد امللك بن عبد الرمحن أبي العباس الشامي :ضعفه
عمرو بن علي جداً.

()103

* وقال يف ترمجة عتاب بن حرب املزني :مسع منه عمرو بن علي وضعفه
()104

جداً.

وقال ابن عدي يف ترمجة (أيوب بن خياط) :وهو عندي كما ذكره عمرو بن
()105

علي :أنه كثري الغلط والوهم وليس من أهل الكذب.

*وقال يف ترمجة احلسن اجلفري :له أحاديث صاحلة وهو يروي الغرائب،
()106

وهو عندي ممن ال يتعمد الكذب ،وهو صدوق كما قال عمرو بن علي.

( )100التاريخ الصغص للبخاري ()252 /2
( )101اجلر والتعدي ( 385 /8ت)1761
( )102التاريخ النبص (165/3ت )567
( )103التاريخ النبص ()1372 /5
( )104التاريخ النبص ()250 /7
( )105النام ن ضع ا الرجال ()10 /2
( )106النام ن هتسيب النمال ()733 /2
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*وقال يف ترمجة حيان بن عبد اهلل بن جبلة ،أبو جبلة الدارمي :نسبه عمرو
بن علي إىل الكذب ،و مل أر له من احلديث ما حيكم عليه بضعف أو صدق ،ولعل
عمرو يعلم منه ذلك.

()107

اثلثاً :اعتماد احملدثني عليه يف نقد األحاديث واحلكم عليها:

فقد روى العنربي أن حييى بن سعيد القطان حدث يوماً حبديث فأخطأ فيه،

فلما كان من الغد اجتمع أصحابه وفيهم ابن املديين وأشباهه ،فقال لعمرو بن
علي"من بينهم" :أخطئ يف حديث وأنت حاضر فال تنكر؟
هللا:

()108

رابعاً :كثرة روايته عن عبد الرمحن بن مهدي وحيىي بن سعيد بن القطان رمحهما
وال شك أن تتلمذه عليهما أعطاه مكانة علمية وحصافة يف نقد املتون والنظر يف

أحوال الرواة واحلديث.
قال العنربي :لو روى عمرو بن علي عن عبد الرمحن بن مهدي ثالثني ألفاً
لكان مُصدَّقاً.

()109

وقد ذكر الفالس مجلة من األحاديث اليت تكلم عليها شيخيه ،أو الرواة
الذين نقدوهم:
قال :مسعت عبدالرمحن بن مهدي يقول :حدث فرج بن فضالة عن أهل
()110

احلجاز أحاديث مقلوبة منكرة.

( )107النام ()666 /2
( )108التهسيب ()82 /8
( )109اتريخ بغداد ()210 /12
( )110النام ()254 /6
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وقال :مل أمسع عبدالرمحن حيدث عن عبدالرمحن بن حييى ين دينار بشيء
()111

قط.

وقال :مسعت حييى سئل عن حديث هشام بن حجري ،فأبى أن حيدث به ومل
()112

يرضه.

وقال :كان حييى ال حيدث عن الوليد بن مجيع فلما كان قبل موته بقليل حدثنا
()113

عنه.

وقال :كان عبدالرمحن حيدثنا عن عبّاد بن راشد ،وكان حييى إذا ذكره يقول:
قد رأيته.

()114

وقال :ذكرت ليحيى بن سعيد حديث حممد بن عمرو األنصاري فقلت له:
حدثنا عبدالرمحن ،حدثنا :حممد بن عمرو عن القاسم عن عائشة يف العقيقة
فقال :هو أثبت من عبدالرمحن بن القاسم ومل يرضه.

()115

()116
()117

وقال :ما رأيت حييى وال عبدالرمحن حدثاً عن يعقوب بن عطاء شيئاً.

وقال عن عبدالرمحن بن مهدي :تويف يونس بن أبي إسحاق السبيعي سنة
()118

أربع ومخسني ،ومل أواف تلك السنة.

( )111النام ()1607 /4
( )112النام ()2569 /7
( )113اجلر والتعدي ( 8 /9ت)34
( )114النام ()1646 /4
( )115أ رج الرتمسي ن جامع (  ) 1513 /503ك ا ضال ،ب ما جا ن العقيقة وقال :لديث
لسن ص يح
( )116النام ()2230 /6
( )117النام ()2601 /7
( )118النام ()2635 /7
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خامساً :و قد خيالفه شيخيه يف بعض األحكام .:

وهذا يدل على أنه ناقد وجمتهد  ،قال :مسعت حييى وعبدالرمحن مجيعًا
()119

حيدثان عن عبداهلل بن حممد والناس خيتلفون عليه.

سادساً :ثناؤه على أهل العلم وحفاظ احلديث :

وهذه ميزة تدل على ورعه وحبه للعلماء وحتريه يف النقد.
قال عن األعمش :كان يسمى املصحف من صدقه.

()120

وقال البخاري رمحه اهلل  :ذاكرني أصحاب عمرو بن علي حبديث ،فقلت ال
أعرفه ،فساروا إىل عمرو بن علي فقالوا له :ذاكرنا حممد بن إمساعيل البخاري
حبديث فلم يعرفه ،فقال الفالس :حديث ال يعرفه حممد بن إمساعيل ليس
()121

حبديث.

وقال عن أبي داود الطيالسي :ما رأيت يف احملدثني أحفظ من أبي داود ،مسعته
بقول :أسرد ثالثني ألف حديث وال فخر.

()122

سابعاً :نقده ملتون األحاديث واألسانيد:
يذكر غالبًا نقدًا ملتون األحاديث واألسانيد اليت بسببها ضُعف حديثه،
قال رمحه اهلل :وحديث الشاميني أكثره مراسيل ومقاطيع ،وما اتصل منه مما
أسنده الثقات فإنه صاحل ،والغالب عليه ما يتعلق باملواعظ.

( )119النام ()1443 /4
( )120اتريخ بغداد ()11 /9
( )121اتريخ بغداد ()18 /2
( )122اتريخ بغداد ()18/2
( )123قواعد الت ديث للقامس ص81

()123
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وقال رمحه اهلل :حديث الشاميني كلهم ضعيف ،إال نفراً :األوزاعي ،وسعيد
بن عبدالعزيز ،وعبدالرمحن بن ثابت بن ثوبان ،وعبدهلل بن العالء ،وثور بن يزيد،
وبرد بن سنان ،ومسعت يزيد بن زريع يقول :ما قدم علينا شامي قط خري من برد،
قال عمرو :وحديث برد كله هنا ،وليس بالشام شيء ،وصفوان بن عمرو ثبت يف
احلديث وله رأي سوء يف عمار بن ياسر.

()124

وقال رمحه اهلل :مل يسمع سعيد بن أبي عروبة من احلكم وال من محّاد وال
من حييى بن أبي كثري وال من هشام بن عروة وال من عبيداهلل بن عمر وال من عمرو بن
دينار وال من أبي بشر جعفر بن أبي وحشية وال من إمساعيل بن أبي خالد.

()125

املبحث السابع :املآخذ عليه
يؤخذ على كل شخص مهما عَال إال أن املآخذ على الفالس رمحه اهلل ال
تقارن مبا وصف به من العلم والورع.
قال صاحل جزرة  :ما رأيت يف احملدثني بالبصرة أكيس من ابن خياط ،ومن أبي
حفص الفالس ،وكانا مجيعا متَّهمني.

()126

فمن املآخذ عليه ما يلي:
أوالً :مما أخذ عليه روايته عن يزيد بن زريع :
قال مسلمة بن قاسم :تكلم فيه علي بن املديين وطعن يف روايته عن يزيد.

()127

( )124النام ()1593 /4
( )125املراسي البن أيب لامت ص79
( )126اتريخ بغداد ()37/9هنسا ن املصادر وأرجح أ النلمة حتر ت وصواهبا " همم"يدل على ذلب سياق
النص :قال النس  :سألت أاب عل صاحل بن حممد عن لي ة بن ياط قال :ما رأيت ألداس ابلبصرة أكيس
من ومن أيب ل ص ال ال ،ومجيعاسكاان متهمم ،وما رأيت ابلبصرة مث عل  ،وابن عرعرة وأبو ل ص كا
أرجح منهما" هو ن معرض الثنا واملد ،وهللا أعلم
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()128

وقال رمحه اهلل يف مقدمة الفتح  :مل خيرج عنه من روايته شيئاً (أي
البخاري)

()129

وجياب عن هذا مبا يلي:
 - 1أن عدم رواية البخاري له من طريق يزيد بن زريع ليس دليالً على عدم
صحة رواية الفالس عن يزيد إذ انه قال عن كتابه الصحيح ":ما أدخلت يف كتابي
اجلامع إال ما صح ،وتركت من الصحاح لطول احلال(.)130
 - 2أن الفالس ثقة حافظ ومل يتهم بالتدليس ،وقد نصّ على مساعه من
يزيد ،قال رمحه اهلل :مسعت يزيد بن زريع يقول :عدلت عن أبي بكر اهلذلي وأبي
()131

هالل عمداً.

ثانياً :تكلم فيه علي بن املديين رمحه اهلل:
قال عبداهلل بن علي بن املديين :سألت أبي :قلت قد روى عن عبدًا ألعلى
عن هشام عن احلسن :الشفعة ال تورث؟ فقال :ليس هذا يف كتاب عبد األعلى.
وقد علق احلاكم على كالم ابن املديين فقال :وقد كان عمرو بن علي أيضًا
يقول يف علي بن املديين ،وقد أجل اهلل تعاىل حملهما مجيعًا عن ذلك.
وقد ذكر احلافظ يف التهذيب كالم احلاكم ثم قال :يعين أن كالم األقران غري
معترب يف حق بعضهم بعضًا ،إذا كان غري مفسر وال يقدح.
( )127هتسيب التهسيب ()82 /8
( )128هتسيب التهسيب ()82/8
( )129ص496
( )130مقدمة ال تح ص 496
( )131اتريخ بغداد ()223 /9
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وكما قال الذهيب رمحه اهلل :وكالم األقران بعضهم يف بعض ينبغي أن يُطوى
()133

وال يُروى.

ثالثاً :ومما أخذ عليه جترحيه حملمد بن بشار بن عثمان "بندار" حيث قال :حممد
بن بشار يكذب فيما يرويه عن حييى.
وقد ردّ احلافظ ابن حجر على هذا فقال :ضعّفه الفالس ومل يذكر سبب ذلك
()134

فما عرّجوا على جترحيه.

وقال الذهيب :كذّبه الفالس فما أصغى أحد إىل تكذيبه ،لتيقّنهم أن بنداراً
صادق أمني.

()135

كما أن بندار رافق حييى بن سعيد القطان أكثر من عشرين سنة ،كما رافقه
الفالس فرتة طويلة ،وهذا يدل على صحة روايته عنه ،ولرمبا قصد الفالس بكلمة
"يكذب" أي أخطأ يف روايته إذ ال ميكن للفالس أن ينكر رواية راو مشهور رافق شيخه
()136

هذه املدة.

ولعل ما نقل عن الفالس من باب جرح األقران كذلك فال يعتد به.
رابعاً :أنه انفرد بتضعيف وهب بن منبه- :
قال الذهيب عن وهب بن منبه :ثقة مشهور ،ضعّفه أبو حفص الفالس وحده.
ولعل سبب ذلك أنه كان يرى القدر ثم رجع عنه.
قال أمحد بن حنبل رمحه اهلل :كان يتهم بشيء من القدر ثم رجع عنه.
( )132هتسيب التهسيب ()81/8
( )133من رنلهللام ي وهو موثهللاق ص193
( )134مقدمة ال تح ص495
( )135ميزا االعتدال ( /490 /3ت)7296
( )136أ بار أصبها ()184 /1
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وأيضاً :رمبا ضعفه لكثرة نقله من كتب اإلسرائيليات
قال الذهيب رمحه اهلل :كثري النقل من كتب اإلسرائيليات

()137

وقال عن حممد بن حامت السمني  :ليس بشيء .
وقد ردّ عليه الذهيب فقال  :هذا من كالم األقران الذي ال يُسمع فإن الرجل
ثبت حجة .

()138

املبحث الثامن :آاثره العلمية ومؤلفاته
قال الذهيب :صنّف ومجع ووقع لنا من عالي حديثه.

()139

تبني لي من خالل ترمجة الفالس أنه ألَّف مخس مصنفات ،إال أنها مفقودة
كلها وقد أشار إليها العلماء يف ترمجته .
- 1كتاب التاريخ :وقد ذكر فيه تاريخ األمم وامللوك وأحوال الرواة من حيث
اجلرح والتعديل ،ويظهر أنه فقد بعد وفاته بفرتة إذ نقل عنه ابن حجر والذهيب
رمحهما اهلل كثرياً مما يدل على أنه كان مبتناوهلم ،وقد كان هذا التاريخ مرجعاً لبعض
العلماء منهم :اخلطيب البغدادي يف تارخيه.

()140

كما نصّ الذهيب يف تاريخ اإلسالم أنه كان مرجعاً له.
()142

وقال ابن خري :كان يف ثالثة أجزاء.

- 2كتاب العلل :وهو جزء من كتاب التاريخ.
( )137ميزا االعتدال ( /352 /4ت)9433
( )138سص أعالم النبال )451/11
( )139سص أعالم النبال ()472 /11
( )140موارد اخلطيب البغدادي ن اتريخ بغداد ص318
( )141اتريخ اإلسالم ()68 /1
( )142هر ابن ص ص212

()143

()141
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- 3املسند.

()144

- 4التفسري ورواه عنه علي بن إمساعيل بن محاد البزار ،وقد روى عنه ابن
جرير الطربي يف تفسريه يف مواضع عدة.

()145

- 5الضعفاء وقد نقل عنه كثريا العقيلي يف الضعفاء وابن أبي حامت يف اجلرح
والتعديل وابن حبان يف اجملروحني وابن حجر يف التهذيب.

()146

املبحث التاسع :وفاته :تويف رمحه اهلل يوم األربعاء خلمس بقني من سنة تسع
وأربعون ومائتني بالعسكر يف سر من رأى.

()147

الفصل الثاين :منهجه يف نقد الرواة إبمجال

املبحث األول :ألفاظ اجلرح و التعديل عند الفالس

عبارات الفالس يف التعديل قليلة مقارنة بعبارات اجلرح ،فقد وقع بيدي بعد
البحث تعديله لثالثة عشر راوياً " فقط " ،ويظهر لي واهلل أعلم أنه صنف يف الضعفاء
والعلل مما جعل مادة النقد عنده يف اجلرح أكثر من التعديل.
وال يكاد خيرج عن العبارات املتعارف عليها عند العلماء ،إال ما ندر  ،فمن
عبارات التوثيق اليت استخدمها :
- 1ثبت ،ثقة ،حافظ حلديثه ،ما رأيت أحفظ منه ،صدوق  ،صاحل احلديث.
( )143اتريخ بغداد ()212 /12
( )144اتريخ بغداد ()207 /12
( )145طبقات امل سرين الداودي ()19 /2
( )146سص أعالم النبال ()427 /11
( )147التاريخ الصغص ( ،)388\2الثقات ()487 /8
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- 2وقد أورد عبارة تدل على تعديل الراوي وهي نادرة.
مثل قوله عن األعمش  :كان يسمى املصحف من صدقه(.)148
- 3وقد يورد تعديل الراوي بوصفه أثبت تالميذ الشيخ كما قال عن همام
العوذي :األثبات من أصحاب قتادة :ابن أبي عروبة وهشام وشعبة وهمام رابع القوم
عندي (.)149
ومن عبارات التعديل اليت تدل على قبول الراوي عنده ،قوله عن ثور بن يزيد
الكالعي :روى عنه األكابر من أصحاب احلديث الثوري وابن عيينة وحييى بن
سعيد(.)150
- 4وقد وجدت عبارة مل أجدها عند غريه من العلماء وهي تشري إىل ضعف
الراوي مع قبول حديثه ،حيث قال عن عبدالرمحن بن زياد بن أنعم :مليح احلديث
ليس مثل غريه يف الضعف(.)151
- 5وقد يصف أحياناً الراوي الضعيف بأنه صدوق إلثبات صدقه وحتريه أو
نفي تهمة الكذب عنه كقوله عن علي بن عاصم بن صهيب  ،أبو احلسن الواسطي فيه
ضعف وكان إن شاء اهلل من أهل الصدق(. )152
- 6وقد يصف الراوي الضعيف بقوله  :ليس مبرتوك احلديث  ،إشارة إىل
قبول حديثه كما قال عن عمر بن عامر وحييى بن حممد بن قيس  :ليسا مبرتوكي
احلديث(.)153
( )148اتريخ بغداد ()11/9
( )149النام ()7472/7
( )150النام ()530/2
( )151النام ()1591/4
( )152النام ()2699/7
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 - 7وأما عبارات اجلرح اليت استخدمها فهي غالباً معروفة وظاهرة املعنى عند
علماء اجلرح والتعديل.
منها ضعيف احلديث ،كذاب  ،مرتوك احلديث.
 - 8ويظهر لي بعد تتبع عباراته يف الراوية أنه يصف الراوي ب " مرتوك
احلديث " ألسباب عدة:
أ) فقد يستخدمه مع الراوي الذي روى أحاديث ضعيفة و ألجلها ضُعف حديثه
كما قال عن سعيد بن املرزبان  :ضعيف احلديث مرتوك احلديث(.)154
ب) وقد يستخدمه أحياناً مع الراوي الكذاب كما قال عن إبراهيم بن أبي الليث
()155

:مرتوك احلديث كان يكذب

ج) وقد يذكره مع الراوي الصدوق الذي كثرت أوهامه كما قال عن جعفر بن
الزبري احلنفي :مرتوك احلديث كان رجالً صدوقًا كثري الوهم.

()156

د) وقد يذكره مع ما يؤثر يف عدالة الراوي كقوله عن عبداهلل بن سلمة األفطس
كان وقاعاً يف الناس ...مرتوك احلديث

()157

هـ) وقد يذكره مع الراوي الذي اتهم بالبدعة كقوله عن عمرو بن عبيد بن
()158

باب :كان قدرياً ويرى القدر تُرك حديثه

( )153النام ()1686/5
( )154النام ()1219/3
( )155اتريخ بغداد ()196/6
( )156النام ()558/2
( )157النام ()1512/4
( )158اتريخ بغداد ()183/12
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و) وقد يستخدمه مع الراوي الذي روى أحاديث منكرة وهو صاحل يف نفسه
كقوله عن أبان بن أبي عياش  :مرتوك احلديث وهو رجل صاحل (.)159
ي) وقد يذكره مع الراوي املوصوف بكثرة الغلط كما قال عن الصلت بن
دينار :كثري الغلط ،مرتوك احلديث (.)160
- 9وكذلك "منكر احلديث " فإنه يصف الراوي به ألسباب عدة:
أ) فقد ذكره مع وصف آخر للراوي كما قال عن إسحاق بن حييى بن طلحة
()161

القرشي :مرتوك احلديث ،منكر احلديث.

ب) وذكره مع وصف الراوي بالصدق ،كما قال عن احلسن بن عجالن
اجلفري  :رجل صدوق منكر احلديث  ،ولعله قصد بقوله منكر ما ذكره ابن عدي يف
الكامل عنه :له أحاديث صاحلة ،وهو يروي الغرائب وهو عندي ال يتعمد الكذب ،
وهو صدوق كما قاله عمرو بن علي ولعل األحاديث اليت أنكرت عليه توهمها
توهماً ،أو شبه عليه فغلط (.)162
ج) وقد يصف به الراوي الضعيف كما قال عن حممد بن عيسى اهلاللي:
ضعيف منكر احلديث (.)163
 - 10ويستخدم لفظ "كذاب" فيمن اتهم بوضع احلديث.

( )159النام ()320/1
( )160التاريخ النبص  )210/02النام ()1399/4
( )161هتسيب التهسيب ( ) 163/1
( )162النام ()722/2اجملرولم )237/01
( )163اجلر والتعدي (/8ت)174
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 - 11وأما لفظ" ضعيف "فقد ذكره يف مواطن عدة منها من وصف باالختالط
من الرواة أو من ساء حفظه أو من ترك حديثه ،ومن اتهم ببدعة  ،ومن حدث
بأحاديث منكرة .

()164

 - 12ومن العبارات اليت استخدمها الفالس وهي نادرة وتدل على اتهام
الراوي بالكذب قوله عن عمر بن رياح العبدي  :دجال

()165

املبحث الثاين  :مسات منهجه
- 1اتبع الفالس املنهج املعروف عند علماء اجلرح والتعديل يف نقد الرواة
فكان يلتزم بنزاهة احلكم على الراوي وذكر ما له وما عليه ،وأيضاً فإن ألفاظ
اجلرح والتعديل لديه صرحية ال حتتمل التأويل أو الشك يف حال الراوي عنده ،بل هي
بينة ال حتتاج إىل تفسري آخر وال حتتمل رأياً آخر ،وقد وقفتُ على مجيع الرواة الذين
تكلم عنهم الفالس فلم أجد يف ترمجتهم لفظاً حيتاج إىل تفسري أو توضيح أو شك يف
املعنى بل هي تتوافق كلياً مع مراتب اجلرح والتعديل املتعارف عليها عند العلماء ،إال
ما ندر.
- 2اعتنى الفالس بذكر أمساء الرواة وأنسابهم ومن اشتهر بكنية أو لقب أو
حرفة وذكر وفياتهم،
وهذا علم هام يف نقد الرواة وهو ضبط أمسائهم حتى ال يقع االشتباه بني
الرواة ،قال النووي رمحه اهلل :وهو فن حسن مطلوب مل يزالوا يعتنون به
ويتطارحونه ويتنقصون جاهله.

()166

( )164وسيأيت إبذ هللا بيا ذلب ن املب ث اآليت
( )165النام ()1707/5
( )166إر اد طالب احلقا ق إىل معر ة سنن ص اخلال ق ()669/2
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* فله اهتمام ظاهر بذكر األنساب واأللقاب وتوضيح األمساء:
()167
قال عن أبان بن أبي حازم :هو أبّان بن عبداهلل البجلي.
()168
وقال أبو إبراهيم الغنوي :امسه إبراهيم بن العالء.
()169
وقال :إبراهيم اهلجري :هو إبراهيم بن مسلم.
()170
وقال :أبو محزة الثمالي :امسه ثابت بن أبي صفية.
وقال :أبو عثمان النهدي :امسه عبدالرمحن بن مل ،وكان قد أدرك
()171
اجلاهلية.
وقال:ثوير بن أبي فاختة موىل جعدة بن هبرية أبو اجلهم ،وكان سفيان حيدث
()172
عنه.
()173
وقال :محيد الطويل يكنى أبا عبيدة موىل خزاعة.
()174
وقال أبو صاحل موىل أم هانئ باذان ويقال :باذام
()175
وقال جعفر بن أبي وحشية :هو جعفر بن إياس
*كما أنه يذكر وفيات الرواة:
()176
قال رمحه اهلل :مات شعبة سنة ستني ومائه وهو ابن سبع وسبعني.
( )167النام ()378 /1
( )168التاريخ النبص ( /7ت)1113
( )169الطبقات النربى ()341 /6
( )170النام ()520 /2
( )171الطبقات النربى ()97 /7
( )172النام ()532 /2
( )173النام ()683 /1
( )174النام ()502 /2
( )175النام ()1231 /3
( )176اتريخ بغداد ()262 /9
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وقال :مات ابن جريج سنة تسع وأربعني ومائه.

()177

وقال :مات األشعث بن سوار موىل ثقيف سنة ست وثالثني ومائة.
وقال :مات عاصم األحول سنة اثنني وأربعني ومائة.

()178

()179

*كما أنه يهتم بذكر سنة والدتهم:
()180

قال :ولد حممد بن عبداهلل بن املثنى األنصاري سنة مثاني عشرة.
وقال :ولد عبداهلل بن املبارك سنة مثان عشرة ومائة
وقال :ولد شعبة سنة ثالث ومثانني

()181

()182

- 3أنه يستخدم العبارات املتعارف عليها عند علماء اجلرح والتعديل فال جتده
خيرج عنها:
()183

قال عن أيوب بن جابر بن سيّار :صاحل.
()184

وقال عن الليث بن سعد :صدوق.

()185

وقال عن عبدالرمحن بن جمرب بن عبدالرمحن القرشي :ثقة يف احلديث.
()186

وقال عن أبي يزيد اخلراز الرقي :ضعيف احلديث.
( )177الطبقات النربى ()491 /5
( )178النام ()263 /1
( )179اتريخ بغداد ()247 /12
( )180اتريخ بغداد ()408 /5
( )181اتريخ بغداد( )153/10
( )182اتريخ بغداد()262/9
( )183النام ()347 /1
( )184اتريخ بغداد ()13 /3
( )185النام ()2196 /6
( )186اتريخ بغداد ()295 /8
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وقال عن يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف القاضي :صدوق كثري الغلط.
وقال  :حممد بن حامت بن ميمون :ليس بشيء.

()187

()188
()189

وقال عن سعيد بن عبدالرمحن الرقاشي :ثبت.

()190

وقال عن رشدين بن سعد :ضعيف احلديث.

وقال عن يزيد بن عياض بن جعدبة :ضعيف احلديث جداً.

()191
()192

وقال عن حممد بن عبدالرمحن أبي جابر البياضي :منكر احلديث.
وقال عن زكريا بن منظور :به ضعف.

()193

وقال عن حممد بن الفضل بن عطية اخلراساني :ليس بثقة ،مرتوك احلديث
()194

كذاب.

()195

وقال عن سليمان بن أرقم :ليس بثقة ،وروى أحاديث منكرة.

وقال عن عبدالرمحن بن جمرب بن عبدالرمحن بن عمر بن اخلطاب :ثقة يف
()196

احلديث.

()197

وقال عن سعيد بن عبدالرمحن الرقاشي :ثبت.
( )187اتريخ بغداد ()260 /14
( )188اتريخ بغداد ()267 /2
( )189النام ()1226 /3
( )190النام ()1009 /3
( )191اتريخ بغداد ()331 /14
( )192النام ()2190 /6
( )193اتريخ بغداد ()452 /8
( )194اجلر والتعدي ( 56 /8ت)262
( )195هتسيب التهسيب ()168 /4
( )196اجلر والتعدي ( 287 /5ت)1374
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()198

وقال عن حفص بن عمر بن احلارث :صدوق.

()199

وقال عن سليم موىل الشعيب :ضعيف احلديث.
وقال :حممد بن حامت السمني ليس بشيء.

()200

- 5لطف عبارته يف اجلرح مهما بلغ ضعف الراوي إذ يتوجه نقدهُ حلديثه فقط
غالباً:
ولذا قال عنه أبو حامت  :كان أرشق من ابن املديين.

()201

 - 6أنه يشري لعدالة الراوي الضعيف و عدم رد حديثه مطلقاً:
قال رمحه اهلل :عمر بن عامر وحييى بن حممد بن قيس ،ليسا مبرتوكي
()202

احلديث.

وقال عن يوسف بن عطية الصفار :كثري الوهم واخلطأ ،وكان يهم ،وما علمته
()203

يكذب.

وقال عن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي :فيه ضعف وكان إن شاء اهلل
من أهل الصدق.

()204

- 7أن غالب عباراته مفصّلة فإنك قلما جتد جرحاً له أو تعديالً بلفظٍ واحد:

( )197النام ()1226 /3
( )198النام ()330 /1
( )199اجلر والتعدي ( 213 /4ت)924
( )200اتريخ بغداد ()267 /2
( )201اجلر والتعدي ( 249 /6ت)1375
( )202النام ()1686 /5
( )203ميزا االعتدال ( 468/4ت)9877
( )204اتريخ بغداد ()236/12
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قال عن محّاد بن عمرو النصييب :مرتوك احلديث ضعيف جداً منكر
()205

احلديث.

()206

وقال عن محّاد بن واقد :كثري اخلطأ كثري الوهم ليس ممن يروى عنه.
()207

وقال عن حممد بن احلارث :أحاديثه منكرة ،مرتوك احلديث.

- 8أنه يذكر سبب تضعيف الراوي أو رد حديثه أو اتهامه بالكذب"غالباً":
قال يف ترمجة سليمان بن عمرو :كان كذاباً يضع احلديث ،حيدث عن معبد بن
خالد ومهاجر بن أبي احلسن وهؤالء قد ماتوا قبل مولده ،وكان يأخذ مصنف ابن أبي
()208

عروبة فيضع لكل حديث إسناداً.

()209

وقال يف ترمجة إبراهيم بن أبي الليث :مرتوك احلديث كان يكذب.

وقال عن :سليمان بن أرقم ،ليس بثقة ،وروى أحاديث منكرة ،و كان يكنى
بأبي معاذ ،قال عنه حممد بن عبداهلل األنصاري:كانوا ينهوننا عنه وحنن شباب،
()210

وذكروا منه أمرًا عظيماً.

وقال عن ناصح بن عبداهلل أبو عبداهلل احمللمي :كويف روى عن مساك أحاديث
()211

منكرة ،مرتوك احلديث.

( )205اتريخ بغداد ()155 /8
( )206النام ()665 /2
( )207اتريخ بغداد ()2185 /6
( )208اتريخ بغداد ()20 /9
( )209اتريخ بغداد ()196 /6
( )210اتريخ بغداد ()14 /9
( )211النام ()2510 /7
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- 9أنه يذكر األحاديث اليت أنكرت على الراوي أو ألجلها ضُ ّعف أو رُ ّد
حديثه:
ومن ذلك :ما ذكره يف ترمجة حسام بن مصك :منكر احلديث مرتوك
احلديث :روى عن احلسن عن النيب صلى اهلل عليه وسلم (أول ما تفقدون من دينكم
اخلشوع)(.)212
()213

وقال عن جارود بن يزيد :حدث عن بهز بن حكيم حبديث منكر.

وقال روى حريث بن أبي مطر حديثني منكرين ،أحدهما :عن الشعيب عن
مسروق عن عائشة( :أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يغتسل من اجلنابة ثم
يضاجعها قبل أن تغتسل)(.)214
وقال عن عيسى بن أبي عيسى احلناط :مرتوك احلديث جداً ،منكر احلديث
مسعت حييى بن سعيد وذكره فقال :كان سيء احلفظ ،كان حيدث عن الشعيب عن
عبد اهلل (السيف مبنزلة الرداء)(.)215
وقال عن حممد بن زياد اليشكري الطحان :مرتوك احلديث كذاب منكر احلديث
مسعته يقول :حدثنا ميمون بن مهران عن ابن عباس قال :قال رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم (زيِّنوا جمالس نسائكم باملغزل)(.)216
( )212النام ( )839 /2وا ثر أ رج احلاكم ن مستدرك عن لسي ة رض هللا عن وقال :ص يح اإلسناد
( )8469 446/5لوجود لسام بن مصب وقد ار ق العلما على رضعيف لديث (هتسيب التهسيب
()244/2ميزا االعتدال 482/1ت )1791
( )213اتريخ بغداد ( ،)262 /7ميزا االعتدال ( 384 /1ت)1438
( )214النام ( )618 /2واحلديث أ رج ابن ماجة ن سنن ( /192 /1ك:الطهارة /ابب ن اجلنب يستد ئ
ابمرأر قب أ يغتس  )580 /بل ع "يستد ئ" بدالس عن "يضاجعها"واحلديث هبسا السند ضعيف لوجود
لريث وهو مت ق على ضع (0التقريب /137ت )1182
( )215النام ( ،)1888 /5واحلديث أ رج العقيل ن كتاب الضع ا النبص ()393 /3
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وقال يف ترمجة إسحاق بن الربيع األبلي :إسحاق ضعيف ،حدث عن احلسن
حبديث منكر عن عُتيي (ابن ضمرة السعدي) عن أبيٍّ (كان آدم رجالً طويالً كأنه خنلة
(.)217

سحوق)

وقال عن حييى بن ميمون بن عطاء القرشي :كان كذاباً ،مسعته حيدث عن
علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد ،أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال البن
عباس :يا غليم أال أعلمك كلمات؟

()218

ومسعته حيدث عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن أبي بكر
()219

الصديق خطبنا رسول اهلل.

وروى عن عاصم أحاديث منكرة منها( :رأيت حفصة كربت فرفعت
يديها)(.)220
وروى عن عاصم قال :رأيت عبد اهلل بن سرجس مضببًا أسنانه بالذهب.

()221

( )216ذكر ابن اجلوعي ن املوضوعات ( ،)277 /2اتريخ بغداد ()250 /5
( )217النام ( )547 /1واحلديث أ رج عبدالرعاق ن مصن ( /361 /15ك :الصالة /ابب الصالة ن
السيف والقو  )1405 /ومعىن (س وق) :اليت بعيدة مثرها بطولة ،غريب احلديث البن ا ثر ()347 /2
( )218أ رج العقيل بسند ن الضع ا وقال :الرواية يها لم ( ،)178 /3وأص احلديث( :اي غالم) أ رج
الرتمسي ن جامع (ص /760ك:ص ة القيامة والرقاق والورع /ابب :ما جا ن التسكص ابلنار واجلنة/
)2516وقال لسن ص يح.
( )219النام ( ،)2249 /6واحلديث أ رج أ د ن مسند ( )3 /1والعقيل ن الضع ا ( )426 /4أ
ر اعة ابن را ع قال :مسعت أاب بنر الصديق رض هللا عن يقول على منرب رسول هللا صلى هللا علي وسلم :أه
مسع رسول هللا يقول :بنى أبو بنر لم ذكر رسول هللا صلى هللا علي وسلم ،مث سهللاري عن  ،مث قال :مسعت
رسول هللا صلى هللا علي وسلم يقول ن هسا القي عام ا ول :سلوا هللا الع و والعا ية واليقم ن اآل رة وا وىل.
( )220ذكر ابن عدي ن النام ()1683/7
( )221اتريخ بغداد ()125/14
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وقال عن حممد بن عيسى اهلاللي :ضعيف منكر احلديث ،روى عن حممد بن
()222

املنكدر عن جابر عن عمر عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف اجلراد.

وقال عن إسحاق بن بشر بن مقاتل ،مرتوك احلديث :كان حيدث عن أبي
معشر عن نافع عن ابن عمر عن عمر اخلطاب قال :كنت عند النيب صلى اهلل عليه
وسلم إذ دخل دهلام بن قيس.

()223

وقال عن عاصم بن سليمان الكوزي :كان يضع احلديث ،ما رأيت مثله قط
حيدث بأحاديث ليس هلا أصول ،مسعته حيدث عن هشام بن حسان عن حممد عن أبي
هريرة قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم (شرب املاء على الريق يعقد
الشحم)

()224

وقال عن عبداهلل بن سلمة األفطس :مرتوك احلديث مسعته يقول حدثين
موسى بن عقبة ،عن سامل ،عن ابن عمر يف كراء األرض فذكرته ليحيى بن سعيد
قال :قدمنا املدينة سنة اثنتني وأربعني وقد مات موسى بن عقبة قبل ذلك ،ومل يسمع
منه .ومسعته يقول :حدثين عثمان بن حكيم ،فذكرته ليحيى فقال :قدمنا املدينة وقد
مات ،ومسعته حيدث عن جعفر بن حممد ،فذكر أحاديث منكرة فذكرتها ليحيى
فقال :ليس هذه األحاديث مما مسعناه من جعفر.

()225

( )222النام ( ،)1249 /6ولديث اجلراد أ رج ابن لبا ن اجملرولم ( )257 /2وقال :ال ب أه
يهلب
موضوع ،واحلديث أبكمل " لق هللا ألف أمة منها ،ست ما ة ن الب ر ،وأربع ما ة ن الرب ،أول
من هس ا مة اجلراد"
( )223املوضوعات البن اجلوعي ( ،)219 /2واحلديث أ رج العقيل بسند ن الضع ا النبص ()100 /1
وساق بطول مث قال :وهسا لديث ليس ل أص  ،وال حيتم أبو معشر مث هسا احلديث ،وإ كا ي لم.
( )224أ رج ابن اجلوعي ن املوضوعات ()40 /3
( )225النام ( ،)1512 /4وأص لديث كرا ا رض أ رج البخاري ن ص ي عن ابن عمر رض هللا
عن قال :كنت أعلم ن عهد رسول هللا أ ا رض رنرى ،مث ش عبدهللا أ ينو النيب صلى هللا علي وسلم
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 - 10أنه يبني الوجه الصحيح أو الرواية الصحيحة اليت أخطأ فيها الراوي أو
وهم فيها:
وقال عن يوسف بن عطية بن ثابت السعدي ،أبو سهل الصفار :كثري الوهم
واخلطأ مسعته يقول :ثنا قتادة عن أنس قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خري
الناس قرني ،فكان يهم وما علمته كان يكذب ،وقد كتبت عنه وإمنا رواه قتادة عن
زرارة عن عمران بن حصني.

()226

- 11اهتمامه بذكر عقيدة الراوي وما اُتهم به من بدعة وبيان حدّ بدعته من
حيث الغلو والتشدد ،وأثر بدعته من حيث قبول روايته أو ردها:
وقد ظهرت هذه السمة واضحة بينة يف منهجه مع كل الرواة الذين اتّهموا
بالبدعة ،وهذا ال شك له أهميته من حيث قبول حديث الراوي أو رده،
قال رمحه اهلل :زرارة بن أعني ومحران بن أعني وعبدامللك ثالثة أخوة
يفرطون يف التشيع و زرارة أردؤهم قوالً.

()227

وقال يف ترمجة سعد بن طريف اإلسكاف :ضعيف احلديث وهو يغرق يف
التشيع.

()228

وقال عن إسحاق بن الربيع األبلي :ضعيف ،كان شديد القول بالقدر

()229

قد لدث ن ذلب يئا مل ينن يعلم  ،رتك كرا ا رض .أ رج البخاري (ص 316ك :احلرث واملزارعة/ابب ما
كا أص اب النيب صلى هللا علي وسلم يواس بعضهم بعضاس)2345 /
( )226النام ( )2610 /7ولديث " ص النا قرين" أ رج البخاري ن ص ي  /361ك الشهادات ب/
ال يشهد على هادة جور إذا أ هد2651 /
( )227النام ()1095 /3
( )228النام ()1186/3
( )229ميزا االعتدال (191 /1ت )754
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وقال عن حريز بن عثمان  :كان ينتقص علياً وكان حافظاً حلديثه ويف رواية
:ثبت شديد التحامل على علي

()230

وقال يف ترمجة أصرم بن حوشب :مرتوك احلديث حدث بأحاديث مناكري
وكان يرى اإلرجاء.

()231

وقال :خالد العبد قدري ،مرتوك احلديث أمجعت عليه األمة.

()232
()233

وقال :كان عمرو بن عبيد قدرياً ،يرى االعتزال والقدر ،تُرك حديثه.
وقال عن حممد بن راشد اخلزاعي أبو حييى الشامي :كان يقول بالقدر.

()234

وقال :أبو إسرائيل املالئي ليس من أهل الكذب ،مسعت عبدالرمحن يقول:
كان يشتم عثمان ،وسألت عبدالرمحن عن حديثه عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن
جبري عن ابن عباس عن النيب صلى اهلل عليه وسلم يف احلج فأبى أن حيدثين به.

()235

وقال عن أيوب بن خوط أبو أمية البصري احلبطي :مل يكن من أهل الكذب،
()236

وكان كثري الغلط ،كثري الوهم ،يقول بالقدر ،مرتوك احلديث.

وقال عن صفوان بن عمرو :ثبت يف احلديث وله رأي سوء يف عمار بن
()237

ياسر.

( )230اتريخ بغداد ( )266/8النام ()857/2
( )231اتريخ بغداد ( ،)31 /7الضع ا واملرتوكم للدار قطين ص155
( )232النام ()895 /3
( )233اجملرولم ()69 /2
( )234اجملرولم ()253 /2
( )235النام ()286 /1
( )236النام ()343 /1
( )237النام ()1592 /4
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- 12أنه بذكر رأي شيخيه حييى بن سعيد القطان وعبدالرمحن بن مهدي يف
مجيع الرواة الذين نقد رواياتهم أو تكلم عنهم جبرح أو تعديل:
* فتارةً يذكر ما اجتمع عليه رأي شيخيه يف الراوي:
قال يف ترمجة ابن أبي عياش :كان حييى وعبدالرمحن ال حيدثان عن أبان ابن
أبي عياش.

()238

وقال :ومل أمسع حييى وال عبدالرمحن حيدثان عن حريث بن أبي مطر بشيء
()239

قط.

وقال يف ترمجة إمساعيل بن مسلم املكي :كان حييى وعبدالرمحن ال حيدثان
عن إمساعيل بن مسلم املكي :كان حييى وعبدالرمحن ال حيدثان عن إمساعيل بن
()240

مسلم.

وقال :كان حييى وعبدالرمحن ال حيدثان عن عبداهلل بن سعيد املقربي.

()241

وقال :ما مسعت حييى وال عبدالرمحن حدّثا عن األصبغ بن نباتة بشيء
()242

قط.

وقال يف ترمجة إمساعيل بن رافع املدني :مل أمسع حييى وال عبد الرمحن
حدثا عن إمساعيل بن رافع بشيء قط ،قال حييى وقد رأيته.

( )238النام
( )239النام
( )240النام
( )241النام
( )242النام
( )243النام

()374 /1
()618 /2
()280 /1
()1408 /4
()398 /1
()279 /1

()243
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وقال يف ترمجة إبراهيم اخلوزي :كان حييى وعبدالرمحن ال حيدثان عن
إبراهيم بن يزيد.

()244

وقال :ما مسعت حييى وال عبدالرمحن حدّثا عن األصبغ بن نباتة بشيء
()245

قط.

وقال يف ترمجة إمساعيل بن أبي إسحاق (خليفة) أبو إسرائيل املالئي :سألت
عبدالرمحن عن حديثه فأبى أن حيدثين به وقال :كان يشتم عثمان ،وكان حييى ال
()246

حيدث عنه.

* وتار ًة ما تفرّد به أحدهما جبرح الراوي أو تعديله:
قال رمحه اهلل  :ما مسعت عبدالرمحن حيدث عن عبداهلل بن زيد وأسامة بن
زيد ،ومل أمسعه حيدث عن عبدالرمحن بن زيد.

()247

وقال :مسعت عبدالرمحن بن مهدي حيدث عن احلارث بن عبيد أبي قدامة
فقلت  :حتدث عن هذا الشيخ ؟ فقال :كان من شيوخنا ،وما رأيت إال خرياً.
قال :كان حييى حيدثنا عن جابر بن يزيد اجلعفي ثم تركه.
وقال :كان حييى حيدثنا عن أسامة بن زيد ثم تركه.

( )244التاريخ النبص ()70 /1
( )245اجملرولم ()174 /1
( )246اجملرولم ()124 /1
( )247النام ()287 /1
( )248النام ()607 /3
( )249النام ()532 /2
( )250النام ()385 /1

()250

()249

()248
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وقال يف ترمجة ليث بن سعد :مسعت عبدالرمحن بن مهدي حيدث عن ابن
()251

املبارك عن ليث.

وقال عن إمساعيل بن عبدامللك :كان حييى ال حيدث عنه.

()252

وقال :أبان ابن عبداهلل البجلي :ما مسعت حييى حيدث عنه بشيء قط.

()253

* وتارةً يذكر ما اختلفا فيه على جرح الراوي أو تعديله:
قال يف ترمجة عبدالرمحن بن زياد بن أنعم :كان حييى ال حيدث عنه ،وما
مسعت عبدالرمحن بن مهدي ذكره قط إال مرة قال :حدثنا سفيان عن عبدالرمحن
اإلفريقي وهو مليح احلديث ،ليس مثل غريه يف الضعف.

()254
()255

وقال :كان حييى ال حيدث عن حبيب املعلم وكان عبدالرمحن حيدث عنه.

وقال رمحه اهلل يف ترمجة همام بن حييى العوذي :كان حييى ال حيدث عن همام
()256

وكان عبدالرمحن حيدث عنه.

وقال :كان عبدالرمحن ال حيدث عن حكيم بن جبري ،وكان حييى حيدث عنه.
وقال :كان حييى بن سعيد ال حيدث عن عبداهلل بن عمر -بن حفص بن عاصم -
وكان عبدالرمحن حيدث عنه.

()257

( )251اتريخ بغداد ()13 /3
( )252النام ()277 /1
( )253اجملرولم ()99 /1
( )254النام ( ،)1591 /4اجلر والتعدي ( 234 /5ت)1111
( )255اجلر والتعدي ( 101 /3ت)469
( )256اجلر والتعدي ( 103 /9ت )457
( )257اتريخ بغداد ()20 /10
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* وتارة من رويا عنه ثم تركوا روايته:
قال عن رباح بن أبي معروف :كان عبدالرمحن حيدث عنه ثم تركه.
وقال :كان عبدالرمحن حيدثنا عن سعيد بن بشري ثم تركه.

()258

()259

* وتار ًة قد خيالف رأيهما يف الرواة:
إذ أنه خالف حييى يف رد حديث همام و ذكره يف األثبات من أصحاب
()260

قتادة.

 - 13اهتمامه بإمجاع النقاد على تعديل الراوي أو قبول حديثه أو رده :
قال رمحه اهلل :وممن اجتمع أهل العلم من أهل احلديث أنه ال يروي إال عن
قوم من البصريني ،فمنهم من يُصدق وهو مبتدع ،وآخر يغلط الكثري ،وكان مما
أمجعوا عليه :عثمان بن مقسم الربي ،وهو صدوق ولكنه كثري الوهم والغلط وكان
صاحب بدعة.

()261

وقال يف ترمجة عبد القدوس بن حبيب الكالعي ،أبو سعيد الوحاظي :أمجع
()262

أهل العلم على ترك حديثه.

وقال عن احلسن بن واصل (دينار البصري) :واجتمع أهل العلم من أهل
احلديث أنه ال يروى عن احلسن بن دينار.

()263

( )258النام ()1031/3
( )259النام ()1206/3
( )260ر عل الرتمسي ()503 /2
( )261اجلر والتعدي ( 167 /6ت )918
( )262اجلر والتعدي ( 55 /6ت ،)295النام ()1981 /5
( )263اجلر والتعدي ( 11 /3ت)37
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وقال عن املسيب بن شريك أبو سعد التميمي الشقري :مرتوك احلديث اجتمع
أهل العلم على ترك حديثه.

()264

وقال رمحه اهلل :وممن أمجع عليه من أهل الكذب أنه ال يروى عن قوم من
البصرين ،منهم أبو جزي القصاب ،نصر بن طريف ،وكان أمُّياً ال يكتب ،وكان قد
خلط يف حديثه ،وكان من أحفظ أهل البصرة ،حدث بأحاديث ثم مرض فرجع عنها
ثم صح فعاد إليها.

()265

وقال :عقبة بن عبداهلل الرفاعي ،روى عن احلسن وعطاء ،كان ضعيفاً واهي
احلديث ليس باحلافظ ،وما مسعت أحداً حيدث عن عقبة بن عبداهلل الرفاعي إال أبو
()266

قتيبة مسعته مرة يقول  :حدثنا عقبة الرفاعي.

وقال عن حييى بن أبي أنيسة أبي زيد اجلزري :رجل صدوق وكان يهم يف
احلديث وقد اجتمع أصحاب احلديث على ترك حديثه إال من ال يعلم.

()267

- 14ومن مسات منهجه أنه يهتم برواية العلماء عن الراوي أو تركهم له :
قال يف ترمجة زمعة بن صاحل :فيه ضعف يف احلديث وقد روى عنه عبد
الرمحن وما مسعت حييى ذكره قط ،وشيوخ البصريني قد رووا عن زمعة مثل :عبد
الرمحن وأبي داود وبشر بن السري وأبي عامر وهو جائز احلديث مع الضعف الذي
()268

فيه.

( )264اتريخ بغداد ()137 /13
( )265النام ()2497 /7
( )266النام ()1916 /5
( )267النام ()2649 /7
( )268اجملرولم ()312/1
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وقال :سألت أبا الوليد هشام بن عبدامللك عن حرب بن سريج فقال :كان
()269

جارنا مل يكن به بأس ومل أمسع منه.

وقال يف ترمجة ثور بن يزيد الكالعي :روى عنه األكابر من أصحاب احلديث
الثوري وابن عيينة وحييى بن سعيد.

()270

 - 15أنه يشري إىل صدق الراوي ونفي تهمة الكذب عنه إذا تبني له ضعفه:
قال يف ترمجة صاحل املري :وصاحل املري ضعيف يف احلديث حيدث بأحاديث
مناكري عن قوم ثقات مثل :سليمان التيمي وهشام بن حسان واحلسن واجلريري وثابت
وقتادة ،وكان رجالً صاحلاً ،وكان يهم يف احلديث.

()271

وقال عن عبداهلل بن رجاء بن عمر الغوالي :صدوق كثري الغلط والتصحيف
ليس حبجة.

()272
()273

و قال عن ميمون بن موسى املرائي :صدوق ولكنه ضعيف يف احلديث.

وقال يف ترمجة أيوب بن خوط :كان أمياً ال يكذب ،فوضع كتاباً فكتبه على
ما يريد ،فكان يعامل به الناس ،ومل يكن من أهل الكذب ،كان كثري الغلط ،كثري
()274

الوهم ،يقول بالقدر مرتوك احلديث.

وقال عن أيوب بن عتبة :ضعيف وكان سيء احلفظ وهو من أهل الصدق.

( )269اجلر والتعدي ( 250 /3ت)1114
( )270النام ()1503 /2
( )271اتريخ بغداد ()309 /9
( )272هتسيب التهسيب ()210 /5
( )273ميزا االعتدال ( )234 /4
( )274هتسيب التهسيب ()402 /1
( )275اتريخ بغداد ( )4 /7

()275
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ال
وقال عن جعفر بن الزبري احلنفي الشامي الدمشقي :مرتوك احلديث وكان رج ً
صدوقًا كثري الوهم.

()276

وقال عن احلسن بن عمارة بن املضرب :رجل صدوق صاحل ،كثري اخلطأ
()277

والوهم ،مرتوك احلديث.

وقال يف ترمجة عبداهلل بن عبد اهلل بن أويس األصبحي :أبو أويس عبداهلل فيه
ضعف ،وهو عندهم من أهل الصدق.

()278

وقال عن احلسن بن دينار ويقال (واصل) :حدث عنه أبو داود بأصبهان فجعل
يقول حدثنا احلسن بن واصل  ،وما هو عندي من أهل الكذب ،لكنه مل يكن
باحلافظ.

()279

و قال عن عنبسة بن سعيد القطان :مرتوك احلديث ،وكان صدوقاً ال
حيفظ.

()280

وقال عن عيسى بن أبي عيسى ماهان :وهو من أهل الصدق سيء احلفظ.

()281

وقال :حييى بن كثري ،أبو النضر ،بصري كان ال يتعمد الكذب إال أنه كان
يغلط ويهم.

()282

( )276النام ( )558 /2
( )277اتريخ بغداد ( )350 /7
( )278اتريخ بغداد ()7 /10
( )279اجلر والتعدي ( 11 /3ت)37
( )280النام ( )1903 /5
( )281اتريخ بغداد ()147 /11
( )282النام ()2659 /7
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وقال عن يزيد بن أبان الرقاشي :كان رجالً صاحلاً قد روى عنه الناس ،وليس
بالقوي يف حديثه.

()283

وقال عن عبدالرمحن بن يزيد بن جابر األزدي ،أبو عتبة :ضعيف احلديث،
حدَّث عن مكحول أحاديث مناكري ،وهو عندهم من أهل الصدق وروى عنه أهل
الكوفة أحاديث مناكري.

()284

وقال عن علي بن عاصم بن صهيب أبو احلسن الواسط :فيه ضعف ،وكان إن
شاء اهلل من أهل الصدق.

()285
()286

وقال عن حممد بن جابر بن سيار :صدوق كثري الوهم مرتوك احلديث.

وقال عن حممد بن معاوية بن أعني أبو علي النيسابوري :فيه ضعف وهو
()287

صدوق ،وقد روى عنه الناس.

وقال عن حييى بن أبي أنيسة :رجل صدوق وكان يهم يف احلديث ،وقد اجتمع
أصحاب احلديث على ترك حديثه إال من ال يعلم.

()288

 - 16أنه يشري إىل احملدثني الذين حدثوا عن الراوي الذي ضُعف حديثه أو
رد:
قال عن إسحاق بن حييى بن القرشي مرتوك احلديث ،منكر احلديث ومسعت
وكيعًا وأبا داود حيدثان عنه.

()289

( )283النام ()2712 /7
( )284اتريخ بغداد ()212 /10
( )285اتريخ بغداد ()2263 /12
( )286النام ()2158 /6
( )287اتريخ بغداد ( )274 /3
( )288النام ()2649 /7
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وقال :ما رأيت أحداً حيدث عن هذا الشيخ (يقصد موسى بن دينار) إال
رجلني( :)290ابن ندبة ،ويوسف السميت.

()291

وقال :وما مسعت أحداً حيدث عن عقبة بن عبد اهلل الرفاعي إال أبو قتيبة
مسعته مرة يقول :حدثنا عقبة الرفاعي)292(.
وقال عن جارية بن هرم :ما رأيت أحداً حيدث عن هذا الشيخ إال رجلني :ابن
ندبة ويوسف السميت)293(.
وقال عن إسحاق بن حييى القرشي :مرتوك احلديث ،منكر احلديث ،مسعت
وكيعًا وأبا داود حيدثان عنه.

()294

وقال عن زمعة بن صاحل :فيه ضعف يف احلديث ،وقد روى عنه عبدالرمحن
وسفيان الثوري وما مسعت حييى ذكره قط ،وشيوخ البصريني قد رووا عن زمعة،
مثل عبد الرمحن وأبي داود ،وبشر بن السري أبي عامر ،وهو جائز احلديث مع
الضعف الذي فيه.

()295

 - 17أنه يبني أصح مرويات الراوي سواء يف البلد أو تالميذه الذين رووا
ضعّف يف شيخ دون غريه:
عنه أو من ُ

( )289النام (  ،)154 /1اجلر والتعدي ( 236 /1ت)835
( )290هنسا ن املطبوع وإ كا ا صح رجال
( )291النام ()596 /2
( )292اجلر والتعدي ( 314 /6ت)1748
( )293النام ()596 /2
( )294النام ()326 /1
( )295هتسيب التهسيب ()339 /3
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قال يف ترمجة عبدالرمحن بن أبي الزناد :وما حدث باملدينة أصح مما حدث
ببغداد

)296(.

وقال :إمساعيل بن عياش إذا حدث عن أهل عن أهل املدينة مثل هشام بن
عروة وحييى بن سعيد وسهيل بن صاحل ،فليس بشيء.

()297
()298

وقال عن إسحاق الربيع :منكر احلديث عن احلسن.

وقال يف ترمجة بكر بن خنيس :روى عن همام بن احلارث أحاديث منكرة وال
()299

أحفظ عن سفيان عنه شيئاً.

وقال يف ترمجة عبد الرمحن بن يزيد بن جابر األزدي :ضعيف احلديث،
حدث عن مكحول أحاديث مناكري ،وهو عندهم من أهل الصدق ،وروى عنه أهل
الكوفة أحاديث مناكري.

()300

وقال عن عبد اهلل بن هليعة :احرتقت كتبه ،ومن كتب قبل ذلك مثل ابن
املبارك واملقرئ أصح ممن كتب بعد االحرتاق ،وهو ضعيف احلديث

)301(.

وقال عن جنيح بن عبدالرمحن السندي أبي معشر :ضعيف ،ما روى عن حممد
بن قيس وحممد بن كعب ومشاخيه فهو صاحل ،وما روى عن املقربي وهشام بن عروة
ونافع وابن املنكدر ،فهي ردية ال تكتب.

( )296اتريخ بغداد ()230 /10
( )297اتريخ بغداد ()225 /6
( )298هتسيب النمال ( 424 /2ت)351
( )299النام ()4589 /2
( )300اتريخ بغداد ()212 /10
( )301النام ()1463 /4
( )302اتريخ بغداد ()460 /13

()302
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- 18ومن مسات منهجه أنه يبني من أثبت وأحفظ التالميذ عن الشيخ أو يف
بلده:
قال :ما رأيت شامياً أوثق من ثور بن يزيد.

()303
()304

وقال :األثبات من أصحاب قتادة ،ابن أبي عروبة وهشام وشعبة وهمام.
- 19أنه يذكر اتهام الراوي مبا يدل على نفي مساعه من شيخه :
وهذا علم مهم يفيد طالب العلم يف مسائل التدليس واإلرسال.

قال يف ترمجة شبيب بن سليم :مسعته يقول :مسعت احلسن يقول حتى
()305

حدث بنحو ثالثني حديثاً ،وكان صبياً فكيف مسع من احلسن؟

وقال عن عبد املنعم بن إدريس بن سنان :مرتوك احلديث ،أخذ كتب أبيه
فحدث بها عن أبيه ،ومل يكن مسع من أبيه شيئاً.

()306

- 20أنه ينصّ على الرواة الذين مسع منهم ثم تركهم:
قال عن عنبسة بن سعيد القطان :عنبسة القطان أخو ابن الربيع السمان :قد
مسعت منه وكان خمتلطًا ال يُروى عنه ،مرتوك احلديث ،وكان صدوقاً ال حيفظ.

()307

- 21أنه يذكر العلماء الذين تركوا الرواية عن بعض الرواة :
قال مسعت أبا داود يقول يف صدري عشرة آالف حديث عن عثمان الربي ما
حدثت منها بشيء.

()308

( )303النام ()1349/4
( )304هتسيب التهسيب ()69 /11
( )305النام ()1349 /4
( )306اتريخ بغداد ()274 /11
( )307لسا امليزا ( /155 /6ت)264
( )308النام ()1401 /5
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اخلامتة
ت فيه للنتائج التالية:
احلمد هلل الذي وفقين إلمتام هذا البحث  ،وقد خلص ُ
 - 1أن اإلمام احلافظ الفالس يعدّ من كبار األئمة الذين كان هلم دور يف
حفظ السنة والعناية مبروياتها ورواتها.
 - 2منزلته العالية بني شيوخه وتالميذه بل واعتماد شيوخه عليه يف نقد الرواة
والعمل برأيه.
- 3اعتمد على آرائه يف نقد الرواة كبار علماء اجلرح والتعديل أمثال أبي حامت
واخلطيب البغدادي والدارقطين وابن عدي وابن حبان رمحهم اهلل.
 - 4أنه من العلماء املتمسكني بالسنة القامعيّ البدعة وعلى منهج أهل السنة
واجلماعة يف أفضلية أبي بكر وعمر -رضي اهلل عنهما  -ويف األمساء والصفات
وغريها من مسائل االعتقاد إذ جتده يشدد وينكر الرواية عن املبتدعني رغم معاصرته
ألهل البدع يف زمانه.
 - 5أن الفالس ناقد مؤرخ جيمع أمساء الرواة وأنسابهم وألقابهم وما يتعلق
بذلك من الوفيات مما يؤثر يف رواية الراوي واحلكم عليه إن كان من املدلسني أو
املختلطني وحنو ذلك.
- 6أن احلافظ الفالس من العلماء النقاد املعتدلني يف اجلرح واملتشددين يف
التعديل رغم قلة الرواة الذين وثقهم  ،فهو ليس من اجملرحني الذين يلمزون
ويسقطون الراوي بالغلط أو الغلطني ،وال هو من املتساهلني الذين يتغاضون عن
أخطاء الراوي بل هو ناقدُ منصفٌ يصف الراوي مبا يناسب مروياته ويُنزله املرتبة اليت
يستحقها.

منه احلا ع عمرو بن عل ال ال ن هقد الرواة

217

وقد تتبعت مجيع الرواة الذين نقدهم الفالس فتجده غالباً ال خيرج عن موافقة
املعتدلني منهم إال ما ندر مع ذكر سبب خمالفتهم.
قال عن إسحاق بن عبداهلل بن أبي فروة :مرتوك احلديث ،وقال عنه أمحد :ال
حتل الرواية عندي عنه ،وقال عنه أبو زرعة وأبو حامت والنسائي والدارقطين :مرتوك
احلديث ،وقال عنه الذهيب :مل أر أحدًا مشَاه

()309

وقال عن أشعث بن براز اهلجيمي :ضعيف احلديث جداً ،ووافقه البخاري
والنسائي والدرقطين(.)310
وقال عن جرير بن أيوب البجلي :ضعيف احلديث ،ووافقه علي بن املديين
وحييى بن معني وأبو حامت.

()311

وقال عن سعيد بن عبدالرمحن الرقاشي :ثبت ،وقد وافقه حييى بن معني
والعجلي وأمحد بن حنبل وعبدالرمحن بن مهدي.

()312

 -7أن احلافظني ابن حجر والذهيب -رمحها اهلل  -وافقاه كثرياً يف ذكر
خالصة الراوي يف كتابيهما التقريب والكاشف ،وهذا يؤكد اعتداله يف نقد الرواة.
 - 8مما مييز منهج الفالس تعليل احلكم على احلديث أو الراوي وهذا يفيد
طالب العلم كثرياً يف دراسة األسانيد.
 - 9أهمية دراسة طالب العلم على يد األساتذة واملتخصصني يف كل علم،
فلقد متيّز وبرع الفالس يف عل احلديث وظهر جلياً أثر تتلمذه على شيخيه يف حكمه
على الرواة وعلل احلديث.
( )309النام ( ،)323 /1اجلر والتعدي ( 227 /2ت ،)792ميزا االعتدال (193 /1ت)144
( )310النام ()366/1
( )311النام ( )558/2الضع ا واملرتوكو للنسا ( 28ت)102
( )312اجلر والتعدي ( 479 /2ت( ،)1949سؤاالت اآلجري يب داود ص)277
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- 10أهمية دراسة مناهج العلماء لطالب احلديث إذ أنها تنفعه كثرياً يف احلكم
على الرواة ومروياتهم.
املصادر
[ ]1إرشاد طالب احلقائق إىل معرفة سنن خري اخلالئق ،لإلمام حييى الدين النووي،
حتقيق عبدالباري السلفي ،مكتبة اإلميان ،الطبعة األوىل 1408 1-هـ
[ ]2األنساب لعبد الكريم بن حممد أبو أسعد السمعاني ،حتقيق جمموعة من احملققني،
نشر مكتبة حممد أمني ،بريوت.
[ ]3تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم :لإلمام حممد بن أمحد بن عثمان
الذّهيب (ت748هـ) ،حتقيق الدكتور عمر عبدالسالم تدمري ،دار الكتاب
العربي ،بريوت.
[ ]4التاريخ األوسط (الصغري) :لإلمام حممد بن إمساعيل البخاري (ت256هـ)،
حتقيق إبراهيم زايد ،دار الوعي ،حلب الطبعة الثانية
[ ]5التاريخ الكبري :لإلمام حممد بن إمساعيل البخاري (ت256هـ) ،حتقيق جمموعة
من العلماء ،نشرته دار املعارف اإلسالمية ،اهلند 1360هـ
[ ]6تاريخ بغداد :لإلمام أبي بكر أمحد بن علي بن ثابت احلطيب البغدادي
(ت463هـ) دار الكتاب العربي ،بريوت .الطبعة الثانية
[ ]7تذكرة احلفاظ :لإلمام أبي عبداهلل حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب (748هـ)،
دائرة املعارف العثمانية ،اهلند ،الطبعة الرابعة 1390هـ.
[ ]8تقريب التهذيب :لإلمام شهاب الدين أمحد بن علي بن حجر العسقالني
(ت852هـ) ،اعتنى به حسان عبد املنان ،طبعة بيت األفكار الدولية
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[ ]9تهذيب التهذيب :لإلمام شهاب الدين أمحد بن علي بن حجر العسقالني
(ت852هـ) ،دائرة املعارف العثمانية ،حيدر آباد الدكن1325 ،هـ.
[ ]10الثقات :لإلمام أبي حامت حممد بن حبان بن معاذ البسيت التميمي (ت354هـ)،
طبع بإعانة :وزارة املعارف للحكومة العالية اهلندية ،نشر دائرة املعارف
العثمانية ،حيدر آباد الدكن ،الطبعة األوىل 1393هـ
[- 12 ]11اجلامع الصحيح :ألبي احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري ،حتقيق
حممد فؤاد عبدالباقي ،دار ابن حزم ،الطبعة الثانية 1430هـ
[ ]12اجلامع املسند الصحيح :لإلمام حممد بن إمساعيل البخاري (ت256هـ) ،حتقيق
الدكتور حممد حجازي ،مؤسسة املختار ،الطبعة الثانية 1431هـ
[ ]13اجلرح والتعديل :لعبدالرمحن بن حممد بن أبي حامت الرازي ،حتقيق عبدالرمحن
املعلمي ،نشر دار إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،الطبعة األوىل 1371هـ
[ ]14مجهرة أنساب العرب :ألبي حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي
القرطيب الظاهري (ت456هـ) ،حتقيق جلنة من العلماء ،نشر دار الكتب
العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1403 ،هـ
[ ]15ذكر أخبار أصبهان :ألبي نُعيم أمحد بن عبداهلل األصبهاني (ت430هـ)،
مطبعة بريل ليدن1934 ،هـ
[ ]16ذكر من يعتمد قوله يف اجلرح والتعديل :لإلمام مشس الدين حممد بن أمحد
الذهيب ،حتقيق الشيخ عبدالفتاح أبو غدّة ،مكتبة املطبوعات اإلسالمية،
حلب ،الطبعة اخلامسة 1404هـ
[ ]17السنن ألبي داود سليمان بن األشعث السجستاني ،حتقيق عزت عبيد الدعاس
وعادل السيد ،طبعة دار احلديث ،األوىل 1391هـ
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[ ]18السنن :ألبي عبداهلل حممد بن يزيد ابن ماجة القزويين ،حتقيق حممد فؤاد
عبدالباقي ،طبعة املكتبة اإلسالمية
[ ]19السنن :حملمد بن عيسى الرتمذي ،حتقيق حممد بربر املكتبة العصرية ،الطبعة
األوىل 1431هـ
[ ]20سري أعالم النبالء :لإلمام أبي عبداهلل حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب
(748هـ) ،حتقيق جمموعة من األساتذة ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،البعة األوىل
1403هـ
[ ]21الضعفاء الصغري :لإلمام حممد بن إمساعيل البخاري (ت256هـ) ،حتقيق بوران
الضناوي ،عامل الكتب ،بريوت ،الطبعة األوىل 1404هـ
[ ]22الضعفاء الكبري :لإلمام أبي جعفر حممد بن عمرو بن موسى بن محاد العُقيلي
(ت322هـ) ،حتقيق الدكتور عبداملعطي قلعجي ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
الطبعة ألوىل 1404هـ
[ ]23الضعفاء واملرتوكني :لإلمام احلافظ أبي احلسن علي بن عمر الدارقطين
(ت385هـ) ،دراسة وحتقيق الدكتور موفق بن عبداهلل بن عبدالقادر ،مكتبة
املعارف ،الرياض ،الطبعة األوىل 1404هـ
[ ]24طبقات الفقهاء الشافعيني :إلمساعيل بن عمر الدمشقي املعرّف بابن كثري
(ت774هـ) ،حتقيق الدكتور أمحد عمر هشام والدكتور حممد زينهم حممد
عزب ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1413هـ
[ ]25الطبقات الكربى :ألبي عبد اهلل حممد بن سعد بن منيع اهلامشي البصري
البغدادي (ت230هـ) ،حتقيق حممد عبد القادر عطا ،نشر دار الكتب العلمية،
بريوت ،الطبعة األوىل 1410هـ
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[ ]26طبقات احملدثني بأصبهان والواردين عليها :ألبي حممد عبداهلل بن حممد بن ابن
جعفر بن حيّان (ت368هـ) ،حتقيق عبدالغفار سليمان البنداري وسيد كسروي
حسن ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل 1409هـ
[ ]27العلل املتناهية يف األحاديث الواهية ،لعبدالرمحن بن علي املعروف بابن
اجلوزي ،حتقيق إرشاد احلق األثري ،نشر إدارة ترمجان السنة،
[ ]28فتح الباري شرح صحيح البخاري :لإلمام أبي الفضل أمحد بن علي بن حجر
العسقالني (ت852هـ) ،طبع املطبعة السلفية ،مصر.
[ ]29فهرس ابن خري :حملمد بن خري بن عمر أبو بكر األشبيلي ،حتقيق فرزيشكة قدارة
وتلميذه ،طبعة دار اآلفات اجلديدة ،بريوت ،الطبعة الثانية 1399هــ
[ ]30الكاشف :لشمس الدين حممد بن أمحد الذهيب ،اعتنى به حسان عبد املنان،
بيت األفكار الدولية ،الطبعة الرابعة.
[ ]31الكامل يف التاريخ :ألبي احلسن علي بن حممد بن حممد الشيباني املعروف بابن
األثري اجلزري (ت630ه) ،دار صادر ،بريوت1385 ،هـ
[ ]32الكامل يف ضعفاء الرجال :لإلمام أبي أمحد عبداهلل بن عدي اجلرجاني
(ت365ه) ،حتقيق جلنة من املختصني ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة األوىل
1404هـ
[ ]33اللباب يف تهذيب األنساب :لعز الدين علي بن حممد بن حممد أبي احلسن
الشيباني املعروف بابن األثري اجلزري (ت630ه) :،دار صادر ،بريوت.
[ ]34لسان العرب :جلمال الدين حممد بن مكرم املعروف بابن منظور (ت771هـ)،
دار صادر ،بريوت.
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[ ]35اجملروحني من احملدثني واملرتوكني :لإلمام أبي حامت حممد بن حبان بن معاذ
البسيت التميمي (ت354هـ) حتقيق حممود إبراهيم زايد ،دار الوعي ،حلب،
الطبعة األوىل 1395هـ
[ ]36املستدرك على الصحيحني :حملمد بن عبداهلل احلاكم النيسابوري ،حتقيق
مصطفى عبدالقادر ،طبعة دار الكتب العلمية ،بريوت1408 ،هـ
[ ]37املسند :لإلمام أبي عبداهلل أمحد بن حممد بن حنبل الشيباني (ت241هـ)،
املكتب اإلسالمي ،ودار صادر ،بريوت ،الطبعة األوىل 1398هـ
[ ]38املصنف :لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت211هـ) ،حتقيق الشيخ حبيب
الرمحن األعظمي ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،الطبعة الثانية 1403هـ
[ ]39معجم البلدان :لإلمام شهاب الدين أبي عبداهلل ياقوت بن عبداهلل احلموي
الرومي البغدادي (ت626هـ) ،دار صادر ،بريوت1497 ،هـ
[ ]40املوضوعات جلمال الدين عبدالرمحن بن علي ابن اجلوزي ت عبدالرمحن
عثمان املكتبة السلفية ،الطبعة األوىل
[ ]41ميزان االعتدال يف نقد الرجال :لإلمام أبي عبداهلل حممد بن أمحد بن عثمان
الذهيب (ت748هـ) ،حتقيق علي حممد البجاوي ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة
األوىل 1382هـ
[ ]42النهاية يف غريب احلديث واألثر :جملد الدين أبي السعادات املبارك بن حممد
املعروف بابن األثري اجلزري ،ت(606هـ) ،حتقيق طاهر أمحد الزاوي وجممود
حممد الطناحي ،دار إحياء الكتب العربية ،القاهرة

223

منه احلا ع عمرو بن عل ال ال ن هقد الرواة

The Approach of Al Hafez Amro Bin Ali Al Fallas in Criticizing Narrators
Dr. Laila Bent Saeed Bin Abdallah Al Saber
Assistant Professor of Hadeeth & Hadeeth Sciences
Department of Prophetic Sunnah & Its Sciences
Faculty of Islamic Religion Fundamentals in Riyadh
Imam Mohamed Bin Saoud Islamic University

Abstract. Praise be to Allah and blessing and peace be upon our prophet Mohammed, his family and his
companions, after that.
This research is a study about the late، Al Hafez Amro Bin Ali Al Fallas discussing his biography،
the age he lived in، his Sheikh teachers، students، position among scholars and his influence in criticizing
Hadeeth narrators، studies and contents. In addition، the study discusses his approach in criticizing
narrators after studying their conditions after being criticized by him whether harshly or correction.
Finally، the researcher tackles the most significant theoretical and practical findings of this research.
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جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)11العدد ( ،)1ص ص ( 294-225حمرم 1439هـ/سبتمرب 2017م)

إجارة احللي وأحكامها يف الفقه اإلسالمي
د .أمحد بن محود املخلفي

أستاذ الفقه املساعد بقسم الثقافة اإلسالمية ،كلية الرتبية ،جامعة حائل
اململكة العربية السعودية ،حائل ،ص.ب ( )1035الرمز ()81431
ملخص البحث .يهـد البحـ إىل بيـا اككـم العـرع ج جـي حلـ الـلهض ،الفيـة، ،بيـا بعـ ا حكـام
املتعلقــة لكلـ املــوجرن، ،امل ـ ها الــل ســا عليــه البحـ هــو املـ ها اتســتقرائ الويــف ، ،التحليــل اتســت با ،
حي يتم استقراء أقوال العلمـاء ،أدلـتهم، ،عراـها، ،املوازنـة بي هـا للويـول إىل الـرأ الـراجح ج املسـائل املتتلـ
فيها ، ،قد اشتمل البح على متهيد، ،مبحثني ،فالتمهيـد فيـهت رعريـ اإلجـا ن ،اكلـ ، ،املبحـ ا ،لت ج حكـم
إجا ن اكل ، ،املبح الثاين ج أحكام متعلقـة لكلـ املـوجرن، .مـ أبـرز ال تـائا الـا ت التويـل إليهـا ج البحـ ت
جواز إجا ن حل اللهض ،الفية أبجرن م ج سها ،أ ،م غي ج سها، ،أ اكل أمانة ت ييم ها املستأجر إت
إ رعــدأ أ ،فــرجي، ،ملــوز ملـ اســتأجر اكلـ جــيا بعــد أ يقبيــها، ،إ اشــرتجي علــى املســتأجر أت يلــبا اكلـ
غيا ،فالعرجي يحيح تزم، ،إذا ميت مدن اإلجا ن ،فا جرن تزمة ،حىت ،لو مل ي تفع املستأجر لكل ، ،ت ملوز
أخـل الــره علـى اكلـ املســتأجرن، ،أمـا ا جــرن ،فيهــوز أخـل الــره عليهـا، ،ت ملــوز جــي اكلـ لإلجــا ن امل تهيــة
للتمليك إ كانت إجا هتا مبثلها أ ،لل قود، ،الزكان ،اجبة ج اكل املوجرن.
الكلمات املفتاحية :إجا ن ،اكل  ،اللهض ،الفية ،حكم.
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني،
أما بعد:
فإنه عقد اإلجارة من العقود اليت تتكرر يف حياة الناس وكثرياً ما جترى يف
تعامالتهم حتى ال يكاد يستغنى عنه أحد ،فإن الشخص قد ال يستطيع متلك السلعة
فيلجأ إىل أخذها واالنتفاع بها بعقد اإلجارة،
وقد ال يستطيع القيام بعمل ما ،فيلجأ إىل اتتججار من يقوم به نيابة عنه
ومن مجلة األعيان اليت يعدل بعض الناس عن متلكها بعقد البيع إىل
اتتججارها حلي النساء املصنوعة من الذهب أو الفضة
وملا كان أصل هذه احللي من الذهب والفضة وهما من األموال الربوية ،وتؤجر
غالباًا بنقااود تشاااركها يف علااة الربااا ،فااإن احلاجااة داعيااة لدراتااة حكاام اتااتججار هااذه
احللي ،ودراتة بعض األحكام املتعلقة بإجارتهاا ،ولاذا فاإني أقادم هاذا البحاو حاول
املوضوع وهو بعنوان( :إجارة احللي وأحكامها يف الفقه اإلسالمي)
أمهية املوضوع:
تتضح أهمية املوضوع من خالل األمور التالية:
 - 1تعلق هذا املوضوع بعقد من العقود املالية املهماة ،والايت ال يساتغ عنهاا
كثري من الناس وهو عقاد اإلجاارة ،وهاذا يساتوجب اإلملاام بأحكاماه يف الشاريعة ومان
مجلة هذه األحكام بيان األعيان املؤجرة وأحكامها ،ومن تلك األعيان حلي النساء
 - 2تعلق موضوع هذا البحو وهو احللي بعني من األعيان اليت ال يستغ
عنها النساء فإنهن يُنشأن فيها ويزين بها منذ والدتهن ويستعملنها يف مراحلهن العمرية

إجا ن اكل ،أحكامها ج الفقه اإلسالم

227

كلها كما قال تعاىل ( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ)
(الزخرف ،)18:وهذا مما يستدعى دراتة حكم اتتججارها وأحكامها
 - 3أنه نظراً لضعف احلالة االقتصاادية وقلاة املاال لادى بعاض النااس ،فاإنهم
يلججون إىل اتتججار احللي بدالً من شرائها ،لكى تلبس يف املناتبات املتعددة ،حتى ال
يظهر لآلخرين حاجتهم وقلة املال لديهم ،ويسأل بعضهم عن حكم اتتججارها؛ ولذا
فإنه البد من بيان حكم ذلك ودراتة بعض األحكام املتعلقة بها
أسباب اختيار املوضوع:
ترجع أتباب اختيار املوضوع ملا يلى:
- 1ما تبق ذكره من أهمياة املوضاوع ،فاإن مجياع األماور الساابقة كانا مان
دواعي اختيار املوضوع
 - 2أني مل أجد يف هذا املوضوع حبثاً مفرداً مستقالً يف كتاب أو رتالة علمياة،
يبني حكم اتتججار احللي ،ويدرس بعض األحكام املتعلقة باحللي املؤجرة
أهداف البحث:
يهدف هذا البحو إىل ما يلي:
 - 1بيان احلكم الشرعي يف إجاارة حلاي الاذهب والفضاة ،مان خاالل دراتاة
أقوال الفقهاء ،واتتعراض أدلتهم ،واملوازنة والرتجيح بينها
 - 2دراتة بعض األحكام املتعلقة باحللي املاؤجرة كضامانها ،وتأجريهاا للغاري
وزكاتها ،وتأجريها باإلجارة املنتهية بالتمليك ،وأخذ الرهن عليها
الدراسات السابقة:
مل أعثاار بعااد البحااو – علااى كتاااب أو رتااالة علميااة مسااتقلة ومفااردة يف هااذا
املوضااوع ،وهااو إجااارة احللااي وأحكامهااا يف الفقااه اإلتااالمي حبيااو يفصاال القااول يف
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حكاام اتااتججارها فتاابني أقااوال العلماااء وأدلااتهم ومااا يعاارتض بااه عليهااا وتااتم املناقشااة
واملوازنة بني هذه اآلراء ويبني القول الراجح منها ،وإن كان العلماء قد ذكروا يف كتبهم
هذه املسألة ولكن كالمهم ليس فيه اتتقصاء للماذاهب وأدلتهاا واملناقشاة واا واملوازناة
بني اآلراء ،وأيضاً مل يتطرقوا جلمع بعض األحكام املتعلقة باحللي املؤجرة ،ولاذا فاإني
أتقدم بهذا البحو للوفاء بهذا الغرض حسب القدرة واالتتطاعة
منهج البحث وإجراءاته:
يعتمد يف هذا البحو املانه الوصافي االتاتقرائي والتحليلاي االتاتنباطي وفقاا
إلجراءات البحو التالية:
 - 1اذكر األقوال يف املسألة املختلف فيها ،ويكون عرض األقوال حسب
االجتاهات الفقهية
 - 2االقتصار على املذاهب الفقهية األربعة املعتمدة عند أهل السنة ،مع
العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصاحل
 - 3توثيق األقوال من كتب املذاهب املعتمدة
 - 4اتتقصاء غالب أدلة األقوال مع بيان وجه الداللة –عند احلاجة  -وذكر
ما يرد على األدلة من مناقشات ،وما جياب به عنها إن كان
 - 5الرتجيح بني األقوال مع ذكر تببه
 - 6االعتماد على أمهات املراجع واملصادر
 - 7ختري األحاديو واآلثار الواردة يف صلب البحو ،مع بيان ما ذكره أهل
الشأن يف درجتها ،إن مل تكن يف الصحيحني أو أحدهما ،فإن كان فيهما ،أو يف
أحدهما ،فيكتفى بتخرجيها منهما ،أو من أحدهما
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 - 8أترجم لألعالم الوارد ذكرهم يف صلب البحو ،ما عدا اخللفاء
الراشدين ،واألئمة األربعة أصحاب املذاهب الفقهية؛ لشهرتهم
- 10أبني يف كل مسألة املراجع اليت اتتفدت منها املعلومات الواردة فيها،
فإن نقل نصاً ألحد العلماء ذكرت املرجع مباشرة ،وإن مل يكن كذلك؛ أشري بقولي
"انظر" ،وقد اكتفي بالتعريف بهذه املراجع واملصادر يف قائمة املصادر واملراجع جتنبا
إلثقال هوامش البحو
خطة البحث:
يشتمل هذا البحو على مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة
املقدمة :وفيها أهمياة املوضاوع ،وأتاباب اختيااره ،وأهاداف البحاو ،ومانه
البحو وإجراءاته ،وخطة البحو
التمهيد :ويشتمل على مطلبني:
املطلب األول :تعريف اإلجارة
املطلب الثاين :تعريف احللي
املبحث األول :حكم إجارة احللي
املبحث الثاين :أحكام متعلقة باحللي املؤجر وفيه تبعة مطالب:
املطلب األول :ضمان احللي املستأجر
املطلب الثاين :تأجري احللي املستأجر
املطلب الثالث :اشرتاط املؤجر أال يلبس احللي غري املستأجر
املطلب الرابع :لزوم األجرة عند مضي مدة اإلجارة دون اتتعمال احللي
املطلب اخلامس :أخذ املؤجر الرهن يف إجارة احللي
املطلب السادس :تأجري احللي باإلجارة املنتهية بالتمليك
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املطلب السابع :زكاة احللي املؤجر
اخلامتة :وتشتمل على أهم نتائ البحو
التمهيد
وفيه مطلبان:

املطلب األول :تعريف اإلجارة
وفيه مسألتان:

املسألة األوىل :تعريف اإلجارة لغة:
اإلجارة بكسر اومزة مصدر أجره يأجره أجراً وإجارة فهو مأجور ،وحكي
آجره باملد فهو مؤجر ،وآجر اإلنسان واتتأجره واألجري املستأجر ومجعه أجراء
واالتم فيه اإلجارة ،وأما اتم األجرة نفسها فإجارة  -بكسر اومزة وضمها
وفتحها -واشتقاق اإلجارة من األجر وهو اجلزاء على العمل ،فاإلجارة ما أعطي
من أجر يف عمل ،ومن هذا مهر املرأة قال تعاىل( :ﭮ ﭯ ﭰ)
(النساء)24:
()1

وقيل أصل األجر الثواب يقال أجرت فالناً من عمله كذا أي أثبته

( )1انظرت ج املعىن اللغو ت هتليض اللغة لألزهر ( ،)123/11مقاييا اللغة تب فا س لب اهلمزن ،اجليم ،ما
يثلثها (أجر) ،الصحاح للهوهر لب الراء فصل ا ل (أجر) ( ،)576/2لسا العرب تب م ظو ،
لب الراء ،فصل ا ل (أجر) ،)10/4( ،القاموس احمليط للفي،ز آلد ( ،)342لب الراء (ا جر)،
اتج العر،س للزبيد ( ،)24/10لب الراء (أجر) ،حترير ألفاظ الت بيه لل و ،)219( ،املصباح امل ي
للفيوم ( ،)5/1املطلع للبعل ( ،)316الد ال ق تب املربد (.)533/3
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قال ابن قدامة املقدتي(( :)2واشتقاق اإلجارة من األجر وهو العوض قال
تعاىل( :ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ) (الكهف ،)77:ومنه مسى الثواب أجراً؛ ألن اهلل
()3

تعاىل يعوض العبد به على طاعته ،أو صربه على معصيته)

املسألة الثانية :تعريف اإلجارة اصطالحا:
عرف الفقهاء يف املذاهب األربعة اإلجارة بتعريفات متعددة فيما يلى عرض
أبرزها
من تعريفات احلنفية :أن اإلجارة بيع منفعة معلومة بأجر معلوم

()4

وهذا التعريف يبني أن املنفعة البد من كونها معلومة ،وكذلك األجرة وبهذا
خيرج اإلجارة الفاتدة جلهالة املنفعة أو األجر

()5

من تعريفات املالكية لإلجارة :أن اإلجارة متليك منافع شيء مباحة مدة معلومة
بعوض

()6

فقوله (متليك) يشمل البيع واإلجارة واوبة والصدقة والنكاح
وقوله (منافع) أخرج البيع واوبة والصدقة فهي متليك ذوات
وقوله (بعوض) متعلق بتمليك ،ولو قال (بعوض غري ناشئ عنها) لكان أوىل؛
()7

ألجل إخراج القراض واملساقاة فالعوض فيها ناشئ عن املنفعة

( ) 2هو موفق الدي أبو حممد عبد هللا ب أمحد ب قدامة املقدس  ،أحد أعالم امللهض اك بل ،شيخ امللهض ج
زمانه، ،لد س ة إحدأ ،أ بعني ،مخسمائة جبماعيل، ،مسع م ،الدا ،العيخ عبد القاد  ،م رصانيفهت املغين
شرح اخلرق ،الكاج ،املق ع ،العمدن ،روىف س ة ععري ،ستمائة بدمعق.
انظرت الليل على بقات اك ابلة ،تب جض ( ،)133/4املقصد ا شد ،تب مفلح (.)15/2
( )3املغين تب قدامة (. )6/8
( )4انظرت ربني اكقائق للزيلع (، ،)105/5جممع ا هنر شرح ملتقى ا حبر لعيت زادا (.)368/2
( )5انظرت فتح القدير تب اهلمام (.)145/7
( )6العرح الكبي للد دير حباشية الدسوق (.)2/4
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ومما يؤخذ على هذا التعريف أن حتديد املدة ليس بالزم يف كل أنواع اإلجارة
من تعريفات الشافعية :أن اإلجارة عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل
واإلباحة بعوض معلوم

()8

وقوله (مقصودة) احرتاز عن منفعة تافهة كاتتججار تفاحة وحنوها للشم،
واتتججار الدراهم والدنانري
وقوله (قابلة للبذل واإلباحة) احرتاز عن اتتججار مثل آالت اللهو وحنوها من
احملرمات ،وقيل خيرج به منفعة البضع فإن الزوج مل لملكها وإاما ملك االنتفاع بها

()9

من تعريفات احلنابلة :أن اإلجارة عقد على منفعة مباحة معلومة من عني
معينة ،أو موصوفة يف الذمة مدة معلومة ،أو عمل معلوم بعوض معلوم

()10

وقوله( :من عني معينة أو موصوفة يف الذمة) هذا إشارة إىل الضرب األول
لإلجارة وهي إجارة األعيان ،كأن يقول أجرتك هذا البعري أو أجرتك بعرياً صفته
كذا ،ويستقصي صفته

()11

وقوله( :أو عمل معلوم) كحمله إىل موضع كذا ،وهذا هو الضرب الثاني
لإلجارة وهو إجارة األعمال
وقوله (بعوض معلوم) أي األجرة يف الضربني البد من كونها معلومة

()12

( )7انظرت العرح الكبي للد دير حباشية الدسوق (.)2/4
( )8كفاية ا خيا للحصين (.)309/1
( )9انظرت املرجع السابق ،أيياًت مغىن احملتاج للعربيين ( ،)332/2حاشية البهيم على اإلق اع (،)172/3
هناية احملتاج للرمل (.)261/5
( )10الر،ض املربع للبهويت (.)616/1
( )11انظرت كعا الق اع للبهويت (.)546/3
( )12انظرت كعا الق اع للبهويت ( ،)546/3شرح م تهى اإل ادات للبهويت ( ،)350/2مطالض أ،يل ال هى
للسيو (.)579/3
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التعريف املختار :لعل أقرب التعريفات لإلجارة هو التعريف األخري ،وذلك
ألنه تعريف مفصل لإلجارة خبالف بعض التعريفات السابقة ،فهي جمملة ،وفيه أيضاً
ذكر ألبرز شروط اإلجارة الشرعية الصحيحة ،وأيضاً متيز عن باقي التعريفات بإشارته
لنوعي اإلجارة وهما :إجارة العني ،واإلجارة على العمل

املطلب الثاين :تعريف احلُلِى

احللي – بضم احلاء وكسرها والالم مكسورة والياء مشددة فيها  -والضم

أشهر وقد قرئ بهما يف القراءات السبع وأكثرهم على الضم يف قوله تعاىل( :ﮰ

ي وظيب
ي يف مجع ثَدْ ٍ
ﮱ ﯓ)(األعراف ،)148:وهو مجع مفرده حَلْى ،كُثدِ ّ
وظيب واحللي :هو ما تتحلى به املرأة من الذهب والفضة ،وقيل :أو جوهر ،يقال
حت ّل املرأة :إذا اختذت حلياً أو لبسته ،وحَلَّيتها :أي ألبستها ،واختذتُه وا ،وإاما يُقال
احللي للمرأة ،وما تواها  -كالسيف  -يُقال حِلية السيف ،أي زِينته ،ال حُ ِلي
السيف وقيل احللي :هو اتم لكل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة ،وقيل:
احللي ما تزين به من مصوغ املعدنيات واحلجارة

()13

( )13انظر للمعىن اللغو ت مقاييا اللغة تب فا س كتاب اكاء لب اكاء ،الالم (حلو) ( ،)95/2الصحاح
للهوهر لب الوا، ،الياء فصل اكاء (حال) ( ،)2318/6هتليض اللغة لألزهر لب اكاء ،الالم (حال)
( ،)152/5احملكم تب سيدا اكاء ،الالم ،الياء ( ،)441/3القاموس احمليط للفي،ز آلد لب الوا،
،الياء فصل اكاء (اكل ) ( ،)1276حترير ألفاظ الت بيه لل و ،)113( ،املغرب للتوا زم اكاء مع الالم
( ،)127املصباح امل ي للفيوم (حال) ( ،)205/1املطلع للبعل ( )135الد ال ق تب املربد
( ،)341/2ال هاية تب ا ثي حر اكاء لب اكاء مع الالم (حال) (.)435/1
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املعىن االصطالحي للحلي  :ال خيرج املعنى االصطالحي للحلي عن املعنى

اللغوي (.)14

واملقصود ابحلُلِي يف هذا البحث هو ما تتزين به املرأة من الذهب والفضة

املبحث األول :حكم إجارة احلُلي

أوال :أقوال العلماء يف حكم إجارة احللي من الذهب والفضة:
اختلف العلماء يف حكم إجارة احللي من الذهب والفضة ،ووم يف ذلك ثالثة
أقوال فيما يلي عرضها
القول األول :أن إجارة احللي جائزة مطلقاً تواء كان

اإلجارة بأجرة من

جنسها أو من غري جنسها وهو قول أكثر أهل العلم ،وهو مذهب احلنفية( )15وأحد
القولني ملالك( )16ومذهب الشافعية

()17

()18

وقد نص عليه أمحد يف رواية ابنه عبد اهلل

وهو املذهب عند احلنابلة()19وقال به الثوري( ،)20وإتحاق( ،)21وأبو ثور

()22

( )14انظر للمعىن اتيطالح للحل تالب اية ج شرح اهلداية للعيين(،)377/3م ح اجلليل حملمد
عليش( ،)181/8()485/7هناية احملتاج للرمل (،)94/3حاشية اجلمل على شرح امل ها(،)83/2املغين
تب قدامة(،)224/4شرح م تهى اإل ادات للبهويت(،)404/1املبدع تب مفلح(.)99/8
( )15انظرت اإلشرا تب امل ل ( ،)317/6املبسوجي للسرخس ( ،)170/15ال ت ج الفتا،أ للسعد
( ،)570/2حتفة الفقهاء للسمرق د ( ،)347/2الب اية للعيين ( ،)279/9الفتا،أ اهل دية (.)468/4
( )16انظرت املد،نة لسح و ع مالك ( ،)428/3اللخين للقراج ( ،)400/5م ح اجلليل لعليش (.)485/7
( )17انظر هناية املطلض للهويىن ( ،)197/8التهليض للبغو ( ،)425/4العزيز للرافع (، ،)86/6اة
الطالبني لل و ،)251/4( ،مغىن احملتاج للعربيين ( ،)336/2ركملة اجملموع للسبك (،)396/10
حاشية اجلمل على شرح امل ها ( ،)512/5حواش العر،اين ،العباد على حتفة احملتاج (.)131/6
( ) 18هو عبد هللا ب اإلمام أمحد ب ح بل أبو عبد الرمح  ،حدث ع أبيه ،عبد هللا ب محاد ،حي ب معني
،غيهم، ، ،أ ع ه أبو القاسم البغو ،أبو بكر اخلالل ،غيمها، ،كا ثبتاً ثقة ،يادق اللههة ياكاً=،

إجا ن اكل ،أحكامها ج الفقه اإلسالم

235

القول الثاين :أن إجارة احللي ال تصح إن كان

إجارتها بأجرة من جنسها

 كحلي ذهب بذهب وحلي فضة بفضة -وهو وجه عند الشافعية( ،)23ورواية عن()26

اإلمام أمحد اختارها ابن عبدوس( ،)24وأبو اخلطاب( )25وغريهما

=،معهوداً له مبعرفة الرجال ،علل اكدي ، ،مسع م أبيه املس د ،التفسي ،غيمها ،مات س ة رسعني
،مائتني ،عمرا سبع ،سبعو س ة .انظرت املقصد ا شد تب مفلح ( ،)5/2بقات اك ابلة تب أيب يعل
(.)180/1
( )19انظرت املغين تب قدامة ( ،) 125/8املق ع مع العرح الكبي ،اإلنصا ( ،)294/14املبدع تب مفلح
( ،)69/5شرح م تهى اإل ادات للبهويت ( ،)353/2كعا الق اع للبهويت ( ،)556/3مطالض أ،يل ال هى
للسيو (.)588/3
( )20هو أبوعبد هللا سفيا ب سعيد الثو  ،م شيوخهت أيوب الستتياين ،سلمة ب كهيل، ،مم ،أ ع هت
ا عمش ،ا ،زاع ، ،م مص فارهت كتاب اجلامع ،قال اب عي يةت ما أيت جالً أعلم لكالل ،اكرام م ه،
مات س ة إحدأ ،ستني ،مائة للبصرن .انظرت بقات اب سعد ( )371/6سي أعالم ال بالء لللهيب
(.)229/7
( ) 21هو أبو يعقوب إسحاق ب إبراهيم ب خملد، ،لد س ة إحدأ ،ستني ،مائة ،مسع م سفيا ب عي يه ،،كيع
ب اجلراح ،غيمها، ،ملا سئل ع ه أمحد ب ح بل قالت إسحاق ع دان إمام ،مات س ة مثا ،ثالثني ،مائتني.
انظرت سي أعالم ال بالء لللهيب ( ،)358/11هتليض التهليض تب حهر (.)190/1
( ) 22هو أبو عبد هللا إبراهيم ب خالد الكلىب البغداد مفىت العراق، ،لد س ة سبعني ،مائة ،مسع م سفيا ب
عي ية ،العافع ،غيمها ،كا يتفقه أ،تً على ملهض العراقيني حىت قدم العافع فاختل إليه  ،جع ع
الرأ للحدي  ،روىف س ة أ بعني ،مائتني.
انظرت سي أعالم ال بالء لللهيب ( ،)72/12هتليض التهليض تب حهر (.)102/1
( )23انظرت اكا ،للما ،د ( ،)279/3اجملموع لل و.)46/6( ،
( ) 24هو أبو اكس على ب عمر ب أمحد ب عبد،س اكراين ،مسع ببغداد م اكافظ أيب الفيل ب انير
،غيا، ،هو فقيه ح بل له كتاب امللهض ج امللهض، ،قد برع ج الفقه ،التفسي ،الوعظ روىف يوم عرفة س ة
رسع ،مخسني ،مخسمائة حبرا .
انظرت ذيل بقات اك ابلة تب جض ( ،)91/2املقصد ا شد تب مفلح (.)242/2
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القول الثالث :أن إجارة احللي جائزة مع الكراهة ،وهو قول ملالك فقد نقل عنه
أنه قال( :لس

أراه باحلرام البني وليس كراء احللي من أخالق الناس) ( )27وهو

املذهب عند املالكية إال أن الكراهة عندهم مطلقة تواء كان إجارته جبنسه أو بغري
()28

جنسه بذهب وفضة أو بغريهما

وهو رواية عن أمحد ،وقد قال به مجاعة من احلنابلة منهم القاضي( )29إن
كان األجرة من جنس احللي

()30

( ) 25هو حمفوظ ب أمحد ب اكس الكلوذاين البغداد  ،أحد أئمة اك ابلة ،م شيوخهت القاا أبو يعل ،
،م رالميلات عبد القاد اجليل ، ،م مص فارهت اهلداية ج الفقه ،التهليض ج الفرائ ،التمهيد ج أيول
الفقه ،روج ببغداد س ة ععر ،مخسمائة.
انظرت الليل على بقات اك ابلة تب جض ( ،)316/3املقصد ا شد تب مفلح (.)20/3
( )26انظرت املق ع تب قدامة مع العرح ،اإلنصا ( ،)295/14املغىن تب قدامة ( ،)125/8الفر،ع تب
مفلح ( ،)427/4املبدع تب مفلح (.)69/5
( )27املد،نة لسح و ع مالك(.)428/3
( )28انظرت املد،نة لسح و ع مالك ( ،)428/3اللخين للقراج ( ،)400/5م ح اجلليل لعليش (،)485/7
حاشية الدسوق على العرح الكبي ( ،)17/4شرح اخلرش على خليل ( ،)18/7جواهر اإلكليل لصاحل
عبد السميع ا زهر (.)195/2
( )29هو أبو يعلى حممد ب اكسني ب حممد الفراء قاا القيان شيخ اك ابلة ،ممهد ملهبهم ج الفر،ع ،لد
س ة مثانني ،ثالمثائة ،م شيوخهت أبو اكسني السكر ،اكس ب حامد، ،م مص فارهت شرح اخلرق ،
،العدن ج أيول الفقه ،روىف ببغداد س ة مثا ،مخسني ،أ بعمائة .انظرت بقات اك ابلة تب أيب يعلى
( ،)193/2املقصد ا شد تب مفلح (.)395/2
( )30انظرت اإلنصا للمردا ،مع العرح الكبي ( ،)295/14الفر،ع تب مفلح (.)427/4
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اثنيا :األدلة واملناقشات:

من أدلة القول األول:

أن إجارة احللي جائزة مطلقًا تواء كان األجرة من جنسها أو من غري جنسها؛
ألن احللي عني ينتفع بها منفعة مباحة مقصودة مع بقاء عينها ،فأشبه تائر ما جتوز
إجارته كاألراضي مثالً

()31

من أدلة القول الثاين:
قالوا بأن إجارة احللي ال تصح إن كان األجرة من جنسه؛ ألن احللي عند
تأجريها حتتك باالتتعمال ،فيذهب منه أجزاء وإن كان يسرية ،فيحصل األجر يف
مقابلتها ،ومقابلة االنتفاع بها ،فيفضي إىل بيع ذهب بذهب وشيء آخر ،ولذا لمنع من
إجارته بأجرة من جنسه خوف الربا

()32

وقد نوقش هذا الدليل من أوجه متعددة ومنها ما يلى:
الوجه األول :أن ما ذكر من نقص احللي وذهاب أجزاء منه لو قدر ذلك فإنه
شيء يسري ال يقابل بعوض ،وال يكاد يظهر يف وزن

()33

الوجه الثاين :أن ما ذكر من نقص احللي وذهاب أجزاء منه لو قدر حصوله،
وظهر يف الوزن ،فإن األجرة يف اإلجارة ليس يف مقابلة اجلزء الذاهب بل هو يف مقابلة
()34

االنتفاع فاإلجارة هي عوض املنفعة كما هو يف تائر املواضع

( )31انظرت املغين تب قدامة ( ،)126/8العرح الكبي مع اإلنصا ( ،)294/14املبدع تب مفلح
( ،)69/5كعا الق اع للبهويت ( ،)556/3مطالض أ،يل ال هى للسيو ( ،)588/3مغين احملتاج
للعربيين (.)336/2
( )32انظرت املغين تب قدامة ( ،)126/8العرح الكبي مع اإلنصا ( ،)294/14املبدع تب مفلح
( ،)69/5اكا ،للما ،د ( ،)279/3اجملموع لل و.)46/6( ،
( )33انظرت املغين تب قدامة ( ،)126/8العرح الكبي مع اإلنصا ( ،)294/14املبدع تب مفلح (.)69/5
( )34انظرت املراجع ج اهلامش السابق.
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الوجه الثالث :أن ما ذكر من أن األجرة يف إجارة احللي يف مقابلة اجلزء الذاهب
باالتتعمال فيفضى إىل بيع ذهب بذهب وشيء آخر مما يؤدي للربا قول ال يصح؛ ألن
هذا عقد إجارة ال عقد بيع ،وعقد اإلجارة ال يدخله الربا ،ولو جاز أن لمنع من إجارة
حلي الذهب بالذهب خوف الربا ،ملنع من إجارته بدراهم مؤجلة خوف الربا ،فإنه
يفضي إىل التفرق يف معاوضة أحدهما باآلخر قبل القبض ،وقد أمجع العلماء على
جواز إجارة حلي الذهب بدراهم مؤجلة( ،)35ولو كان للربا هنا مدخل مل جيز هذا

()36

من أدلة القول الثالث:
الدليل األول :أن املقصود بإجارة احللي هو الزينة ،وليس ذلك من املقاصد
()37

األصلية

وقد نوقش هذا بعدم التسليم بذلك فإن الزينة من املقاصد األصلية ،فاهلل تعاىل
امنت بها علينا بقوله( :ﭤ ﭥ)(النحل ،)8:وقال تعاىل( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ)(األعراف)32:
وأباح اهلل تعاىل من التحلي واللباس للنساء ما حرمه على الرجال؛ حلاجتهن
()38

إىل التزين لألزواج ،وأتقط الزكاة عن حليهن معونة ون على اقتنائه

الدليل الثاين :أن إجارة احللي تؤدي إىل نقصه باتتعمال املستأجر ،وقد أخذ
رحبه يف مقابلته نقداً ،فكأنه نقد يف مقابلة نقد ،وإاما مل حيرم؛ ألن النقص غري
متحقق ،وبهذا علل الكراهة بعض املالكية

()39

( )35انظرت نقل اإلمجاع ج اكا ،للما ،د ( ،)279/3اجملموع لل و.)46/6( ،
( )36انظرت املغين تب قدامة ( ،)126/8العرح الكبي مع اإلنصا ( ،)295/14املبدع تب مفلح (.)69/5
( )37انظرت املغين تب قدامة ( ،)126/8العرح الكبي مع اإلنصا (.)294/14
( )38انظرت املغين تب قدامة ( ،)126/8العرح الكبي مع اإلنصا (.)294/14
( )39نسض إىل اب العطا م املالكية ،انظرت حاشية الدسوق على العرح الكبي ( ،)17/4شرح اخلرش على
خليل (.)18/7
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وميكن مناقشة هذا الدليل مبا نوقش به دليل القول الثاني من أن النقص الذي
حيصل يف احللي يسري وال يكاد يظهر يف الوزن ،ولو ظهر فإنه ال يُقابل بعوض،
فاألجرة يف عقد اإلجارة عوض املنفعة ،ال مقابل األجزاء الفائتة ،وإال كان بيعاً،
واإلجارة األصل أال مدخل للربا فيها كالبيع
الدليل الثالث :أن بعض السلف كانوا يرون أن احللي املباح ال زكاة فيه،
وعللوا عدم وجوب الزكاة فيه بأن إعارته ملن يتزين به هي زكاته ،وإذا كان كذلك
صارت منفعته معدة لإلعارة فال يكرى؛ ألن الكراء يكون يف مقابلة منفعة فلم تؤد
زكاته ،أي والشارع طلب زكاته اليت هي اإلعارة( ،)40ويؤيد هذا ما جاء عن مالك يف
املدونة أنه تجل عن اتتججار احللي فقال( :لس أراه باحلرام البني وليس كراء احللي
من أخالق الناس وأنا ال أرى به بأتاً)

()41

وميكن مناقشة ذلك بأن مسألة احللي املباح خمتلف فيها بني أهل العلم،
فبعضهم يري وجوب الزكاة فيه ،واحللي أيضاً قام مالكه هنا بتأجريه ،فصار معدًا
لالتتغالل والتجارة فتجب فيه الزكاة ،واألصل هو جواز تأجري األعيان املباحة اليت
ينتفع بها ،والقول بكراهة تأجري شيء منها حكم شرعي حيتاج لدليل ،وال دليل على
الكراهة
اثلثا :الرتجيح:
الراجح – واهلل أعلم – هو القول األول وهو أن إجارة احللي من الذهب
والفضة جائزة مطلقاً تواء كان اإلجارة بأجرة من جنسها أو من غري جنسها؛ ألن
احللي أعيان مباحة مقصودة ينتفع بها مع بقاء أعيانها كسائر األعيان األخرى اليت جيوز
( )40انظرت شرح اخلرش على خليل ( ،)18/7حاشية الدسوق على العرح الكبي (.)17/4
( )41املد،نة لسح و (.)428/3
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اتتججارها ،واألصل يف تأجريها هو احلل واجلواز كما هو األصل يف تائر املعامالت،
جد دليل شرعي يرفع هذا األصل ،وال دليل على حتريم أو كراهة اتتججارها
إال إن وُ ِ
بذلك ،فيبقى احلكم على أصله ،وقد تبق بيان ضعف أدلة القول الثاني والثالو مبا
أورد عليها من مناقشة

املبحث الثاين :أحكام متعلقة ابحللي املؤجرة
وفيه تبعة مطالب:
املطلب األول :ضمان احللي املستأجرة:
*اتفق الفقهاء على أن العني املستأجرة – كالدار والدابة وحنوها – أمانة يف يد
املستأجر( ،)42إن تلفت بغري تعد منه واعتداء عليها ،وال تفريط وتقصري يف حفظها،
فإنه ال يضمنها

()43

( )42انظرت املبسوجي للسرخسى ( ،)167/15خمتصر الطحا ،)129( ،اتختيا للمويل ( ،)54/2بدائع
الص ائع للكاساين ( ،)210/4الب اية للعيين ( ، ،)387/9بداية اجملتهد تب شد ( ،)231/2املعونة لعبد
الوهاب ( ،)1107/2اللخين للقراج ( ،)502/5عقد اجلواهر تب شاس ( ،)936/3شرح اخلرش على
خليل ( ،)26/7حاشية الدسوق على العرح الكبي ( ،)24/4هناية املطلض للهويىن ( ،)156/8العزيز
للرافع (، ،)145/6اة الطالبني لل و ،)297/4( ،مغين احملتاج للعربيىن ( ،)351/2كفاية اتختيا
للحصين ( ،)312/1املغين تب قدامة ( ،)114/8العرح الكبي مع اإلنصا ( ،)491/14كعا
الق اع للبهويت (.)37/4
( )43الفرق بني التعد ،التفريط هو أ التعد فعل ما ت ملوز ،،التفريط ررك ما ملض عليه م حفظها انظرت
كعا الق اع للبهويت ( ،)167/4القواعد ،ا يول اجلامعة لعبد الرمح ب سعد (،)84العرح املمتع
على زاد املستق ع(.)197/9
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وقد استدلوا على ذلك أبدلة منها ما يلي:
- 1أن املستأجر مستحق للمنفعة ،وال لمكنه اتتيفاؤها إال بإثبات اليد على
العني وقبضها ،فكان
مثرتها

أمانة عنده ،كاملوصى له بنفع عني أو كالنخلة إذا اشرتى

()44

 - 2أن قبض اإلجارة هنا قبض مأذون فيه ،فال يكون مضموناً كقبض
الوديعة وحنوها

()45

 - 3أن املنافع متى صارت مملوكة للمستأجر ،فإذا أمره املؤجر بالتصرف يف
ملكه صح ،ويصري نائباً مقامه ،فيصري فعله منقوالً إليه ،كأنه فعل بنفسه ،فلهذا ال
يضمن

()46

وبناء على ما سبق فإن احللي املؤجرة تكون أمانة يف يد من اتتأجرها ،فال
يضمنها إن تلف أو تعيب أو ترق وحنو ذلك إال إن حصل منه تفريط وتقصري يف
حفظها ،أو اعتداء عليها
*ومع أن الفقهاء متفقون على أن يد املستأجر على العني املستأجرة يد أمانة ال
يضمنها بغري تعد أو تفريط إال أهنم اختلفوا فيما لو اشرتط املؤجر على املستأجر يف
عقد اإلجارة أن تكون العني املؤجرة مضمونة على املستأجر مطلقا حىت ولو مل يتعد أو
يفرط وهلم يف ذلك قوالن :

القول األول :أن اشرتاط ضمان العني املؤجرة على املستأجر شرط باطل ال
()50

يصح و هو قول اجلمهور من احلنفية ()47واملالكية( )48والشافعية( )49واحلنابلة

.

( )44انظرت املغين تب قدامة ( ،)114/8العزيز للرافع ( ،)145/6هناية املطلض للهويين ( )156/8كفاية
اتختيا للحصين ( ،)312/1كعا الق اع للبهويت (.)37/4
( )45انظرت بدائع الص ائع للكاساين (.)210/4
( )46انظرت ركملة فتح القدير تب قود ( ،)207/7ركملة البحر الرائق للطو (.)53/8

أمحد ب محود املتلف

242

القول الثاين :أن اشرتاط ضمان العني املؤجرة على املستأجر شرط صحيح الزم

وهو قول عند احلنفية( )51وقول عند املالكية ( )52ورواية عن أمحد(.)53
األدلة :
من أدلة القول األول :

 - 1أن اشرتاط ضمان العني املؤجرة شرط فاتد؛ ألنه ينايف مقتضى العقد
وحكم الشرع ،فالعني املؤجرة أمانة يف يد املستأجر ال يضمنها إال بالتعدي أو التفريط،
وما ال يضمن ال يصريه الشرط مضموناً

()54

 - 2أن العقد إذا اقتضى شيجاًفشرط غريه يكون شرط ينايف مقتضى العقد فلم
يصح ،كما لو شرط يف املبيع أن ال يبيعه

()55

( )47انظرت املبسوجي للسرخس (،)161-84/15غمز عو البصائر للحمو (،)133/3حاشية اب عابدي مع
الد املتتا (،)68/6الفتا،أ اهل دية(،)510/4جممع اليماانت لغامن البغداد (.)33-21/1
( )48انظرت املعونة لعبدالوهاب(،)1122/2اللخين للقراج(،)507/5حاشية الدسوق على العرح
الكبي( ،)24/4شرح اخلرش على خليل( ،)26/7حاشية الصا ،على العرح الصغي(.)42/4
( )49انظرت اكا ،للما ،د (،)45/7املهلب للعياز (،)59/1مغين احملتاج للعربيين(،)267/2أسىن املطالض
شرح ،ض الطالض لزكراي ا نصا (.)76/3
( )50انظرت املغين تب قدامة(،)14/8املبدع تب مفلح( ،)145/5كعا الق اع للبهويت(،)37/4مطالض أ،يل
ال هى للسيو (.)697/3
( )51انظرت ا شباا ،ال ظائر تب جنيم ( ،)85غمز عيو البصائر محد اكمو (.)133/3
( )52انظرت التوايح شرح خمتصر اب اكاجض خلليل( )491-490/6اإلرقا ،اإلحكام شرح حتفة اككام
مليا ن(.)186/2
( )53انظرت املغين تب قدامة(،)115/8املبدع تب مفلح(.)145/5
على
( )54انظرت املبسوجي للسرخس (،)161/15املهلب للعياز (،)359/1شرح اخلرش
خليل(،)26/7املغين تب قدامة (.)114/8
( )55انظرت املبدع تب مفلح(.)145/5
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ويناقش استدالل من قال أبن اشرتاط الضمان ينايف مقتضى العقد بأن قووم
إن هذا الشرط ينايف العقد هل يقصد به أنه ينايف العقد املطلق أو مقتضى العقد مطلقاً؟
فإن أريد به أنه ينايف العقد املطلق من الشروط فهذا صحيح وحمل اتفاق وال
يلزم العاقد مامل يلتزمه وليس هذا مرادًا هنا
وإن أريد أن اشرتاط الضمان هنا ينايف مقتضى العقد مطلقاً فهذا غري مسلم و ال
دليل عليه وإاما احملذور هو أن ينايف مقصود العقد كاشرتاط الفسخ يف العقد مثالً ،فأما
اشرتط ما يقصد بالعقد فإنه ال ينايف مقصوده

()56

من أدلة القول الثاين :
 - 1قوله صلى اهلل عليه وتلم (:املسلمون على شروطهم )

()57

وجه االتتدالل :أن عموم احلديو يدخل فيه اشرتاط ضمان العني املؤجرة
على املستأجر مطلقاً فهو شرط ال ينايف مقصود العقد والشرع فيجب الوفاء به

()58

( )56انظرت جمموع الفتا،أ تب ريمية(.)138/29
( )57أخرجه اكاكم ج املستد ك( )57/2قم( )2309م حدي أيب هريرن ،قالت ،ان هلا اكدي مدنيو
،مل خيرجاا ،.سكت ع ه ،اللهيب ج ملتصه مل يصححه ،ذكر أ كثي ب زيد اعفه ال سائ ،معاا غيا،
،أبودا،د ج س هت لب الصلح( )304/2قم (،)3594قال حمققه ا انؤ،جي تإس ادا حس ، ،الدا قطين
ج س هت كتاب البيوع( )426/3قم(،)2890البيهق ج الس الكربأت لب العرجي ج
العركة( )131/6قم(،.)11429قال اب امللق ج خالية البد امل ي( )69/2إ اس ادا حس ،.قال
اب حهر ج التلتيص اكبي()63/3تاعفه اب حزم ،عبداكق ،حس ه الرتمل  .قال اب ريمية ج جمموع
الفتا،أ( )147/29ملا ذكر أسانيد اكدي ت(،هلا ا سانيد ،إ كا الواحد م ها اعيفاً فاجتماعها م
رق يعد بعيها بعيا) .
،اكدي يححه ا لباين بعواهدا ج إ ،اء الغليل(.)142/5
( )58انظرت املغين تب قدامة(.)115/8
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ويناقش هذا االستدالل بأن اشرتاط ضمان العني املؤجرة ينايف مقتضى العقد ،
فالعني املؤجرة أمانة يف يد املستأجر ال تضمن إال بالتعدي أو التفريط ،والعقود معتربة
مبا اتتقر من أحكامها والعقد إذا اقتضى شيجاً فشرط غريه ينايف العقد فلم يصح كما لو
شرط يف املبيع أال يبيعه
 - 2أن األصل العقود رضا املتعاقدين كما قال تعاىل ( ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵ ﭶ ﭷﭸ ) (النساء )29وموجبها ما أوجباه على أنفسهما بالتعاقد وحيو قد
رضي العاقد لنفسه بضمان األمانة وهي العني املؤجرة فيكون هذا الرضا الصادر منه
حملالً ملاله الذي يدفعه يف ضمانها لو تلف

()59

ويناقش هذا بأن تراضي املتعاقدين ال يبيح ما كان خمالفاً للشرع ،وهذا الشرط
ينايف ما اتتقر من أحكام األمانة من أنها ال تصري مضمونة بالشرط ،وكذلك إن اشتمل
عقد اإلجارة على هذا الشرط فإنه يكون مشتمالً على الغرر واجلهالة ،وعقود
املعاوضات ال تصح مع الغرر واجلهالة الكبرية ،فهو إن التزم بهذا الشرط فقد يسلم
وال يغرم شيجاً إن تلم العني  ،وقد يغرم غرماً كبرياً أكثر من األجرة فيما لو تلف
العني أو نقص دون تعد وتفريط منه
الرتجيح  :الراجح – واهلل اعلم – هو القول األول وهو أن اشرتاط ضمان العني
املؤجرة شرط باطل ال يصح ،و تضمن به العني املؤجرة_ كاحللي وحنوها –إذا مل يتعد
املتأجر أو يفرط؛ ألن هذا الشرط ينايف ما يقتضيه العقد ومناف حلكم الشرع  ،فالعني
املؤجرة أمانة واشرتاط ضمان األمانات مناف حلكم الشرع  ،وأيضا ًاشتمال العقد يف
هذ احلالة على اجلهالة والغرر وهي علة تؤدي إىل فساد هذا الشرط

( )59انظرت جمموع الفتا،أ تب ريمية(،)155/29السيل اجلرا للعوكاين (.)623-574/1
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املطلب الثاين :أتجري احللي املستأجرة
احللي هي عني من األعيان املستأجرة ،فاحلكم يف تأجريها بعد قبضها هو احلكم
يف تأجري بقية األعيان األخرى وتأجري األعيان ومنها احللي قد يكون مبثل أجرتها أو
أقل ،وقد يكون بأكثر من أجرتها؛ ولذا فإن الكالم يف هذا املطلب يدخل حتته
مسألتان:
املسألة األوىل :حكم أتجري احللي املستأجرة مبثل أجرهتا أو أقل
إذا اتتأجر شخص عيناً وبعدما قبضها أجرها مبثل أجرتها أو أقل لشخص آخر
مسا ٍو له يف الضرر أو أقل منه ،فقد اختلف الفقهاء يف حكم ذلك على قولني:
القول األول :أنه جيوز ملستأجر العني بعد قبضها أن يؤجرها لشخص آخر ،وهو
مذهب احلنفية ()60واملالكية

()61

والشافعية ()62واحلنابلة( )63وبه قال :تعيد بن

املسيب( ،)64وابن تريين( ،)65وعكرمة( ،)66والنخعي( ،)67والثوري

()68

( )60انظرت خمتصر الطحا ،)129( ،ال ت ج الفتا ،للسعد ( ،)559/2اجلوهرن ال ين على خمتصر
القد ،للحداد ( ،)318/1حاشية اب عابدي (.)125-38/9
( )61انظرت اللخين للقراج ( ،)497/5امل تقى للباج ( ،)370( ،)113/5املعونة لعبد الوهاب (.)1096/2
( )62انظرت اكا ،للما ،د ( ،)408/7هناية املطلض للهويين ( ،)83/8العزيز للرافع (، ،)187/6اة
الطالبني لل و ،)325/4( ،مغين احملتاج للعربيين ( ،)350/2املهلب للعياز (.)403/1
( )63انظرت املغين تب قدامة ( ،)54/8شرح الزكع على اخلرق ( ،)235/4املق ع تب قدامة مع العرح
الكبي ،اإلنصا ( ،)338/14شرح م تهى اإل ادات للبهويت (.)361/2
( )64هو أبو حممد سعيد ب املسيض ب حز القرش املتز،م  ،عامل أهل املدي ة ،سيد التابعني، ،أ ع عمر
ب اخلطاب، ،مسع عثما ،علياً – ا هللا ع هم -قالت أمحد ب ح بلت مرسالت سعيد يحاح ،روىف
س ة أ بع ،رسعني ع مخا ،سبعني س ة .انظرت سي أعالم ال بالء لللهيب ( ،)217/4البداية ،ال هاية تب
كثي (.)105/9
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القول الثاين :أنه ال جيوز ملستأجر العني  -بعد قبضها  -أن يؤجرها لشخص
آخر ،وهو رواية عن أمحد ذكرها القاضي أبو يعلى

()69

األدلة:
من أدلة القول األول:
- 1أن املستأجر للعني بعد قبضها ملك املنفعة ،فله أن يتصرف فيها كيف يشاء
()70

كاملشرتي إذا ملك املبيع

 - 2أن موجب عقد اإلجارة ملك املنفعة ،والتسلط على اتتيفائها بنفسه
ومبن يقوم مقامه ،وليس مبستحق عليه يف اتتيفائها حمل خمصوص

()71

( )65هو حممد ب سيي ، ،يكىن أبيب بكر، ،هو موىل أنا ب مالك  ،مسع أل هريرن ،اب عباس ،غيهم –
ا هللا ع هم، ، ،-أ ع ه قتادن ،أيوب ،غيمها، ،كا فقيهاً عاملاً ،روىف س ة ععر ،مائة .انظرت بقات
اب سعد ( ،)193/7سي أعالم ال بالء لللهيب (.)606/4
( )66هو أبو عبد هللا عكرمة الرببر مث املدين ،موىل اب عباس – ا هللا ع هما، ،-أ ع ه ،ع عائعة
،غيمها ،حدث ع هت أيوب ،عايم ا حول ،غيمها، ،أفىت ج حيان اب عباس ،قال الععيبت ما بقى أحد
أعلم بكتاب هللا رعاىل م عكرمة .روىف س ة سبع ،مائة لملدي ة .انظرت رلكر اكفاظ لللهيب (،)96/1
التا يخ الكبي للبتا (.)49/7
( )67هو أبو عمرا إبراهيم ب يزيد ب قيا ال تع  ،فقيه العراق، ،أ ع مسر،ق ،علقمة ب قيا ،القاا
شريح ،غيهم، ،كا مفا أهل الكوفة هو ،الععيب ج زماهنما .مات س ة ععر ،مائة .انظرت بقات اب
سعد ( ،)270/6سي أعالم ال بالء لللهيب (.)520/4
( )68انظرت املغين تب قدامة (.)54/8
( )69انظر املغين تب قدامة ( ،)54/8العرح الكبي مع اإلنصا (.)339/14
( )70انظرت شرح الزكع على اخلرق (.)234/4
( )71انظرت املعونة لعبد الوهاب ( ،)1096/2شرح الزكع على اخلرق ( ،)235/4شرح م تهى اإل ادات
للبهويت ( ،)361/2مطالض أ،يل ال هى للسيو (.)617/3
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 - 3أن قبض العني املستأجرة قام مقام قبض املنافع بدليل أنه جيوز التصرف
()72

فيها ،فجاز العقد عليها كبيع الثمرة على الشجرة

وميكن أن تناقش هذه األدلة بأن املشرتي يتملك العني واملنفعة معاً  ،وأما
املستأجر فال لملك إال املنفعة  ،ومل يقبضها قبضاً كامالً ومل تدخل يف ضمانه فليس له
أن يؤجرها
من أدلة القول الثاين:
- 1أن النيب  نهى عن ربح ما مل يضمن( ،)73واملنافع مل تدخل يف ضمانه
 - 2أن تأجري املستأجر للعني املستأجرة بعد قبضها عقد على مامل يدخل يف
ضمانه ،فلم جيز كبيع املكيل واملوزون قبل قبضه

()74

( )72انظرت املغين تب قدامة (.)54/8
( )73أخرجه أبو دا،د ج س ه ع عمر ،ب شعيض ع أبيه ع جدات لب ج الرجل يبيع ما ليا ع دا برقم
(، ،)363/5()3504الرتمل ج س هت لب كراهة بيع ما ليا ع دك قم (، ،)526/2()1234قالت
هلا حدي حس يحيح، ،ال سائ ج الكربأت لب شر ا ج بيع ( )66/6قم (، ،)6181ج اجملتىب
أيياً ( )295/7قم (، ،)4630اب ماجه ج س ه ( )309/3قم (، ،)2189قال حمققه ا انؤ،جيت
يحيح لغيا، ،اكاكم ج مستدكه ( )21/2قم (، )2185قالت هلا حدي على شرجي مجلة م أئمة
املسلمني يحيح، ،قال اللهيب التلتيصت يحيح، ،الدا م ج س ه ( )614/1قم (، ،)2759البيهق
ج الس الكربأ (، ،)548-510 – 438/5أمحد ج مس دا (، ،)393-228 -190/6قال حمققه
أمحد شاكرت إس ادا يحيح،= =،الطرباين ج ا ،سط ( )136/2قم (، ،)1498اب أيب شيبة ج
املص ت م كرا أ أيكل بح ما مل ييم ( )451/4قم (، ،)22038قد حس ا لباين ،اية الرتمل
كما ج إ ،اء الغليل (، ،)223/5يحح اكدي كما ج يحيح اجلامع الصغي ( )1266/2قم
(.)7644
( )74انظرت للدليلنيت املغين تب قدامة ( ،)54/8شرح الزكع للترق ( ،)235/4العرح الكبي مع
اإلنصا (.)339/14
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وقد نوقش اتتدالل أصحاب القول الثاني من أوجه منها ما يلي:
- 1أن قبض العني املستأجرة قام مقام قبض املنافع ،بدليل أنه جيوز التصرف
فيها ،فجاز العقد عليها كبيع الثمرة على الشجرة  -جيوز للمشرتي مع أنها من ضمان
البائع إذا تلف جبائحة وحنوها  -وبهذا يبطل قياتهم على املبيع املكيل واملوزون قبل
()75

قبضه

 - 2أن القول بأن املنافع مل تدخل يف ضمانة مطلقاً غري صحيح ،فإن املستأجر
لو عطل املكان الذي اتتأجره وأتلف منافعه بعد قبضه ،فإنه يتلف من ضمانة؛ ألنه
قبضه القبض التام

()76

الرتجيح:
الراجح – واهلل أعلم  -هو القول األول وهو أنه جيوز للمستأجر أن يؤجر
العني املستأجرة بعد قبضها؛ لقوة اتتدالوم فهو مالك للمنفعة يستوفيها بنفسه أو
بغريه ،بأجرة أو بدونها ،وقد تبق مناقشة اتتدالل أصحاب القول الثاني ،فقبض
املستأجر للعني يقوم مقام قبض املنافع ،وال يصح القول بأن املنافع ال تدخل يف ضمانه
مطلقاً ،بل عند بعض العلماء ال مالزمة بني جواز التصرف والضمان كما قال شيخ
اإلتالم ابن تيمية((:)77فعندنا ال مالزمة بني جواز التصرف والضمان ،بل جيوز

( ،)339/14حاشية اب القيم على س

( )75انظرت املغين تب قدامة ( ،)54/8العرح الكبي مع اإلنصا
أيب دا،د (.)410/9
( )76انظرت هتليض س أىب دا،د تب القيم (.)411/9
( ) 77هو أبو العباس رق الدي أمحد ب عبد السالم ب ريمية اكراين مث الدمعق  ،اإلمام الفقيه اجملتهد ،مسع
م اب عبد الدائم ،اجملد ب عساكر ،غيهم ، ،هل للفتوأ ،له د ،الععري س ة، ،كا أعهوبة زمانه ج
اكفظ ،العلم ،م كتبهت العقيدن التدمرية، ،م هاج الس ة، ،شرح العمدن تب قدامة، ،له فتا،أ ج شىت
العلوم العرعية .روج س ة مثا ،ععري ،سبعمائة بدمعق.
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التصرف بال ضمان كما هنا ،وقد حيصل الضمان بال جواز تصرف كما يف املقبوض
قبضاً فاتداً كما لو اشرتى قفيزاً من صربة ،فقبض الصربة كلها ،وكما يف الصربة قبل
نقلها على إحدى الروايتني اختارها اخلرقي ،وقد حيصالن مجيعاً وقد ال حيصالن)

()78

وبناء على ما سبق فإنه جيوز ملن اتتأجر احللي بعد أن يقبضها أن يؤجرها لغريه
ممن هو مثله أو دونه يف اتتيفاء املنفعة ،مبثل أجرتها أو أقل
املسألة الثانية :أتجري احللي املستأجرة أبكثر من أجرهتا
احللي املستأجرة حكمها حكم بقية األعيان املستأجرة ،وقد اختلف العلماء يف حكم
تأجري املستأجر للعني املستأجرة بأكثر من أجرتها ووم يف ذلك أقوال فيما يلي عرضها
القول األول :أنه جيوز ملن اتتأجر عيناً أن يؤجرها بأكثر من أجرتها ،وهو
مذهب املالكية

()79

()80

والشافعية

واحلنابلة()81وقد روي عن عطاء(،)82وطاووس(،)83

واحلسن( ،)84والزهري( ،)85وأبو ثور ،وقال به ابن املنذر

()86

انظرت الليل على بقات اك ابلة تب جض ( ،)387/4املقصد ا شد تب مفلح ( ،)132/1العقود الد ية
تب عبد اهلاد .
( )78جمموع الفتا ،تب ريمية (.)276/30
( )79انظرت امل تقى للباج ( ،)114/5املعونة لعبد الوهاب ( ،)1097/2بداية اجملتهد تب شد (،)229/2
الكاج تب عبد الرب ( ،)370مواهض اجلليل للتطاب (.)417/5
( )80انظرت اكا ،للما ،د ( ،)408/7العزيز للرافع ( ،)187/6التهليض للبغو (، ،)439/4اة الطالبني
لل و ،)325/4( ،املهلب للعياز (.)403/1
( )81انظرت املغين تب قدامة ( ،)56/8اإلنصا للمردا ،مع العرح الكبي ( ،)328/14شرح م تهى
اإل ادات للبهويت ( ،)361/2مطالض أ،يل ال هى للسيو (.)617/3
( ) 82هو أبو حممد عطاء ب أيب لح أسلم القرش موتهم ،مفىت اكرم ،نعأ مبكة، ،حدث ع عائعة ،أم
سلمة ،أيب هريرن ،غيهم، ،حدث ع هت جماهد ،أبو إسحاق السبيع ،غيمها ،انتهت فتوأ أهل مكة إليه،
،قيل إنه أعلم ال اس لمل اسك ،روج س ة أ بع ععرن ،مائة .انظرت الطبقات الكربأ تب سعد (،)20/6
سي أعالم ال بالء لللهيب (.)78/5
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القول الثاين :أنه إذا أجر املستأجر العني املستأجرة بأكثر من أجرتها فليس له إال
أجرتها ،وال حتل له الزيادة بل يتصدق بها ،إال أن يكون قد زاد يف العني ،أو أصلح
فيها شيجاً فتحل له الزيادة ،وهو مذهب احلنفية وزادوا أيضاً أنه ال حتل له الزيادة أيضاً
فيما لو أجرها بأجرة هي خالف جنس ما اتتأجر به( ،)87وهذا القول رواية عن
أمحد()88وقد روي هذا عن الشعيب والثوري
( ) 83هو أبو عبد الرمح ا،،س ب كيسا الفقيه عامل اليم  ،مسع م زيد ب اثبت ،عائعة ،غيمها  ، ،ع هت
عطاء ،جماهد ،غيها، ،كا م عباد أيل اليم ،سادات التابعني ،مات س ة ست ،مائة .انظرت بقات
اب سعد ( ،)537/5سي أعالم ال بالء لللهيب (.)38/5
( ) 84هو اكس ب أيب اكس يسا  ،يكىن أبيب سعيد، ،لد لس تني بقيتا م خالفة عمر ، ، ،أ ع بع
الصحابة كأنا ،اب عباس – ا هللا ع هم، ،-كا سيد أهل زمانه علماً ،عمالً، ،كا معر،فاً للتدليا،
ف ال يقبل ما أ سله ،مات س ة ععر ،مائة.انظرت بقات اب سعد ( ،)156/7سي أعالم ال بالء لللهيب
(.)563/2
( ) 85هو حممد ب مسلم الزهر ، ،أ ع بع الصحابة كاب عمر ،جابر ،أنا ب مالك ،غيهم ،قيل أ،ل
م د ،العلم ،كتبه اب شهاب، ،قيل ما ؤ أحد مجع بعد سول هللا  ما مجع اب شهاب (أ م
الس ة) .روىف س ة أ بع ،ععري ،مائة.
انظرت بقات اب سعد ( ،)388/2سي أعالم ال بالء لللهيب (.)326/5
( )86هو أبو بكر حممد ب إبراهيم ب امل ل ال يسابو الفقيه ،كا إماماً جمتهداً ،نزيل مكة، ،أ ع ت الربيع
ب سليما ،حممد ب عبد هللا ب عبد اككم ،حممد ب ميمو ،غيهم، ،عدادا ج فقهاء العافعية ،قال
ال و ،ت له م التحقيق ج كتبه ما ت يقا به فيه أحد، ،هو ج هناية التمك م معرفة اكدي ، ،له اختيا
فال يتقيد ج اتختيا مبلهض بعي ه بل مع الدليل ،م مولفارهت اإلشرا ، ،ا ،سط، ،اإلمجاع ،روىف س ة
رسع أ ،ععر ،ثالمثائة .انظر هتليض ا مساء ،اللغات لل و ،)197/2( ،سي أعالم ال بالء لللهيب
( ،)490/14بقات العافعية الكربأ للسبك (.)102/3
( )87انظرت خمتصر الطحا ،)129( ،املبسوجي للسرخس ( ،)78/15اجلوهرن ال ين على خمتصر القد،
للحداد ( ،)318/1حاشية اب عابدي (. )38/9
( )88انظرت املغين تب قدامة ( ،)56/8اإلنصا مع العرح الكبي ( ،)339/14شرح الزكع على اخلرق
(.)235/4
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القول الثالث :أنه إن أذن املؤجر للمستأجر بتأجري العني بأكثر مما اتتأجرها به
()89

جاز له ،وإال فال ،وهو رواية عن أمحد
األدلة:
من أدلة القول األول:

- 1أنه عقد جيوز برأس املال فجاز بزيادة كبيع املبيع بعد قبضه ،فاإلجارة
()90

كالبيع يف هذا

 - 2أنه إن أجره بزيادة فقد عاوضه على ملكه ،فجازت له الزيادة ،كبيع
()91

األعيان

من أدلة القول الثاين:
 استدلوا على أن املستأجر إن أجر العني بزيادة فال حتل له مبا جاء عنه  أنهنهى عن ربح مامل يضمن( )92واملنفعة بالعقد مل تدخل يف ضمان املستأجر ،فيكون هذا
اترتباحًا على مامل يضمنه فعليه أن يتصدق به

()93

وقد نوقش هذا االتتدالل بأنه ال يصح القول بأن املنافع ال تدخل يف ضمان
املستأجر مطلقاً ،فإنها تدخل يف ضمانه من وجه ،فإنها لو فات
كان من ضمانه

من غري اتتيفائه

()94

( )89انظرت املغىن تب قدامة ( ،)56/8اإلنصا مع العرح الكبي (.)339/14
( )90انظرت املغىن تب قدامة ( ،)56/8املهلب للعياز ( ،)403/1العزيز للرافع (.)187/6
( )91انظرت امل تقى للباج ( ،)114/5املعونة لعبد الوهاب (.)1097/2
( )92رقدم خترمله.
( )93انظرت املبسوجي للسرخس ( ،)79/15املغين تب قدامة ( ،)56/8بداية اجملتهد تب شد (.)229/2
( )94انظرت املغين تب قدامة (.)56/8
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 واستدلوا على أن الزيادة حتل له فيما لو زاد يف العني املستأجرة شيجاً أو أصلحشيجًا بأن الزيادة والفضل
ال ألمره على الصالح
حالل هنا؛ ألن الزيادة مبقابلة ما زاده من عنده ،مح ً

()95

أدلة القول الثالث:
لمكن أن يستدل وم بأنه أذن املؤجر له بالزيادة فيجوز ،فكأنهم جعلوا احلق له،
فإن أذن جاز للمستأجر أخذها
الرتجيح:
الراجح – واهلل أعلم  -هو قول مجهور أهل العلم ،وهو أن املستأجر له
أن يؤجر العني املستأجرة بأكثر من أجرتها؛ لقوة اتتدالوم ،فهو قد ملك املنفعة
ودخل يف ضمانه ،فيجوز له التصرف فيها ،وتأجريها مبثل األجرة أو أكثر ،كما
أن من اشرتى مبيعاً وقبضه فله التصرف فيه وبيعه مبثل مثنه أو أكثر ،فكذلك
اإلجارة
وبناء على ما سبق فإن من اتتأجر حلياً فله أن يؤجرها بأكثر من األجرة اليت
اتتأجرها بها
املطلب الثالث :اشرتاط املؤجر أال يلبس احللي غري املستأجر
احللي من األعيان املؤجرة ولذا فإن حكمها حكمها ،فإذا شرط املؤجر على من
اتتأجر العني املؤجرة أال يستويف منفعتها غريه حتى ولو كان مثله يف االتتيفاء والضرر
أو دونه يف االتتيفاء والضرر ،فقد اختلف العلماء يف حكم هذا الشرط ولزومه،
وتأثريه على صحة العقد ،ووم يف ذلك أقوال فيما يلي عرضها

( )95انظرت املبسوجي للسرخس ( ،)78/15حاشية اب عابدي (.)38/9
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األقوال:
القول األول :أن املؤجر إن شرط أال يستويف املنفعة غري املستأجر حتى لو كان
مثله أو دونه يف االتتيفاء ،فإن الشرط صحيح الزم والعقد صحيح  ،وهو مذهب
احلنفية فيما إذا كان العني املؤجرة مما خيتلف اتتعمال الناس فيه (،)96وهذا القول
وجه عند الشافعية( )97و احتمال عند احلنابلة

()98

القول الثاين :أن املؤجر إن اشرتط أال يستويف املنفعة غري املستأجر حتى لو كان
مثله ،أو دونه يف االتتيفاء ،فإن الشرط باطل غري الزم ،والعقد صحيح ،وهو
مذهب املالكية

()99

ووجه عند الشافعية( ،)100واملذهب عند احلنابلة

()101

احلنفية فيما إذا كان العني املؤجرة عقارًا أو مما ال خيتلف اتتعمال الناس فيه

،ومذهب
()102

القول الثالث :أن املؤجر إذا شرط أال يستوفى املنفعة غري املستأجر حتى لو كان
مثله أو دونه يف االتتيفاء فإن الشرط باطل والعقد باطل ،وهو املذهب عند
()104

الشافعية( )103ووجه عند احلنابلة

( )96انظرت اجلوهرن ال ين على القد ،للحداد ( ،)319/1حاشية اب عابدي (.)38-37/9
( )97انظرت املهلب للعياز ( ،)403/1التكملة الثانية جملموع لل و. )59/15( ،
( )98انظرت املغين تب قدامة ( ،)54/8اإلنصا مع العرح الكبي (. )396/14
( )99انظرت جامع ا مهات تب اكاجض ( ،)437مواهض اجلليل للحطاب (.)417/5
( )100انظرت املهلب للعياز ( ،)403/1التكملة الثانية جملموع لل و.)59/15( ،
( )101انظرت اإلنصا مع العرح الكبي ( ،)395/4كعا الق اع للبهويت (.)15/4
( )102انظرت اجلوهرن ال ين على القد ،للحداد ( ،)319/1حاشية اب عابدي (.)38-37/9
( )103انظرت هناية احملتاج للرمل ( ،)306/5حتفة احملتاج تب حهر اهليثم ( ،)173/6مغين احملتاج للعربيين
(.)350/2
( )104انظرت املغين تب قدامة ( ،)54/8اإلنصا مع العرح الكبي (.)396/14
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األدلة:

من أدلة القول األول:

- 1أن املستأجر لملك املنافع من جهة املؤجر ،فال لملك مامل يرض به

()105

- 2أن املؤجر قد يكون له غرض يف ختصيص املستأجر باتتيفاء املنفعة

()106

وأما قول احلنفية إن الشرط صحيح إن كان العني املؤجرة مما يتفاوت الناس
باتتعماله فلعل ذلك يصح لفائدته؛ ألن ما يتفاوت الناس يف اتتعماله قد يستعمله من
هو أكثر ضرراً من الشخص الذى اتفق معه املؤجر ،وأما ما ال يتفاوت الناس يف
()107

اتتعماله فال فائدة من تقييد االتتعمال واالنتفاع فيه باملستأجر
من أدلة القول الثاين:

أن هذا الشرط يبطل ألنه ينايف موجب العقد ،إذ موجبه ملك املنفعة بالتسلط
على اتتيفائها بنفسه وبنائبه ،واتتيفاء بعضها بنفسه وبعضها بنائبه ،والشرط ينافى
ذلك ،فكان باطالً ،والعقد صحيح؛ ألن الشرط الباطل هنا ال يؤثر يف حق املؤجر
نفعًا وال ضراً ،فأُلغى وبقى العقد على مقتضاه

()108

( )105انظرت املغين تب قدامة ( ،)54/8املهلب للعياز ( ،)403/1التكملة الثانية جملموع لل و،
(.)59/15
( )106انظرت املغين تب قدامة (.)54/8
( )107انظرت اجلوهرن ال ين على القد ،للحداد ( ،)319/1حاشية اب عابدي (.)38-37/9
( )108انظرت املغين تب قدامة ( ،)54/8املهلب للعياز ( ،)403/1التكملة الثانية جملموع ال و،
(.)59/15
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وميكن مناقشته بأن هذا شرط ال ينايف موجب العقد فهو لملك املنفعة ،فله
متليكها ملن يشاء على الصفة اليت يشاء ،وشرطه هذا ال خيالف املقصد األصلي للعقود
وهو التمكني من املنفعة للمستأجر ،وشرطه هذا قد يكون فيه غرض صحيح يف أنه ال
يريد أن يكون ماله يف يد من ال يرضاه
من أدلة القول الثالث:
أن هذا الشرط باطل؛ ألنه ينايف موجب العقد ومقتضاه – الذي يوجب ملك
املنفعة والتسلط على اتتيفائها بنفسه وبنائبه – فأشبه ما لو اشرتط أال يستويف املنافع،
()109

ال يبيع
وهو أيضًا كما لو اشرتط البائع على املشرتى أ ّ
وميكن مناقشته من وجهني:

أحدمها :أنه ال يصح أن يقاس على ما لو اشرتط أال يستوفى املنافع؛ ألنه يف
هذه احلالة قد خالف املقصد األصلي للعقد والغرض منه وهو اتتيفاء املنفعة ،وأما
اشرتاط عدم انتفاع غريه فهو ختصيص له باملنفعة وتقييد وذه املنفعة ،وهذا قد يكون له
فيه غرض صحيح ،وهو كما لملك املنفعة ،فله متليكها ملن يشاء
الثاين :أن هذا الشرط ال يصح تشبيهه مبا لو اشرتط البائع على املشرتي أال
يبيع ،فإن بينهما فرقاً ،فإنه قد يكون للمؤجر غرض يف ذلك بأن ال يكون ماله يف يد
من ال يرضاه ،وهو إاما ملكه املنفعة فقط ،وترتجع العني له بعد مدة

()110

( )109انظرت املغين تب قدامة ( ،)54/8املهلب للعياز (  ،)403/1هناية احملتاج للرمل ( ،)306/5حتفة
احملتاج للهيتم (.)173/6
( )110انظرت حتفة احملتاج تب حهر اهليتم (.)173/6

أمحد ب محود املتلف

256
الرتجيح:

الراجح – واهلل أعلم  -هو القول األول ،وهو أن املؤجر إن اشرتط أال يستويف
املنفعة غري املستأجر – حتى لو كان مثله أو دونه يف اتتيفاء املنفعة  -فإن الشرط
صحيح والزم ،والعقد صحيح؛ لقوة اتتدالوم ،فإن املسلمني على شروطهم وهذا
شرط صحيح وهو لملك املنفعة ،فله متليكها ملن يشاء على الصفة اليت يشاء ،وشرطه
هذا ال خيالف املقصد األصلي للعقود وهو التمكني من املنفعة للمستأجر ،وشرطه هذا
قد يكون فيه غرض صحيح له يف أنه ال يريد أن يكون ماله يف يد من ال يرضاه ،ورمبا
امتنع من تأجريه له فيلجأ إىل اتتججاره من شخص آخر اتتأجر من املالك
وبناء على ما سبق ،فإنه إن اشرتط مؤجر احللي أال يلبس احللي غري املستأجر
فشرطه صحيح والزم للمستأجر
املطلب الرابع :لزوم األجرة عند مضي مدة اإلجارة دون استعمال احللي
إذا تلم احللي املستأجرة إىل املستأجر ،وال مانع لمنعه من لبسها واالنتفاع بها
فإن حكمه هو حكم كل مستأجر للعني اليت وقع اإلجارة عليها إذا اتتلمها ومض
املدة وال حاجز له عن االنتفاع بها ،فتستقر عليه األجرة وإن مل ينتفع بها ،وينتهى
عقد اإلجارة مبضي املدة ،وقد اتفق على هذا أهل العلم يف املذاهب الفقهية
األربعة

()111

( )111انظرت اتختيا للمويل ( )55/2حاشية اب عابدي ( ،)14/9جممع ا هنر لعيت زادا (،)371/2
املعونة لعبد الوهاب ( ،)1093/2اللخين للقراج ( ،)437/5جامع ا مهات تب اكاجض (،)438
العزيز للرافع ( ،)175/6هناية املطلض للهويين (، ،)108/8اة الطالبني لل و ،)316/4( ،املغين
تب قدامة ( ،)19/8الكاج تب قدامة ( ،)393/3شرح م تهى اإل ادات للبهويت (.)371/2
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وقد اتتدلوا على ذلك بأدلة ومنها:
أن املعقود عليه تلف حت يده ،وهي حقه ،فاتتقر عليه بدوا ،كثمن املبيع إذا
ال مثالً وقبضه فلم يأكله حتى تلف ،لزمه الثمن
تلف يف يد املشرتي ،فإنه لو ابتاع مأكو ً
()112

ومل يلزم البائع شيء ،فكذلك هنا

()113

وألنه اتتمكن من االنتفاع ،وضيع حقه حتى تلف املنافع حت يده
املطلب اخلامس :أخذ املؤجر الرهن يف إجارة احللى
أخذ املؤجر الرهن يف إجارة احللي ال خيلو من حالتني:
احلالة األوىل :أن يأخذ املؤجر الرهن على احللي املستأجرة
احلالة الثانية :أن يأخذ املؤجر الرهن على أجرة احللي

فأما احلالة األوىل :وهى أن يأخذ املؤجر الرهن على احللي املستأجرة فإن الذي
يقتضيه كالم الفقهاء يف املذاهب الفقهية األربعة هو عدم جواز أخذ الرهن على احللي
املستأجرة؛ ألن بعضهم يشرتط يف املرهون به أن يكون ديناً ،فال جييزه يف األعيان،
ومن أجازه منهم يف األعيان إاما أجازه يف األعيان املضمونة ،ومن
املعلوم – كما تبق -أن احللي املستأجرة أمانة يف يد املستأجر؛ ولذا فإن
()114

مقتضى ما عليه املذاهب األربعة هو عدم جواز أخذ الرهن على احللي املستأجرة

( )112انظرت املغين تب قدامة ( ،)19/8املعونة لعبد الوهاب ( ،)1093/2اللخين للقراج (.)437/5
( )113انظرت هناية املطلض للهويين (.)108/8
( )114انظرت بدائع الص ائع للكاساين ( ،)142/6ربيني اكقائق للزيلع ( ،)70/6اتختيا للمويل
( ،)63/2جممع ا هنر لعيت زادا ( ،)593/2ركملة البحر الرائق للطو ( ،)449/8اللخين للقراج
( ،)93/8جامع ا مهات تب اكاجض ( ،)377عقد اجلواهر تب شاس ( ،)769/2مواهض اجلليل
للحطاب ( ،)16/5حاشية الدسوق على العرح الكبي = =( ،)245/3م ح اجلليل لعليش (،)418/5
جواهر اإلكليل لصاحل عبد السميع ( ،)86/2شرح حد،د اب عرفة للرياع ( ،)415/2هناية املطلض
للهويين ( ،)72/6التهليض للبغو ( ،)4/4املهلب للعياز ( ،)305/1كفاية ا خيا للحصين=
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ويستدل على ذلك بأدلة متعددة ومنها ما يلى:
()115

- 1أن اهلل تعاىل ذكر الرهن يف املداينة فال يثب يف غريها

 - 2أن الرهن مقتضاه الضمان ،واحللي املستأجرة أمانة يف يد املستأجر
كالوديعة وحنوها ،وما ليس مبضمون ال يوجد فيه معنى الرهن

()116

 - 3أن الرهن على األعيان املعينة ال يصح؛ ألنه يلزم من ذلك انقالب حقيقة
املعني ،أو حقيقة الرهن؛ ألنه إن اتتويف من الرهن بطل تعينه ،فإنه ال لمكن اتتيفاء ما
عني من الرهن
وإن مل يستوف منه بطل كون الرهن متوثقاً به فيه ،فتبطل حقيقة الرهن

()117

فإن قيل :مل ال يصح الرهن ليستويف منه قيمة تلك األعيان إذا تلف ؛ ألنها
تصري ديوناً
أجيب :بأن الدين يشرتط فيه أن يكون ثابتاً ،وهذا مل يثب  ،أي ألنها ما دام
باقية ال يتصور اتتيفاء ذاتها من مثنه ،وأما إن تلف فإن كان غري مضمونة فال دين
أصالً ،وإن كان مضمونة فيجب بدوا ويصري ديناً على واضع اليد ،لكن هذا الدين

=( ،)264/1اكا ،للما ،د ( ،)6/6مغين احملتاج للعربيين ( ،)126/2حاشية البهيم على اإلق اع
للتطيض ( ،)59/3اإلنصا مع العرح الكبي ( ،)360/12كعا الق اع للبهويت ( ،)325/3شرح
م تهى اإل ادات للبهويت ( ،)231/2مطالض أ،يل ال هى للسيو (.)285/3
( )115انظرت مغين احملتاج للعربيين (.)126/2
( )116انظرت اتختيا للمويل ( ،)62/2بدائع الص ائع للكاساين ( )142/6ربيني اكقائق للزيلع (،)70/6
جممع ا هنر لعيت زادا ( ،)593/2ركملة البحر الرائق للطو (.)449/8
( )117انظرت شرح حد،د اب عرفة للرياع ( ،)415/2جواهر اإلكليل لصاحل عبد السميع (، ،)86/2أيياًت
التهليض للبغو ( ،)4/4كفاية ا خيا للحصين ( ،)264/1اكا ،للما ،د ( ،)6/6هناية املطلض
للهويين ( ،)72/6املهلب للعياز (.)305/1
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إاما وجد وثب بعد تلفها وهو بعد الرهن ،فوق الرهن مل يكن هناك دين ،فهو رهن
على ما مل يثب

()118

احلالة الثانية :أن يأخذ املؤجر الرهن على أجرة احللي
أخذ املؤجر الرهن على أجرة احللي جائز ،فقد اتفق الفقهاء يف املذاهب األربعة
على أنه جيوز للمؤجر أخذ الرهن يف األجرة على اإلجارة

()119

وقد اتتدل الفقهاء على ذلك بأدلة ومنها ما يلى:
- 1أن اهلل تعاىل نص على جواز الرهن يف مثن املبيع ،واملعنى فيه كونه حقاً
()120

ثابتًا فقيس عليه ما يف معناه ،فاألجرة يف اإلجارة كالثمن يف البياعات

 - 2أن األجرة يف اإلجارة دين ،والديون كلها واجبة على اختالف أتباب
وجوبها ،فكان الرهن بها رهانًا مبضمون ،فيصح

()121

( )118انظرت حاشية البيهرم على اإلق اع للتطيض (.)59/3
( )119انظرت بدائع الص ائع للكاساين ( ،)142/6اتختيا للمويل ( ،)63/2احمليط الربهاين لربها الدي
حممود ( ،)414/7جممع ا هنر لعيت زادا ( ،)593/2بداية اجملتهد تب شد ( ،)273/2اللخين
للقراج ( ،)93/8املعونة لعبد الوهاب ( ،)1153/2جامع ا مهات تب اكاجض ( ،)377عقد اجلواهر
تب شاس( ،)769/2حاشية الدسوق على العرح الكبي ( ،)245/3اكا ،للما ،د (،)7/6
التهليض للبغو ( ،)4/4املهلب للعياز ( ،)305/1هناية املطلض للهويين (، = =،)72/6اة
الطالبني لل و ،)297/3( ،مغين احملتاج للعربيين ( ،)127/2هناية احملتاج للرمل ( ،)249/4حتفة احملتاج
تب حهر اهليتم ( ،)64/5حاشية اجلمل على شرح امل ها ( ،)82/5حاشية البيهرم على اخلطيض
( ،)61/3اإلنصا مع العرح الكبي ( ،)361/12الفر،ع تب مفلح ( ،)208/4مطالض أ،يل ال هى
للسيو ( ،)258/3حاشية الر،ض املربع تب قاسم (.)56/5
( )120انظرت حاشية اجلمل على شرح امل ها ( ،)82/5املعونة لعبد الوهاب ( ،)1153/2الكاج تب قدامة
(.)179/3
( )121انظرت بدائع الص ائع للكاساين (.)142/6
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()122

وجيوز أيضًا عند الفقهاء يف هذه احلالة كون الرهن من الدنانري والدراهم
وقد اتتدلوا على ذلك بأدلة ومنها:
()123

ال للرهن
- 1أنه يصح بيعها ،ولتحقق االتتيفاء منها فكان حم ً

- 2أنه ملا جاز أن يكون الرهن من غري جنس احلق ،كان الرهن من جنس
احلق باجلواز أحق

()124

املطلب السادس :أتجري احللي ابإلجارة املنتهية ابلتمليك
مبا أن هذا املطلب له ارتباط بعقد اإلجارة املنتهية بالتمليك ،فإنه البد من بيان
أبرز صور هذا العقد وأشهرها عموماً ،ثم بيان حكم تأجري احللي باإلجارة املنتهية
بالتمليك خصوصًا وذلك يف املسألتني التاليتني
املسألة األوىل :أبرز صور عقد اإلجارة املنتتهية ابلتمليك واملشهور منها
عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك من العقود املستحدثة يف هذا العصر ،وقد كتب
أهل العلم والباحثون حوله
كتابات كثرية لبيان احلكم الشرعي فيه( ،)125وقد ظهر هذا العقد يف أول نشأته
كصورة متطورة لبيع التقسيط ،حيو يضمن به املؤجر بقاء السلعة يف ملكه حتى ال

( )122انظرت اتختيا للمويل ( ،)67/2بداية اجملتهد تب شد ( ،)272/2مواهض اجلليل للحطاب
( ،)5/5اكا ،للما ،د ( ،)260/6مطالض أ،يل ال هى للسيو (.)250/3
( )123انظرت اتختيا للمويل (.)67/2
( )124انظرت اكا ،للما ،د (.)260/6
( )125انظرت جملة جممع الفقه اإلسالم الد،يل جبدن ،العدد اخلاما1409 ،ه ،حب العاذيل، ،اب بيه، ،جملة
جممع الفقه اإلسالم الد،يل جبدن العدد الثاين ععر ،الثال ععر1421 ،ه ،أحباث د.عل القرا داغ
،السالم ،د.م ل قح ،د.شوق دنيا،د .حممد ا لف ، ،أيياً أعمال ال د،ن الفقهية ا ،ىل لبيت التمويل
الكويا ،الطبعة ا ،ىل 1410 ،ه، ،التأجي امل تهى للتمليك لسليما ب ياحل الدخيل (حب ج املعهد
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يتصرف املشرتي فيها إال بعد أداء كامل القيمة ،ويأمن املؤجر أيضاً من مزامحة غريه
من غرماء املستأجر يف العني املؤجرة يف حال إعسار املستأجر ،وهذا العقد يفيد
املستأجر يف احلصول على السلعة اليت يريدها بأقساط تنتهي به إىل متلكها دون احلاجة
إىل شيء من الضمانات كالكفيل وحنوه
وقد ظهرت وذا العقد صورة متعددة نتيجة تطبيقه حتى يتواءم مع األنظمة ومع
األحكام والشروط الشرعية ،ومن أبرز صور هذا العقد الصور التالية:
- 1التأجري املنتهي بالتمليك تلقائياً بال مثن :حبيو يدفع املستأجر أجرة معلومة
مقسطة على آجال حمددة معلومة ،ويهب املؤجر العني املؤجرة للمستأجر هبة معلقة
على متام تداد مجيع أقساط اإلجارة
 - 2التأجري املنتهي بالتمليك بثمن :حبيو ينص يف العقد على أن املؤجر باع
العني املؤجرة بيعًا معلقًا على متام تداد مجيع أقساط اإلجارة ،ومثن البيع هو كذا
 - 3التأجري املقرتن بوعد التمليك :فيستأجر الشخص تلعة مدة معلومة
بأجرة مقسطة على آجال حمددة ،وينص املؤجر يف العقد على أنه يعد املستأجر ببيع
السلعة له بشرط تسديد مجيع أقساط السلعة على أن يكون مثن البيع كذا ،تواء كان
مثناً حقيقياً أو رمزياً أو بسعر السوق ،وهذا الوعد من املؤجر قد يكون ملزماً أو غري
()126

ملزم

العايل للقياء للرايض)  ،اإلجا ن الطويلة ،امل تهية للتمليك لسلما ب ياحل اخلميا ( سالة ج كلية
العريعة للرايض)، ،اإلجا ن امل تهية للتمليك ج اوء الفقه اإلسالم خلالد ب عبد هللا اكاج.
( )126انظرت للصو ت يكوك اإلجا ن للدكتو حامد حس مين ص ،272العقود املركبة للدكتو عبد هللا
العمراين ص.195
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والصفة املشهورة هلذا العقد هي أن يستلم املشرتي عيناً آلخر ينتفع بها بعوض،
على أقساط يتملكها بالبيع بنهاية تداد األقساط ،فإن عجز عن تداد بعض األقساط
اتتحق املالك األول األقساط السابقة ،وحيق له اترتجاع العني املعقود عليها
وبناء على هذه الصورة املشهورة فقد عُ ِرف عقد اإلجارة املنتهى ابلتمليك بأنه:
عقد بعوض على منفعة عني ينقلب إىل ذاتها بسداد مجيع العوض

()127

املسألة الثانية :حكم أتجري احللي ابإلجارة املنتهية ابلتمليك
العني املستأجرة هنا لو مل تكن حلياً من الذهب والفضة لكان حكم تأجريها
مبنياً على خالف العلماء يف حكم اإلجارة املنتهية بالتمليك اليت اختلف العلماء
املعاصرون يف حكمها ،فمنع بعضهم كل صورها ،ومنهم من أجازها ببعض الشروط
والضوابط ،ومنهم من أجاز بعض الصور ومنع من بعضها ،ولكن هذا ال يكفي فإن
وذه املسألة منزعاً آخر ،فإن اإلجارة هنا حللي الذهب والفضة ،وهما من األموال
الربوية ،واإلجارة يف هذا العقد تعود غالباً إىل التمليك ويقصد به التمليك أو بيع
السلعة بعد دفع أقساط متعددة يف آجال حمددة ،ومن األحكام املتقررة شرعاً واليت
اتفق عليها أهل العلم يف املذاهب الفقهية األربعة أنه ال جيوز النسء والتأجيل يف البيع
إذا احتدت علة الربا يف األموال الربوية كما دل عليه حديو عبادة  ،)128(أن النيب

( )127انظرت عقد اإلجا ن امل ته للتمليك للدكتو سعد العثر صت، ،15شرح عمدن الفقه للدكتو عبد هللا
اجلربي (.)1014/2
() 128هو أبو الوليد عبادن ب الصامت ب قيا ب أيرم ا نصا اخلز ج  ،كا أحد ال قباء للعقبة، ،شهد
بد اً ،املعاهد كلها بعدها، ،قيل إنه مم مجع القرآ ج حيان ال يب  ،مات بفلسطني س ة أ بع ،ثالثني.
انظرت اتستيعاب تب عبد الرب ( )355/2اإليابة تب حهر (.)505/3
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 قال ( :فإذا اختلف هذه األصناف فبيعوا كيف شجتم إذا كان يداً بيد) ( ،)129ويف
رواية أخرى ( البأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يداً بيد ،وأما النسيجة
فال ،وال بأس ببيع الرب بالشعري والشعري أكثرهما يدًا بيد ،وأما النسيجة فال)

()130

وعلة الربا يف الذهب والفضة ويف األوراق النقدية واحدة -وهي مطلق
الثمنية  -كما رجحه عامة أهل العلم املعاصرين( ،)131وبناء على ذلك فإني أرى أنه
ال جيوز تأجري احللي من الذهب والفضة باإلجارة املنتهية بالتمليك ،فإن عقد اإلجارة
املنتهية بالتمليك غالباً يؤول إىل البيع والتمليك للعني املؤجرة ،والذهب والفضة ال
جيوز بيعها نسيجة مبا يوافقها يف العلة ،وأما إن أجرت احللي بغري النقود مما ال يشارك
الذهب والفضة يف العلة ،فإن احلكم يف هذه احلالة يبنى على جواز عقد اإلجارة
املنتهية بالتمليك أو عدم جوازه واهلل أعلم

عبادن ،لب الصر ،بيع اللهض للو ق نقداً ( )1211/3قم

( )129أخرجه مسلم ج يحيحه م حدي
(.)1587
()130أخرجه أبو دا،د ج س ه ،لب الصر ( )237/5قم (، ،)3349الرتمل ج س ه ،لب ما جاء أ
اك طة لك طة ( )532/2قم (، )1240قالت حدي حس يحيح، ،قال ا لباين ج إ ،اء الغليل
()195/5ت ،إس ادا يحيح، ،كلا ج يحيح اجلامع (.)647/1
،انظرت ترفاق أهل العلم على أ ارفاق العلة حيرم ال اءت فتح القدير تب اهلمام ( ،)279/5بداية اجملتهد تب
شد ( ،)129/2القوانني الفقهية تب جز ( ،)252املهلب للعياز ( ،)272/1كعا الق اع
للبهويت (.)263/3
( )131انظر مثالً ت قرا هيئة كبا العلماء ج اململكة العربية السعودية قم ()10عام 1393ه أحباث هيئة كبا
العلماء( ،)85/1قرا اجملمع الفقه لرابطة العامل اإلسالم مبكة قم ( )6الد ،ن اخلامسة قرا ات
اجملمع(ص ، )101قرا جممع الفقه اإلسالم الد،يل جبدن قم )9/3(21الد ،ن الثالثة عام1407ه.
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املطلب السابع :زكاة احللي املؤجرة

مبا أن العلماء خمتلفون يف حكم زكاة احللي أصالً ،فمنهم من يوجب الزكاة فيها
مطلقًا أعدت لالتتعمال أو ال ،والذين مل يوجبوا الزكاة فيها خمتلفون يف وجوب زكاة
احللي املؤجرة  ،فإن احلاجة داعية إىل تقسيم هذا املطلب إىل املسألتني التاليتني
املسألة األوىل :حكم زكاة احللي املباح املعد لالستعمال
اختلف العلماء يف حكم زكاة احللي هل الزكاة واجبة فيه مطلقاً حتى لو أعد
لالتتعمال ،أو أن احللي املباح املعد لالتتعمال ال زكاة فيه ،ووم يف ذلك قوالن
مشهوران فيما يلي عرضهما:
القول األول :أن الزكاة واجبة يف احللي مطلقاً حتى لو أعد احللي لالتتعمال،
وهو مذهب احلنفية )132(،وقول عند الشافعية( )133ورواية عند احلنابلة،

()134

وقد

روي عن عمر وابن مسعود(،)135

( )132انظرت اكهة على أهل املدي ة حملمد ب اكس ( ،)448/1املبسوجي للسرخس ( ،)191/2بدائع
الص ائع للكاساين ( ،)17/2ربيني اكقائق للزيلع ( ،)277/1اتختيا للمويل ( ،)110/1فتح القدير
تب اهلمام ( ،)524/1البحر الرائق تب جنيم (.)394/2
( )133انظرت اكا ،للما ،د ( ،)271/3العزيز للرافع ( ،)94/3اجملموع لل و، ،)35/6( ،اة الطالبني
لل و. )121/2( ،
( )134انظرت املغين تب قدامة ( ،)220/4اإلنصا مع العرح الكبي ( ،)23/7الفر،ع تب مفلح
(.)462/2
( ) 135هو أبو عبد الرمح عبد هللا ب مسعود ب غافل اهلليل ،حلي بين زهرن ،كا إسالمه قدمياً ،شهد بد اً
،ما بعدها، ،هاجر اهلهررني للحبعة ،املدي ة، ،تزم ال يب ، كا ياحض نعليه، ،شهد له لجل ة، ،قال ت
م أحض أ يقرأ القرآ غياًكما أنزل فليقرأا على قراءن اب أم عبد ،روج لملدي ة س ة اث تني ،ثالثني ،دف
للبقيع.
انظرت اتستيعاب تب عبد الرب ( ،)110/3اإليابة تب حهر (.)198/4
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وابن عباس( ،)136وعبد اهلل بن عمرو بن العاص( ،)137وتعيد بن املسيب،
وتعيد بن جبري( ،)138وعطاء وابن تريين والزهري والثوري( ،)139وغريهم
القول الثاين :أن احللي املباح إن كان معداً لالتتعمال واللبس فال زكاة فيه،
وهو مذهب املالكية ()140وأصح القولني عند الشافعية ()141وهو املذهب عند
()142

احلنابلة

( ) 136هو أبو العباس عبد هللا ب عباس ب عبد املطلض القرش اهلامش  ،دعا له الرسول  للفقه ج الدي
،العلم للتأ،يل، ،كا عمر  يدنيه ،يقربه مع أجلة الصحابة – ا هللا ع هم -مع يغر س ه ،شهد
اجلمل ،يفني ،ال هر،ا  ،روج للطائ س ة مثا ،ستني .انظرت اتستيعاب تب عبد الرب (،)66/3
اإليابة تب حهر (.)121/4
( )137هو عبد هللا ب عمر ،ب العاص ب ،ائل القرش السهم  ،يكىن أبيب حممد ،كا فااالً حافظاً عاملاً،
،أذ له ال يب  بكتابة حديثه ،مات س ة مخا ،ستني للعام .انظرت اتستيعاب تب عبد الرب (،)86/3
اإليابة تب حهر (.)165/4
( ) 138هو أبو حممد سعيد ب جبي ب هعام ،م أعالم التابعني، ،أ ع اب عباس ،عائعة – ا هللا
ع هم، -غيهم ،حدث ع هت أبو ياحل السما ،أيوب الستتياين ،غيمها ،قتله اكهاج س ة مخا ،رسعني.
انظرت بقات اب سعد ( ،)256/6سي أعالم ال بالء لللهيب (.)321/4
( )139انظرت املغين تب قدامة ( ،)525/4اجملموع لل و ،)34/6( ،اكا ،للما ،د (.)272/3
( )140انظرت املد،نة لسح و ع مالك ( ،)305/1ال واد ،الزايدات تب أيب زيد ( ،)115/2التلقني لعبد
الوهاب ( ،)47اللخين للقراج ( ،)49/3بداية اجملتهد تب شد ( ،)251/1جامع ا مهات تب
اكاجض ( ،)144مواهض اجلليل للحطاب ( ،)299/2حاشية الدسوق مع العرح الكبي (.)460/1
( )141انظرت اكا ،للما ،د ( ،)272/3العزيز للرافع ( ،)94/3اجملموع لل و، ،)35/6( ،اة الطالبني
لل و ،)121/2( ،هناية احملتاج للرمل ( ،)89/3حتفة احملتاج مع حواش العر،اين ،العباد (.)271/3
( )142انظرت املغين تب قدامة ( ،)220/4اإلنصا مع العرح الكبي ( ،)23/7شرح الزكع على اخلرق
( ،)496/2املبدع تب مفلح ( ،)369/2كعا الق اع للبهويت ( ،)234/2شرح م تهى اإل ادات للبهويت
(.)404/1
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وقد روي عن ابن عمر( ،)143وجابر( ،)144وأنس( ،)145وعائشة(،)146
وأمساء( ،)147وبه قال القاتم( ،)148والشعيب وقتادة( ،)149وإتحاق وأبو ثور وغريهم
وغريهم
( )143هو أبو عبد الرمح عبد هللا ب عمر ب اخلطاب القرش  ،أسلم ،هو يغي، ،أ،ل معاهدا اخل دق ،كا
م أهل العلم ،الوع ،كثي اترباع آلاث سول هللا  ،مات س ة ثالث ،سبعني .انظرت اتستيعاب تب
عبد الرب ( ،)80/3اإليابة تب حهر (.)155/4
( )144هو جابر ب عبد هللا ب عمر ،ب حرام ا نصا السلم  ،يكىن أبيب عبد هللا ،أحد املكثري ع ال يب
ألا م عه ،فلما قتل أبوا مل
 له  ،بيه يحبة ،شهد العقبة مع أبيه ،هو يغي، ،مل يعهد بد اً ،أحداً
يتتل ، ،كا له حلقة ج املسهد ال بو ،يوخل ع ه العلم ،روج س ة مثا ،سبعني ج املدي ة .انظرت
اتستيعاب تب عبد الرب ( ،)292/10اإليابة تب حهر (.)456/1
( )145هو أبو محزن أنا ب مالك ب ال ير ا نصا اخلز ج ال ها  ،خادم سول هللا ، ،أحد املكثري
م الر،اية ع ه ،شهد بد اً ،ما بعدها، ،أقام لملدي ة بعد ال ىب ،مث شهد الفتوح ،قط البصرن، ،مات هبا
س ة رسعني ،قيل إحدأ ،رسعني.انظرت اتستيعاب تب عبد الرب ( ،)198/1اإليابة تب حهر
(.)275/1
( )146ه أم املوم ني أم عبد هللا عائعة ب ت أيب بكر الصديق – ا هللا ع هما -رز،جها ال يب  بعد موت
خدملة – ا هللا ع ها -قبل اهلهرن بثالث س ني، ،مل ي كح بكراً غيها ،كانت أحض نسائه إليه، ،برأها
هللا رعاىل م اإلفك، ،قب سول هللا ، هو ج بيتها، ،قد كا الصحابة – ا هللا ع هم -يسألوهنا عما
أشكل عليهم ،مارت س ة مثا ،مخسني، ،دف ت للبقيع.
انظرت اتستيعاب تب عبد الرب ( ،)435/4اإليابة تب حهر (.)231/8
()147ه أمساء ب ت أيب بكر الصديق – عبد هللا ب عثما  -التيمية، ،الدن عبد هللا ب الزبي ب العوام ،قيل
،لدت قبل اهلهرن بسبع ،ععري س ة، ،أسلمت قدمياً مبكة، ،رز،جها الزبي ب العوام ،هاجرت حامالً بولدا
عبد هللا ،عاشت إىل أ ،يل اب ها اخلالفة مث قتل، ،كانت رلقض بلات ال طاقني قيل مساها سول هللا 
بللك ،روفيت س ة ثالث ،سبعني بعد قتل اب ها بيسي.
انظرت اتستيعاب تب عبد الرب ( ،)344/4اإليابة تب حهر (.)12/8
( )148هو القاسم ب حممد ب أىب بكر الصديق القرش التيم البكر املدين، ،لد ج خالفة عل ،رريب ج
حهر عمته أم املوم ني عائعة – ا هللا ع ها، -رفقه م ها ،أكثر ع ها، ،كا ثقة عاملاً فقهياً م =الفقهاء
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األدلة :من أدلة القول األول:
- 1عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة يف الذهب والفضة كقوله
تعاىل( :ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ )(التوبة)34:
وجه الداللة :أن اهلل تعاىل قد أحلق الوعيد الشديد بكنز الذهب والفضة وترك
إنفاقها يف تبيل اهلل ،من غري فصل بني احللي وغريه ،وكل ما أدي زكاته فليس بكنز
()150

كما جاء يف احلديو

ولمكن أن يناقش أصحاب القول الثاني هذا بأن العموم خمصوص باألدلة اليت
ذكروها
السبعة لملدي ة، ،أ ع اب عباس ،اب عمر ،أيب هريرن ،غيهم – ا هللا ع هم ،-مات س ة سبع ،مائة.
انظرت سي أعالم ال بالء لللهيب ( ،)53/5البداية ،ال هاية تب كثي (.)260/9
( )149هو قتادن ب دعامة السد،س يكىن أبيب اخلطاب ،م التابعني، ،أ ع أنا ،سعيد ب املسيض
،غيمها، ، ،أ ع هت أيوب الستتياين ،شعبة ب اكهاج ،غيمها، ،هو حهة إذا بني السماع إذ هو معر،
للتدليا، ،قد كا أعلم أهل زمانه للفقه ،اكدي  ،مات س ة سبع ععرن ،مائة بواسط .انظرت بقات
اب سعد ( ،)229/7سي أعالم ال بالء لللهيب (.)269/5
( )150انظرت بدائع الص ائع للكاساين ( ،)17/2ربيني اكقائق للزيلع ( ،)277/1اتختيا للمويل
(.)110/1
،أما اكدي امللكو فلعله حدي أم سلمة ا هللا ع ها قالتت (ك ت ألبا أ،ااحاً م ذهض فقلتت اي
سول هللا أك ز هو؟ فقالتما بلغ أ رودأ زكاره فزكى فليا بك ز)، .قد أخرج اكدي اكاكم ج
املستد كتكتاب الزكان قم(، )547/1()1438قالتيحيح على شرجي البتا ،مل خيرجاا ،أبو دا،د ج
س ه تالزكان لب الك ز ما هو قم(، )95/2()1564الدا قطين ج س ه تلب ما أد زكاره فليا بك ز
قم(، )496/2()1950البيهق ج الس الكربأ قم(، )140/4()7234الطرباين ج املعهم الكبي
قم( ) 281/23()613قال اللهيب ج ر قيح التحقيق()343/1ت،ما أ أ هبلا اخلرب أبساً، .اكدي حس ه
ا لباين كما ج يحيح س أيب دا،د (.)284/5
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 - 2حديو عمرو بن شعيب( )151عن أبيه عن جده ،قال( :أت امرأة من
أهل اليمن رتول اهلل  ،ومعها ابنة وا يف يدها مسكتان( )152من ذهب ،فقال :هل
تعطني زكاة هذا؟ قال  :ال ،قال :أيسرك أن يسورك اهلل بسوارين من نار)
واحلديو ظاهر الداللة على وجوب زكاة احللي

()153

()154

وقد نوقش هذا االستدالل من أوجه متعددة ومنها ما يلي:
الوجه األول :أن احلديو ضعيف( )155وأجيب عنه :بأن احلديو قد رواه أبو
()156

داود بسند صحيح

( )151هو عمر ،ب شعيض ب حممد ب عبد هللا عمر ،ب العاص السهم  ،أبو إبراهيم اتبع معهو  ،خمتل
فيه ،ا كثر على أنه يد،ق، ،حديثه ع غي أبيه ع جدا قو  ،قال العالئ ج جامع التحصيل ()196
ا يح أنه مسع م جدا عبد هللا ب عمر، ،اليمي املتصل جبدا ج قوله (ع جدا) عائد إىل شعيض ت
إىل عمر ،،روج س ة مثانية ععر ،مائة للطائ .
انظرت سي أعالم ال بالء لللهيب ( ،)165/5بقات املدلسني تب حهر (.)505/3
( )152مسكتا – بفتح امليم ،السني – رث ية مسكه، ،مها السوا ا .
انظرت غريض اكدي تب قتيبة ( ،)511/1ال ظم املستعلب تب بطال الركيب (.)154/1
( )153أخرجه أبو دا،د ج س هتلب الك ز ما هو ،زكان اكل ( )13/3قم (، ،)1563ال سائ ج اجملتىب
تلب زكان اكل ( )38/5قم (، )2479ج الس الكربأ أيياً ( )27/3قم (، ،)2270البيهق ج
الس الكربأتلب أخبا  ،دت ج اكل ( )235/4قم (، ،)7549الدا قطين ج س هتلب استقراض
الويل م مال اليتيم ( )10/3قم (، ،)1982أمحد ج مس دا ( )248/11قم (، )6667قال حمققه
ا انؤ،جيتحدي حس ، ،قال الزيلع ج نصض الراية ( ،)370/2قال اب القطا ت إس ادا يحيح، ،قال
امل ل ج خمتصرا إس ادا ت مقال فيه، ،ذكر أ الرتمل اع اكديثني الللي ع دا فيه ع دا فيه
اعيفني ،إت فطريق أيب دا،د ت مقال فيه، ،قال اب امللق ج البد امل ي ()566/5ت ،هو حدي يحيح،
،قال ا لباين ج إ ،اء الغليل ()296/3ت إس ادا إىل عمر ،ع د أيب دا،د ،ال سائ ،أيب عبيد جيد.
( )154انظرت املبسوجي للسرخس ( ،)192/1ربيني اكقائق للزيلع ( ،)277/1املغين تب قدامة (.)220/4
( )155انظرت املغين تب قدامة ( ،)321/4الب اية للعيين ( ،)444/3بداية اجملتهد تب شد (.)251/1
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الوجه الثاين :حيتمل أن النيب  أراد بالزكاة إعارته كما فسره به بعض العلماء
وذهب إليه مجاعة من الصحابة – رضي اهلل عنهم  ،-والترب غري معد لالتتعمال
()157

خبالف احللي

وأجيب عنه :بأن املراد الزكاة ال اإلعارة؛ ألن النيب  أحلق الوعيد بهما،
وذلك ال يكون إال برتك واجب ،واإلعارة ليس بواجبة
ورد عليه بأنه جيوز التوعد على املندوبات

()159

()158

كما يف قوله تعاىل( :ﮃ

ﮄ ) املاعون7:
وميكن أن يرد عليه بأن املاعون يف اآلية خمتلف يف تفسريه فقيل املراد به الزكاة
املفروضة أو قيل :املراد عارية الناس فيما بينهم من منافع كالدلو والقدر وحنو ذلك،
وقد رجح بعض املفسرين مشوله لألمرين معاً ،وعلى هذا فالوعيد ليس على ترك
املندوب ،وعلى فرض أن املقصود به العارية ،فإن الوعيد إاما هو على الصفات
الثالث كما نقل عن عكرمة أنه قال :ليس الويل ملن منع هذا إاما الويل ملن مجعهن
()160

فراءى يف صالته ،وتها عنها ،ومنع هذا

( )156انظر للكالم على إس اد اكدي اهلامش السابق ج ختريا اكدي ،،أما م انتقد،ا اتستدتل لكدي
م حي الس د فانظرتاجملموع لل و ،)33/6( ،الب اية للعيين ( ،)444/3العرح املمتع على زاد املست قع
تب عثيمني (.)276/6
( )157انظر للكال م على إس اد اكدي اهلامش السابق ج ختريا اكدي ، ،أما م أجابوا ع انتقاد اتستدتل
لكدي م حي الس د فانظرت املغين تب قدامة ( ،)221/4شرح الزكع على اخلرق (،)500/2
اكا ،للما ،د (.)273/3
( )158انظرت املبسوجي للسرخس (.)192/2
( )159انظرت شرح الزكع على اخلرق (.)500/2
( )160انظرت رفسي الطرب ( ،)634/24رفسي القر يب ( ،)215/2زاد املسي تب اجلوز (.)496/4
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الوجه الثالث :أنه على التسليم بصحة هذا احلديو وغريه ،فإنه يُحمل على أنه
()161

حني كان التحلي بالذهب حرامًا على النساء ،فلما أبيح ون تقط منه الزكاة

وأجيب عنه بأن هذا ال يستقيم فإن النيب  مل لمنع من التحلي به –أي يف
احلديو  -بل أقره مع الوعيد على ترك الزكاة ،ولو كان التحلي ممنوعاً ألمر خبلعه
()162

وتوعد على لبسه

 - 3عن عائشة –رضي اهلل عنها  -قال  :دخل على رتول اهلل  فرأى
يف يدي فتخات()163من ورق فقال (:ما هذا يا عائشة؟ فقل  :صنعتهن أتزين لك بهن
يا رتول اهلل فقال :أتؤدين زكاتهن؟ قل  :ال ،أوما شاء اهلل ،قال :حسبك من
النار)

()164
()165

فاحلديو دال على وجوب الزكاة يف احللي الذي يلبس

( )161انظرت شرح الزكع على اخلرق ( ،)500/2اكا ،للما ،د ( ،)273/3اجملموع لل و.)35/6( ،
()162انظر العرح املمتع على زاد املست قع تب عثيمني (.)278/6
( )163الفتتات – بفتحتني – مجع فتته – بفتح التاء ،اخلاء، ،هى خواريم رلبا ج ا يد ،قيل خواريم ت
فصوص هلا .انظرت ال هاية تب ا ثي ( ،)408/3لبة الطلبة لل سف (.)18
()164أخرجه أبو دا،د ج س هتلب الك ز ما هو ( )95/2قم (، ،)1565اكاكم ج مستدكه كتاب الزكان
( )547/1قم (، ) 1437قالتيحيح على شرجي العيتني ،مل خيرجاا، ،الدا قطين ج س هت لب زكان
اكل ( )497/2قم (، ،) 1951قال ج أحد ،اره حممد ب عطاء جمهول، ،البيهق ج الس الكربأ
( )235/4قم (، ،)7547قال ع حممد ب عطاءت هو حممد ب عمر= =،ب عطاء ،هو معر، ، ،قد
نقل هلا أيياً الزيلع ج نصض الراية (، )371/2ذكر أنه جاء مبي اً ع د أيب دا،د ،أ هلا اإلس اد على
شرجي مسلم ،قال اب حهر ج التلتيص اكبي ()390/2ت ،إس ادا على شرجي الصحيح، ،يححه ا لباين
ج إ ،اء الغليل (.)297/3
( )165انظرت ربيني اكقائق للزيلع ( ،)277/1فتح القدير تب اهلمام ( ،)525/1الب اية للعيين (،)443/3
شرح الزكع على اخلرقى (.)499/2
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وقد نوقش االتتدالل بهذا احلديو مبا نوقش به احلديو السابق ،وأجيب عنه
مبا تبق
وقد نوقش أيضا :بأنه قد جاء عن عائشة –رضي اهلل عنها  -أنها كان تلي
بنات أخيها يتامى يف حجرها ،فال خترج من حليهن الزكاة( ،)166وهذا خيالف روايتها
هذه ،وعمل الراوي خبالف ما روى مبنزلة روايته للناتخ عند بعض العلماء ،فيكون
ذلك منسوخاً

()167

وأجيب عنه من أوجه ومنها ما يلى:
 - 1أنه حيتمل أن عائشة –رضي اهلل عنها  -كان ال ترى إخراج الزكاة عن
مال اليتامى
ولكن يناقش مبا ثب من مذهبها أنها ترى إخراج الزكاة من أموال اليتامى

()168

 - 2أن عمل الراوي خبالف ما روى ال يدل على النسخ بل العربة مبا روى ال
()169

ملا رأى عنده

 - 3أن عدم إخراجها فعل ،والفعل ال عموم له ،فقد يكون ألتباب ترى
أنها مانعة كأن يكون عليهما دين مانع من أداء الزكاة

()170

( )166أخرجه مالك ج املو أ ع عبد الرمح ب القاسم ع أبيه ( )353/2قم (، ،)864البيهق ج الس
الصغرأ تلب م جتض عليه الزكان ( )61/2قم (، )218ج معرفة الس ،اآلاث له (، ،)68/6هو ج
مس د العافع ( )92/1ع مالك.
( )167انظرت فتح القدير تب اهلمام ( ،)526/1اجملموع لل و.)35/6( ،
( )168انظرت املرجعني السابقني ،أيياًت العرح املمتع تب عثيمني (.)282/6
( )169انظرت فتح القدير تب اهلمام (.)526/2
( )170انظرت العرح املمتع على زاد املست قع تب عثيمني (.)283/6
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 - 4أن القول بأن عمل الراوي خبالف ما روي مبنزلة روايته للناتخ هو إذا مل
يعارض مقتضى النسخ معارض يقتضي عدمه ،وهو ثاب هنا ،فقد روي عن عمر
وابن مسعود وعبد اهلل بن عمر وغريهم من الصحابة –رضي اهلل عنهم  -ما يدل
على أنه حكم مقرر ،فإذا وقع الرتدد يف النسخ والثبوت متحقق ال حيكم بالنسخ

()171

من أدلة القول الثاين:
- 1ما روى جابر  عن النيب أنه قال( :ليس يف احللي زكاة)

()172

()173

فهو صريح أن احللي ال زكاة فيها

وقد نوقش االتتدالل باحلديو بأنه حديو ضعيف

()174

 - 2أن احللي عدل به عن النماء وصار مرصداً التتعمال مباح ،فلم جتب فيه
الزكاة كالعوامل من اإلبل والبقر وثياب القنية وعبيد اخلدمة ودور السكنى

()175

( )171انظرت فتح القدير تب اهلمام (.)526/1
( )172انظرت أخرجه اب اجلوز ج التحقيق مرفوعاً ( )42/2قم (، ،)981الدا قطين ج س هت لب زكان
اكل موقوفاً على جابر ،قالت أبو محزن هلا ميمو اعي جداً ( )500/2قم (، ،)1955قال البيهق
ج معرفة الس ،اآلاث ()143/6ت ،الل ير،يه بع فقهائ ا مرفوعاً ليا ج اكل زكان .ت أيل له ،إمنا
ير،أ ع جابر م قوله، ،قد نقله ع ه أيياً اب حهر ج الد اية (، ،)260/1قد أس دا اب عبد اهلاد
ج ر قيح التحقيق ( )66/3قم ( )1547ع جابر مرفوعاً ،قال إ الصواب ،ق هلا اكدي على
جابر، .قال ا لباين ج إ ،اء الغليل ( )294/3قم ( )817ع اكدي إنه ل ل ،قال ع عافية ا،يه إنه
قد يكو جمهوتً، ،ذكر له علة أخرأ، ،ه اع إبراهيم ب أيوب.
( )173انظرت املغىن تب قدامة ( ،)221/4اكا ،للما ،د ( ،)273/3بداية اجملتهد تب شد (،)251/1
شرح الزكع على اخلرق (.)497/2
( )174انظرت بداية اجملتهد تب شد ( ،)251/1اجملموع لل و ،)35/6( ،فتح القدير تب اهلمام (.)525/1
( )175انظرت املغين تب قدامة ( ،)221/4املبدع تب مفلح ( ،)369/2شرح الزكع على اخلرق
( ،)498/2اكا ،للما ،د ( ،)273/2املهلب مع اجملموع لل و.)32/6( ،
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وقد نوقش من أوجه ومنها:
- 1أن تبب وجوب الزكاة كون املال نامياً ،وعني الذهب والفضة ال يشرتط
فيها حقيقة النماء ،وال تسقط زكاتها باالتتعمال ،فإنهما معدان للنماء والتجارة من
حيو اخللقة وال خيرجهما االبتذال واالتتعمال عن ذلك ،فالنماء التقديري فيهما
()176

حاصل ،وهو املعترب ،وال يتوقف الوجوب على النماء احلقيقي

 - 2أن هذا قياس مصادم للنصوص الدالة على وجوب الزكاة يف احللي فهو
()177

قياس فاتد

الرتجيح:
الراجح – واهلل أعلم – هو القول األول وهو أن الزكاة جتب يف احللي املباح
املعد لالتتعمال؛ لقوة أدلتهم فقد دل

النصوص املذكورة وغريها على وجوب

الزكاة يف الذهب والفضة عموماً ،وعلى وجوبها يف احللي خصوصاً ،والنص الذي
اتتدل به أصحاب القول الثاني ضعيف ،وما أوردوه من القياس تبق مناقشته ،وأنه
يصادم النص وال عربة بالقياس مع وجود النص ،وما جاء عن بعض الصحابة –رضي
اهلل عنهم  -من عدم وجوب الزكاة يف احللي معارض مبا جاء عن بعضهم أيضاً من
وجوب الزكاة فيها
املسألة الثانية :حكم زكاة احللي املؤجرة
لقد تبق أن العلماء خمتلفون يف وجوب الزكاة يف احللي ،فمنهم من يوجب
الزكاة فيها مطلقاً حتى لو كان

مباحة معدة للبس أو العارية؛ ولذا فهم يوجبون

الزكاة فيها إذا كان مؤجرة أو معدة للكراء كذلك وأدلتهم يف ذلك هي األدلة السابقة
( )176انظرت فتح القدير تب اهلمام ( ،)525/1الب اية للعيين ( ،)442/3ربيني اكقائق للزيلع (.)277/1
( )177انظرت العرح املمتع على زاد املست ق ع تب عثيمني (.)287/6
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اليت تدل على وجوب الزكاة يف احللي مطلقاً ،وأما القائلون بأن احللي املباحة املعدة
لالتتعمال واللبس ال زكاة فيها فهم خمتلفون يف وجوب الزكاة يف احللي املؤجرة أو
املعدة للكراء ووم يف ذلك قوالن فيما يلى عرضهما
القول األول :أن احللي املؤجرة ال زكاة فيها ،وهو الراجح املشهور عند
املالكية( )178واألصح من مذهب الشافعية

()179

القول الثاين :أن الزكاة واجبة يف احللي املؤجرة ،وهو قول مروي عن مالك

()180

()182

ووجه عند الشافعية( ،)181وهو مذهب احلنابلة

األدلة :من أدلة أصحاب القول األول:
أن احللي املؤجرة ال زكاة فيها فهي كما لو اختذت احللي للعارية ،وال أثر
لألجرة اليت تؤخذ هنا ،فهي كأجرة العوامل من املاشية ،فإنها ال زكاة فيها على
األصح؛ ألنها ال تقتنى للنماء ،بل لالتتعمال واالنتفاع بها ،كثياب البدن ومتاع
الدار

()183

( )178انظرت املد،نة لسح و ع مالك(، )305/1جامع ا مهات تب اكاجض ( ،)144حاشية الدسوق
على العرح الكبي ( ،)460/1اخلرش على خليل (.)182/2
( )179انظرت العزيز للرافع ( ،)96/3اجملموع لل و، ،)36/6( ،اة الطالبني لل و ،)122/2( ،حتفة احملتاج
للهيتم ( ،)272/2هناية احملتاج للرمل (.)90/3
( )180انظرت التلقني لعبد الوهاب ( ،)47الكاج تب عبد الرب ( ،)89اللخين للقراج ( ،)49/3بداية اجملتهد
تب شد ( ،)251/1مواهض اجلليل للحطاب (.)299/2
( )181انظرت العزيز للرافع ( ،)96/3اجملموع لل و.)36/6( ،
( )182انظرت املغين تب قدامة ( ،)222/4شرح الزكع على اخلرق ( ،)501/2اإلنصا مع العرح الكبي
( ،)27/7املبدع تب مفلح ( ،)370/2الفر،ع تب مفلح ( ،)463/2شرح م تهى اإل ادات للبهويت
( ،)44/1كعا الق اع للبهويت ( ،)235/2مطالض أ،يل ال ه للسيو (.)99/2
( )183انظرت العزيز للرافع ( ،)96/3اجملموع لل و ،)36/6( ،هناية احملتاج للرمل ( ،)3/9مغين احملتاج
للعربيين ( ،)380/1بداية اجملتهد تب شد (.)251/1
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من أدلة أصحاب القول الثاين:
- 1أن الزكاة يف احللي املؤجرة واجبة؛ ألن الزكاة إاما تقط عن احللي املباح
الذي أعد لالتتعمال أو
العارية بسبب صرفه عن جهة النماء ،ففيما عداه يبقى على األصل ،وهو
وجوب الزكاة يف جنسه

()184

 - 2أن زكاة احللي املؤجرة واجبة ،فإنها معدة للنماء ،فتشبه ما لو اشرتى
()185

حليًا ليتجر فيه كحلي الصيارف

الرتجيح :الراجح – واهلل أعلم  -هو القول الثاني وهو أن الزكاة واجبة يف
احللي املؤجرة؛ لقوة أدلتهم ،فإن األصل يف الذهب والفضة وجوب الزكاة فيها على
أي شكل كانا ،وتقوط الزكاة عن احللي املعدة لالتتعمال والعارية على القول به إاما
هو لصرفها عن جهة النماء وكونها لالتتعمال واللبس ،وهذا ليس موجوداً يف احللي
املعدة لإلجارة حيو إنها تتخذ لالتتفادة من أجرتها ،فهي تشبه العروض اليت يستفاد
من قيمتها ،وأما تشبيهها بالعوامل من املاشية ،فهذه مسألة خمتلف فيها ،وإن كان
األكثر من أهل العلم على عدم وجوب الزكاة فيها( ،)186إال أن هنا فرقاً ،فالعوامل
ليس األصل فيها وجوب الزكاة أما احللي فاألصل فيها الزكاة واهلل أعلم

( )184انظرت املغىن تب قدامة ( ،)223/4العرح الكبي مع اإلنصا ( ،)27/7كعا
( ،)235/2شرح م تهى اإل ادات للبهويت( ،)44/1مطالض أ،يل ال هى للسيو (.)99/2
( )185انظرت املبدع تب مفلح ( ،)370/2العزيز للرافع (.)96/2
( )186انظرت املغين تب قدامة (.)12/4

الق اع للبهويت
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اخلامتة
يتبني من خالل العرض الذى تبق يف هذا البحو أن أبرز النتائ اليت توصل
إليها هي ما يلي:
 - 1أن إجارة احللي الذي تتزين به املرأة – من الذهب والفضة – جائزة
مطلقاً ،تواء كان اإلجارة بأجرة من جنسها أو من غري جنسها
 - 2أن احللي املؤجرة أمانة يف يد املستأجر ،ال يضمنها إال إن حصل منه تعدٍ
أو تفريط
 - 3جيوز ملن اتتأجر احللي بعد أن يقبضها أن يؤجرها مبثل أجرتها ،أو أقل
أو أكثر لغريه ممن هو مثله ،أو دونه يف اتتيفاء املنفعة
 - 4أن اشرتاط مؤجر احللي أال يلبس احللي غري املستأجر شرط صحيح
والزم للمستأجر
 - 5إذا تلم املؤجر احللي للمستأجر وال حاجز له عن االنتفاع بها فتستقر
األجرة عليه مبضي مدة اإلجارة ولو مل ينتفع بها
 - 6ال جيوز أن يأخذ املؤجر الرهن على احللي املستأجرة ،وأما أخذ الرهن
على أجرة احللي فجائز
 - 7ال جيوز تأجري حلي الذهب أو الفضة باإلجارة املنتهية بالتمليك ،إن
كان إجارتها مبا يشاركها يف العلة من ذهب أو فضة أو نقود
 - 8أن الزكاة واجبة يف احللي املؤجرة

إجا ن اكل ،أحكامها ج الفقه اإلسالم

277

()187

قائمة املراجع واملصادر
[ ]1اإلجاااارة الطويلاااة واملنتهياااة بالتملياااك اخلمااايس ،تاااليمان بااان صااااحل رتاااالة
ماجستري ،السعودية :قسم الفقه ،كلية الشريعة ،جامعة اإلمام ،د ت
[ ]2اإلجارة املنتهياة بالتملياك يف ضاوء الفقاه اإلتاالمي احلاايف ،خالاد بان عباداهلل
ط ،1الرياض :املطابع الوطنية احلديثة1420 ،ها

[ ]3أعمال الندوة الفقهية األوىل لبي التمويل الكوييت ط1410 ،1ها
[ ]4االختيااار لتعلياال املختااار املوصاالي ،عبااد اهلل باان حممااود(ت683هااا) د ط،
بريوت :دار الكتب العلمية ،د ت
[ ]5إرواء الغليل األلباني ،حممد ناصر الدين(ت1420ها) د ط ،بريوت :املكتاب
اإلتالمي1405 ،ها
[ ]6االتااتيعاب يف معرفااة األصااحاب اباان عبااد الاارب ،يوتااف باان عبااد الاارب النمااري
القرطيب(ت463ها) حتقياق :علاي حمماد معاوض ،عاادل عباد املوجاود ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية1415 ،ها
[ ]7اإلصابة يف متييز الصحابة ابن حجر العساقالني ،أمحاد بان علاي(ت852هاا)،
حتقيااق :عااادل أمحااد عبااد املوجااود ،علااي حممااد معااوض ط ،1بااريوت :دار
الكتب العلمية1415 ،ها
[ ]8األم الشاااافعي ،حمماااد بااان إدرياااس(204هاااا) ط ،1باااريوت :دار املعرفاااة،
1393ها

( ، )187دت موز ج القائمة ،املقصود هبا ما يل ت
د.ت ت د،

يخ نعر  ،د.ط ت د،

بعة  ،د.ن ت د ،انشر  ،د.م ت د ،مكا نعر
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[ ]9أنيس الفقهاء القونوي ،قاتم بن عباد اهلل بان أماري علاي(ت978هاا) ،حتقياق:
د أمحد الكبيسي ،ط ،2بريوت :مؤتسة الكتب الثقافية1407،ها
[ ]10اإلنصاااااف(مطبااااوع مااااع الشاااارح الكاااابري واملقنااااع) املاااارداوي ،علااااي باااان
تااليمان(ت ،)885حتقيااق د عبااداهلل الرتكااي ،ط ،1مصاار :مطبعااة هجااار،
1415ها
[ ]11البحر الرائق شرح كنز الادقائق ابان يايم املصاري ،زيان الادين بان إباراهيم بان
حممد(ت )970ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1418 ،ها
[ ]12البداية والنهاية ابن كثري ،إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي(ت774ها) ط،1
القاهرة :دار الريان للرتاث1408 ،ها
[ ]13بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع الكاتاني ،عالء الدين أبو بكر بان مساعود بان
أمحد احلنفي(ت587ها) د ط ،بريوت :دار الكتب العلمية ،د ت
[ ]14بداية اجملتهد ونهاية املقتصد ابن رشد احلفيد ،أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد
بن أمحد القرطيب(ت595ها) ط ،8بريوت :دار املعرفة1406 ،ها
[ ]15البناية يف شرح اوداية بدر الدين العي  ،أبو حممد حممود بان أمحاد بان موتاى
بن أمحد بن حسني الغيتابي(ت885ها) ط ،2بريوت :دار الفكر1411 ،ها
[ ]16تاج العاروس مان جاواهر القااموس الزبيادي ،حممّاد بان حممّاد بان عباد الارزّاق
احلسي  ،أبو الفايض امللقّاب مبرتضاى(ت1205هاا)،د ط،د م ،دار اوداياة،
دت
[ ]17التااأجري املنتهااي بالتمليااك الاادخيل ،تااليمان باان صاااحل حبااو تكميلااي ملرحلااة
املاجستري ،السعودية :املعهد العالي للقضاء ،د ت
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[ ]18التاريخ الكبري البخاري ،حممد بن إمساعيل(ت256ها) ،حتقيق :السيد هاشام
الندوي د ط،بريوت :دار الفكر ،د ت
[ ]19تبيني احلقائق شرح كنز الادقائق الزيلعاي ،عثماان بان علاي بان حمجان الباارعي
احلنفي(ت743ها) د ط ،باكستان :املكتبة اإلمدادية عان طبعاة باوالق مبصار،
1315ها
[ ]20حترير ألفاظ التنبيه الناووي ،حيياى بان شارف(ت676هاا) ،حتقياق :عباد الغا
الدقر ط ،1دمشق :دار القلم1408 ،ها
[ ]21حتفااة الفقهاااء الساامرقندي ،حممااد باان أمحااد باان أبااي أمحااد ،أبااو بكاار عااالء
الدين(ت540ها) ،دار ط ،2بريوت :الكتب العلمية1414 ،ها
[ ]22حتفة احملتااج ومعاه حاشاية الشارواني وابان قاتام العباادي ابان حجار اويتماي،
أمحد بن حممد بن علي(ت974ها) د ط ،بريوت :دار صادر ،د ت
[ ]23التحقياااق يف أحادياااو اخلاااالف ابااان اجلاااوزي ،أبااو الفااارج عباااد الااارمحن بااان
علااي(ت597هااا) ،حتقيااق :مسااعد عبااد احلميااد السااعدني ،ط ،1بااريوت :دار
الكتب العلمية1415 ،ها

[ ]24تااذكرة احلفاااظ الااذهيب ،أبااو عبااد اهلل حممااد باان أمحااد باان عثمااان باان قايْماااز،
بريوت :دار الكتب العلمية ،د ت
[ ]25اجلامع ألحكام القرآن القرطيب ،أبو عباد اهلل حمماد بان أمحاد بان أباي بكار بان
فااارح األنصااااري اخلزرجاااي مشاااس الااادين(ت671هاااا) د ط،القااااهرة :دار
الشعب ،د ت
[ ]26جامع البيان عن تأويل آي القرآن الطربي ،حممد بن جرير(ت310هاا) ،د ط،
بريوت :دار الفكر1405 ،ها

أمحد ب محود املتلف

280

[ ]27تكملااة البحاار الرائااق مطبااوع مااع البحاار الرائااق الباان ياايم القااادري ،حممااد باان
حسني الطوري(ت1128ها) ،بريوت :دار الكتب العلمية ،د ت
[ ]28تكملة فتح القادير قاضاي زادة ،أمحاد بان قاودر(ت988هاا)،مطبوع ماع فاتح
القدير البن اومام ،ط ،1بوالق مصر :املطبعة الكربى األمريية1315 ،ها
[ ]29تكملة جمموع النووي الثانية املطيعي ،حممد ،د ط ،بريوت :دار الفكر ،د ت
[ ]30تلخيص احلبري ،ابان حجار العساقالني ،أمحاد بان علاي(ت852هاا) ،حتقياق:
السيد عبد اهلل هاشم اليماني املدني،د ط ،املدينة املنورة1384 ،ها
[ ]31الااتلقني يف الفقااه املااالكي البغدادي،عبااد الوهاااب باان علااي باان نصاار الااثعليب
البغدادي املالكي(ت422ها) ،د ط ،املغرب :طبع وزارة الشاؤون اإلتاالمية،
دت
[ ]32التنبيه يف الفقه الشافعي الشريازي ،أبو إتحاق ،إبراهيم بن علي(ت476هاا)،
د ط ،بريوت :عامل الكتب1403 ،ها
[ ]33تنقاايح حتقيااق أحاديااو التعليااق اباان عبااد اوااادي ،مشااس الاادين حممااد باان
أمحااد(ت744هااا) ،حتقيااق :ألماان صاااحل شااعبان ط ،1بااريوت :دار الكتااب
العلمية1998 ،م
[ ]34تنقااايح التحقياااق يف أحادياااو التعلياااق ،الاااذهيب ،مشاااس الااادين حمماااد بااان
أمحااد(ت748هااا) ،حتقيااق :مصااطفى أبااو الغاايط ،عبااد احلااي عجيااب د ط،
الرياض :دار الوطن1421 ،ها
[ ]35تهاااذيب األمسااااء واللغاااات الناااووي ،أباااو زكرياااا حمياااي الااادين حيياااى بااان
شرف(ت676ها) د ط ،بريوت :دار الكتب العلمية ،د ت
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[ ]36تهااذيب التهااذيب اباان حجاار العسااقالني ،أمحااد باان علااي(ت852هااا) ط،1
بريوت :دار الفكر1404 ،ها
[ ]37تهااااذيب تاااانن أبااااي داود اباااان القاااايم ،حممااااد باااان أبااااي بكاااار الزرعااااي
الدمشقي(ت751ها) دار ط ،2بريوت :الكتب العلمية1415 ،ها
[ ]38تهااذيب اللغااة األزهااري اوااروي ،أبااو منصااور حممااد باان أمحااد(ت370هااا)
حتقيق :حممد عوض ط ،1بريوت :دار إحياء الرتاث
[ ]39العربي 2001 ،م
[ ]40التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي البغوي ،احلسني بن مسعود(ت516ها) ،ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية1418 ،ها
[ ]41جامع األمهات ابن احلاجب،مجال الدين بن عمر املالكي(ت646ها)،حتقيق:
أبو عبد الرمحن األخضر األخضاري ط ،1دمشاق :اليماماة للطباعاة والنشار،
1419ها
[ ]42جااااواهر اإلكلياااال شاااارح خمتصاااار خلياااال األزهااااري ،صاااااحل عبااااد السااااميع
اآلبي(ت1135ها) ،د ط ،بريوت :دار الفكر1415 ،ها
[ ]43اجلاوهرة الانرية علااى خمتصار القادوري احلااداد ،أباو بكار باان علاي(ت800هااا)
د ط ،باكستان :مكتبة حقانية ،د ت
[ ]44احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشاافعي (شارح خمتصار املزناي) املااوردي،
أبو احلسن علاي بان حمماد بان حمماد بان حبياب البصاري البغادادي(ت450هاا)
حتقيق :الشايخ علاي معاوض ،الشايخ عاادل عباد املوجاود ط ،1باريوت :دار
الكتب العلمية1414 ،ها
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[ ]45حاشية أمحد الشليب على تبيني احلقائق الشليب ،أمحد(ت1021هاا) مطباوع
مااع تباايني احلقااائق للزيلعااي تصااوير املكتبااة اإلمداديااة ،د ط ،باكسااتان :املكتبااة
اإلمدادية عن طبعة بوالق مبصر1315 ،ها

[ ]46حاشية تليمان البجريمي على شرح اخلطيب الشربي اإلقناع يف حل ألفااظ أباي
شجاع البُجريمي ،تليمان بن حممد
[ ]47بن عمر املصري الشافعي(ت1221ها) د ط ،بريوت :دار املعرفة1398 ،ها
[ ]48حاشية اجلمل على شرح منه الطالب اجلمال ،تاليمان بان عمار بان منصاور
العجيلي(ت1204ها) ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية ،بريوت1417 ،ها
[ ]49حاشية الدتوقي على الشارح الكابري للادردير الدتاوقي  ،حمماد بان أمحاد بان
عرفة(ت1230ها) د ط ،بريوت :دار الفكر ،د ت

[ ]50حاشية عبد الرمحن بن قاتم احلنبلاي علاى الاروض املرباع للبهاوتي العاصامي
النجدي،عبدالرمحن بن قاتم ط،3د ن 1405 ،ها
[ ]51حاشاااية ابااان عابااادين ( رد احملتاااار علاااى الااادر املختاااار ) ابااان عابااادين ،حمماااد
أمني(ت1252ها) د ط ،بريوت :دار الفكر1421 ،ها
[ ]52حاشااااية علااااى العاااادوي علااااى شاااارح خمتصاااار خلياااال للخرشااااي العاااادوي،
علااي(ت1189هااا) ،مطبااوع بهااامش شاارح خمتصاار خلياال للخرشااي د ط،
القاهرة :دار الكتاب اإلتالمي ،د ت

[ ]53حواشااي عبااد احلميااد الشاارواني واباان قاتاام العبااادي علااى حتفااة احملتاااج لشاارح
املنهاااج اباان حجاار اويتمااي ،أمحااد باان حممااد باان علااي(ت974هااا) د ط،
بريوت :دار صادر ،د ت
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[ ]54خالصة البادر املانري ابان امللقان ،عمار بان علاي(ت804هاا) ،حتقياق :محادي
السلفي ط،1الرياض :مكتبة الرشد1410 ،ها
[ ]55الدراياااة يف ختاااري أحاديااااو اوداياااة اباااان حجااار العسااااقالني ،أمحاااد باااان
علي(ت852ها) حتقيق :السيد عبد اهلل هاشام اليمااني املادني د ط ،باريوت:
دار املعرفة ،د ت
[ ]56الااادر النقاااي يف شااارح ألفااااظ اخلرقاااي ابااان املاااربد ،يوتاااف بااان حسااان بااان
عبداوادي(ت909ها) ،ط ،1جدة :دار اجملتمع1411 ،ها
[ ]57الذخرية القرايف ،أمحد بن إدريس(ت684ها) ،حتقياق :حمماد باو خبازة ط،1
بريوت :دار الغرب اإلتالمي1994 ،م
[ ]58ذيااال طبقاااات احلنابلاااة ابااان رجاااب احلنبلاااي ،أباااو الفااارج عباااد الااارمحن بااان
أمحد(ت795ها) ،د ط ،بريوت :دار املعرفة ،د ت
[ ]59روضااة الطااالبني وعماادة املفااتني النااووي ،أبااو زكريااا حميااي الاادين حييااى باان
شرف(ت676ها) حتقيق :عادل عبد املوجاود وعلاي معاوض د ط ،باريوت:
دار الكتب العلمية ،د ت
[ ]60الروض املربع شرح زاد املستقنع البهوتي ،منصور بان ياونس بان صاالح الادين
بن حسني بن إدريس(1051ها) ط ،2الرياض :دار املؤيد1418 ،ها
[ ]61زاد املسااري اباان اجلااوزي ،عبااد الاارمحن باان علااي باان حممااد(ت597هااا) ط،3
بريوت :املكتب اإلتالمي 1404 ،ها
[ ]62تنن البيهقي الكربى البيهقاي ،أمحاد بان احلساني(ت458هاا) ،حتقياق :حمماد
عبد القادر عطا د ط ،مكة املكرمة :مكتبة دار الباز1414 ،ها
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[ ]63تانن الرتمااذي الرتماذي ،حممااد بان عيسااى(ت297هاا) ،حتقيااق :أمحاد حممااد
شاكر وآخرون د ط ،بريوت :دار إحياء الرتاث ،د ت

[ ]64تنن الدارقط

الدراقط  ،علي بن عمر(ت385ها) ،حتقيق :السيد عباد اهلل

هاشم لماني املدني د ط ،بريوت :دار املعرفة1386 ،ها
[ ]65تنن الدارمي الدارمي ،عباد اهلل بان عباد الارمحن(ت255هاا) ،حتقياق :فاؤاد
زمرلي،خالد السبع ط ،1بريوت :دار الكتاب العربي1407 ،ها
[ ]66السنن الصغرى البيهقي ،أمحد بن احلسني(ت458ها) ،حتقيق:د حمماد ضاياء
الرمحن األعظمي ط ،1املدينة املنورة :مكتبة الدار1410 ،ها
[ ]67تاانن النساااائي الكاااربى النسااائي ،أمحاااد بااان شااعيب(ت303هاااا) ،حتقياااق:
د عباادالغفار البنااداري ،تاايد كسااروي ،ط ،1بااريوت :دار الكتااب العلميااة،
1411ها
[ ]68تاانن النسااائي (اجملتبااى) النسااائي ،أمحااد باان شااعيب(ت303هااا) ،حتقيااق:
عبدالفتاح أبو غدة ط ،2حلب :مكتبة املطبوعات1406 ،ها
[ ]69تاانن اباان ماجااه اباان ماجااه ،حممااد باان يزيااد(ت273هااا) ،حتقيااق :حممااد فااؤاد
عبدالباقي د ط ،بريوت :دار الفكر ،د ت
[ ]70تري أعالم النبالء الذهيب ،حممد بن أمحد الذهيب(ت748ها) حتقيق :شاعيب
األرنااااؤوط ،حمماااد نعااايم العرقسوتاااي ط ،9باااريوت :مؤتساااة الرتاااالة،
1413ها
[ ]71شاارح حاادود اباان عرفااة الرصاااع :حممااد باان قاتاام األنصاااري ،أبااو عبااد اهلل
التونسي املاالكي(ت894هاا) ،حتقياق :حمماد أباو األجفاان ،الطااهر املعماوري
د ط ،بريوت :دار الغرب اإلتالمي1993 ،م
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[ ]72شرح اخلرشي على خمتصر خليل اخلرشي ،حممد بن عبد اهلل املالكي أبو عباداهلل
(ت1101ها) د ط ،القاهرة :دار الكتاب اإلتالمي ،د ت
[ ]73شااااارح الزركشاااااي ملختصااااار اخلرقاااااي الزركشاااااي ،حمماااااد بااااان عباااااد اهلل
احلنبلي(ت772ها) حتقياق :د عباد اهلل اجلاربين د ط ،الريااض :طباع شاركة
العبيكان ،د ت
[ ]74شرح صحيح مسلم النووي ،أبو زكريا حميي الدين حييى بن شرف(ت676هاا)
ط ،2بريوت :دار إحياء الرتاث1392 ،ها
[ ]75شرح عمدة الفقه اجلربين ،عبداهلل ط ،6الرياض :مكتبة الرشد1431 ،ه
[ ]76الشرح املمتاع علاى زاد املساتقنع ابان عثايمني ،حمماد بان صااحل(ت1421هاا)،
ط ،2الدمام :دار ابن اجلوزي1432 ،ه
[ ]77شااارح منتهاااى اإلرادات البهاااوتي ،منصاااور بااان ياااونس(ت1051هاااا) د ط،
بريوت :دار الفكر ،د ت
[ ]78الصحاح اجلوهري ،إمساعيل بن محاد(ت393ها) ،حتقيق :أمحد عبدالغفور
عطار ،ط ،3بريوت :دار العلم للماليني1404 ،ها
[ ]79صحيح مسلم القشريي النيسابوري ،مسلم بان احلجااج(ت261هاا) ،حتقياق:
حممد فؤاد عبد الباقي د ط ،بريوت :دار إحياء الرتاث ،د ت
[ ]80صكوك اإلجارة مرية ،حامد حسن ط ،1الرياض :دار امليمان1429 ،ه
[ ]81طبقات احلنابلة أبو يعلى ،أباو احلساني حمماد بان القاضاى حمماد بان احلساني بان
الفراء(ت526ها) د ط ،بريوت :دار املعرفة ،د ت
[ ]82طبقااات اباان تااعد ( الطبقااات الكااربى ) اباان تااعد ،حممااد باان تااعد البصااري
الزهري(ت230ها) د ط ،بريوت :دار صادر ،د ت
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[ ]83طبقات الشافعية الكربى السبكي ،عبد الوهاب بن علاي(ت771هاا) ،حتقياق:
د حممود الطناحي،د عبد الفتاح احللو ط ،2مصر :دار هجر1413 ،ها
[ ]84طبقات املدلسني ابن حجر العسقالني ،أبو الفضل أمحد بن علي (ت852هاا)
حتقيق :عاصم القريوتي د ط ،عمان :مكتبة املنار ،د ت
[ ]85العدة شرح العمدة بهاء الدين املقدتي ،عبد الرمحن بن إبراهيم (ت624ها)،
أبو حممد ،حتقيق :د عبداهلل الرتكي ط ،2دمشق :الرتالة العاملية1431 ،ها
[ ]86العزيااااز شاااارح الااااوجيز (املعااااروف بالشاااارح الكاااابري) الرافعااااي ،حممااااد باااان
عباادالكريم(ت623هااا) ،حتقيااق :علااي معااوض ،عااادل عبااد املوجااود ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية1417 ،ها
[ ]87عقد اجلاواهر الثميناة يف ماذهب عاامل املديناة ابان شااس ،الساعدي ،أباو حمماد
جالل الدين عباد اهلل بان يام بان شااس اجلاذامي املاالكي(ت616هاا) حتقياق:
د محيد بن حممد حلمر ط ،1بريوت :دار الغرب اإلتالمي1423 ،هاا
[ ]88العقود الدرية من مناقب شيخ اإلتاالم ابان تيمياة ابان عباد اواادي ،حمماد بان
أمحد(ت744ها) د ط ،مصر :مطبعة املدني ،د ت
[ ]89العقااود املاليااة املركبااة العمرانااي ،عبااداهلل ،ط ،2الرياااض :دار كنااوز إشاابيليا،
1431ها
[ ]90عقااد اإلجااارة املنتهااي بالتمليااك الشااثري ،تااعد ،ط ،2الرياااض :دار كنااوز
إشبيليا1430 ،ها
[ ]91العناية على اوداية البابرتي ،أكمل الدين حممد بن حممود(ت786هاا) ،مطباوع
بهامش فتح القدير البن اومام ط ،1باوالق مصار :املطبعاة الكاربى األمريياة،
1315ها
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[ ]92غريب احلديو ابن قتيباة الادينوري ،عباد اهلل بان مسالم(ت276هاا) ،حتقياق:
د عبد اهلل اجلبوري ط ،1بغداد :مطبعة العاني ،بغداد1397 ،ها
[ ]93الفتاااوى اونديااة الشاايخ نظااام الاادين ومجاعااة ماان علماااء اونااد مجع ا بااأمر
السلطان حممد أورنك زياب عااملكري(ت1111هاا) د ط ،باريوت :دار الفكار،
1411ها
[ ]94فااتح القاادير علااى اودايااة اباان اومااام ،كمااال الاادين حممااد باان عبااد الواحااد
احلنفي(861ها) ط ،1بوالق مصر :املطبعة الكربى األمريية1315 ،ها
[ ]95الفااروع اباان مفلااح ،مشااس الاادين أبااو عبااد اهلل حممااد(ت763هااا) ،د ط،
القاهرة :مكتبة ابن تيمية ،د ت
[ ]96القاموس احمليط الفريوز آبادي ،جمد الدين حممد بان يعقاوب(ت817هاا) ط،2
بريوت :مؤتسة الرتالة1407 ،ها
[ ]97قااوانني األحكااام الشاارعية اباان جاازي ،حممااد باان أمحااد الكلاايب(ت741هااا)،
ط ،1بريوت :دار الكتاب العربي1404 ،ها
[ ]98الكايف يف فقه أهل املدينة ابن عبد الرب ،أبو عمر يوتف بن عبد اهلل بن عبد الرب
النمري(ت463ها) ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1407 ،ها
[ ]99الكايف ابن قدامة ،موفق الدين عبد اهلل بن أمحد احلنبلي(ت620هاا) حتقياق:
د عبد اهلل الرتكي ط ،1القاهرة :دار هجر للطباعة ،القاهرة1418 ،ها
[ ]100كفايااة األخيااار يف حاال غايااة االختصااار احلص ا  ،تقااي الاادين أبااي بكاار باان
حممااد(ت829هااا) د ط ،القاااهرة :دار إحياااء الكتااب العربيااة عيسااى البااابي
احلليب وشركاه ،د ت
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[ ]101لسااان العاارب اباان منظااور ،حممااد باان مكاارم باان علااي أبااو الفضاال مجااال
الدين(ت711ها) ط ،2بريوت :دار إحياء الرتاث العربي1417 ،ها
[ ]102املباادع يف شاارح املقنااع اباان مفلااح ،أبااو إتااحاق برهااان الاادين إبااراهيم باان
حممد(ت884ها) ،د ط ،بريوت :املكتب اإلتالمي ،د ت
[ ]103املبسوط الشيباني ،حممد بن احلسن الشيباني(ت189ها) تصحيح :أبي الوفااء
األفغاني ط ،1بريوت :عامل الكتب1410 ،ها
[ ]104املبسوط السرخساي مشاس الادين أباو بكار حمماد بان أباي تاهل(ت483هاا)
د ط ،بريوت :دار املعرفة1409 ،ها
[ ]105جملة جممع الفقه اإلتالمي جبدة العدد اخلامس ،والثاني عشر ،والثالو عشر
[ ]106جممع األنهر يف شارح ملتقاى األحبار شايخي زاده ،عباد الارمحن بان حمماد بان
تليمان الكيبولي(ت956ها) د ط ،بريوت :دار إحياء الرتاث العربي ،د ت
[ ]107اجملموع شرح املهذب النووي ،حياي بان شارف(ت676هاا) ،د ط ،باريوت:
دار الفكر ،د ت
[ ]108جممع الزوائد اويثماي ،علاي بان أباي بكار(ت807هاا) ،د ط ،القااهرة :دار
الريان للرتاث1407 ،ها
[ ]109جمموع الفتاوى ابن تيمياة ،تقاي الادين أباو العبااس أمحاد بان عباد احللايم بان
تيمية احلراني(ت728ها) مجع وترتيب:
[ ]110عبدالرمحن بن قاتم وابنه حمماد د ط ،املديناة املناورة :طباعاة جمماع امللاك
فهد لطباعة املصحف الشريف1416 ،ها
[ ]111احملكاام واحملاايط األعظاام اباان تاايده علااي باان إمساعياال املرتااي(ت458هااا)،
حتقيق :عبداحلميد هنداوي ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1421 ،ها
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[ ]112خمتصر الطحاوي الطحاوي ،أبو جعفر أمحد(ت321ها)  ،حتقياق :أباو الوفاا
األفغاني ط ،1بريوت :دار إحياء العلوم1406 ،ها
[ ]113املااااااادخل إىل ماااااااذهب اإلماااااااام أمحاااااااد ابااااااان بااااااادران ،عبااااااادالقادر
الدمشااقي(ت1346هااا) حتقيااق :د عبااد اهلل الرتكااي ط ،3بااريوت :مؤتسااة
الرتالة1405 ،ها
[ ]114املدوناااة يف ماااذهب مالاااك تاااحنون عااان ابااان القاتااام(ت240هاااا) ضااابطه
وصححه :أمحد عبد السالم ط ،1بريوت :دار الكتب العلمياة ،نشار مكتباة
دار الباز ،مكة املكرمة1415 ،ها
[ ]115املراتاايل أبااو داود ،تااليمان باان األش اعو السجسااتاني(ت275هااا) حتقيااق:
شعيب األرناؤوط ط ،1بريوت :مؤتسة الرتالة1408 ،ها
[ ]116املستدرك على الصحيحني احلااكم ،حمماد بان عباد اهلل(ت405هاا)  ،حتقياق:
مصطفى عبد القادر عطاء ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1411 ،ها
[ ]117مسااند اإلمااام أمحااد باان حنباال(ت240هااا) د ط ،القاااهرة :مؤتسااة قرطبااة،
دت
[ ]118مسند الشافعي الشافعي ،حمماد بان إدرياس(ت204هاا) ،د ط ،باريوت :دار
الكتب العلمية ،د ت
[ ]119املصااااباح املناااارب يف غريااااب الشاااارح الكاااابري الرافعااااي ،أمحااااد باااان حممااااد
الفيومي(ت770ها) ،د ط ،بريوت :دار القلم ،د ت
[ ]120املصنف الصنعاني ،عبد الزراق بن همام(ت211ها) ،حتقيق :حبيب الرمحن
األعظمي ط ،2بريوت :املكتب اإلتالمي1403 ،ها
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[ ]121املصنف ابن أبي شيبة ،أبو بكر عبد اهلل بن حمماد(ت235هاا) ،حتقياق :كماال
يوتف احلوت ط ،1الرياض :مكتبة الرشد1409 ،ها
[ ]122مطالاااااب أولاااااي النهاااااى شااااارح غاياااااة املنتهاااااى الرحيبااااااني ،مصاااااطفى
السيوطي(ت1243هاا) ،ط ،2باريوت :املكتاب اإلتاالمي ،طباع علاى نفقاة
الشيخ علي بن عبد اهلل آل ثاني1415 ،ها
[ ]123املطلاع علاى أباواب املقناع البعلاي احلنبلااي ،حمماد بان أباي الفاتح(ت709هااا)
د ط ،بريوت :املكتب اإلتالمي1401 ،ها
[ ]124معرفااة الساانن واآلثااار البيهقااي ،أمحااد باان احلسااني(ت458هااا) ،حتقيااق:
تيد كسروي د ط ،بريوت :دار الكتب العلمية ،د ت
[ ]125املعجم األوتط الطرباني ،تليمان بن أمحد(ت360هاا) ،حتقياق :طاارق بان
عوض اهلل عبد احملسن احلسي

د ط ،القاهرة :دار احلرمني1415 ،ها

[ ]126املعجاام الكاابري الطربانااي ،تااليمان باان أمحااد(ت360هااا) ،حتقيااق :محاادي
السلفي ط ،2املوصل :مكتبة الزهراء1404 ،ها
[ ]127معجاام مقاااييس اللغااة اباان فااارس ،أمحااد باان فااارس باان زكريااا(ت395هااا)
حتقيق :عبد السالم هارون د ط ،بريوت :دار اجليل ،د ت
[ ]128املعونة على مذهب عامل املدينة الثعليب ،أبو حمماد عباد الوهااب بان علاي بان
نصر البغادادي املاالكي(ت422هاا) ،حتقياق :محايش عباد احلاق د ط ،مكاة
املكرمة :مكتبة نزار مصطفى الباز ،د ت
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[ ]129املغرب يف ترتيب املعرب اخلوارزمي ،ناصر بن عبد السايد بان علاى أباو الفاتح
برهان الدين املُط ِّر ِزىّ(ت610ها) د ط ،بريوت :دار الكتاب العربي ،د ت

[ ]130املغ

ابن قدامة ،أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحاد بان حمماد بان قداماة

اجلماعيلي املقدتي الدمشقي احلنبلي(ت682ها) حتقيق :الدكتور عباد اهلل بان
عبااد احملساان الرتكااي،د عبااد الفتاااح احللااو ،ط ،1القاااهرة :هجاار للطباعااة
والنشر1409 ،ها
[ ]131مغ احملتاج إىل معرفة معاني ألفاظ املنهاج الشربي اخلطيب ،مشاس الادين،
حممد بن أمحد الشافعي(ت977ها) ،د ط ،بريوت :دار الفكر ،د ت
[ ]132املقاادمات املمهاادات لبي اان مااا اقتضااته املدونااة ماان األحكااام اباان رشااد اجل اد،
أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد القرطيب(ت520ها) ( مطباوع ماع
املدونااة)،ط ،1بااريوت :دار الكتااب العلميااة ،نشاار مكتبااة دار الباااز ،مكااة
املكرمة1415 ،ها
[ ]133املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد ابن مفلح ،برهان الدين إباراهيم
بن حممد(ت884ها) ،ط ،1الرياض :مكتبة الرشد1410 ،ها
[ ]134املنتقااى شاارح موطااأ اإلمااام مالااك الباااجي ،تااليمان باان خلااف(ت494هااا)،
ط ،3مصر :مطبعة السعادة1403 ،هاا
[ ]135منح اجلليل شرح خمتصار خليال علايش ،حمماد(ت1299هاا) ط ،1باريوت:
دار الفكر1404 ،ها
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[ ]136املهذب يف فقاه اإلماام الشاافعي الشاريازي ،أباو إتاحاق إباراهيم بان علاي بان
يوتف(ت476ها) د ط ،بريوت :دار الفكر ،د ت
[ ]137مواهب اجلليل لشرخ خمتصر اخلليل الرُّعي  ،مشس الدين أباو عباد اهلل حمماد
بن حممد بن عباد الارمحن الطرابلساي املغرباي(ت954هاا) ط ،3باريوت :دار
الفكر1412 ،ه
[ ]138موطااأ مالااك باان أنااس األصاابحي املاادني ،مالااك باان أنااس باان مالااك باان
عااامر(ت179هااا) حتقيااق :حممااد فااؤاد عبااد الباااقي د ط ،مصاار :دار إحياااء
الرتاث ،د ت
[ ]139النتف يف الفتاوى السُّغدي ،أبو احلسن علي بن احلسني بان حمماد(ت461هاا)
حتقيق :أ صالح الدين النااهي ط ،2عماان :دار الفرقاان ،باريوت :مؤتساة
الرتالة1404 ،ها1984 ،م
[ ]140نصب الراية الزيلعي ،عبد اهلل بن يوتف(ت762ها) ،حتقياق :حمماد يوتاف
البنوري ،د ط ،مصر :دار احلديو1357 ،ها
[ ]141الااانظم املساااتعذب يف تفسااااري غرياااب ألفااااظ املهااااذب الاااركيب ،بطاااال باااان
أمحاااد(ت633هاااا) ،حتقياااق :الااادكتور مصاااطفى عباااد احلفاااي د ط ،مكاااة
املكرمة :املكتبة التجارية1408 ،ها
[ ]142النهاياااة يف غرياااب األثااار ابااان األثاااري ،أباااو الساااعادات املباااارك بااان حمماااد
اجلزري(ت606ها) ،حتقيق :طاهر الزاوي ،حممود الطناحي ،د ط ،بريوت:
املكتبة العلمية1399 ،ها
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[ ]143نهايااة احملتاااج إىل شاارح املنهاااج الرملااي ،مشااس الاادين حممااد باان أبااي العباااس
أمحد بن محزة شهاب الادين(ت1004هاا) ط ،3باريوت :دار إحيااء الارتاث
العربي1413 ،ها
[ ]144نهاية املطلب يف دراية املذهب اجلاوي  ،عباد امللاك بان عباد اهلل(ت478هاا)،
حتقيق :الدكتور عبد العظيم الديب ط ،1جدة :دار املنهاج1428 ،ها
[ ]145النوادر والزيادات على ما يف املدوناة مان غريهاا مان األمهاات القرياوناي ،ابان
أبي زياد أباو حمماد عباد اهلل بان عباد الارمحن حتقياق :الادكتور حمماد حجاي
ط ،1بريوت :دار الغرب اإلتالمي1999 ،م
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The leasing of ornaments and it’s adjudications
Dr. Ahmad bin homod Al-Mokhallafi
An assistant professor, Hail university
The college of education, Islamic culture department
Abstract. The topic of this research is leasing ornaments, and It’s adjudications.
It aims to clarify the Islamic ruling in the leasing of ornaments of gold and silver. It clarifies too the
adjudications which relates to rented ornaments.The scientific methods, which I follow in this research is:
inductive descriptive approach, and deductive analysis approach, where I will extrapolate the opinions
and the proofs of scientists, then presenting it, and the balancing among them, for knowing the correct
opinion.The research contains: preface, and it includes: identifying the ornaments.The first theme is
about: the opinion in leasing the ornaments. The second topic is about: adjudications relates to the rented
ornaments.The highlights results is:-leasing the ornaments of gold and silver is permissible in return of
wage of the same kind, or another kind. the ornaments is deposit, so, the tenant doesn’t guarantee it, if he
didn’t neglect it.the tenant has the right to rent the ornaments, Unless the owner stipulated not to rent
them.If the lease expired, then the tenant must pay the money, even if he didn’t achieve benefits.taking a
mortgage in return of rented ornaments is unallowable. The closed-end leasing in ornaments is
unallowable, if it was in return of the same kindor money. Finally, the almsgiving must be paid for the
rented ornaments.
Key words: Leasing, ornaments, gold, silver, judgment.

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)11العدد ( ،)1ص ص ( 351-295حمرم 1439هـ/سبتمرب 2017م)

موت أحد املتالعنني بعد وجوب اللعان وقبل متامه ،وأثر ذلك يف أحكامه
د .رحاب مصطفي كامل السيد

أستاذ الفقه املاسادد بقاسم احلقوق بكلية العلوم اإلدارية واإلناسانية
كليات القصيم األهلية  -بريدة – القصيم  -اململكة العربية الاسعودية
ملخص البحث .يتناول هذا البحث إشكالية معينة هي موت أحد الزوجني يف الفـةة بـني وجـول اللعـاي دلي مـا،
وقبل انت ائ ما من إمتامه ،وتكوي هذه الفةة من وقت قيام سبب اللعـاي ،وقبـل البـدي يـه أ ـو ،أو بعـد البـدي يـه
وقبــل اتنت ــاي منــه ،وانت جــت يف هــذا البحــث املــن ئ اتســتقرائي التحليلــي ،مــن ــول تتبعــي للنصــوص وا راي،
وحتليل ا واستنباط األحكـام من ـا ،وقـد تو ـلت مـن ـول هـذا البحـث إث أي كنـآا مـن انر اللعـاي ت تتحقـ إذا
حدث املوت يف هذه الفةة ،وأنه حر ا دلى ددم ا توط األناسـال ،كـاي مـن حـ وراـة الـزوا إابـات نفـي ناسـب
الولد دنه ،كما أنه حفاظا دلى ح الزوجة وورات ـا يف الـد اع دـن دفت ـا ،وكرامت ـا كـاي تبـد مـن القـول د ـائ م
ح م البة الزوا ابللعاي حىت بعد موهتا دوي طلب ذلك.
كلمات مفتاحية  :اللعاي – نفي الناسب – القذف – املوت.
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مقدمة
بسم اهلل ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد .
هذا البحث هو أحد البحوث يف الفقه اإلسالمي ،وأي شرف ينال الباحث إذا
تطرق ألي شيء خيص الشريعة اإلسالمية وأحكامها .
ولقد اخرتت هذا املوضوع – أوالً  -ألنين طاملا جذبتين األحكام اليت يتفرد
بها الفقه اإلسالمي ،ومنها حكم اللعان .
وألنين – ثانياً  -أرى أن اللعان من بني األحكام اليت تبدو فيها – وبقوة –
عظمة هذا الدين وعدالته ،فكان مستحقاً أن يبهر كل من يف األرض آمنوا به اعرتافًا
بعظمته أم مل يؤمنوا به تكربًا وجترباً .
وألنين – ثالثاً – قد استوقفين هذا األمر احملتوم – وهو املوت – إذا حدث يف
هذه الفرتة سواء بعد القذف وقبل بدء اللعان أم بعد بدء اللعان وقبل متامه ،ماذا حيدث
يف األمر وماذا قد يتغري من أحكام ؟ .
ولكل ذلك آثرت حبث هذا املوضوع بقدر ما شغل ذهين ،فلهثت وراءه ،وما
وجدت إال كتابات متفرقة للعلماء بني أبواب اللعان وأبواب القذف يف كتب الفقه،
فقررت أن أمجع ما وجدته من ذلك ألنظمها حتت عنوان واحد (هو ما وضعته
لبحثي) مضيفة وجهة نظري املتواضعة .
مشكلة البحث
يتناول هذا البحث إشكالية معينة هي موت أحد الزوجني يف الفرتة بني وجوب
اللعان عليهما ،وقبل انتهائهما من إمتامه ،وتتمثل هذه الفرتة يف مرحلتني ،أوهلما :
من وقت قيام سبب اللعان ،وقبل البدء فيه أصالً ،وثانيهما  :بعد البدء فيه وقبل
االنتهاء منه.
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اهلدف من البحث
بيان احلكم الشرعي يف حالة وفاة أحد املتالعنني قبل متام اللعان ،وبيان مدى
تأثري ذلك على األحكام املتعلقة به من إرث ،وغريه .

حدود البحث
وضع فرضيات قد حتدث على أرض الواقع ،وهي  :موت أحد الزوجني بعد
وجوب اللعان ،وقبل الشروع فيه ،أو موت أحدهما بعد البدء فيه ،وقبل االنتهاء
منه ،أو موت أحد املتالعنني بعد االنتهاء من اللعان وقبل تفريق القاضي ،أما حالة
االنتهاء من اللعان يف حياة الزوجني فتخرج من نطاق البحث ،فال إشكالية فيها.
ولقد سلكت يف هذا البحث املنهج البحثي التقليدي يف مواضيع الفقه اإلسالمي
وهو أنين قد اعتمدت على كتاب اهلل تعاىل ،وكذا كتب األحاديث الشريفة وأخرجت
األحاديث خترجياً سليماً من مصادرها األصلية ،وكذا أسندت أقوال الفقهاء من
املذاهب املختلفة إىل أصحابها اعتمادًا على كتبهم األصلية .
أما بالنسبة للدراسات السابقة ،فلم أعثر إال على ما ذكرته من اإلشارات
املتناثرة للفقهاء يف أبواب الفقه املختلفة ،وهي اليت اعتمدت عليها بشكل رئيس .
ولقد قمت بتقسيم البحث إىل متهيد ،وثالثة مباحث  ،تناولت يف التمهيد
مفهوم اللعان لغة واصطالحاً ثم بيان مشروعيته ،وحكمه ،واحلكمة من تشريعه،
ومقاصده ،وأسباب وجوبه ،وآثاره .
أما املبحث األول فخصص للحديث عن موت أحد الزوجني بعد وجوب
اللعان وقبل حدوثه ،وفيه مطلبان ،املطلب األول  :موت الزوج بعد وجوب اللعان،
وقبل الشروع فيه ،واملطلب الثاني  :موت الزوجة بعد حدوث القذف ،وقبل اللعان.
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وأما املبحث الثاني فكان للحديث عن موت أحد املتالعنني بعد البدء يف
اللعان ،ومت تقسيمه إىل مطلبني ،املطلب األول  :موت أحد الزوجني بعد لعان الزوج
وقبل متام لعان الزوجة ،واملطلب الثاني  :موت أحد املتالعنني بعد متام اللعان وقبل
تفريق القاضي .
وجاء املبحث الثالث حول موقف قوانني األحوال الشخصية من تناول فرضية
موت أحد املتالعنني بعد وجوب اللعان ،وقبل متامه .
وأعقب ذلك خامتة بينت فيها أبرز النتائج اليت توصلت إليها من خالل
البحث ،وأهم التوصيات اليت أوصي بها من خالله ،ثم ذيلت ذلك كله بفهرس
للمصادر واملراجع .
واهلل أسأل أن تكون هذه الدراسة خالصة لوجهه الكريم .
ال و آخراً ،ظاهراً وباطناً  .وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله
وله احلمد أو ً
وصحبه .
التمهيد :ماهية اللعان وأسباب وجوبه وآاثره
سأحتدث يف التمهيد عن ماهية اللعان ،حكمه ،ومشروعيته ،واحلكمة من
تشريعه ،وأسباب وجوبه وآثاره .
أوالً  :ماهية اللعان

ويف هذه املسألة سيتم تناول  :مفهوم اللعان لغة واصطالحًا .
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اللعان لغة:
مشتق من اللعن؛ ألن كل واحد من الزوجني يلعن نفسه يف اخلامسة إن كان
كاذباً ،وقال القاضي  :مسي كذلك؛ ألن الزوجني ال ينفكان من أن يكون أحدهما
كاذبًا فتحصل اللعنة عليه ،وهي الطرد واإلبعاد (.)1
اللعان اصطالحاً :

عرف بعدة تعريفات ،فهو عند احلنفية ( : )2شهادات مؤكدات باألميان ،مقرونة

مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة ،قائمة مقام حد القذف يف
حق الزوج ،ومقام حد الزنا يف حق الزوجة ،وقريب من ذلك تعريف احلنابلة (. )3
أما املالكية

()4

فعرفوه بأنه  :حلف الزوج على زنا زوجته ،أو نفي محلها

الالزم له ،وحلفها على تكذيبه ،ولدى الشافعية ( )5هو كلمات معلومة جعلت حجة
للمضطر إىل قذف من لطخ فراشه وأحلق العار به أو إىل نفي ولد .
ويتبني من تعريف اللعان لدى الفقهاء ،أنهم اختلفوا يف كونه شهادة أم ميني،
فلدى احلنفية هو شهادات مؤكدات باألميان ،بينما هو لدى املالكية ،والشافعية أميان

( )1املغين ،تبن قدامة املقدسي .47 / 8
( )2كنز الدقائ  ،للناسفي (.)301 / 1
( )3و لدى احلنابلة  :ش ادات مؤكدات أبمياي من اجلانبني ـ الزوا والزوجة ـ مقرونة بلعن من الزوا وغضب من
الزوجة ،وهذه الش ادات دددها أربعة واخلاماسة من الزوا أي لعنة هللا دليه ،أو من الزوجة أي غضب هللا
دلي ا ،مث نفرق بين ما تفريقا مؤبدا ،و حتل له بعد ذلك.الشرح املمتع دلى زاد املاستقنع ،تبن دنيمني
(.)284 / 13
( )4الشامل يف قه اإلمام مالك ،للدمآي الدمياطي (. )457/1
( )5مغين احملتاا إث معر ة ألفاظ املن اا ،للخ يب الشربيين ()52 / 5
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مؤكدات بالشهادات ( )6فهم يذهبون إىل أنه لو كان شهادة ما جاز أن يشهد أحد لنفسه
ولكانت املرأة على النصف من شهادة الرجل وال كان على شاهد ميني وملا جاز التعان
الفاسقني؛ ألن شهادتهما ال جتوز( )7أما اإلمام أمحد ففيه الروايتان أظهرهما ،أنه
ميني(.)8
وترتب على هذه التفرقة يف ماهية اللعان بني األحناف واجلمهور أن األحناف
ذهبوا إىل أن كل من ليس بأهل للشهادة ال يصح لعانه ،فيما رأى اجلمهور أن كل من
ح لعانه (.)9
صح طالقه ص ّ
اثنياً  :حكم اللعان :

اللعان ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع ،جاء يف بداية اجملتهد "ملا كان الفراش

موجباً للحوق النسب ،كان بالناس ضرورة إىل طريق ينفونه به إذا حتققوا فساده،
( )6املقدمات املم دات ،تبن رشد ( )633 / 1حتفة الفق اي ،للاسمرقندي ( ،)217 / 2احلاوي الكبآ،
للمواردي ()4 / 11
( )7احلاوي الكبآ ،للمواردي ()41 / 11
( )8الروض املربع شرح زاد املاستقنع ،للب ويت ( ،)59 / 1ا توف األئمة العلماي ،للشيباين (.)192 / 2
( )9يشةط لدى احلنفية أي يكوي كل من الزوجني ماسلما ابلغا داقو غآ حمدود يف قذف ،وبشرط أي تكوي
الزوجة دفيفة ،املعيار لدي م هو الش ادة ،اتاساقا مع كوي اللعاي دندهم ش ادات ،إي قد الزوا أحد
شروط ا كأي كاي حمدودا من قبل يف قذف أو كاي دبدا حد؛ ألي املانع من جانبه هو ،وإي قدته هي
كأي كانت ذمية أو غآ دفيفة و حد وت لعاي؛ ألي املانع من جانب ا هي ،أما مج ور الفق اي آوي أي
العدلني والفاسقني،
كل من ح ميينه ح لعانه ،يجري اللعاي بني احلرين والعبدين واملاسلمني والذميني ،و ن
ألي ا ية يف الذين يرموي أزواج م دامة ،وت مربر للتخصيص ،كما أي اللعاي شرع لد ع العار دن الزوا،
وهو حيتاا إليه أي زوا سواي الفاس أو العدل ،الصحيح أو األ رس؛ وألنه شرع لد ع العار دنه ،م
يروي إمكانية إقامته بناي دلى طلب الزوا له حىت إذا دفت هي؛ ألنه ليس هلا أي ترضى بولد ليس منه
نيابة دنه .رد احملتار دلى الدر املختار ،تبن دابدين( ،)486 / 3احلاوي الكبآ ،للمواردي (،13 / 11
 ،)41 ،24والكايف ،تبن قدامة ( ،)179 / 3واحمللى ،تبن حزم (.)331 / 9
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وتلك الطريق هي اللعان ،فاللعان حكم ثابت بالكتاب ،والسنة ،والقياس،
واإلمجاع ،إذ ال خالف يف ذلك أعلمه ،فهذا هو القول يف إثبات حكمه" (. )10
واللعان جائز إذا حتقق الزوج من زنا زوجته ،كأن رآها تزني ،أو أقرت هي،
ووقع يف نفسه صدقها ،وليس بينهما ولد يريد نفيه ،واألوىل يف هذه احلال أن يطلقها
وال يالعنها ( ،)11ويكون واجبًا إذا كان الزوج على يقني أن احلمل ليس منه (. )12
وأصل اللعان قوله تعاىل  :ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ [النور ]9- 6:وسبب نزول هذه اآليات أنه ملا ذهب الصحابي"
هالل بن أمية " لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال له إنه وجد رجالً مع امرأته،
فرأى بعينه ومسع بأذنه ،فكره الرسول منه ذلك وما كان منه إال أن قال له  :البينة أو
حد يف ظهرك يا هالل ،فقال الرجل  :يا رسول اهلل أرأيت إن وجد أحدنا رجالً مع
امرأته ينطلق يلتمس البينة ،فظل النيب يكررها " :البينة أو حد يف ظهرك يا هالل"
فنزلت اآلية (.)13
يقول املوىل عز وجلّ ﭽ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ[ النور.] 4 :

(133/3 )10
( )11اجملموع ،شرح امل ذل ،للنووي ( ،)392 / 17قه الاسنة ،للاسيد ساب ()461/2
( )12بداية اجملت د ،تبن رشد ()133 / 3
( )13أسبال النزول ،للواحدي النياسابوري ،ص 327
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يتبني من اآلية الكرمية أنه إذا كان قاذف احملصنة أجنبياً ،فإنه يتعلق بقذفه ثالثة
أحكام ،وجوب احلد عليه ،وهو مثانون جلدة ،وردّ شهادته ،وثبوت فسقه ،وال
ينتفي عنه ذلك كله إال بأحد أمرين ،إما بتصديقها ،أي إقرارها مبا قال عنها ،وإما
بإقامة البينة على زناها بأربعة شهود يقرون مشاهدة زناها فيسقط عنه احلد ويزول
فسقه .
أما إذا كان القاذف زوجاً تعلق بقذفه كل هذه األحكام الثالثة ،احلد ،ورد
الشهادة والتفسيق ،وذلك كاألجنيب ،كما أن له – مثله أيضاً  -إسقاط ذلك عن
نفسه بإقرارها مبا قال ،أو إقامته البينة على زناها (. )14
غري أنه خيتص  -ألجل كونه زوجاً  -حبكم ثالث يسقط عنه ما وجب عليه
من حد وردّ شهادة وما علق به من فسق ،وهذا احلكم هو اللعان .
والفرق بني األجنيب والزوج ،أن األجنيب ال ضرر عليه أن يكتم ما رآه،
فإن مل يستطع اإلتيان بثالثة شهود معه يؤكدون ما قال ويقرون مبا أقر؛ ألنهم رأوا
نفس ما رأى ،فليسكت ،أما الزوج فإنه إذا سكت عمّا رأى أو علم حيدث له
الضرر الكبري؛ لذا يلزمه إظهاره؛ ألنه خياف أن يلحقه نسب ليس منه ،فجعل له
إذا أنكر محالً مل يعرف له سبباً أن ينفيه ،وجعل له إذا عاين الزنا وشاهده من
زوجته أن خيرب به ،ثم جعل له امل خرج من ذلك باللعان لضرورته إليه ،ومل جيعل
ذلك لغريه إذ ال حاجة له إىل ذلك ( ، )15هذا من ناحية ومن ناحية ثانية ،أن الغالب
من األمور أن الرجل ال يرمي امرأته بالقذف إال عن حقيقة ،فاألغلب أن يكون

( )14احلاوي الكبآ ،للمواردي ( ،)6 /11الشرح الكبآ دلى منت املقنع ،تبن قدامة أيب را مشس الدين (.)4 /9
( )15املقدمات املم دات ،تبن رشد (.)633 / 1
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صادقاً ،ولكن ملا كانت شهادة احلال ليست كاملة ضمّ إليها ما يدعمها ،كشهادة
امل رأة ملا ضعفت قويت بشهادة العدد(. )16
اثلثاً  :احلكمة من تشريع اللعان ،ومقاصده :

احلكمة من مشروعية اللعان بالنسبة للزوج  :أالّ يلحقه العار بزنا زوجته،

ويفسد فراشه ،ولئال يلحقه ولد غريه ،وهو ال ميكنه إقامة البينة عليها يف الغالب،
وهي ال تقر جبرميتها ،وقوله منفرداً غري مقبول عليها ،فلم يبق سوى حلفهما
املغلظ(.)17
أما احلكمة من تشريع اللعان بالنسبة للزوجة  :ففيه صيانة لشرفها ولعرضها.
ومن مقاصد اللعان إزالة احلرج ،ودرء حد القذف عن الزوج ،وحد الزنا عن
الزوجة

()18

.

رابعاً  :أسباب وجوب اللعان

مجهور الفقهاء ( )19على أن كل قذف للزوجة جيب به اللعان؛ ألن األخذ بعموم

اللفظ أوىل من األخذ خبصوص السبب؛ وألن اللعان درء حلد القذف ،فيشرع يف حق
كل رام لزوجته.
أما اإلمام مالك ( )20فريى أن اللعان ال يكون إال ألحد أمرين  :أوهلما  :نفي
للحمل ،حتى لو بدون قذف (خالفاً جلمهور الفقهاء) ( )21وثاني سبب للعان لدى
( )16الفقه دلى املذاهب األربعة ،للجزيري ،ص .1200
( )17شرح زاد املاستقنع 320/4
( )18املرجع الاساب .
( )19حتفة الفق اي ،للاسمرقندي ،)218 / 2( ،روضة ال البني ودمدة املفتني ،للنووي ( ،)328 / 8املغين،
تبن قدامة ( )58 / 8الفقه اإلسومي وأدلته ،للزحيلي (.)7093 / 9
( )20املقدمات املم دات ،تبن رشد ( ،)635 / 1الشرح الكبآ ،للدردير ،وحاشية الدسوقي(.)461 / 2
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املالكية :الرؤية :أي ادعائه أنه رآها بعينه وهي تزني(بشرط أن يعتزهلا بعد الرؤية )
وذلك  -يف نظرهم  -ألن آية اللعان نزلت يف هالل بن أمية ،وكان قد قال :رأيت
بعيين ،ومسعت بأذني ،فال يثبت اللعان إال يف مثله (. )22
ولعل قول اجلمهور هو األكثر صواباً ،واألرجح عقالً يف اعتبار عموم القذف
سبباً للعان؛ ألنه ليس معنى نزول تشريع اللعان بسب واقعة معينة أن نقصره على هذه
الواقعة فحسب ،خاصة وأنه شرع لرفع احلد عن الزوج الذي ليس لديه بينة على قوله
فيجب أن يكون يف كل قذف(. )23
ولعل الصواب رأي اإلمام مالك ،يف أنه ال يشرتط القذف للعان ،ذلك أن
الزوج قد ينفي عنه ولداً دون أن يقذف زوجته أو يتهمها بالزنا ،لكونه علم أنها قد
أكرهت على الزنا ،أو وطئت بشبهة ،فاعتزهلا بعدما علم بأمرها ،وطلب نفي الولد
الذي محلت به ،فأنىّ يقال له اقذف زوجتك ؟ هو يريد فحسب نفي الولد دون
اتهامها ،وال جيوز أيضاً أن نقول بعدم التالعن ،وإحلاق الولد به ،وكيف ينسب له
ولداً يعلم يقيناً أنه ليس منه ؟.

( )21بدائع الصنائع  ،239 / 3اجملموع شرح امل ذل ،للنووي ( ،)406 / 17الروض املربع ،للب ويت
(.)599 / 1
( )22ويرى الشيعة اإلمامية أيضا أنه يشةط للقذف املوجب للعاي معاينة الزوا زان زوجته بنفاسه .الروضة الب ية
شرح اللمعة الدمشقية ،للعاملي (.)185 / 6
( )23اشةط احلنفية أي يكوي دقد النكاح حيحا ،يما رأى اجلم ور جواز النكاح حىت إذا كاي دقد النكاح
اسدا بشرط وجود ولد يراد نفيه ،الدر املختار شرح تنوير األبصار للحصكفي ( ،)241 /1واحلاوي
الكبآ ،للمواردي ( ،)16 /11حتفة الفق اي ،للاسمرقندي ( ،)218 / 2الكايف يف قه اإلمام أمحد ،تبن
قدامة (.)180 / 3
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يقول األحناف ومجهور احلنابلة ( )24إنه يف هذه احلالة ال يستطيع الزوج اللعان،
ويلحق به الولد ،وذهب املالكية ( )25وأصحاب الشافعي ،وبعض احلنابلة( )26أنه جيوز
لعان الزوج وحده لنفي الولد حال كونها أكرهت على الزنا ،وعن بعض احلنابلة

()27

روى أنه لو شهدت امرأة ثقة بأنه ولد على فراشه حلق به .
أما بالنسبة للرأي األول القائل بأنه ال لعان يف هذه احلالة ،ويلحق الولد
بالزوج؛ ألنه ولد على فراشه ،ففيه نظر؛ ألنه أنه ال ميكن إجبار الشخص على أن
يلحق به ولد ليس منه ،خاصة إذا كان يعلم بذلك علم اليقني ( حال كونه قد اعتزهلا
بعدما علم بأمرها ) .
كما ال ميكن التسليم مبا قاله بعض احلنابلة بشهادة امرأة ثقة على كوْن الولد قد
ولد على فراشه ،وما إذا مل تشهد ،وما إذا مل تكن ثقة ؟ ما هو موقف الولد يف كل
ى هلذه املرأة الثقة أن تعلم بفراشه ،وما ولد عليه من أوالد ؟.
هذه احلاالت ؟ ث ّم أن ّ
ولعل الصواب ما ذهب إليه اإلمام مالك ومن قال بقوله يف أنه جيب لعان الزوج
وحده يف هذه احلالة طاملا قد علم بذلك واعتزهلا ،فهو أكثر اآلراء اليت قيلت عدالً يف
حال يريد الزوج نفي ولد يتأكد أنه ليس ابنه ،ويتأكد أيضاً من عدم زنا زوجته
باختيارها ،ففي هذه احلالة لن جيوز التعان املرأة؛ ألنها تدعو على نفسها بغضب اهلل

( )24البحر الرائ  ،تبن جنيم املصري ( ،)123 / 4املغين ،تبن قدامة (..)78 ،74 / 8
( )25وللمالكية رأي ني يف هذه املاسألة هو أي تودن الزوجة أيضا بعد الزوا وحتلف أهنا غصبت ،وت حيلف
هو دلى أهنا زنت .الشرح الكبآ ،للشيخ الدردير ،ومعه حاشية الدسوقي ،للدسوقي (.)465 /2
( )26دقد اجلواهر النمينة يف مذهب دامل املدينة ،للاسعدي املالكي ( ،)564 | 2روضة ال البني ودمدة
املفتني ،للنووي ( ،)343 / 8هناية امل لب يف دراية املذهب ،للجويين ( ،)47 / 15الشرح املمتع دلى زاد
املاستقنع ،تبن دنيمني ( )303 / 13وقد ا تار هذا الرأي وذكر أنه رأي ابن تيمية وابن القيم.
( )27الروض املربع شرح زاد املاستقنع ،للب ويت (.)599 / 1
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حال كونه صادقاً ،فكيف تلحق غضب اهلل بنفسها وهي مل تزن إال مكرهة ،ويف نفس
الوقت ال جيوز القول بإحلاق الولد به فيما تبدو احلقيقة واضحة يف كونه ليس ولده .
وعلى ذلك أستطيع القول إن ما يوجب اللعان هو طلب الزوجة ( )28إقامة احلد
على زوجها الذي قذفها بأي وسيلة ،حال كونه ال بينة له ( ،)29أو طلبه هو ذلك لنفي
نسب الولد يف مدة معينة ،حتى إذا مل يتعلق بذاك النفي قذف للزوجة .
أمّا إذا مل تطالب الزوجة باحلد ،وليس ثمّ ولد يريد نفيه ،فال وجه للقول
باللعان ،والسرت أوىل يف هذه احلالة ،وإن أراد الزوج قطع الزوجية ،وإزالة فراشه
فليفعل ذلك بالطالق (. )30
خامساً  :آاثر اللعان

ويرتتب على اللعان بعض األحكام ،واليت تتمثل يف :

 - 1درأ حد القذف عن الزوج ،فاألصل كما قلنا  -أن يقام على هذا
الرجل الذي قذف امرأته حد القذف طاملا مل يأت بالبينة على قوله ،كما قال صلى اهلل
( )28يرى اإلمام ابن حزم الظاهري أي اللعاي جيب ولو مل ي لبه أحدمها ،و رأي هلما يف ذلك .احمللى اب نر،
تبن حزم الظاهري (.)331 / 9
( )29وإذا قذف ام رأته ،وله بينة ،تش د بزانها ،اجلم ور دلى أنه خمآ بني لعاهنا وبني إقامة البينة؛ ألهنما بينتاي،
كانت له اخلآة يف إقامة أيت ما شاي ،كمن له بدين شاهداي وشاهد وامرأاتي ،وألي كل واحدة من ما
حيصل هبا ما ت حيصل ابأل رى ،إنه حيصل ابللعاي نفي الولد ،وابلبينة ابوت زانها واستحقاق ا احلد ،إي
أقام البينة له بعد ذلك اللعاي لنفي الولد ،وإت و .اجملموع ،شرح امل ذل ،للشآازي(،389 / 17
 ،)391املغين ،تبن قدامة ( ، )61 / 8ودن بعض الشيعة اإلمامية أنه يشةط لوقوع اللعاي ددم وجود
البينة .الروضة الب ية شرح اللمعة الدمشقية ،للمكي العاملي ،واجلبعي العاملي (.)183 /6
( )30ورأى بعض أ حال الشا عي أنه جيوز اللعاي يف هذه احلالة إلزالة الفراش ،وهو رأي مرجوح يف الفقه ،ألي
الفراش ميكن إزالته ابل وق .امل ذل يف قه اإلمام الشا عي ،للشآازي ( ،)77 / 3اجملموع ،شرح امل ذل
للنووي (.)392 / 17
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عليه وسلم هلالل " :البينة أو حد يف ظهرك" واحلد هو اجللد مثانون جلدة ،وكذا عدم
قبول الشهادة منه ،واعتباره فاسقًا .
فإذا العن الزوج زوجته ،فإنه يسقط عنه كل ذلك ،فال يقام عليه احلد ،وال
يعترب فاسقاً ،وال ترد شهادته .
وترتتب هذه األحكام على اللعان مبجرد لعان الزوج وحده ،وهذا قاله مجهور
الفقهاء ()31؛ ألنه ليس ثمّ مربر لرتتب سقوط احلد على متام اللعان أي انتهاء الزوجة
من لعانها ،ذلك أن لعانه  -وسواء كان مييناً أو شهادة  -فقد قام مقام البينة عليها

()32

فيدرأ عنه احلد مبجرد متام لعانه حتى إذا مل تالعن هي .
- 2درأ حد الزنا عن الزوجة؛ ألن األصل أنّ الزوج إذا اتهم زوجته بالزنا ،ومل
يستطع إقامة البينة فالعنها وجب عليها حد الزنا ،وال يسقط عنها إال أن تالعن ،فإن
العنت سقط عنها ،وإن أبت وجب عليها ،وهذا عند اإلمامني مالك والشافعي ،وراوية
عن اإلمام أمحد ( )33ومثل قوهلم قال ابن حزم ( ،)34استدالالً بقوله تعاىل :ﭽﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶﭼ [ النور  ،]8فالعذاب املقصود يف اآلية هو
احلد ،بدليل قوله تعاىل :ﭽﭲﭳﭴﭵﭶﭼ [النور . ] 2 :
( )31دقد اجلواهر النمينة يف مذهب دامل املدينة ( ،)569 / 2احلاوي الكبآ ،للمواردي ( ،)6 / 11الروض
املربع ،للب ويت ( ، )600 / 1غآ أي األحناف ت يعترب لدي م دري حد الزان دن الزوجة والقذف دن الزوا
من انر اللعاي؛ ألهنم ت يروي احلد موجبا لقذف الزوا زوجته ،بل اللعاي قط.بدائع الصنائع ،للكاساين
(.)238 / 3
( )32الكايف يف قه اإلمام أمحد ،تبن قدامة (.)184 / 3
( )33الشامل يف قه اإلمام مالك ،للدمآي الدمياطي ( ،)458 / 1التاا واإلكليل لشرح خمتصر ليل ،أليب
دبدهللا املواق ( ،)467 / 5التفريع يف قه اإلمام مالك ،تبن اجلول املاكي ،45 /2اجملموع ،شرح
امل ذل ،للنووي ( ،)391 / 17خمتصر ا توف العلماي ،لل حاوي (.)509 / 2
( )34احمللى ،تبن حزم (.)331 / 9

رحال مص في كامل الاسيد

308

غري أن األحناف ( )35ذهبوا إىل أن الزوجة إذا أبت اللعان حتبس حتى تالعن،
فهي جترب على اللعان حتى تقدم عليه ،وال يقام عليها حد الزنا إال إذا صدقت زوجها
أربع مرات؛ ألن هذا هو العدد املشرتط إلقامة حد الزنا على من تقر به على نفسها،
فهم يرون أن املوجب الوحيد لقذف الزوج زوجته هو اللعان ،وليس احلد؛ لذا
يقولون حببسها ،ويذهبون إىل أن احلبس هو املقصود بالعذاب يف اآلية املذكورة ،وهي
الرواية األرجح لإلمام أمحد ( ،)36بل عنه إنه قال " :إن أبت خيلى سبيلها" .
ولعل الصواب رأي األحناف ومن معهم ليس له ما يربره ،فباإلضافة ملا قاله
اجلمهور من مقصود كلمة عذاب أرى أنه ليس ثمّ أي مربر للقول بإجبار الزوجة على
اللعان ،وما الذي جيعلها تتلكأ فيه أو تأباه ؟ .
 إنّ حال الزوجة ال خيلو من أحد أمرين إما أن تكون زانية ،أو غري زانية،وليس بينهما أي حلول أو مراحل وسطى ،فإن كانت عفيفة بريئة عما اتهمت به من
الزنا  ،فإنها لن تتلكأ أو تتهاون يف درأ احلد عن نفسها ونفي تهمة الزنا عنها ،فإن مل
تفعل فهي  -مبفهوم املخالفة  -زانية وجب عليها حد الزنا؛ ألنه ليس ثمّ أي مربر
ميكن أن يدفعها إىل رفض اللعان إال كونها هكذا؛ ألنه مهما كان لديها من دوافع فهي
واهية أمام التصاق تهمة الزنا بها .
 ثمّ إن أبا حنيفة ومن يقول بقوله إذ ال يقيمون عليها احلد وينتظرون علّحبسها جيعلها تالعن زوجها ،فإىل متى إذن يستمر هذا احلال ،وإن حبست أيامًا

( )35املباسوط ،للاسر اسي ( ،)242/ 7البحر الرائ  ،تبن جنيم املصري ( ،)125 / 4بدائع الصنائع ،للكاساين
( )238 / 3الدر املختار ،شرح تنوير األبصار ،للحصكفي (.)318 / 2
( )36منت اخلرقي ،للخرقي ( ، )117 / 1الشرح الكبآ دلى منت املقنع ،تبن قدامة أبو را مشس الدين (/9
 )39املغين ،تبن قدامة املقدسي (.)94 /8
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وشهوراً ومل تالعن ،فماذا يكون املوقف إذ ذاك ؟ واألغرب من ذلك ما قاله اإلمام
أمحد من أنه يف هذه احلالة خيلى سبيلها .
 - 3الفرقة األبدية بني الزوجني .
فالزوجان إذا تالعنا يفرتقان إىل األبد وال ميكن أن جيتمعا أبداً ،ودليل ذلك ما
روى عن النيب صلى اهلل عليه وسلم  ":املتالعنان إذا تفرقا ال جيتمعان أبداً " ( ،)37وما
روى سهل بن سعد " مضت السنة يف املتالعنني أن يفرق بينهما ثمّ ال جيتمعان أبداً "

()38

بل حتى إذا أكذب الزوج نفسه بعد ذلك ،فاجلمهور على أنهما ال جيتمعان أيضاً

()39

وال يؤثر كونه قد أكذب نفسه بعد اللعان إال على نسب الولد ،واحلد ،حيث حيد
الزوج إمجاعاً ،كما ينسب له الولد الذي سبق وانتفاه ،وذهب أبو حنيفة وحممد
ورواية شذ بها أمحد عن أصحابه ( - )40وهو ما روي عن النخعي  -إىل أنه إذا أكذب
نفسه ميكنه أن ينكحها مرة أخرى .وسبب اخلالف

()41

هو وصف الفرقة باللعان،

فاجلمهور على أنها فرقة بغري طالق حترمياً مؤبداً ،فكانت فسخاً ،كحرمة الرضاع ،أما
احلنفية يرونها فرقة بتطليقة بائنة.

( )37سنن الدارق ين ،كتال :النكاح ،ابل /امل ر ،416 /4 ،حديث.3706 :
( )38سنن أيب داود ،أليب داود ،كتال ال وق ،ابل ال وق ،274 /2 ،حديث  ،2250:وسنن الدارق ين،
كتال  :النكاح ،ابل /امل ر ،415 /4 ،حديث.3707 :
( )39التفريع يف قه اإلمام مالك ( )46 / 2املدونة الكربى ،لإلمام مالك (،)354 / 2اإلقناع يف قه الشا عي،
للمواردي ( ،)159 / 1الكايف يف الفقه ،تبن قدامة ( ،)187 / 3منت اخلرقي ،للخرقي (.)116 / 1
( )40بدائع الصنائع ،للكاساين ( ،)245 / 3املغين ،تبن قدامة (.)66 / 8
( )41الفقه دلى املذاهب األربعة ،للجزيري ،ص  ،1203 ،1202موسودة ماسائل اجلم ور يف الفقه اإلسومي،
حملمد نعيم سادي (.)763 /2
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وهناك رأي متفرد يف الفقه عن سعيد بن جبري ( ،)42حيث ذهب أنه إذا أكذب
نفسه ردت إليه امرأته ما كانت يف العدة .
ولعل رأي اجلمهور هو األصوب ،ذلك أنه ال يتسنى للزوجة أن تعاشر زوجها
مرة أخرى بعدما اتهمها به من الزنا ،ونفي الولد ،مبا فيه من تلويث لعفتها وحيائها،
وتشويه إحصانها ،فأنّى هلا أن تعاشره بعد ذلك باملعروف ،وأنّى هلا أن تضمن منه
ذاك املعروف بعدما كان منه ،وإذا كان الزواج سكناً ومودة ورمحة كما قال اهلل تعاىل:
ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ

[ الروم  ] 21 :فأنّى هلذا السكن أن يكون بني الزوجني مرة أخرى ؟ وأنى للمودة
والرمحة أن يعودا إىل العالقة الزوجية من جديد ؟ .
ولكن ثار اخلالف بني الفقهاء على ما ترتتب عليه الفرقة بني الزوجني .
فينما يرى اإلمام الشافعي( )43أنّ التفرقة بني الزوجني حتدث مبجرد لعان الزوج
وحده ،فال حتتاج حتى إىل لعان الزوجة ،يرى املالكية  -وهي رواية عن أمحد-

()44

أنه ترتتب الفرقة بني الزوجني مبجرد متام اللعان بني الزوجني ،أي بانتهاء الزوجة من
لعانها دون احلاجة حلكم القاضي ،وبه قال اإلمام ابن حزم أيضاً ( )45أما مذهب اإلمام
أبي حنيفة وبعض أصحابه ،والقول األظهر لإلمام أمحد ( )46على أنه البد من حكم
( )42خمتصر ا توف العلماي ،لل حاوي ( ،)506 / 2موسودة ماسائل اجلم ور يف الفقه ،حملمد نعيم سادي
(.)763 / 2
( )43اجملموع ،شرح امل ذل ،للنووي ( ،)452 / 17اإلقناع يف قه الشا عي ،للمواردي (.)157 / 1
( )44املقدمات املم دات ،تبن رشد ( ،)637 / 1املغين ،تبن قدامة ( ،)63 /8موسودة ماسائل اجلم ور يف
الفقه ،حملمد نعيم سادي(.)762 / 2
( )45احمللى اب نر ،تبن حزم (.)332 / 9
( )46تبيني احلقائ  ،شرح كنز الدقائ  ،للزيلعي( ،)17/3املباسوط ،للاسر اسي ( ،)43 /7املغين ،تبن قدامة
( ،)63/8ا توف األئمة العلماي ،للشيباين(.)193 / 2
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القاضي للتفرقة بني الزوجني ،مبعنى أنه ال ترتتب الفرقة مبجرد متام التالعن ،بل
بقضاء القاضي بذلك ،أي أن املالعن قبل تفريق احلاكم يصح طالقه وظهاره
وإيالؤه ،كما يرتتب على قوهلم هذا أنه إذا زالت أهلية اللعان يف احلال مبا ال يرجى
زواله بأن أكذب نفسه أو قذف أحدهما إنسانا فحد للقذف أو وطئت وطئا حراما أو
خرس أحدهما مل يفرق بينهما (. )47
واستدل الشافعي بأن الفرقة إذا مل تقع مل يقع نفي الولد  -الذي هو عنده
مرتتب كما قلنا على لعان الزوج وحده  -لذا فكان جيب القول برتتب الفرقة على
لعانه وحده ،لقوله صلى اهلل عليه وسلم " :الولد للفراش" (.)48
واستدل املالكية على أن الزوجني إذا تراضيا على البقاء على النكاح بعد اللعان
مل جيعال ،بل يفرق بينهما ،فدل ذلك على أن اللعان قد أوجب الفرقة ولو مل يفرق
احلاكم بينهما .
أما األحناف ومن وافقهم ،فقد استدلوا بقول النيب صلى اهلل عليه وسلم "
املتالعنان يفرق بينهما " ( ،)49وألنه يف قصة عومير العجالني ،ملا متّ اللعان بينه وبني
زوجته طلقها ثالثاً ،فأنفذ ذلك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،ووجه االستدالل أنه
إذا كانت الفرقة تقع مبجرد اللعان ،فإنه ال سبيل للزوج على زوجته بعد اللعان

()50

حتى يقوم بتطليقها ثالثاً ويقر النيب ذاك األمر وألنه قبل اللعان ،فإن ملك النكاح كان
( )47موسودة ماسائل اجلم ور يف الفقه ،حملمد نعيم سادي (.)763 / 2
( )48سنن أيب داود ،كتال  :اللعاي ،ابل /الولد للفراش )28 /2( ،حديث .2273 :
( )49سب ختريئ احلديث.
( )50وقد قيل إي النيب قال له " ت سبيل لك دلي ا " حينما سأل دن امل ر الذي قدمه ،قال له النيب " إذا
كنت ادقا بما استحللت من رج ا ،وإذا كنت كاذاب و سبيل لك دلي ا " املباسوط ،للاسر اسي
(.)43 / 7
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قائماً وال يزول إال بإزالته واللعان ال يزيله؛ ألنه شهادة مؤكدة باليمني ليس ألي من
ذلك أن يزيله (. )51
ويرى احلنفية أن قول الشافعي خروج على النص القرآني الذي خاطب األزواج
بالقول  :ﭽﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ...ﭼ ألنه لو وقعت
الفرقة بلعان الزوج فمعنى ذلك أن الزوجة تالعنه وهي غري زوجة ،وهذا خالف
النص (.)52
ولعل الصواب ما ذهب إليه األحناف من أن الفرقة إذا ترتبت على لعان الزوج
وحده ،فهذا معناه أن الزوجة تالعن وهي غري زوجة ،وهو ال جيوز ،وقد ذهب
الشافعي ككل الفقهاء أنه إذا طلق الزوج زوجته طالقاً بائناً ثمّ قذفها حيد وال يالعن؛
ألنه ليس بزوج ،فال جيوز لعانه فكان األقرب للعقل أن يرتتب – لديهم – الفرقة على
متام اللعان .
ولعل الصواب يف قول املالكية ( )53أنه ال جيوز للزوجني البقاء على الزوجية بعد
اللعان وإن ارتضيا ذلك ،وعليه فال يكون ث ّم معنى الشرتاط تفريق القاضي .
وقال عثمان البتى وطائفة من أهل البصرة ( )54إنه ال يعقب اللعان فرقة ،وإمنا
تكون الفرقة بطالق الزوج زوجته ،وهذا الرأي شبيه بقول أبي حنيفة ومن تبعه وكل
ما يف األمر أنه اشرتط طالق الزوج زوجته قبل تفريق القاضي .
ويبقى الفرق بني هذا الرأي ،ورأي احلنفية ورواية أمحد أن احلاكم إمنا يفرق
بينهما بطالق الزوج ال بدونه .
( )51بدائع الصنائع ،للكاساين (.)245 / 3
( )52نفس املرجع الاساب والصفحة.
( )53الفقه دلى املذاهب األربعة ،للجزيري ،ص .1202
( )54موسودة ماسائل اجلم ور يف الفقه اإلسومي ،لنعيم سادي (.)763 / 2
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- 4نفي الولد الذي انتفاه الزوج يف لعانه .
ويشرتط الفقهاء لذلك أال يكون قد أقر به صراحة أو ضمناً ،كأن قَبِل التهنئة
عليه مثالً ،وأن يكون ذلك يف مدة معينة من والدته أو معرفته بالوالدة اختلف فيها
ى ضمين به.
الفقهاء ( )55فإن طال الوقت فهو رض ً
وقد ثار اخلالف الفقهي حول ضرورة أن يذكر الزوج الولد يف لعانه حتى
يرتتب على اللعان نفيه ،أم ال يشرتط ذلك ،مبعنى هل إذا أغفل ذكره يف اللعان يظل
منتسباً إليه أم أنه ينتفي عنه مبجرد حدوث اللعان حتى إذا مل يذكره ؟ فقد ذهب
األحناف وأكثر أصحاب أمحد ( )56إىل أنه يشرتط ذكره يف اللعان حتى ينتفي ( ،أي
يقول  :أشهد إن هذا الولد ليس ابين أو ليس مين ) ،وتقول هي عكسه ( أي :أشهد
إنه ولده أو منه ) وأنه إذا مل يفعل ذلك يعترب مقراً بولده هذا ،وقال الشافعي ( )57ينتفي
طاملا ذكره الزوج حتى إذا مل تذكره هي .
ولعل قول الشافعي هو الصحيح يف انتفاء الولد بشرط أن يذكره الزوج حتى إذا
مل تذكره هي؛ ألن املعوّل عليه قوله هو دون قوهلا هي ،فكان لزاماً عليه أن يذكره يف
اللعان حتى ينتفي ،وإال فال .

( )55من م من قال اواة أايم ومن م من قال بل سبعة أايم ومن م من قال هي أربعوي يوما مدة النفاس تنت اي
كل أار للوتدة ،وقال ا روي  :هي مدة قليلة غآ حمددة ،بدائع الصنائع ،للكاساين ،الدر احملتار،
للحصكفي (.)243 / 1
( )56تبيني احلقائ  ،شرح كنز الدقائ  ،للزيلعي ( ،)19 / 3الكايف ،تبن قدامة (،)185 ،184 / 3
واإلنصاف ،للمرداوي الدمشقي( ،)254 /9والروض املربع ،للب ويت (.)600 / 1
( )57اإلنصاف ،للمرداوي الدمشقي (.)254 / 9
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وذهب مجهور احلنفية ( )58وأمحد – دون أصحابه – ( )59أنه البد من حكم القاضي
بنفي الولد ،وال يكفي نفيه بالفرقة بني الزوجني ،أما أصحاب أمحد ( )60على أنه ينتفي
مبجرد متام التالعن بني الزوجني ،ال بقول احلاكم فرقت بينكما ،بشرط أن يذكره يف اللعان
وإال فال ينتف الولد عنه ،وال ينقطع التوارث بينهما ،وقال أبو بكر من احلنابلة ( )61ينتفي
بزوال الفراش ،وإن مل يذكره؛ ألن النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -نفى الولد عن
املالعن ،وأحلقه بأمه ،ومل يذكره الرجل يف لعانه ،ومثل ذلك ذهب اإلمام ابن حزم (. )62
ويذهب مالك والشافعي( )63إىل أن الولد ينتفي مبجرد لعان الزوج وحده ،وذكر
الشافعي أن سبب ذلك أن املرأة يف لعانها تلحق الولد بالزوج ،بينما هو الذي ينفيه،
فوجب االعتبار بنفيه ال بإحلاقها.
وأري أن قول الشافعي قول حسن ،فيه كثري من املعقولية ،غري أنّا لنا فيما فعله
النيب صلى اهلل عليه قدوة ،وطاملا قام النيب بنفي الولد ،بعد متام لعانهما ،فهو
كذلك ،غري أنه ال يشرتط  -يف نظري  -حكم احلاكم ،ذلك؛ ألن الفرقة ال يشرتط
فيها حكم احلاكم  -كما رجحت منذ قليل  -فكان من األوىل أال يشرتط لنفي الولد؛
ألن الولد ال ينتفي إال بناء على الفرقة بني الزوجني ،كما قال الشافعي.

( )58البحر الرائ  ،تبن جنيم املصري ( ،)130 / 4تبيني احلقائ  ،شرح كنز الدقائ  ،للزيلعي (.)19 / 3
( )59اإلنصاف ،للمرداوي الدمشقي ( ،)254 / 9الشرح الكبآ دلى منت املقنع ،تبن قدامة أيب را مشس
الدين (.)52 / 9
( )60الكايف ،تبن قدامة ( ،.183 / 3الروض املربع ،للب ويت (.)600 / 1
( )61الكايف ،تبن قدامة ( ،)183 / 3واإلنصاف ،للمرداوي الدمشقي (.)254 / 9
( )62احمللى ،تبن حزم (.)332 / 9
( )63مواهب اجلليل شرح خمتصر ليل ،للح ال ( ،)139 / 4املقدمات املم دات ،تبن رشد (،)637 / 1
احلاوي الكبآ ،للمواردي ( ،)51 / 11اجملموع شرح امل ذل ،للنووي (.)452 / 17
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وقد ثار اخلالف هل يشرتط انتظار املرأة احلامل حتى تضع محلها كي ينفي
الزوج هذا الولد ،أم ميكن نفيه أثناء احلمل.
ذهب احلنفية وأغلب احلنابلة ورأي لدى الشافعية ( )64إىل أنه ليس له أن ينفيه
إال حينما تضع محلها ،فال يصح اللعان والنفي قبل الوضع؛ ألنه غري مؤكد،
وحيتمل أن يكون رحياً ،فيما ذهب املالكية والشافعية يف رأيهم األظهر( )65أنه يالعن
لنفي احلمل ،ذلك أنه يف حديث هالل كانت زوجته حامالً ،بدليل قول النيب عليه
الصالة والسالم " انظروها فإن جاءت به كذا وكذا  " ..وألن احلمل تثبت أحكامه قبل
الوضع فكان كاملتيقن .
وثار اخلالف الفقهي أيضاً يف حال موت الولد قبل نفيه ،فذهب األحناف

()66

أنه يشرتط كونه حياً وقت اللعان؛ ألن النسب يتقرر باملوت ،ثمّ ال ميكن نفيه ،فيما
يرى املالكية والشافعية واحلنابلة( )67أن موت الولد ال يؤثر يف ذلك شيئاً وأنه ال يشرتط
كونه حياً وقت اللعان؛ ألنه يكون متكلفًا مبؤن دفنه ،كما يقال هذا فالن ابن فالن .
ولعل الرأي األخري هو الصواب؛ ألنه ال معنى أن يريد الزوج نفي ولد عن
نفسه ثمّ جيرب على إحلاقه به لكونه قد مات ،فليس معنى موت الولد أن يكون إحلاقه
باألب أو عدمه سواء؛ ألنه باإلضافة ملا قيل من أنه يرتتب على إحلاقه به أنه يقال :
( )64حتفة الفق اي ،الاسمرقندي ( ،)218 / 2مغين احملتاا ،للخ يب الشربيين ( ،)75 / 5الكايف ،تبن قدامة
()185 / 4
( )65الشرح الكبآ للدردير ،وحاشية الدسوقي ( ،)459 / 2مغين احملتاا للشربيين ( ،)75/5ا توف األئمة
العلماي ،للشيباين (.)192 / 2
( )66البحر الرائ  ،تبن جنيم املصري ( ) 12 / 4غآ أهنم أد وا احل للزوجة أي ت لب اللعاي لد ع العار دن
نفاس ا ،وهو لد ع احلد دن نفاسه.
( )67الشرح الكبآ للدردير ،وحاشية الدسوقي( ،)459 / 2دقد اجلواهر النمينة ،للاسعدي املالكي(،)570 /2
احلاوي الكبآ ،للمواردي ( ،)95 / 11الشرح الكبآ دلى منت املقنع (.)33 /9
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فالن ابن فالن ،وأنه يتحمل مؤن جتهيزه ودفنه ،األمر الذي ال يكون حال أنه ينفيه
عنه ،فإنه أيضاً يف حال عدم إحلاقه به ال يكون لألب احلق يف اإلرث من الغرة(حال
كونه مات محالً جبناية على أمه ) ،وال إرثه مما سوى الغرة من مال يكون له ،بينما
يكون له ذلك إذا حلق به ،فاألمر ال يتساوى يف احلالتني إذاً.
- 5ويرى اجلمهور ( )68أنه يرتتب على اللعان أيضاً أن تستحق الزوجة غري
املدخول بها نصف الصداق ،وتستحق املدخول بها مهرها كامالً ،وعليها العدة،
وليس هلا نفقة وال سكنى.
كل هذه األحكام ترتتب إذا جرت األمور بطبيعتها ،غري أن األمر قد خيتلف
قطعاً إذا مات أحد الزوجني قبل حدوث اللعان أو قبل متامه ؟ فما هو احلكم يف هذه
احلاالت ،وماذا سيتغري من أحكام ويتبدل من اآلثار اليت قلنا ؟ هذه هي إشكالية
البحث واليت سنعرض هلا يف املبحثني التاليني .
املبحث األول :موت أحد الزوجني بعد وجوب اللعان وقبل حدوثه
قلت إن سبب وجوب اللعان أحد أمرين  :إما طلب الزوجة إقامة احلد على
زوجها الذي قذفها وليس لديه البينة ،أو طلبه هو ذلك لنفي الولد عنه.
وملا كان من املتصور أن ميوت الزوج بعد أن يقذف زوجته بالزنا ،أو يطلب نفي
الولد ،وقبل أن يبدأ يف لعانها ،كما يتصور أن متوت الزوجة نفسها يف هذه الفرتة ،فما
هو احلكم يف هاتني احلالتني ؟.
( )68اجملموع ،شرح امل ذل ،للنووي ( ،)401 / 17موسودة ماسائل اجلم ور يف الفقه اإلسومي(،)769 / 2
ويرى اإلمام مالك أنه يكوي هلا الاسكىن .املدونة الكربى( ،)364 / 2كما يرى أبو حنيفة أنه إذا كاي
اللعاي دوي نفي الولد ل ا النفقة والاسكىن يف العدة؛ ألي الفرقة باسبب من ج ته هو .املباسوط ،للاسر اسي
(.)45 /7
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سأقوم بتناول كل حالة منهما يف مطلب ،فيكون املطلب األول  :موت الزوج
بعد وجوب اللعان ،وقبل الشروع فيه ،أما املطلب الثاني فيكون :موت الزوجة بعد
وجوب القذف ،وقبل اللعان.
املطلب األول :موت الزوج بعد وجوب اللعان ،وقبل الشروع فيه
ذهب الفقهاء إىل أن الزوج إذا مات بعد أن قذف زوجته وقبل أن يبدأ يف لعانها
فإنه يسقط اللعان يف هذه احلالة؛ ألنه ال جيب إال على الزوج ،فسقط مبوت من
يلزمه(.)69
وعلى ذلك ،يكون الزوج قد مات وعالقة الزوجية قائمة؛ ألنه مل حيدث ما
ينهيها ،فاتهامه زوجته بالزنا ال يوجب  -يف حد ذاته  -انتهاء العالقة الزوجية؛
لذلك فإن الزوجة ترث زوجها وتعتد عدة وفاة ،ويظل الولد منتسباً له ( ،)70حيمل
امسه ويرثه ،أما بالنسبة للحد ،فإن الزوجة ليس عليها حد؛ ألنه ليس ثمّ ما يوجبه،
وال تالعن الزوجة؛ ألن سبب لعانها هو لعانه ومل يوجد منه ( )71بسبب وفاته .
وهذه األحكام ترتتب سواء كان الزوج هو الذي طالب قبل وفاته بنفي الولد،
أم أن الزوجة هي اليت طالبت احلد ،وسواء مات الزوج قبل الشروع يف لعان زوجته
أصالً أم أثناء لعانه وقبل متامه ،وسواء كان قد دخل بها أم مل يدخل ،ويزاد على اليت
مل يدخل بها أن هلا مهرها كامالً؛ ألنه كمل بالوفاة ،بل إنّ هذه األحكام ترتتب حتى

( )69احلاوي الكبآ ،للمواردي (.)78 / 11
( )70الذ آة ،للقرايف ( ،)307 / 4احلاوي الكبآ ،للمواردي ( ،)77 / 11اجملموع ،شرح امل ذل ،للنووي
( )455 / 17املغين ،تبن قدامة ( ،)60 / 8الكايف ،تبن قدامة ( ،)187 / 3الفقه اإلسومي وأدلته،
للزحيلي (.)7122 / 9
( )71الذ آة ،للقرايف( ،)307 / 4املغين ،تبن قدامة (.)60 / 8
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إذا مل تكن الزوجة قد دخل بها ونفى الزوج ولداً محلت به ثمّ مات قبل أن يالعن،
هكذا قال من تعرض هلذا األمر من الفقهاء (. )72
ولعل الصواب وجوب التفرقة بني سبيب وجوب اللعان اللذيْن قلنا ،فإذا قذف
الزوج زوجته ،ثمّ قامت هي بطلب إقامة حد القذف عليه ،فهو ما قالوا ،واألمر هنا
واضح ومنطقي ،فإذا كان من تطالبه باحلد نفسه قد مات ،فممن يؤخذ حقها إذن،
وعلى من يكون احلد ؟ وإذا كان موجب قذفها يف هذه احلالة هو اللعان ،فمن يالعن
عنه ،واللعان حكم خاص بالزوج ال يتأتى إال منه؟ لذا فكان من الطبيعي أن يسقط
اللعان يف هذه احلالة ،أما اإلرث فهي ترثه قطعاً ،ألنه مات زوجاً هلا ،أما خبصوص
النسب ،فهو قائم يف كل األحوال حتى إذا مل ميت الزوج ،ومتّ اللعان؛ ألنها هي اليت
طالبت باحلد ،ليس هو ،فال يرتتب عليه قطع النسب؛ ألن هذا النسب قد ثبت
باإلقرار الصريح أو الضمين ،فال ميكن نفيه بعد ذلك كما علمنا .
أما إذا مات الزوج وهو الذي كان قد طالب بنفي الولد ،فيبدو يل أن األمر هنا
البد أن يكون خمتلفاً ،وال ميكن األخذ فيه بقول الفقهاء على إطالقه ،خاصة يف هذا
الوقت الذي فسدت فيه الذمم ،وتبدلت األخالق ،وبات الكثريون مشغولني بتحصيل
شهواتهم من مال ومتاع الدنيا ،وإرضاء غرائزهم ،وال يهم إن كانت وسيلة ذلك هي
حالل أم حرام .
لذا أقول إن األمر شائك ،خاصة يف حالة أال يكون الزوج قد دخل بزوجته .
ولعل الصواب وجوب التفرقة يف هذه احلالة بني أن يكون الزوج قد قذف زوجته
وطالب بنفي الولد يف مرض موته أم يف صحته .

( )72الذ آة ،للقرايف ( ،)290 / 4الشامل يف قه اإلمام مالك ،للدمآي الدمياطي (.)465 / 1
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فإذا كان قذفها يف مرضه وأنكر الولد ،ثمّ مات ،فال يتغري من األمر شيء؛ ألن
األغلب من األمور أنه قصد حرمانها وولدها من املرياث ،فيلحق الولد به ،وليس
إلنكاره الولد هذا أي اعتبار ،حتى إذا مل يكن قد دخل بها؛ ألن شبهة حرمان كل من
زوجته وولده من املرياث قوية ،ويكون ذلك الرأي متوافقًا مع ما قال الفقهاء.
أما إذا كان طالب بذلك يف صحته ث ّم مات ،فلعل الصواب أن نفرق بني حالتني
أوهلما  :إذا مل يدخل بها الزوج ،وثانيهما  :أن يكون الزوج قد دخل بزوجته ،ثمّ
قذفها منكراً ولدها ،ففي احلالة األوىل ( حال عدم دخوله بها ) ال ميكن اجلزم باألمر،
فقد يكون الزوج قد بين بزوجته ثمّ اتهمها بالزنا ونفى ولداً يتأكد أنه ولده ،وذلك
ألي غرض يف نفسه كانتقامه منها أو من أحد من ذويها أو غريه ،إال أنّ األمر قد يكون
على العكس من ذلك متاماً ،ويكون الزوج صادقاً يف نفيه للولد لعلمه علم يقني أنه مل
ميس زوجته من قريب أو بعيد ،فكيف ينسب له ولد ليس ولده حيمل امسه ويرثه،
خاصة مع عدم وجود أي مربر لذلك ؟.
إن الفقهاء قد اعتربوا السبب األول للنسب هو الفراش ،وال ميكن نفيه إال
باللعان ،بل حتى البينة على زنا الزوجة ال تنفي نسب الولد كما هو معلوم ،فأين
الفراش هنا ،وأين الدليل على قيامه ؟ وأين حق ورثة هذا الزوج يف عدم إرث ذاك
الولد الذي طالب بنفيه ومل ميهله القدر وقتًا إلمتام ما بدأ ؟ .
لذا فلعل الصواب عدم القول بثبوت النسب للميت يف هذه احلالة إال إذا سكت
الورثة عن املطالبة يف استمرار دعوى الزوج اليت شرع فيها قبل موته ،ذلك أن
سكوتهم معناه قبوهلم الضمين بهذا الولد ،أو عدم وجود مصلحة هلم يف نفيه .
أما إذا كان ثمّ مصلحة لورثة امليت يف نفي نسب محل امرأته اليت مل يدخل بها
عنه ،فإن هلم احلق يف إثبات ذلك لدى القاضي ،بشرط أن يكون ذلك ممكناً عقالً
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وشرعاً  -أي أن ميكن أن يولد ملثله ،وأن يكونا أمكن االلتقاء بينهما ،وأن تكون قد
أتت به لستة أشهر من يوم العقد (وهي أقل مدة للحمل عند الفقهاء)؛ ألنها إن أتت
به ألقل من ذلك ،أو كان محلها منه غري ممكن أصالً ،فيعد ذلك قرينة قوية أنه ليس
ولده ال تقبل إثبات العكس ،وحتى إذا كان الزوج حياً كان الولد سينفي عنه دون
لعان يف هذه احلالة كما قال أغلب العلماء (. )73
أما إذا أتت به هلذه املدة ،فإن هلم  -يف رأيي  -احلق يف إثبات عدم نسبة الولد
ملورثهم بطرق اإلثبات املختلفة ،ومنها القيافة والطرق احلديثة يف إثبات النسب
(إن أمكن ذلك حال وفاته) فإن أثبتوا نفيه انتفى ،إذا رأى القاضي ذلك مع سلطته
التقديرية وما علمه من ظروف وقرائن أحاطت بالدعوى ،وذلك بشرط أن حياط
استعمال هذه الوسائل بشديد احلذر واحليطة ،حبيث يكون معلوماً للجميع أنها ال
تدحض حكماً شرعياً أو تتقدم عليه ،بل فقط ملّا تعذر إقامة هذا احلكم كان
اللجوء إليها .
وإذا مل يستطع الورثة إثبات عدم نسب الولد ألبيه ،وال هي استطاعت إثبات
نسبه له ،فعليها اليمني ،فإن حلفت نسب الولد له ،وذلك إعماالً لقوله صلى اهلل
عليه وسلم  " :البينة على من ادعى واليمني على من أنكر " ( )74فالورثة مدعون عدم
كون الولد من مورثهم ،فعليهم البينة ،وإال فعليها اليمني على أساس كونها منكرة ملا
ادعوه ،فيعد نكوهلا عنه دليالً على صحة ادعائهم ،وادعاء مورثهم من قبلهم .

( )73الذ آة ،للقرايف ( ،)285 / 4مغين احملتاا ،للخ يب الشربيين ( ،)72 / 5املغين ،تبن قدامة (/ 8
 ، )79،80املوسودة الفق ية الكويتية ،ادرة دن وزارة األوقاف والشئوي اإلسومية ،الكويت (/ 40
.)335
( )74شرح األربعني النووية يف األحاديث الصحيحة النبوية  ،109 /1حديث.33 :
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وأدعم رأيي الذي قلت من ضرورة إعطاء احلق لورثة امليت بإثبات أن الولد
ليس ولده مبا يلي:
 ذهب بعض العلماء إىل أن الولد ال يصري فراشاً إال بالدخول ،وهو الرأيالذي تبناه شيخ اإلسالم" ابن تيمية " وتلميذه " ابن القيم" ( ،)75وذكروا أنها رواية عن
اإلمام أمحد .
 ما أقول به هو الرأي الذي أراه معقوالً من حيث كونه احلل األوسط بنينفي الولد دون لعان وال أي قرينة ،وبني إثباته له دون أي قرينة قوية ،فقلنا إن العقد
جيب أن يكون قرينة قابلة إلثبات العكس .
 ال ميكن القطع بنسب الولد ملن طالب بنفسه بنفيه ،إال مبا يدحض ذلك،خاصة مع عدم وجود قرائن تدل على بطالن ادعائه من فراش أو قصد احلرمان من
املرياث .
 إنه بإنكار الولد قام سبب اللعان ،وسبب عدم حدوثه هو موت الزوج أيسبب ال يد له فيه ،فلوال القدر الذي مل ميهله حتى يثبت ما بدأه ،لتمّ اللعان يف
الغالب ،والنتفى الولد عنه ،فمن اإلنصاف أن يكون لورثته احلق يف أن يكملوا ما
بدأه هو خاصة إذا كان هلم مصلحة يف ذلك .
 ما روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم  " :من ترك ماالً أو حقاًفلورثته"( )76واملقصود من احلق هنا ليس هو اللعان قطعاً؛ ألن من املعلوم أنه ليس من
( )75يف هذه املاسألة (ما تصآ به املرأة راشا لزوج ا) اواة أقوال  :أوهلا  :أي املرأة تصآ راشا لزوج ا مبجرد
العقد حىت إذا مل ميكن الوطي ،وهو رأي أيب حنيفة وحممد ،ونني ا وهو رأي اجلم ور أي املرأة تصآ راشا
مبجرد العقد بشرط إمكانية الوطي ،ونلن ا أهنا تصآ راشا ابلد ول الفعلي ،وهو رأي الليث بن سعد،
وا تاره ابن تيمية وابن القيم .زاد املعاد يف هدى آ العباد ،تبن قيم اجلوزية ( ،)372 / 5خمتصر
ا توف العلماي ،للشيباين (.)461 / 2
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احلقوق اليت تنتقل للورثة ،ولكن احلق الذي أعين والذي أرى إمكانية بل ووجوب
انتقاله للورثة هو احلق يف استكمال دعوى بدأها الزوج كان له فيها مصلحة ،فإن
استمرت هذه املصلحة للورثة  ،فلما ال ؟
 قلنا إن كثرياً من الفقهاء قد رأوا أنه جيوز للزوج نفي نسب الولد حتى بعدموت هذا الولد ،فقياساً على ذلك أرى جبواز نفي الولد عن األب امليت ،وال أرى
مربراً للقول بالتفرقة بني احلالتني ،بل على العكس ،فالولد امليت قد انقطعت صلته
باألب مبجرد موته ،أو إرثه من غرته أو ماله ( إن وجدا أي منها ) أما األب فإن
انقطعت صلة الولد به ،لكنها مل تنقطع صلة الولد بعائلته وعشريته ( ورثته ) ،فسيظل
منتمياً للعائلة حمسوبًا عليها ،وارثاً إياها .
 األصل يف اإلنسان براءة الذمة ،فالبد أن تؤخذ يف االعتبار براءة ذمة الزوجوأنه ملّا نفى ولده كان صادقًا غري عازم على إيذاء زوجته أو ذويها .
وإذا قيل طاملا أن األصل يف اإلنسان براءة الذمة فلما ال تطبق هذه القاعدة علي
الزوجة ،فيكون األصل فيها أيضاً براءة ذمتها مما ادعاه عليها الزوج من نفي ولدها عنه
؟ نقول إنه يصعب على الرجل غالباً ادعاء ما يلوث به مسعة من ارتبط بها امسه
ألجل غرض دنيوي مهما كان ،وإال كان إنساناً شاذاً مريضاً وهو استثناء من األصل
غالبًا .
 وأخرياً أرى أن العدل يقتضي ذلك القول ،حيث إنه ال جيوز يف نظري أننلحق الولد بامليت دون قرينة على ذلك ،فالفراش فقط هو القرينة القوية على نسب
الولد اليت ال تقبل دحضها إال باللعان – على قول العلماء  -وهنا ال فراش وجد
( )76تلخيص اخلبآ يف ختريئ أحاديث الرا عي الكبآ ،للعاسقوين ،كتال الضماي ،119 /3 ،حديث :
 ،1253وذكر العاسقوين أي احلديث ذكر يف الصحيحني وغآمها  " :من ترك حقا لوراته".
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يقيناً ،وال لعان ميكن أن يكون ملوت الزوج ،فليس أمامنا إال التوصل إىل احلقيقة عن
طريق القرائن األخرى ،منعاً الختالط األنساب ،وإعطاء األموال ملن ال يستحقها .
أما احلالة الثانية (حالة دخوله بها ثمّ إنكاره الولد) :فاألمر يكون أخف وطأة؛
ألن الفراش قد وجد فعالً ،لكن أيضاً ال ميكن  -يف نظري -القطع بنسب الولد مع
طلب الزوج نفيه قبل الوفاة ألن الغالب أنه لن يلوث فراشه ،ويفسد عرضه ،ويتخلى
عن نسب ولده كذباً وبهتاناً وافرتاءً على زوجته ،وكونه مل ميهل الفرصة لنفي ولده
عن طريق اللعان ،فهذا ال يعين أبداً أن ننسب له ولداً لو امتد عمره لقطع نسبه،
وختلص من عاره.
لذا فلعل الصواب أن يكون للورثة  -إذا كان هلم املصلحة أو وقع يف نفسهم
ما وقع يف نفس مورثهم  -احلق يف نفي نسب الولد عن مورثهم ،أو مطالبة الزوجة
باليمني ،إن مل يستطيعوا النفي ،وال استطاعت هي اإلثبات ،فإن حلفت ثبت
النسب ،وإال فال .
هذا بالنسبة لنفي النسب ،أما احلد ،فال حد عليها قطعاً ،ألنه يثبت بالبينة أو
اإلقرار ،أو النكول عن اللعان كما سبق القول ومل حيدث أي من هذه األمور .
املطلب الثاين :موت الزوجة بعد حدوث القذف ،وقبل اللعان
أما إذا قذف الزوج زوجته ،فماتت قبل أن يالعنها ،فهل يسقط اللعان ؟ .
خيتلف ذلك األمر حبسب ما إذا كانت الزوجة قد طالبت باحلد قبل موتها من
عدمه ،وعلى ما إذا أنكر الزوج يف قذفه ولدًا أم ال .
فإذا طالبت الزوجة باحلد قبل موتها  :فإنه يقوم ورثتها مكانها يف املطالبة ،ذلك
أن الضرر متعد إليهم ( )77فالورثة من مصلحتهم إبراء مورثتهم ممّا نسبه إليها زوجها
( )77الذ آة ،للقرايف ( ،)112 / 12الكايف يف قه اإلمام أمحد (.)102/ 4
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من قذف ،وملّا وجب عليه احلد مبطالبة زوجته به قبل الوفاة ،ومن ثمّ ورثتها من
بعدها ،فقد وجب عليه اللعان  -بالتالي  -حتى يدرأ احلد عن نفسه ،فإذا العن
يسقط عنه احلد يف هذه احلالة ،وإال حيد ،وعن بعض املالكية ( )78أنه ال يرث الزوج إذا
العن بناء على مطالبة الورثة.
إذاً فجمهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة

()79

يرون أنه إذا طالب

املقذوف حبد القذف ثمّ مات فإنه يورث ،على اختالف بينهم فيمن يكون له احلق يف
ذلك .
فقد قال البعض أنه للعصبات من النسب دون غريهم؛ ألنه حق ثبت لدفع
العار فاختص به العصبات كوالية النكاح ،وهذا قول احلنابلة وأحد الوجوه
للشافعية( ،)80ويرى الشافعية يف وجه ثان أنه مستحق للورثة باألنساب ذكوراً وإناثاً
دون الورثة باألسباب ( أي الزوجني ) وهو قول املالكية ( ،)81والوجه الثالث للشافعية
أنه يستحق جلميع الورثة باألنساب واألسباب.
أما كونه لكل واحد من هؤالء الورثة (طبقاً للخالف السابق) أم يقدم األقرب
فاألقرب ،ففيه خالف أيضاً ،وأرجح األقوال يف ذلك أنه حق قائم للجميع ،لكل
واحد استيفائه حتى لو عفا اآلخر أو اآلخرون ،ولو بقي واحد كان له استيفاء
مجيعه؛ ألنه حق يراد للردع والزجر فلم يتبعض كسائر احلدود وال يسقط بإسقاط
( )78الشامل يف قه اإلمام مالك ،الدمآي الدمياطي (.)465 /1
( )79الشامل يف قه اإلمام مالك ( ،)931/2اجملموع شرح امل ذل ،للنووي  ،457/17املغين ،تبن قدامة (/8
 ،)60خمتصر ا توف العلماي ،لل حاوي (.)318 /3
( )80الشرح الكبآ دلى منت املقنع ،تبن قدامة املقدسي أبو را مشس الدين( ،)34 / 9املغين ،تبن قدامة
(.)61 /8
( )81الشامل يف قه اإلمام مالك ،للدمآي الدمياطي (.)931 / 1

موت أحد املتودنني بعد وجول اللعاي وقبل متامه ،وأار ذلك يف أحكامه

325

البعض؛ ألنه يراد لدفع العار عن املقذوف وكل واحد من العصبات يقوم مقامه يف
استيفائه ،فيثبت له مجيعه كوالية النكاح (. )82
أما األحناف ( )83فهم يرون أن حد القذف ال يورث أصالً ولو طالب به قبل
موته ،وإذا مات املقذوف قبل استيفائه يسقط ،بل إذا مات بعد استيفاء بعضه ،فإنه
يسقط ما بقي منه؛ ألنه حق خالص هلل تعاىل عندهم فكان ال يورث ،و قاس األحناف
حد القذف على حد الزنا الذي يسقط مبوت الزاني الذي وجب عليه احلد .
ويرى الشافعي ( )84أن أبا حنيفة قد وقع يف تناقض حينما قاس حد القذف على
الزنا يف هذه اجلزئية حيث أسقط حد الزنا مبوت الزاني ،وأسقط حد القذف مبوت
املقذوف ،وحقوق اهلل تعاىل تسقط مبوت من وجبت عليه وال تسقط مبوت غريه.
إذاً فاجلمهور يرى  -ولعل الصواب ما يراه ،كما سأدلل بعد قليل  -أن للورثة
استكمال الطريق الذي بدأته الزوجة ومطالبة الزوج باحلد الذي يسقط بلعانه ،فإذا
رفض اللعان ،حيد ،كما إذا كانت ال تزال على قيد احلياة ،وذلك بشرط أن يكون هلا
ورثة غري الزوج ،وأوالدها منه؛ ألن الولد ال جيوز أن يستويف حد القذف من أبيه()85؛
ألنه ال يعاقب الوالد بسبب ولده .

( )82املغين ،تبن قدامة (.)61 / 8
( )83الدر املختار ،للحصكفي (.)314 / 1
( )84احلاوي الكبآ ،للمواردي (.)27 / 11
( )85الدر املختار ،للحصكفي ( ،)314 / 1روضة ال البني ودمدة املفتني ،للنووي( ،)363/8املغين ،تبن
قدامة ( ،)150 / 7الفقه دلى املذاهب األربعة ،ص ، 1263ولإلمام مالك روايتاي يف ذلك أش رمها أنه
جيوز أي ياستويف ح القذف من أبيه .الفقه دلى املذاهب األربعة ،للجزيري ،ص.1264
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موت الزوجة دون املطالبة باحلد :أما إذا مل تطالب الزوجة قبل موتها باحلد،
فقد ذهب الشافعي ( )86أن للزوج أن يالعن حتى إذا ماتت الزوجة دون املطالبة باحلد،
إذا كان له ولد يريد أن ينفيه؛ ألن له مصلحة يف هذا اللعان هي نفي الولد.
وقد ذكر صاحب املغين ( )87أن اجلمهور على عدم جواز لعان الزوج بعد موت
الزوجة سواء كان هناك ولد يريد أن ينفيه أم ال ،غري أنين وإن مل أقف على رأي
صريح للمالكية يف تلك املسألة ،لكنهم ذهبوا إىل أن الزوج إذا ولدت زوجته ولداً يف
غيابه مل يعلم به ،ثم حضر فإنه يالعن لينفي الولد حتى لو ماتت الزوجة ( )88أي أنه
إذا ماتت دون أن يقذفها ،فله ذلك لنفي الولد ،فمن باب أوىل جيوز ذلك إذا قذفها
قبل اللعان وأراد نفي الولد ،أي أنين أرى أنهم اجتهوا اجتاه الشافعية يف هذا الشأن .
ومن املعلوم قطعاً أن أصل اخلالف بني الفريقني هاهنا هو اخلالف العام بني
الفريقني  -والذي عرضنا  -واملتعلق بكون نفي الولد يرتتب على لعان الزوج وحده
أم لعان الزوجة أيضاً بعده؟ فبينما يرى احلنفية واحلنابلة أن الولد ال يُنْفى إال بعد لعان
الزوجني (بل ويزيد األحناف ،ومجهور احلنابلة حكم القاضي أيضاً كما قلنا) ،فإن
املالكية والشافعية يرون أنه يرتتب النفي على لعان الزوج وحده؛ ولذلك يسقط الفريق
األول اللعان عن الزوج يف احلاالت اليت يريد فيها نفي الولد دون درء احلد ،لعدم
وجود أي معنى أو فائدة لديهم للعان الزوج وحده ،أما الفريق الثاني فإنه يرتب
 كما قلنا  -نفي الولد والفرقة على لعان الزوج وحده؛ لذا رأى حق الزوج يف اللعانونفي النسب.
( )86احلاوي الكبآ ،للمواردي (.)78 /11
( )87املغين ،تبن قدامة ( .)60 /8
( )88املدونة الكربى ،لإلمام مالك ( ،)353 /2التفريع يف قه اإلمام مالك ،تبن اجلول ( ،)46 / 2الشامل
يف قه اإلمام مالك ،للدمآي الدمياطي (.)465 / 1
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ولعل الصواب أن جيوز للزوج أن يالعن لنفي الولد يف كل األحوال ،وسواء
كانت الزوجة قد طالبت حبد القذف قبل موتها أم مل تطالب به ،وسواء كان لديها
وارث غري الزوج أم ال ،وإنين إن كنت رجحت القول برتتب النفي على لعان
الزوجني ،إال أنين أرى أنه يف حال موت الزوجة يكون من حق الزوج اللعان ،ملا له
من مصلحة يف ذلك.
وأدعم وجهة النظر هذه ابألسانيد التالية:
إنه ملا كانت احلجة يف عدم إمكانية ترتب النفي على لعان الزوج وحده،بينما ترتتب الفرقة على لعان الزوجني ،هي أنّ نفي الولد يستلزم الفرقة ،فهنا ميكن
القول بانتفاء هذه احلجة؛ ألن الزوجني قد حدثت الفرقة بينهما بالفعل ،لكن بسبب
املوت ،ال اللعان.
إن املوت ال يقطع العالقة الزوجية نهائياً ،فربغم حدوثه ،إال أن آثار الزواجتبقى قائمة يف بعض األمور ،بدليل وجوب عدة الوفاة على الزوجة ،وإرث من بقى
على قيد احلياة ممن مات ،وحقه يف املطالبة عنه حبد القذف من القاذف (كما قال
الشافعي يف إحدى رواياته) ،وغريه ،ف ِلمَ ال نعترب ذلك من األمور اليت تبقى فيها آثار
الزوجية باقية ،خاصة مع وجود املصلحة يف ذلك ؟
إن املصلحة يف نفي الولد ليست باألمر اهلني ،بل هي باألمر العظيم ،الذيدعا كثرياً من الفقهاء  -كما قلنا  -يرى حق الزوج يف اللعان لنفي الولد ،حتى يف حال
كونه يعلم يقيناً أنها مل تزن ،بل إنها وطئت بشبهة ،أو أكرهت على الزنا ،وأرى أن
األمر هنا ال خيتلف كثرياً ،بل على العكس ،فاملصلحة موجودة يف احلالني.
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ال جيوز يف نظري إحلاق الولد ألب جيزم أن هذا الولد ليس منه ،أو علىاألقل يستشعر بقوة أنه ليس منه ،وذلك فقط جملرد أنّ زوجته قد ماتت ،أي ألمر ال يد
له فيه.
وأتساءل ما ذنب الزوج يف هذه احلالة كي ينسب له ابن هو يف الغالب ليس ابنه
 حيمل امسه ويرثه بعد وفاته  -على الرغم أنه كان سينفى عنه فعالً إذا ظلت الزوجةعلى قيد احلياة أيامًا أو ساعات.
 الفقهاء الذين يقولون بعدم جواز لعان الزوج بعد موت الزوجة إذا كانهناك ولد يريد نفيه قوهلم فيه نظر  -خاصة فقهاء احلنابلة منهم  -وذلك من وجهني،
أوهلما :إنهم يرون حق الزوج يف املطالبة باللعان حتى إذا مل تطالب الزوجة باحلد،
وكان هناك ولد أراد هو نفيه( ،)89وذلك حال كونها ظلت على قيد احلياة؛ ألن ذلك
 يف نظرهم  -هو حق للزوج بأال ينسب إليه من ليس منه غالباً ( )90فإذا كان األمرهكذا ،وإذا كان هذا هو موقفهم ،ومربرهم فماذا تغري من األمر حال وفاة الزوجة،
وملاذا سلبوا عنه هذا احلق بسبب موتها؟ وما عالقة وفاتها بإجباره على إحلاق هذا
النسب به ؟.
أما الوجه الثاني ،فهو أن هؤالء الفقهاء ( )91قد أعطوا الزوج حق اللعان بعد
موت زوجته اليت كانت طالبت باحلد يف حياتها ،وذلك لدرء احلد عن نفسه كما قلنا،
( )89بينما يرى بعض األحناف أنه ليس له ذلك ،وأنه ت جيب إت بناي دلى م البت ا ،ويرى بعض م أي هلا
ذلك ،تبيني احلقائ  ،شرح كنز الدقائ  ،للزيلعي ( ،)16 / 3الدر املختار ،للحصكفي ( ،)242 / 1وذكر
ذلك أيضا ابن قدامة يف املغين (.)60 / 8
( )90بل ويرى مالك أي له ذلك دوي قذف أ و لنفي الولد .املقدمات املم دات ،تبن رشد (.)635 / 1
( )91واملقصود أيضا ق اي احلنابلة؛ ألننا دلمنا أي ق اي احلنفية مل يع وا احل للوراة يف م البة الزوا ابحلد،
حىت لو طالبت به قبل موهتا.
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والتساؤل هنا ما هو وجه التفرقة بني احلالني؟ يف األوىل :كان له مصلحة هي درء
احلد ،والثانية :أو ليست له مصلحة أيضاً هي نفي الولد ؟ فلماذا أجازوه يف األوىل
دون الثانية ؟ أليس درء احلد ،ونفي الولد هما موجيب اللعان اللذين قال بهما
الفقهاء ،ومنهم احلنابلة؟.
ولكل ذلك ،أرى حق الزوج يف املطالبة باللعان لنفي الولد حتى إذا ماتت
زوجته دون املطالبة باحلد منه ،لوجود مصلحة له يف ذلك.
وقد سبق أن رجحت القول حبقه يف اللعان ونفي الولد حتى إذا مات الولد،
ويف هذه احلالة ال يسأل عن مؤن دفنه ،وال يرثه ،والفرق بني إرثه للزوجة وعدم إرثه
للولد أن وقوع الفرقة ال مينع من صحة الزوجية قبل الفرقة ،ونفي الولد مينع من نسبته
قبل النفي(. )92
ويرى بعض الشافعية ( -)93خالفاً للجمهور أيضاً  -أن للزوج أن يالعن حتى
إذا مل تطالبه زوجته باحلد قبل موتها ،ومل يكن هناك ولد يريد نفيه ،وذلك إذا طالب
الورثة حبد القذف من الزوج ملورثتهم اليت ماتت ومل تطالب به بنفسها ،حيث يرون
أن ألوليائها القيام مقامها يف الطلب ،لقوله صلى اهلل عليه وسلم  " :من ترك حقاً
فلورثته "( )94فهنا يالعن الزوج ليدرأ احلد الذي طالبوا به عن نفسه ،فإن العن فال
حد ،وإن نكل حيدّ .

( )92احلاوي الكبآ ،للمواردي (.)78 / 11
( )93املرجع الاساب ( ،)26 / 11اجملموع ،للنووي ( ،)457 / 17روضة ال البني ودمدة املفتني ،للنووي
(.)363 / 8
( )94سب ختريئ احلديث
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ولعل الصواب هو هذا الرأي ،وذلك لألسباب التالية :
 ما قاله أصحابه بأن للورثة املصلحة يف رفع العار عن مورثهم ،حيث إنينال أرى مع القائلني بأن هذا احلد للتشفي ،فال يكون إال للمقذوف فقط؛ ألنه بالعكس
قد يبغي ورثة املقذوف التشفي يف القاذف أكثر من القاذف نفسه ،وقد يستشعر الورثة
عاراً من جراء هذا القذف أكثر ممّا قد استشعره املقذوف نفسه ،فأنىّ لنا أن نقول
بسقوط حق املقذوف مبجرد موته ؟ هذا املقذوف الذي لوال موته ألكمل يف الغالب
طريقه حنو ردّ ظلم القاذف وطلب عقوبته ،وأنىّ للقاذف أن يستفيد مبوت املقذوف
الذي قد يكون موته يف هذا الوقت حمض صدفة ،وقد يكون هذا املوت نتيجة غري
مباشرة ملا تسبب له فيه مقذوفه من أمل وحسرة قد تكون أودت حبياته ،هل من املنطقي
أن يكون جزاؤه سقوط العقوبة عنه ؟بل إنين أطالب بعقوبته باحلد  -الذي ال يسقط
عنه إال باللعان حال كونه زوجاً  -وأيضاً بإعطاء الورثة احلق يف مطالبته باحلق
اخلاص(التعويض) عن قتله مورثتهم بالتسبب (القذف) إذا رأوا لذلك سبيالً .
 ما أراه من تناقض وقع فيه أصحاب الرأي اآلخر الذين يقولون إنه ال جيوزمطالبة الورثة باحلد إال إذا كان املقذوف نفسه قد طالب به قبل وفاته ،ويتمثل هذا
التناقض يف أنه يكاد يكون هناك إمجاع ( -)95حتى من القائلني بعدم حق الورثة يف
طلب احلد حتى لو طلبه املقذوف قبل موته  -على أن للورثة احلق يف املطالبة حبد
ف بعد موته .
القذف إذا قُ ِذف الشخصُ ميتاً ،أي إذا قُ ِذ َ
وأتساءل  :ملاذا هذه التفرقة ؟ وإذا كان من املمكن تفهم موقف األحناف الذين
مل يورثوا احلد(ألنه إذا تعرض املقذوف هلذا القذف ميتاً فإن معنى توريث احلد غري

( )95مغين احملتاا ،للخ يب الشربيين ( ،)75 / 5الفقه دلى املذاهب األربعة ،للجزيري ،ص .1264
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موجود) فإنين ال أستطيع إجياد مربرٍ للجمهور الذين يعطون احلق لورثة املقذوف الذي
طالب باحلد قبل موته أن يطالبوا هم به القاذف.
فأتساءل  :ما هو وجه التفرقة يف احلالني ،أمل يتعرض عرض مورثه للهتك يف
احلالني؟ وقد يقال إن امليت ال يستطيع الدفاع عن نفسه واملطالبة حبقه ،فيما يقدر عليها
ال جداً ،ولكن ما إذا مل يعط هذا احلي الفرصة
احلي؟ قد يكون ذلك منطقياً ،ومقبو ً
الكافية للمطالبة حبقه؟ ما إذا كان يوازن بعقله بني األضرار اليت تٌجرّ عليه بسبب
املطالبة باحلد ،وبني ما يأتي له من نفع من وراء هذه املطالبة ،أيهما يقدم من املصلحة؟
وأيهما يدفع من األضرار؟ ما إذا كان يف خضم كل هذه األفكار واالنفعاالت اليت
انتابته توفى ،فكان بذلك مل يأخذ حقه احلقيقي ،وفرصته الكافية يف املطالبة حبقه من
قاذفه؟
 إذا كان احلق يف حفظ السمعة والشرف وصيانة العرض من احلقوق املعنويةلإلنسان ،واليت يندرج حتتها يف العصر احلديث أيضاً حق اإلنسان يف نتاجه الذهين
واألدبي ،وإذا كان الثابت أن هذه احلقوق تورث بال خالف ،مثلها مثل احلقوق
العينية( ،)96فلعل الصواب يكون من باب أوىل أن تورث احلقوق املتصلة بشرف
وعرض اإلنسان ،فالنوع األول إذا مل يورث قد خيسر اإلنسان بعض املال ،فمسمى
املال يف الشريعة يتسع حملل احلق املعنوي مبفهومه احلديث (. )97
أما إذا قلنا بعدم جواز توريث حق القذف ،فإن الورثة قد خيسرون مسعتهم،
ويعيشون موصومني بتهمة ابنتهم مبثل هذه التهمة البذيئة.
( )96حبث  :انتفاع اإلناساي أبدضاي جاسم إناساي ا ر ،د .حممد سعيد البوطي – جملة جممع الفقه اإلسومي،
ادرة دن منظمة املؤمتر اإلسومي جبدة ،العدد  -4ص 122
( )97حبث  :الفقه اإلسومي واحلقوق املعنوية ،د .دبد الاسوم داوود العبادي ،جممع الفقه اإلسومي ،ادرة
دن منظمة املؤمتر اإلسومي جبدة ،العدد  -5ص 2014
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لكل ذلك ،فلعل الصواب أن حق القذف يورث ،حتى إذا مل يطالب به
املقذوف قبل موته ،اللهم إال إذا كان هناك مدة زمنية طويلة بني القذف واملوت ،ميكن
القول معها إن املقذوف قد عفا عن القاذف ،وذلك يقدره القاضي  -يف نظري  -طبقاً
للظروف واملالبسات يف كل واقعة على حدة ،كما أرى أن يكون احلق يف ذلك جلميع
الورثة؛ ألنه ليس هناك ما يربر -يف نظري  -التفرقة بني الذكور واإلناث يف هذه
احلالة ،وهل يلحق اخلزي والعار من جراء القذف الرجل دون األنثى ؟ وملا ال
يلحقها ،بل قد يكون حلوقه بها أوىل ،فاألنثى عادة ما تعري مبثل ذلك .
بل أرى أن يكون احلق يف املطالبة حبد القذف لقرابة السبب أيضاً – يف األحوال
العادية  -ألن العار قد يلحق أحد الزوجني أيضاً ،خاصة إذا كان املقذوف هو املرأة،
وليس كون عالقة الزوجية قد انتهت باملوت ،أنه ال جيوز للزوج املوجود على قيد
احلياة أال يتشفى فيمن لوّث عرض زوجته اليت عاشرها باملعروف زمناً ،ثمّ ورثها حني
ماتت .
هذا بالنسبة للقذف عموماً ،أما يف حال قذف الزوج زوجته فال ميكن -
قطعاً  -القول حبقه يف املطالبة باحلد؛ ألنه ال يعقل أن يطلب احلد من شخصه
هو ،أو يتشفى يف نفسه؛ لذا فيكون احلد مقصوراً على باقي الو رثة ،ماعدا االبن
كما سبق القول.
ولعل الصواب ما ذهب إليه الشافعي يف إحدى روايتيه ( )98أن اللعان ال يسقط
حتى يف حال أال يكون للمرأة وارث نهائياً ،فيقوم اإلمام باستيفائه هلا ،حيث يطالب
الزوج باللعان إلسقاط احلد عن نفسه ،فإن العن يسقط احلد ،وإال فال .

( )98احلاوي الكبآ ،للمواردي (.)78 / 11
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وأرجح هذا الرأي؛ ألنه باإلضافة ملا ذهب إليه الشافعي من أن اإلمام يقوم مقام
الورثة يف املال فقام مقامهم يف استيفاء احلد ،أرى أن يف حد القذف بعض احلق
للمجتمع الذي ينبغي أن يتطهر من هؤالء الذين يتالعبون بأعراض احملصنات ،وعليه
فالبد من عقوبته ،حتى لو مات صاحب احلق ( املقذوف) وحتى لو مل يكن ثمّ أي
ورثة يطالبون حبقوقه ،وذلك ردعاً لغريه ممن يفكر أن يستهني بأعراض املؤمنات
الغافالت احملصنات ،وهو ما يتالءم مع فكرة الردع املوجودة بكل احلدود ،كما أستند
إىل ما ذهب إليه اإلمام مالك ( )99أن اإلمام له أن يقيم حد القذف على القاذف ،حتى
دون مطالبة املقذوف يف حال أن يكون مسعه يقذف ،وكان معه شهود عدول .
وعلى ذلك ،فإن عفا الورثة مجيعاً عن احلد ،وليس هناك ولد ينفى سقط
اللعان؛ ألنه مل يعد حيتاج إليه ،فالفراش قد ارتفع باملوت ،واحلد قد سقط بالعفو
وليس هناك ولد ينفى فلم يبق ما حيتاج فيه إىل اللعان فلذلك سقط (. )100
هذا خبصوص احلد ونفي الولد ،أما اإلرث ،فإن الزوج يرث زوجته طاملا ماتت
قبله ،حتى حال أن يالعن الزوج لدرء حد أو لنفي نسب؛ ألنه ليس معنى لعانه عدم
إرثه من زوجته ،ذلك أن الفرقة يف كل هذه احلاالت قد حصلت باملوت ال باللعان،
حيث ذهبت إىل أنه ال حتدث الفرقة إال بعد متام اللعان من كل من الزوجني – خالفًا
للشافعي الذي سبق رفض رأيه يف هذه املسألة .
وقد يقال  :أفليس إذا ورثها حقه من حد قذفها؟ فيسقط عنه احلد كما يسقط
عنه بالقصاص إذا ورث بعضه؟ واجلواب عن ذلك أن حد القصاص ال يبعض  ،فإن
ورث بعضه سقط كله ،أما حد القذف فكله مرياث لكل واحد من الورثة . )101(.
( )99خمتصر ا توف العلماي ،لل حاوي (.)320 / 3
( )100نفس املرجع الاساب والصفحة.
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ومن املناسب أن أذكر هنا رأياً متفرداً وقفت عليه هو لبعض الشيعة
اإلمامية( ، )102حيث ذهبوا إىل أنه إذا ماتت الزوجة بعد قذف زوجها له وقبل لعانه
إياها ،فألحد ورثتها حق لعانه بدالً منها ،وإذا العنها يسقط إرث الزوج منها .
وقد استند شيخهم اإلمام الطوسي إىل بعض روايات ضعّفها بعض الشيعة
أنفسهم ،ومنهم العاملي ( )103وذهب إىل أنه ال ميكن لعان أحد ورثتها؛ ألن يف ذلك
تغيري ألصل معروف يف الشريعة هو أن اللعان إمنا يكون بني زوجني ال غري ،وأنه ال
ميكن قطع الوارث بنفي فعل غريه غالباً ،وأنه إذا حلف أنه مل يعلم بزناها ،فهذا تغيري
للصيغة اليت شرعت.
وأقطع بصحة ما ذهب إليه العاملي يف رده على هذا املذهب ،وأن فيه تغيريًا
لصريح النصوص وخمالفة صارخة آليات اللعان ،وإلمجاع األمة ،وقد قال تعاىل :
ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﭼ [النساء ،]115:كما أتساءل  :حتى إذا كان مذهبهم أنه ميكن
لعان أحد أولياء الزوجة يف حال موتها -ومل يؤسسوا له  -فمن أين أتوا أيضاً حبكمهم
بعدم إرث الزوج يف هذه احلالة؟ وهل قطعت الزوجية بناءً على موت الزوجة أم لعان
الوارث الذي هو أصالً غري جائز .

(  )101اجملموع ،شرح امل ذل ،للنووي ( ،)455 / 17البياي يف مذهب الشا عي ،للعمراين اليمين
(.)474 / 10
( )102هتذيب األحكام ،لل وسي (.)190 / 8
( )103وذلك يف كتابه  :الروضة الب ية ،شرح اللمعة الدمشقية (.)215 / 6
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املبحث الثاين :موت أحد املتالعنني بعد البدء يف اللعان
إذا مت البدء يف اللعان نكون بصدد ثالث فرضيات:
 - 1موت أحد الزوجني قبل متام لعان الزوج.
 - 2موت أحد الزوجني بعد االنتهاء من لعان الزوج ،وقبل متام لعان الزوجة.
 - 3موت أحد املتالعنني بعد متام اللعان ،وقبل تفريق القاضي.
بالنسبة للفرضية األوىل ،فقد سبق أن قلت إنه إذا مات أحد الزوجني أثناء لعان
الزوج ،فكأن الزوج مل يبدأ أصالً ،ويأخذ نفس احلكم الذي قلنا يف حال املوت قبل
بدأ اللعان على التفرقة اليت قمنا بها بني موت الزوج والزوجة .
أما احلالتان الثانية والثالثة فسوف أقوم باحلديث عن كل منهما يف مطلب
مستقل؛ نظراً إىل وجود بعض التفصيالت بهما ،أخصص املطلب األول للحديث عن
فرضية موت أحد الزوجني بعد لعان الزوج ،وقبل متام لعان الزوجة ،وأخصص
املطلب الثاني للحديث عن فرضية موت أحد املتالعنني بعد متام اللعان ،وقبل تفريق
القاضي .
املطلب األول :موت أحد الزوجني بعد لعان الزوج وقبل متام لعان الزوجة
إذا مات الزوج بعد متام لعانه ،وقبل لعان الزوجة فإن األمر ال خيتلف عند
احلنفية واحلنابلة ( ،)104حيث يسقط عندهم -لعان الزوجة يف هذه احلالة ،ويعترب
الزوج قد مات وعالقة الزوجية قائمة فرتثه زوجته ،وإذا كان قد طالب بنفي الولد ال
ينتفي ،وعليه فالزوجة عندهم ترث زوجها يف هذه احلالة؛ ألن سبب الفرقة هي املوت
( )104املغين ،تبن قدامة ( ،)60 / 8ورأي األحناف مأ وذ من كوهن م ت يعتربوي ابلتفري وت نفي الناسب إت
بناي دلى حكم القاضي ،حىت لو انت ى املتودناي ،وقد مات أحدمها قبل التفري  ،يكوي من ابل أوث
إذا مات قبل متام اللعاي ،كما أي رأي م يف هذا الشأي ذكره احب موسودة ماسائل اجلم ور يف الفقه
اإلسومي (.)762 / 2
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وليس اللعان ،ويظل الولد منتسباً له؛ ألن لعان الزوج عندهم  -كما قلنا  -ال يرتتب
عليه إال سقوط احلد ،وقد سقط فعالً باملوت ،وعلي ذلك فهم يرون أنه يسقط اللعان
يف هذه احلالة ،لعدم وجود معنى أو فائدة له .
أما بالنسبة لإلمامني مالك والشافعي ( )105فريون أن عليها اللعان لدرء احلد عن
نفسها ،غري أن اإلمام الشافعي( )106يرى أنه يسقط إرثها يف كل احلاالت العنت أو مل
تلتعن ،فيما يرى اإلمام مالك أنه إذا العنت سقط إرثها ،ودرأ احلد عنها ،وليس
عليها عدة وفاة ،وإال ورثت وحدت ،وقال أشهب املالكي

()107

إنها ترثه لتأخري

البينونة بعد املوت .
وعلى ذلك ،فبينما يرى األحناف واحلنابلة أنه ثبت نسب الولد مبوت الزوج
قبل متام اللعان ،لعدم لعان الزوجة ،يرى الشافعي ومالك أنه ينتفي نسب الولد مبجرد
لعانه ،وبينما يرى اجلمهور أن الزوجة قد بانت باملوت ،يرى الشافعي أنها بانت
باللعان .
هذا إذا مات الزوج بعد متام لعانه ،أما إذا ماتت هي بعد لعانه وقبل أن تبدأ يف
لعانها أو قبل االنتهاء منه ،فاألمر ال يتغري عمّا قلنا ،وتكون الزوجة قد ماتت قبل

( )105الذ آة ،للقرايف ( ،)307 / 4الشامل ،للدمآي الدمياطي ( ،)465 / 1املدونة الكربى ،لإلمام مالك
( ،) 361 /2التفريع يف قه اإلمام مالك ،تبن اجلول ( ،)46 / 2خمتصر ا توف العلماي ،لل حاوي
(.)512 / 2
( )106استخلصت هذا الرأي مما جاي يف كتال البياي يف مذهب اإلمام الشا عي ،للعمراين اليمين الشا عي،
حيث جاي يه  ":وإذا تدن بعد موهتا إي مآااه ت ياسقط دن ا بذلك؛ ألي الفرقة مل تقع به"/10 .
 ،474بمف وم املخالفة إنه ياسقط مآااه إذا تدن ا ،كما ذكر هذا الرأي رحيا ابن قدامة يف املغين (/8
 ،)60وال حاوي يف خمتصر ا توف العلماي (.)512 / 2
( )107الذ آة ،للقرايف ( ،)307 / 4املدونة الكربى ،لإلمام مالك (.)361 / 2
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وجود ما يزيل النكاح ،فيكون النكاح موجوداً حال املوت ،وينقطع باملوت ،فيجب
التوارث.
وذهب ابن عباس وعكرمة ( )108أنه إذا ماتت بعد لعانه ال ترث ،وهو رأي
الشافعية  -كما قلنا  -وقال رأي ()109إنه يرثها إن ماتت وإن مات هو مل ترثه.
ولعل الصواب أنه إذا مات الزوج بعد متام لعانه وكان قد نفى الولد ،فإنه
ينتفي ،فال يرثه ،وقد سبق أن رجحت رأي الشافعي خبصوص نفي الولد بناءً على
لعان الزوج وحده ،يف حال املوت؛ ألنه عارض ،فكان ينبغي معه أن تتغري بعض
األحكام ،خاصة مع وجود املصلحة يف ذلك .
وأرى أنه ال يستثنى إال حالة أن يكون الزوج قد قذفها يف مرض موته ،فيظل يف
هذه احلالة منتسباً له ،لوجود شبهة حرمانه من املرياث ،أما إذا قذف يف صحته والعن
يف مرضه ،فينتفي الولد ،وأرجح هذا الرأي؛ ألنه إذا كانت احلكمة يف احلالة األوىل
معاقبة الشخص بنقيض مقصوده؛ ألن األغلب من األمور أنه قد قذفها ليالعنها
فتحرم من املرياث هي وولدها ،كموجب للفرقة الدائمة اليت ثبتت بني الزوجني ،فإ ّن
املوقف خمتلف متاماً حال كونه قد قذفها يف صحته؛ ألن الفرض حياته ال موته ،فال
مربر للقول مبعاملته بنقيض مقصوده ،وذلك حتى إذا العنها يف مرضه؛ ألن العربة يف
ذلك بوقت القذف ال اللعان .
هذا خبصوص نفي الولد ،أما املرياث ،فإنين سبق أن رجحت أن الفرقة بني
الزوجني إمنا ترتتب على متام لعان الزوجني ،ال لعان الزوجة وحدها كما قال
الشافعي ،حتى ال تكون العنت وهي غري زوجة خالفًا للنص.
( )108املغين ،تبن قدامة (.)60 /8
( )109هذا الرأي هو لربيعة دنه ابن هليعة دنه الد بن يزيد ،وقد ذكره اإلمام مالك يف املدونة الكربى (/ 2
.)361
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فإذا كان األمر كذلك ،فإن هذا يعين أن الفرقة بني الزوجني قد حدثت باملوت
ال باللعان ،فيتوارثان ،سواء هي اليت ماتت قبل لعانها ،أو هو الذي مات ،وسواء
العنت بعده أم مل تلتعن ،ويف حال أنه هو الذي مات وجبت عليها عدة الوفاة لنفس
السبب وهو أنه حيث مات الزوج قبل لعانها فقد انتهت عالقة الزوجية باملوت ال
باللعان ،فيجب العدة وحيدث التوارث .
ورغم كوني أرى أن اإلمام الشافعي قد جانبه الصواب يف هذه اجلزئية  -كما
وضحت  -إال أنين أرى أن يف موقفه هذا يبدو التناسق الفكري ،فهو يرتب الفرقة بني
الزوجني على اللعان ،فكان من الطبيعي أن يرتب على ذلك حرمان من مات من
الزوجني بعد متام لعان الزوج على إرث اآلخر.
وعلى العكس من ذلك أرى أن مذهب اإلمام مالك قد وقع يف تناقض
خبصوص هذه اجلزئية من وجهني :أوهلما :أنهم ذهبوا إىل أن الفرقة باللعان تكون بعد
متام لعان الزوجة ،فإذا كان ذلك ،فعلى أي أساس حرموا الزوجة من أن ترث زوجها
يف حال أنه العنها ومات إذا العنته هي بعد املوت ؟ والوجه الثاني الذي أقول بوقوع
التناقض فيه هو كونهم ورّثوا الزوج إذا ماتت هي يف هذه الفرتة (بعد لعانه) دون أن
ترث هي لو حدث العكس ،ومات هو يف نفس الفرتة ،فعلي أي أساس كانت تفرقتهم
بني الزوجني ؟ .
وألن اإلمام مالك  -دون غريه من الفقهاء  -يرى أنه جيوز أن تبدأ الزوجة
باللعان ،فإذا بدأت الزوجة باللعان قبل زوجها ثمّ ماتت ،فقد ذهب املالكية ( )110إىل
أنه يف هذه احلالة يعرض عليه اللعان ،فإن العن فال مرياث وال حد ،وإال ورثها وحد.

( )110الذ آة ،القرايف (.)307 /4
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ويبدو يل أنه يف كل األحوال من مات من الزوجني قبل متام لعانهما ،فإن اآلخر
يرثه للسبب الذي قلنا عاليه ،فالعالقة الزوجية قد انتهت بالوفاة ،وبه استحق اإلرث .
املطلب الثاين :موت أحد املتالعنني بعد متام اللعان وقبل تفريق القاضي
يرى احلنفية ومجهور احلنابلة أنه ال ترتتب فرقة يف هذه احلالة ،وال يرتتب نفي
للولد على اللعان دون أن حيكم لقاضي بذلك ،وعرضنا يف حينه ألدلتهم .
وقال هؤالء إن الزوج إذا طلّق امرأته بعد اللعان وقبل تفريق القاضي وقع
الطالق ،وإنه إذا أكذب نفسه بعد اللعان وقبل تفريق القاضي حلت له من غري جتديد
عقد النكاح (. )111
وعلى قوهلم هذا ،فإنه إذا مات أحد املتالعنني بعد متام اللعان وقبل تفريق
القاضي ،فإنه يكون قد مات على الزوجية ،وعلى ذلك تعتد الزوجة للوفاة ،وحيدث
التوارث ويثبت النسب (. )112
وقد سبق أن رجحت الرأي القائل بأنه ال ينتظر تفريق القاضي بني املتالعنني،
لقوة أدلتهم ،وعلى رأسها أنه إذا مل يفرق القاضي بينهما ،فال جيوز هلما استكمال
احلياة الزوجية ،وحيرم عليه معاشرة زوجته ،وذلك يف قول اجلميع حتى الذين متسكوا
بهذا الرأي ،وعلى رأسهم األحناف(.)113
لذلك فلعل الصواب أنه لو مات أحد املتالعنني يف هذه الفرتة ،أي بعد متام
لعانهما ،وقبل تفريق القاضي ،فإنه يكون مات بعد انتهاء عالقة الزوجية باللعان،
وعليه ،فال يرث من بقي منهما على قيد احلياة اآلخر ،ويف حال وفاة الرجل ،تعتد
( )111البحر الرائ  ،تبن جنيم املصري (.)128 / 4
( )112املباسوط ،للاسر اسي ( ،)48 / 7خمتصر ا توف العلماي ،لل حاوي ( ،)512 /2الفقه اإلسومي
وأدلته ،للزحيلي (.)7118 / 9
( )113تبيني احلقائ  ،شرح كنز الدقائ  ،للزيلعي ()17 / 3
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الزوجة عدة طالق ( لفسخ النكاح باللعان ) ( )114وليس عدة وفاة ،وينتفي نسب الولد
الولد الذي نفاه الزوج يف لعانه ،ويلحق بأمه ،ويرثها إذا كانت هي اليت ماتت ،فيما
ال يرث أباه إذا كان هو الذي مات .
املبحث الثالث :موقف قوانني األحوال الشخصية يف الدول العربية من مسألة موت
أحد املتالعنني بعد وجوب اللعان ،وقبل متامه

إذا تناولنا موقف قوانني األحوال الشخصية من اللعان عموماً ،جند أن هناك
بعض قوانني األحوال الشخصية مل تتطرق أصالً إىل مسألة اللعان باعتباره وسيلة نفي
النسب الثابت بالفراش ،ومن هذه القوانني ،قانون األحوال الشخصية املصري،
والذي أرى أنه قد جانبه الصواب يف ذلك؛ ألن اللعان ككل أحكام الشريعة اإلسالمية
هو حكم عام صاحل لكل زمان ومكان ،ويظل هو األنسب ،واألصلح دائماً للبشرية
مهما تطور العلم ،واستحدثت املخرتعات.
وهناك كثري من قوانني األحوال الشخصية اليت تعرضت للعان ،ومنها العراق
واألردن واإلمارات والكويت واملغرب وغريهم .
فقد جاء يف قانون األحوال الشخصية اإلماراتي رقم  28لسنة  ،2005يف
مادته ( 97للرجل أن ينفي عنه نسب الولد باللعان خالل سبعة أيام من تاريخ العلم
بالوالدة شريطة أال يكون اعرتف بأبوته له صراحة أو ضمناً ،وتقدم دعوى اللعان
خالل  30يومًا من تاريخ العلم بالوالدة) .

( )114أمجع الفق اي دلى أي ددة املودنة هي ددة امل لقة ،وروي دن ابن دباس أي ددة املودنة تاسعة أش ر.
املوسودة الفق ية الكويتية  ،337/29موسودة ماسائل اجلم ور يف الفقه اإلسومي ،حملمد نعيم سادي
.769/2
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ومثل ذلك متاماً ما جاء به قانون األحوال الشخصية الكوييت رقم 51
لسنة  ،1984يف مادته .176
أما قانون األحوال الشخصية العماني فقد جاء حبكم مشابه يف مادته رقم ،79
غري أنه جعل املدة اليت ينفي الزوج خالهلا نفي نسب الولد هي شهر من تاريخ
الوالدة ،أو العلم بها ،ومدة إقامة الدعوى شهران من هذا التاريخ.
وقريب من هذا ما جاءت به املادة  163من الفصل الثالث من قانون األحوال
الشخصية األردني لسنة 2010م ،غري أنها نصت على أنه البد من نفي الولد خالل
مخسة عشر يوماً من التاريخ املذكور ،ومل تنص على مدة إلقامة دعوى نفي النسب .
هذا فيما يتعلق باللعان بشكل عام ،أما بالنسبة لفرضية موت أحد املتالعنني
بعد قيام سبب اللعان ،وقبل إمتامه ( وهي املسألة حمل البحث ) فإن أياً من قوانني
األحوال الشخصية مل يتعرض هلا ،مما يدفعين إىل القول بضرورة تناول قوانني
األحوال الشخصية لذاك الفرض ،والنص عليه صراحة ،ألنه من املمكن جداً حدوثه
يف الواقع العملي .
خامتة البحث
لقد تناولت يف هذا البحث مسألة معينة من املسائل املتعلقة باللعان هي موت
أحد الزوجني بعد حدوث ما يوجب اللعان وقبل متامه ،وأثر ذلك املوت يف أحكام
اللعان ،وكان من الضروري لتناول تلك املسألة التطرق ملا يوجب اللعان ،ومعرفة
أحكامه لتوضيح إىل أي مدى أثّر املوت يف هذه الفرتة على أحكام اللعان .
ولقد توصلت من خالل هذا البحث إىل النتائج التالية :
 - 1إن اللعان من األحكام اليت يتفرد بها التشريع اإلسالمي ،وحكم العمل
به واجب ككل أحكام الشريعة اإلسالمية .
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 - 2إن ما يوجب اللعان أمران  :قذف الزوج زوجته ،حيث ال بينة له،
وإنكاره نفي الولد ولو دون قذف لزوجته .
 - 3تتغري كثري من أحكام اللعان إذا حدث املوت يف الفرتة بني حدوث ما
يوجب اللعان وقبل متامه ،ومن ذلك أنه إذا مات الزوج بعد متام لعانه ،فإن الولد قد
انتفى عنه بلعانه ،وإذا ماتت الزوجة قبل لعان الزوج وكان قد طالب بنفي الولد حيق
له اللعان لنفيه.
 - 4إذا مات الزوج بعد طلب اللعان لنفي الولد ،وقبل حدوثه فلورثته الذين
هلم املصلحة يف نفيه أن يثبتوا ذلك ،سواء دخل الزوج بزوجته أم مل يدخل ،بشرط
أال يكون الزوج قام بقذف زوجته يف مرض موته .
 - 5تتعلق الفرقة بني الزوجني بتمام لعان الزوجني ،ولذلك فإذا مات أيهما
قبل ذلك ورثه اآلخر .
 - 6مل يشرع حد القذف لتشفي املقذوف فحسب ،بل وورثته ،واجملتمع
ككل ،ولذا جيوز لكل وارث للمقذوف أن يطالب حبد القذف ،وللحاكم أن يفعل
ذلك من نفسه إن مل يكن ث ّم ورثة ،فإن العن الزوج يدرأ عنه احلد ،وإال فال.
 - 7حيث ميكن إعمال اللعان كوسيلة لنفي النسب ،ال جيوز إعمال غريه،
وحيث يسقط اللعان ويتعذر االعتماد عليه جيوز استعمال الوسائل األخرى
 حتى احلديث منها  -يف أضيق احلدود ومع ما حييطها من أسباب احليطة واحلذر .أما أهم ما أوصي به من خالل حبثي ما يلي:
 - 1تفعيل أحكام الشريعة اإلسالمية وتطبيقها يف كل اجملتمعات اإلسالمية،
وعدم االستعاضة عن هذا التشريع بأي تشريع وضعي آخر؛ ألن يف التشريع
اإلسالمي صاحل البالد والعباد ،وألن البشر مهما بلغوا من احلرص على مصاحل
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رعاياهم ،ومهما بلغوا من الدقة واالحتياط والرباعة يف سن التقنينات ،فأين هم من
احلكيم العليم ؟
 - 2جيب إعمال اللعان ،وتفعيله كأحد أحكام الشريعة اإلسالمية .
 - 3جيب إعمال الوسائل األخرى يف نفي النسب  -بشرط أال تقدم على
اللعان ،وأن يكون اللجوء إليها يف أضيق احلدود . .
 - 4تضمني أنظمة وقوانني األحوال الشخصية مواد مستقلة ومفصلة تتناول ما
يلي:
حق ورثة الزوجة يف املطالبة بلعان الزوج حال موتها بعد قذفها ،وقبللعانه.
حق ورثة الزوج نفي الولد الذي طلب نفيه قبل موته ثمّ مات قبل إجراءاللعان.
وبعد ......
فكل توفيق هو من اهلل وكل خطأ أو سهو هو مين ومن الشيطان .
قائمة مراجع البحث
أوالً :القرآن الكرمي

اثنياً :كتب علوم القرآن

[ ]1أسباب نزول القرآن  :الواحدي ،أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي
الواحدي ،النيسابوري ،الشافعي (املتوفى468 :هـ) ،دار النشر  :دار الكتب
العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل  1411هـ .
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اثلثاً  :كتب احلديث الشريف

[ ]1تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري  :العسقالني ،أبو الفضل أمحد
بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالني ( املتوفى  852 :هـ ) ،الناشر :
دار الكتب العلمية ،بريوت ،األوىل 1419هـ .
[ ]2سنن أبي داود :أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن
عمرو األزدي السِّجِسْتاني (املتوفى275 :هـ) ،احملقق :شعَيب األرنؤوط -
حمَمَّد كامِل قره ،الناشر  :دار الرسالة العلمية ،الطبعة األوىل1430 ،هـ .
[ ]3سنن الدارقطين  :أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن
النعمان بن دينار البغدادي الدارقطين (املتوفى385 :هـ) ،حققه وضبط نصه
وعلق عليه :شعيب االرنؤوط ،حسن عبد املنعم شليب،عبد اللطيف حرز اهلل،
أمحد برهوم ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بريوت – لبنان ،الطبعة األوىل
1424هـ .
[ ]4شرح األربعني النووية يف األحاديث الصحيحة النبوية  :القشريي ،تقي الدين أبو
الفتح بن علي بن وهب بن مطيع القشريي ،املعروف بابن دقيق العبد( املتوفى :
702هـ) ،الناشر  :مؤسسة الريان ،الطبعة السادسة 1424هـ .
رابعاً  :كتب الفقه اإلسالمي
 -1الفقه احلنفي :

[ ]1البحر الرائق ،شرح كنز احلقائق  :زين الدين بن إبراهيم بن حممد ،املعروف
بابن جنيم املصري (املتوفى970 :هـ) ويف آخره :تكملة البحر الرائق حملمد بن
حسني بن علي الطوري احلنفي القادري (ت بعد 1138ه) ،وباحلاشية :منحة
اخلالق البن عابدين ،الناشر :دار الكتاب اإلسالمي  ،الطبعة الثانية  ،د.ت
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[ ]2بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  :الكاساني ،عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن
أمحد الكاساني احلنفي (املتوفى587 :هـ) ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة
الثانية . 1406 ،
[ ]3تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ  :عثمان بن علي بن حمجن
البارعي ،فخر الدين الزيلعي احلنفي (املتوفى 743 :هـ)
[ ]4احلاشية :شهاب الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن يونس بن إمساعيل بن نس
الشِّلْبِيُّ (املتوفى 1021 :هـ)  ،الناشر  :املطبعة الكربى األمريية  ،بوالق ،
القاهرة  ،الطبعة األوىل 1313 ،هـ .
[ ]5حتفة الفقهاء  :السمرقندي ،حممد بن أمحد بن أبي أمحد ،أبو بكر عالء الدين
السمرقندي (املتوفى :حنو 540هـ) ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت –
لبنان  ،الطبعة الثانية  1414 ،هـ .
[ ]6رد احملتار على الدر املختار  :ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز
عابدين الدمشقي احلنفي (املتوفى1252 :هـ)  ،الناشر :دار الفكر -بريوت ،
الطبعة الثانية 1412 ،هـ .
[ ]7املبسوط ،السرخسي  :حممد بن أمحد بن أبي سهل مشس األئمة السرخسي
(املتوفى483 :هـ) الناشر :دار املعرفة – بريوت  ،د .ط .
 -2الفقه املالكي :
[ ]8التفريع يف فقه اإلمام مالك بن أنس  :عبيد اهلل بن احلسني بن احلسن أبو القاسم
ابن اجلَلَّاب املالكي (املتوفى378 :هـ ،احملقق :سيد كسروي حسن ،الناشر :
دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل 1428هـ.
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[ ]9حاشية الدسوقي على الشرح الكبري  :حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي
(املتوفى1230 :هـ) ،الناشر :دار الفكر ،د .ط ،د .ت.
[ ]10الذخرية  :القرايف ،أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن
املالكي الشهري بالقرايف (املتوفى684 :هـ) ،احملقق :جزء  :13 ،8 ،1حممد
حجي ،جزء  :6 ،2سعيد أعراب ،جزء  :12 - 9 ،7 ،5 - 3حممد بو
خبزة الناشر :دار الغرب اإلسالمي  -بريوت ،الطبعة األوىل 1994م .
[ ]11الشامل يف فقه اإلمام مالك  :بهرام بن عبد اهلل بن عبد العزيز بن عمر بن
الدمْيَا ِطيّ املالكي (املتوفى:
الدمِ ِرييّ ِّ
عوض ،أبو البقاء ،تاج الدين السلمي َّ
805هـ) ،ضبطه وصححه :أمحد بن عبد الكريم جنيب  ،الناشر :مركز جنيبويه
للمخطوطات وخدمة الرتاث ،الطبعة األوىل 1429هـ .
[ ]12عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة  :أبو حممد جالل الدين عبد اهلل بن
جنم بن شاس بن نزار اجلذامي السعدي املالكي (املتوفى616 :هـ) ،دراسة
وحتقيق :أ .د .محيد بن حممد حلمر ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي ،بريوت،
الطبعة األوىل 1423هـ .
[ ]13املدونة الكربى  :مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدني (املتوفى:
179هـ) ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل 1415هـ .
[ ]14املقدمات املمهدات  :ابن رشد القرطيب ،أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد
القرطيب (املتوفى520 :هـ) ،حتقيق :الدكتور حممد حجي ،الناشر :دار الغرب
اإلسالمي ،بريوت – لبنان  ،الطبعة األوىل  1408هـ .
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 -3الفقه الشافعي :
[ ]15احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزني  :أبو
احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي ،الشهري باملاوردي
(املتوفى450 :هـ) ،احملقق :الشيخ علي حممد معوض  -الشيخ عادل أمحد
عبد املوجود ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت  -لبنان  ،الطبعة  1419هـ .
[ ]16روضة الطالبني وعمدة املفتني  :أبو زكريا حميي الدين حييى بن شرف النووي
(املتوفى676 :هـ) ،حتقيق :زهري الشاويش ،الناشر :املكتب اإلسالمي،
بريوت -دمشق -عمان ،الطبعة الثالثة 1412هـ .
[ ]17اجملموع شرح املهذب (مع تكملة السبكي واملطيعي)  :أبو زكريا حميي الدين حييى
بن شرف النووي (املتوفى676 :هـ)  ،الناشر :دار الفكر  ،د .ت.
[ ]18نهاية املطلب يف دراية املذهب  :عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد
اجلويين ،أبو املعالي ،ركن الدين ،امللقب بإمام احلرمني (املتوفى478 :هـ)،
حققه وصنع فهارسه :أ .د /عبد العظيم حممود الدّيب ،الناشر :دار املنهاج،
الطبعة األوىل 1428هـ.
 -4الفقه احلنبلي :
[ ]19الروض املربع شرح زاد املستقنع :البهوتي ،منصور بن يونس بن صالح الدين
ابن حسن بن إدريس البهوتي احلنبلي (املتوفى1051 :هـ) ،وعه حاشية العثيمني
وتعليقات الشيخ السعدي  ،خرج أحاديثه :عبد القدوس حممد نذير ،الناشر:
دار املؤيد  -مؤسسة الرسالة .
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[ ]20الشرح الكبري على منت املقنع  :ابن قدامة املقدسي ،عبد الرمحن بن حممد بن
أمحدبن قدامة املقدسي اجلماعيلي احلنبلي ،أبو الفرج ،مشس الدين (املتوفى:
682هـ) ،الناشر  :دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع ،د .ت .
[ ]21الكايف يف فقه اإلمام أمحد  :أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن
قدامة اجلماعيلي املقدسي ثم الدمشقي احلنبلي ،الشهري بابن قدامة املقدسي
(املتوفى620 :هـ)،الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل،
 1414هـ .
[ ]22املغين  :ابن قدامة املقدسي ،أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن
قدامة اجلماعيلي املقدسي ثم الدمشقي احلنبلي( ،املتوفى620 :هـ) الناشر:
مكتبة القاهرة ،د.ط .
 -5الفقه الظاهري:
[ ]23احمللى باآلثار  :ابن حزم الظاهري ،أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم
األندلسي القرطيب الظاهري (املتوفى456 :هـ)  ،الناشر :دار الفكر – بريوت،
د .طبعة  ،د .ت.
 -6فقه الشيعة اإلمامية:
[ ]24تهذيب األحكام  :الطوسي ،أبو جعفر حممد بن احلسن الطوسي (املتوفى
460هـ) حتقيق  :السيد حسن املوسوي اخلراسان ،الناشر  :دار الكتب
اإلسالمية ،طهران ،إيران ،الطبعة الرابعة 1365هـ .
[ ]25الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية  :العاملي ،الشهيد األول  :حممد بن
مجال الدين العاملي  -الشهيد الثاني :زين الدين اجلبعي العاملي ،حتقيق :
حممد كالنرت ،الناشر  :منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،الطبعة األوىل.
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 -7الفقه العام
[ ]26اختالف األئمة العلماء  :الشيباني  ،حييى بنهُبَيْرَة بن حممد بن هبرية الذهلي
الشيبانيّ ،أبو املظفر ،عون الدين (املتوفى560 :هـ) ،احملقق :السيد يوسف
أمحد  ،الناشر  :دار الكتب العلمية  ،بريوت  ،الطبعة األوىل  1423هـ
[ ]27الفقه على املذاهب األربعة  :اجلزيري ،عبد الرمحن بن حممد عوض اجلزيري
(املتوفى 1360هـ) ،دار ابن اهليثم ،د .تاريخ .
[ ]28الفقه اإلسالمي وأدلته (الشامل لألدلة الشرعية واآلراء املذهبية وأهم النظريات
الفقهية وحتقيق األحاديث النبوية وخترجيها) :الزحيلي ،د .وهبة بن مصطفى
الزحيلي ،الناشر  :دار الفكر ،سوريا ،الطبعة الرابعة املنقحة.
[ ]29فقه السنة ،السيد سابق ،دار الريان للرتاث ط -2القاهرة.1411 -
[ ]30خمتصر اختالف العلماء  :الطحاوي ،أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن
عبد امللك بن سلمة األزدي احلجري املصري املعروف بالطحاوي (املتوفى:
321هـ) ،احملقق :د .عبد اهلل نذير أمحد ،الناشر  :دار البشاير اإلسالمية،
بريوت ،الطبعة الثانية 1417هـ.
[ ]31املوسوعة الفقهية الكويتية  :صادر عن :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية
 الكويت ،الطبعة( من 1427- 1404هـ) .[ ]32موسوعة مسائل اجلمهور يف الفقه اإلسالمي  :حممد نعيم حممد هاني ساعي،
الناشر :دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة ،مصر ،الطبعة الثانية
1428هـ.
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 وأار ذلك يف أحكامه،موت أحد املتودنني بعد وجول اللعاي وقبل متامه

The death of one of the oath condemners after oath of condemnation [Li’aan] is
a must and after it is finished, and its effect on its rules
Dr. Rehab Mustafa Al-Sayed Kamel
Assistant Professor, Qassim Private Colleges,
Buraydah, Qassim, Kingdom of Saudi Arabia

Abstract. This research tackles the problem of the death of one of the couple during the period of oath of
condemnation [Li’aan]. This period begins with the cause of oath of condemnation and before starting it
or after starting it and before finishing it. The research adopted the inferential and analytical methodology
via studying the texts and opinions in context and analyzing them, ending up with inferring the suitable
rules. The research came up with the conclusion that oath of condemnation is not achieved upon death.
Out of the keenness of not mixing genealogy, the heirs to the husband have the right to confirm the
negation of the newborn to husband, and also keeping the right of wife and her heirs to defend her in this
situation, they have the right to ask the husband for oath of condemnation even if the wife dies without
asking for that.
Key words: oath of condemnation [Li’aan], negation of genealogy, libel, death
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جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)11العدد ( ،)1ص ص ( 408-353حمرم 1439هـ/سبتمرب 2017م)

عقود رسم املفيت البن عابدين (ت1252هـ)
"دراسة وحتقيق"

د .صالح حممد سامل أبو احلاج

جامعة العلوم اإلسالمية العاملية
كلية الشريعة والقانون
عمان ،األردن

ملخص البحث .عقود رسم املفيت خلامتة احملققني ابن عابدين (1252هـ) هي املنظومة الوحيدة يف علم رسم املفيت
عنـد اننفيــة ،وهــي سوسـا مــا ُ ـا مـن ماــاوق وعواعــد علـم سفــو؛ اإللتــانت لـرل كانــع سبـريف مـا يرجــا ليـ يف هــرا
العلم ،وهـي مشـرورةج جـداو ،وي ـر ذكـر البـاح ني هلـا ،ل نرـا مـا رـررملا ن نـق اقيقـاو علميـاو ،فردهـا ،و ّـا وجـد
ضمن ررحرا للمصنُف الري طبـا ضـمن رسـاوق ابـن عابـدين عبـق سك ـر مـن ( )100سـنة ،وعـدم لرادهـا مخلدمـة
س عب الدارسني يف االستفادة منرا ،لرسيع سمهية العنايـة اـا واقيقرـا لتتصـر فـورملا للبـاح ني ،ويـااد االنتفـاهب اـا،
وعدمع عبلرا بدارسة موجاة عن املؤلف ،ودراسة عن املنظومة ،و وسعع ملتعليقا بتوضير سبياملا وبيان مااولرا
واقيق عصاايها واالستدال؛ هلا.
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مقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيد املرسلني ،سيدنا حممدٍ وعلى آله
وصحبه أمجعني ،ومَن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
وبعد:
فإنَّ عقود رسم املفيت البن عابدين هي املنظومة الوحيدة اليت تتكلّم عن علم
جمِع وكُتِب يف هذا العلم من قواعدَ
رسم املفيت عند احلنفية ،وتُعَدُّ من أوسع ما ُ
وأُصو ٍل لإلفتاء.
وعلم الرسم :هو علم تطبيق الفقه ،وهو أحد مكونات امللكة الفقهيّة اليت
يقدر بها املرء على فهم الفقه ومعايشته وتعليمه واإلفتاء به ،فهذه امللكة حتتاج ثالثة
أمور:
األول :دراسة الفروع الفقهيّة املختلفة من األبواب املتعدّدة.
والثاني :دراسة علم األصول الذي يتعرّف به كيف استخرج الفقه من األدّلة
الشرعيّة.
والثالث :دراسة رسم املفيت ،وهو العلم الذي يبحث يف كيفيّة تطبيق الفقه
والعمل به.
وبدون ضبط العلوم الثالثة ال ُيمكن أن يُستفاد من الفقهِ على الوجهِ املعترب،
واألوّالن علمان مشهوران ،وفيهما من املؤلِّفات ما ال يُحصى ،وتدرسان يف املدارس
الدِّينيّة ويف املؤسّسات األكادمييّة املختلفة بصورة عامة.
أما العلم الثالث ،فهو منسيٌّ يف الدراسات األكادمييّة ،مما أثر سلباً يف الدراسة
الفقهية ،للجهل باألداة اليت يطبق بها الفقه ،إال من رحم اهلل من أهل الفضل ممن هم
قدوة لغريهم.
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ي والعمليّ له،
وسبب اإلهمال هلذا العلم مع أنَّه رو الفقه وااجانب التطبيق ّ
أنَّه كان عند سلفنا الصاحل يتلقّاه الطالبُ من أستاذِه باملصاحبةِ بدون أن يقرأ فيه شيئاً،
فيحصل له بالتجربة واملالزمة للشيخ كيف يفهم العبارة؟ وكيف مييّيز بني املسائل
صحيحها من سقيمها؟ وكيف يعرف الراجح؟ وكيف يتعرّف على مناهج الكتب
واملؤلفني؟ ومتى يتغيّر احلكم بالضرورة والبلوى؟ وكيف يفهم العرف وتغيّر الزمان؟
وكيف يضبط أصول األبواب ومباني املسائل؟
وتاريخ الرّسم يرجع ألوّل التّشريع :إذ الكالم يف هذا العلم مؤسس يف القرآن
من اعتبار الضرورة :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ [األنعام ،]119 :والتيسري :ﭽ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ [البقرة ،]185 :ورفع احلرج :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ [احلج.]78 :
والسُّنةُ النبوّيةُ مكتنزة بتطبيقاته من حديث طهارة سؤر اهلرة« :إنَّها ليست
بنجس ،إنَّما هي من الطوّافني عليكم أو الطوّافات»( ،)1وقوله « :يسّروا وال
تعسّروا»( ،)2وقوله « :الدين يسر»( ،)3وقول السيدة عائشة رضي اهلل عنها« :ما خيِّر
رسول اهلل  بني أمرين إالّ اختار أيسرهما ما مل يكن إمثاً»( ،)4وغريها.
وكالم أئمّتنا يف ترجيح املفتى به يرجع إليه كثرياً من اعتبار قواعده املعروفة:
الضرورة ،والعرف ،واملصلحة ،وتغيّر الزمان ،واحلاجة ،وعموم البلوى ،ولكنَّهم
يعبّرون عنها عادة باالستحسان ،فيرتكون القياس هلذه األسباب اليت هي مباد هذا

( )1يف سنن الرتمري  ،153 :1وعا؛ :حان فحير ،وسنن سيب داود  ،67 :1وموطأ مال .22 :1
( )2يف فحير البخاري ،2269 :5وفحير مالم ،1359 :3وغريها.
( )3يف فحير البخاري.23 :1
( )4يف فحير البخاري ،101 :7وفحير مالم ،1813 :4وغريها.
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العلم؛ ألنَّه ال ميكن تطبيق الفقه بدون مراعاة هذه القواعد ،وخيتلف اصطال العلماء
يف التعبري عنها.
وهذه القواعد لرسم املفيت هي األصول اليت يرجع إليها اجملتهد يف املذهب يف
التخريج والرتجيح واإلفتاء ،فهي متثل قواعده اليت يُعتمد عليها يف التعامل مع
األحكام كما يتعامل اجملتهد املطلق مع قواعد األصول من القرآن والسنة واإلمجاع
والقياس.
وما بني أيدينا من هذا هو عبارة عن شذرات متفرّقة وفوائد مذكورة هنا وهناك
يف كتب علماء الطبقات السابقة ،وأوسعها عند املتقدِّمني كالم قاضي خان يف مقدمة
«فتاواه» املشهورة ،وهي يف أسطر معدودة.
واهتمّ علماء هذه الطبقة بتقييد هذه الفوائد ،بسبب توسّع العلوم ،وكثرة
االختالف مقارنة مبا عند املتقدمني ،وصاروا يصرّحون بها كثرياً يف مؤلفاتهم ،مثل:
الكادوري (ت832هـ) يف مقدمة «جامع املضمرات شر القدوري»( ،)5وابن قُطْلُوبُغا
(879هـ) يف مقدمة «التصحيح»( ،)6وابن نُجيم (ت970هـ) يف «األشباه» و«البحر
الرائق» ،والشرنبالليّ (1069هـ) يف «املراقي» و«الشرنباللية» ،ولكن بقيت فوائد
متفرّقة خيرب عنها عند احلاجة.
وذكر قدراً منها املرجاني (ت1285هـ) يف «ناظورة احلقّ»( ،)7واهتمّ جبمعها
اللكنوي (ت1304هـ) يف «مقدمة عمدة الرعاية»( )8و«النافع الكبري»(.)9
( )5ينظر :الفواود البرية ص.380
( )6ينظر :التصحير و الرتجير ص.134-121
( )7ينظر :انظور انق ص.214-167
( )8ينظر :مقدمة عمدة الرعاية ص.78-28
( )9ينظر :النالا ال بري ص.31-7
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أمهية حتقيق املنظومة:
تكمن يف األهمية الكبرية للموضوع الذي تبحث فيه ،وأنَّه مل يتسنّ ألحدٍ أن
جيمع مسائل علم الرسم ويرتّبها كما فعل خامتة احملققني ابن عابدين ،حيث مجعها يف
هذه املنظومة وشرحها ،فهي أوسع ما كتب يف هذا العلم إىل يومنا هذا ،وفيها أرسى
أسسه وقواعده ،ومجع ما تفرّق يف الكتب من أسس هذا العلم.
فهي اجملموع الوحيد يف هذا العلم عن علمائنا السابقني ،وأنَّه خلامتة احملققني ابن
عابدين ،مشس الفقه عند املتأخّرين.
فيكون يف حتقيقها ونشرها إثراء للمكتبة اإلسالمية ،وبيان فضل علماء األمة
املتقدِّمني وما قدَّموه هلا من جهدٍ يعظّم األمانة على الالحقني وأدائها مبا يتناسب مع
ذلك ااجهد.
ِّ
السابقة
الدراسات َّ

خدِمت وطُبِعت
ففي حدود علم الباحث مل يسبق هلذه املنظومة أن حُقِّقت و ُ

رغم كلِّ الشُّهرة الكبرية هلا ،إال ما كان ضمن شرحها املطبوع مع مجموعة رسائل ابن
عابدين قبل أكثر من ( )100سنة ،وأُعيد تصويرها يف دار إحياء الرتاث العربي،
ومعلومٌ أنَّ مثل هذه الطَّبعات القدمية تعامل معاملةَ املخطوطات يف املقابلة والتَّصحيح،
كما هو متبعٌ يف مناهج بعض ااجامعات ،وبالتالي ظهرت احلاجة جليةً لتحقيق هذا
املنظومة.
ومنهجية البحث :هي املنهجُ االسرتداديّ التّارخيي بكتابة حياة هذا املؤلّف
وجهوده العلمية وحتقيق نصّ املنظومة.
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املنهج املتبع يف التحقيق

- 1نسخ املنظومة ،وضبطُها ،ومُقابلتها على عددٍ من النّسخ ،واستخراجها
من شرحها.
- 2اعتماد منهج النّسخة الصواب يف املنت وليس النّسخة األم ،بإثبات ما هو
الصواب يف املنت عند املقارنة بني النّسخ؛ ألنه الطريقة األفضل لتصحيح النصّ،
وإثبات ما هو الصواب يف األعلى ،فيسهل على القار فهم النصّ ،واهلل أعلم.
- 3االلتزام يف كتابة الكلمات بالرسم اإلمالئي احلديث ،وإن خالف رسم
املخطوط.
- 4اعتماد طريق التحشية يف خدمة الكتاب :ببيان معاني املفردات وااجمل
اليت حتتاج توضيحًا ،والرتمجة ملا ورد فيه من األعالم ،والتعليق على املسائل بقدر
احلاجة ،وأفدت كثريًا من شر ابن عابدين على املنظومة.
- 5تتبعت املسائل اليت أوردها املؤلف يف الكتاب مع غريه من الكتب
املتخصصة ،فوضحتها واستدركت على املؤلف يف بعض مسائل املنظومة وبيَّنت
الصَّواب فيها.
وكان همّي يف كلِّ ذلك ،أن خترج املنظومة مصحّحةً وموضحةً ومنقحةً
املسائل ،وميسورةً للباحثني والدارسني؛ لينهلوا من عبقها ،وأن تكون املرحلة األوىل
يف دراسة هذا العلم ،هي هذه املنظومة مفردةً ،مع التوضيح اليسري ملا فيها من فوائد
بإجياز ،قبل أن يغرق الدارس يف حبار شرحها للمؤلّف ،فاألَوىل يف دراسته أن يكون يف
مرحلة ثانية بعد أن يضبط مسائل املنظومة ،واهلل أعلم.
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وحتقيقاً هلذا املقصود ،قسمت البحث إىل ثالثة مباحث:
املبحث األول :يف ترمجة موجزة للنّاظم ابن عابدين ،ويتضمن ثالثة مطالب:
املطلب األول :امسه ونشأته وشيوخه.
املطلب الثاني :تالميذه ومؤلفاته.
املطلب الثالث :تزكيته وأخالقه وأحواله وثناء العلماء عليه ووفاته.
املبحث الثاني :دراسة عن املنظومة ،وتتضمن املطالب اآلتية:
املطلب األول :موضوع املنظومة «رسم املفيت».
املطلب الثاني :صحة نسبة املنظومة البن عابدين.
املطلب الثالث :اسم املنظومة.
املطلب الرابع :وصف نسخ املخطوطات املعتمدة يف التحقيق.
املطلب اخلامس :صور النسخ املخطوطة.
املبحث الثالث :النص احملقق للمنظومة.
سائالً املوىل  التوفيق والسداد.
املبحث األول :يف ترمجة موجزة للناظم ابن عابدين
قبل الولوج يف منظومة رسم املفيت علينا أن نرتجم ملَن مجع أشتات هذا العلم
يف هذه املنظومة ،وهو من أشهر العلماء البارزين الذين رزقهم اهلل قبوالً عجيباً،
واشتهر ذكرُهم يف البالدِ وبني العباد ،فلم َيعُد مُنتسبٌ للعلوم الشَّرعيّة ال يُعرفُه ،حتى
توافق العلماء على وصفِه خبامتةِ احملقِّقني؛ ملا كان له من الفضلِ الكبريِ يف حتقيقِ مسائل
العلم وحتريرها ،فكان مَن جاء بعده عالةً عليه فيها ،وذلك يف التميهد واملطالب
اآلتية:
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التمهيد :يف عصره السياسي

عاش ابن عابدين رمحه اهلل يف القرن الثالث عشر من اهلجرة ،يف الفرتة ما بني
(1252 - 1198هـ) ،يف ظل الدولة العثمانية ،وقد كانت الدولة يف مرحلة ضعف
شديد ،وهزائم متوالية مع أعدائها ،واضطرابات شديدة يف حكمها ،فتوىل يف عصره
السلطة عدد من السالطني ،وهم:
األول :السلطان سليم الثالث (1222 - 1203هـ1807 - 1788/م):
توىل السلطة بعد وفاة عمه عبد احلميد األول عام (1203هـ1788/م) ،وبدأت يف
عصره مرحلة جديدة من مراحل احلرب بني الدولة العثمانية وأعدائها ،فشرع يف إحياء
الرو املعنوية يف نفوس جنده ،واعتمد على تاريخ الدولة العثمانية وما قامت به من
أعمال بطولية ،فقام بإلقاء خطبة محاسية أمام قادة الدولة يف مراسيم تولية عرش
الدولة ،أشاد فيها مبا حقتته ااجيوش العثمانية من انتصارات يف املاضي على أعدائها،
وتكلم عن سبب هزائمهم املتأخرة أمام أعدائهم ،وهو ابتعادهم عن دينهمَ ،وحَثهم
على ضرورة التضحية وااجهاد ضد أعدائهم.
وتوالت األحداث واستمرت اهلزائم ،وضعفت الدولة العثمانية ،ورأت الدول
األوروبية ضرورة التوصل اىل معاهدة مع الدولة العثمانية اجمع الشمل األوروبي أمام
احلركة النابليونية التوسعية ،وجنحت الدول األوروبية يف وساطتها ،وضاعت آمال
الدولة العثمانية وضاعت معها تلك املناطق اليت كانت حتت نفوذها ،حتى أصبح
البحر األسود حتت رمحة العلم الروسي.
وانتهز أعداء اإلسالم تدهور الدولة العثمانية ،فاستغلت فرنسا ذلك الضعف
وأرسلت محلتها املشهورة بقيادة القائد املشهور نابليون بونابرت سنة
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(1213هـ1798/م) ،فأعلن السطان سليم الثالث ااجهاد ضد فرنسا ،واستجاب
لدعوته املسلمون يف احلجاز ،والشام ،ومشال أفريقيا(.)10
الثاين :السلطان الغازي مصطفى خان الرابع :ولد سنة (1193هـ

-

1779م) ،ابن السلطان عبد احلميد األول ،كلف املفيت بتبليغ السلطان سليم خرب
عزله ،ومل يكن السلطان مصطفى إال كآلة يديرها مبغضو النظام ااجديد كيف شاءوا
تبعاً الهوائهم ،فثبت الوزراء الذي مل يقتلوا يف الثورة يف وظائفهم ،واعتمد تعيني
قباقجي اوغلي حاكماً اجميع قالع البوسفور ،فأعاد اإلنكشارية قدورهم إىل ثكناتهم
داللة على ارتياحهم مما حصل وخلودهم إىل الراحة والسكينة ،وملا وصلت أنباء هذه
الثورة إىل ااجيوش العثمانية املشتغلة مبحاربة الروس عند نهر الطونة مشل اإلنكشارية
السرور إلبطال النظام ااجديد(.)11
الثالث :السلطان حممود خان الثاين (1255 - 1223هـ- 1808/
1839م) :ابن السلطان عبد احلميد األول ،توىل احلكم وعمره أربع وعشرون سنة،
وأرغم يف البداية على االحنناء أمام رغبات اإلنكشارية ،فأمر بإلغاء كل اإلصالحات
حتى يرضيهم إىل أن حتني الفرصة لتطبيق وتنفيذ خطط اإلصال  ،وكان حممود يتذرع
بالصرب انتظارًا لساعة اخلالص من اإلنكشارية الذين هددوا كيان الدولة العثمانية.
واشتعلت نار احلرب مع الرّوس ،وهُزم العثمانيون واستوىل الرّوس على بعض
املواقع ،وعُزل الصَّدر األعظم ضياء يوسف باشا وتوىل مكانه أمحد باشا الذي انتصر
على الروس وأجالهم عن املواقع اليت دخلوها (.)12

( )10الدولة الع مانية ص 320وما بعدها.
( )11اتريخ الدولة العلية الع مانية ص.394
( )12الدولة الع مانية ص .339
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املطلب األول :امسه ونشأته وشيوخه
أوالً :امسه ونسبه:

هو حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز بن أمحد بن عبد الرحيم بن جنم الدين بن

حممد صاحل الدين الشهري بـ«عابدين»  ...ابن إمساعيل األعرج بن جعفر الصادق بن
حممد الباقر ابن زين العابدين بن حسني ابن فاطمة بنت الرسول .)13( 
اثنياً :والدته ونشأته ودراسته وشيوخه:

ولد يف سنة مثان وتسعني بعد املائة واأللف (1198هـ) ،يف دمشق الشام ،ونشأ
يف حِجر والده.
وحفظ القرآن العظيم عن ظهر قلب وهو صغري جداً ،وذهب للشيخ سعيد
احلموي( )14وطلب منه أن يُعلّمه أحكام القراءة بالتجويد ،وكان وقتئذٍ مل يبلغ احللم،
فحفظ «امليدانيّة» و«ااجزريّة» و«الشاطبيّة» ،وقرأها عليه قراءة إتقان وإمعان حتى أتقن
فن القراءات بطرقها وأوجُهها.
َّ
ثمّ اشتغل عليه بقراءة النحو والصرف وفقه اإلمام الشافعيّ ،وحفظ «منت
الزبد» ،وبعض املتون من النحو والصرف والفقه وغري ذلك.
ثمّ حضر على شيخه عالّمة زمانه وفقيه عصره وأوانه السيد حممد شاكر الساملي
العمري( ،)15وقرأ عليه علم املعقول واحلديث والتَّفسري ،ثمّ ألزمه بالتحوّل ملذهب
) (13ينظر :عرة عني األخيار ،419 :7واألعالم ،268-267 :6ومعجم املؤلفني.145 :3
( )14وهو حممد سعيد بن براهيم انموي الدمشقي الشالعي ،عا؛ الشطي :كان عاملاو جليالو ريخ القران
بدمشق ،ل اليد الطوىل يف علم القرانا وسوجررا وطرعرا ،انتفا ب اعة من سهق عصره-1168( ،
1236هـ) .ينظر :سعيان دمشق ص.131
( )15وهو حممد راكر بن علي بن سعد بن علي العمري ،الدمشقي اخللويت اننفي ،الشرري والده بـ(العقاد
اننفي) ،عا؛ ابن عابدين :من انترع لي الرائسة يف العلوم ،وفار املرجا ليرا من منطوق ومفروم ،كان
من سلراد عصره وبركة سهق مصره1222 ( ،هـ) .ينظر :سعيان دمشق ص.143
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سيدنا أبي حنيفة النعمان ،اإلمام األعظم عليه الرمحة الرضوان ،وقرأ عليه كتب
الفقه وأُصوله حتى برع.
وأمتَّ دراسته على عالمة زمانه ،وفقيه عصره وأوانه ،فقيه النفس الشيخ حممد
سعيد احلليب الشامي(.)16
وقد أخذ عن مشايخ كثريين يطول ذكرهم هنا من شاميني ومصريني وحجازيني
وعراقيني وروميني ،منهم :الشيخ األمري الكبري املصريّ ،وأجازه إجازة عامّة(.)17
املطلب الثاين :تالميذه ومؤلفاته
أوالً :تالميذه:

قال عالء الدين ابن عابدين(« :)18غالب مَن أخذ عنه وقرأ عليه أكابرُ النّاس

وأشرافُهم وأجالؤهم من املوالي والعلماء الكبار واملفتني واملدرسني وأصحاب التآليف
واملشاهري ،وقصده النَّاس من األقطار الشاسعة للقراءة عليه واألخذ عنه».
فدرس عليه مَن يطول ذكرهم وال حيصى عددُهم من أفاضل وأعيان ،فإنَّهم
انتفعوا به وأخذوا عنه وعليه خترّجوا ،ومنهم:
 - 1الشيخ السيد أمحد أفندي(.)19
ي امليدانيّ(.)20
 - 2الشيخ عبد الغين الغنيم ّ

( )16ينظر :عرة عني األخيار.420-419 :7
( )17ينظر :عرة عني األخيار.724 :7
( )18يف عرة عني األخيار.424 :7
( )19سمني الفتوى بدمشق ،وهو ابن رقيق العالمة الايد عبد الغين ،وكان يعتىن ويتفرس اخلري ب  ،وكان ابن
عابدين يقو؛ لوالده :دهب يل من ولدك الايد سمحد وسان سربي وسعلم  ،لعلم القرآن العظيم ،وسجايفه جايفوة
عامةو حىت فار من سلاضق عصره ،ول أتليفا عديدة ،منرا« :ررح مولد ابن حجر» ،و«ررح على
انا؛» جلندي يفاده سمني سلندي العباسي .ينظر :عرة عني األخيار.424 :7
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 - 3الشيخ حسن البيطار( ،)21فإنَّه قرأ عليه «العقود الدرّيّة».
 - 4العامل العالّمة :أمحد أفندي االسالمبوليّ( ،)22فإنَّه عنه أخذ وبه انتفع
وعليه خترّج(.)23
اثنياً :مؤلفاته:

نالت مصنفات ابن عابدين شهرةً كبريةً جداً ،وال ميكننا هاهنا الوقوف عليها

كاملة ،وإنَّما نقتصر على إشارة إليها ،فمن كتبه:
«- 1رد احملتار على الدر املختار» ،قال الشطي(« :)24طبع كثري من مؤلفاته،
وعمّ نفعها ،واشتهر فضلها ،وكان أعظمها نفعاً وأكثرها شهرة حاشيته على الد ّر
املختار ،»...وقال أيضاً« :قال الشطي :إنَّه عالمة فقيه فهامة نبيه،عذب التقرير متفنن
يف التحرير ،مل ينسج عصر على منواله ،ولو مل يكن له من الفضل سوى «احلاشية»

( )20هو عبد الغين بن طالب بن محادة بن براهيم الغنيمي الدمشقي امليداين اننفي ،عا؛ يف حلية البشر:
« ولدي من املعلوما ما يشق على القلم حشره ،ويتعار على األلانة نشره ،وأتليفا اليت حيق لراويرا سن
ينالس اا ويفاخر» ،من مؤلفا  :اللباب يف ررح القدوري ،وكشف االلتباس يف ررح البخاري ،و ررح
العقيدة الطحاوية 1298 - 1222( ،هـ) .ينظر :األعالم  ،33 :4ومعجم املؤلفني  ،274 :5وحلية
البشر .868 :1
( )21هو حان بن براهيم بن حان بن حممد بن عبد هللا الشالعي ،األرعري ،النقشبندي ،امليداين ،الشرري
ملبيطار ،عان مشارك يف العلوم العقلية والنقلية ،من مؤلفا  :رراد العباد يف لصق اجلراد ،ويف بدمشق يف
غرة رمصان سنة ( 1272هـ) ودلن يف ربة مب هللا ممليدان .ينظر :األعالم .194 :3
( )22هو سمحد بن عمر بن سمحد االسالمبويل ،الدمشقي ،اننفي ،لقي ولد بدمشق و ويف اا ،من مؤلفا :
حواش على الدرر ،وافة الناس يف بيان املناس  ،وكفاية الناس الاال لاايرة حصرة املصطفى وسدان
املناس  1281 - 1220( ،هـ) .ينظر :معجم املؤلفني .82 :2
( )23ينظر :عرة عني األخيار.424 :7
( )24يف سعيان دمشق ص.255- 254

عقود رسم املفيت البن عابدين ( 1252هـ) "دراسة واقيق"

365

اليت سارت بها الركبان ،وتنافست فيها الناس زماناً بعد زمان لكفته فضيلة تذكر ،
ومزِّية تشكر».
«- 2العقود الدرّيّة يف تنقيح الفتاوى احلامديّة» ،قال الشطي(« :)25فإنَّه
كاحلاشية مطبوع مشهور ،يرجع إليه ويعتمد عليه».
«- 3منحة اخلالق على البحر الرائق شر كنز الدقائق» البن جنيم املصري
(ت970هـ).
صكَفي
ح ْ
«- 4نسمات األسحار على شر إفاضة األنوار شر املنار» لل َ
(ت1088هـ).
«- 5مجموع مجع فيه من نفائس الفوائد النثرية والشعرية» ،وعرائس النكات
وامللح األدبية ،واأللغاز واملعميات ،وما يروق النّاظر ،ويس ّر اخلاطر(.)26
«- 6مجموع رسائل ابن عابدين» ،قال عالء الدين ابن عابدين(« :)27وله
رسائل عديدة ناهزت الثالثني يف مجلة فنون» .قال البيطار(« :)28وله من الرسائل يف
حترير املسائل نيف وثالثون رسالة معلومة يف ثبته فمن أرادها فلرياجعها» ،ومنها:
«- 1نشر العرف يف بناء بعض األحكام على العرف».
«- 2تنبيه الوالة واحلكام يف حكم شامت خري األنام أو أحد أصاحبه
الكرام».
( )25يف سعيان دمشق ص.254
( )26ومعلوم سهنا سحد الطرق الرتبوية ،ل ق ما كان ليرا موالقاو للشريعة الظاهرة املطابقة ل الم سومة االجتراد من
اننفية واملال ية والشالعية واننابلة املاتفادة من القرآن ال رمي والانة املطررة وآاثر الصحابة ،لرو مقبو؛،
وما فدر من بعض ريوخرا خمالف للشريعة لغري مقبو؛ ،وهللا سعلم.
( )27يف عرة عني األخيار.420 :7
( )28ينظر :حلية البشر .1230 :1
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«- 3شر عقود رسم املفيت».
«- 4الرحيق املختوم شر قالئد املنظوم يف الفرائض».
«- 5منهل الواردين من حبار الفيض على ذخر املتأهلني ملسائل احليض»
للربكوي.
«- 6حترير النقول يف نفقة الفروع واألصول».
«- 7العقود الآللي يف األسانيد العوالي».
«- 8الفوائد العجبية يف إعراب الكلمات الغربية»(.)29
املطلب الثالث :تزكيته وأخالقه وأحواله وثناء العلماء عليه ووفاته
أوالً :تزكيته وأخالقه:

خ َذ طريق السَّادة القادرية( )30عن شيخه العقاد ذي الفضل واملزية.
َأ َ
وكان حسن األخالق والسِّمات ،ال يتكلَّم بكلمةٍ يغيظ بها أحداً من النَّاس
أمجعني ،اللهم إال إن رأى منكراً فيغيّره من ساعته على مقتضى الشَّريعة املطهَّرة
العادلة.
وكان حريصاً على إفادةِ النَّاس وجرب خواطرهم ،مكرماً للعلماء واألشراف
وطلبة العلم ،ويواسيهم مباله ،كثري التصدُّق على ذوي اهليئات من الفقراء الذين ال
يسألون النَّاس إحلافاً ،بارًّا بوالديه ،كثري الربّ والصَّلة ألرحامه ،يواسيهم بأفعاله وماله.

( )29ينظر :سعيان دمشق ص ،254وحلية البشر ،1231 :1واألعالم ،268-267 :6ومعجم املؤلفني:3
.145
( )30ينظر :سعيان دمشق ص ،254وحلية البشر ،1231 :1واألعالم ،268-267 :6ومعجم املؤلفني:3
.145
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وكان يف رمضان خيتمّ كلّ ليلة ختماً كامالً مع تدبّر معانيه ،وكثرياً ما يستغرق
ليله بالبكاء والقراءة ،وال يدع وقتاً من األوقات إال وهو على طهارة ،ويُثابر الوضوء.
وكان ورعًا دَيّنًا عفيفاً(.)31
اثنياً :أحواله:

بااجملة كان شغلُه من الدُّنيا التَّعلُّم والتَّعليم ،والتَّفهم والتَّفهيم ،واإلقبال على

مواله ،والسَّعي يف اكتساب رضاه ،مقسّماً زمنه على أنواع الطاعات والعبادات
ف على الدوام(.)32
واإلفادات ،من صيام وقيام ،وتدريس وإفتاءٍ وتألي ٍ
وكانت ترد إليه األسئلة من غالب البالد ،وقلَّ أن تقع واقعةٌ مهمةٌ أو مشكلةٌ
مدهلمةٌ يف سائر البالد أو بقيةُ املدن اإلسالمية أو قراها إال ويُستفتى فيها مع كثرة
العلماء األكابر واملفتني يف كلِّ مدينة.
وكانت كلمتُه نافذةٌ وشفاعتُه مقبولةٌ وكتاباته ميمونة ،ما كتب ألحد شيئاً إال
وانتفع به؛ لصدق نيّتِه وحسن سريرته ،وقوّة يقينه ،وشدّة دينه ،وصالبتة فيه.
حلكّام وأعيان النّاس ،يأكل من مال
وكان مهاباً مطاعاً ،نافذ الكلمة عند ا ُ
جتارته مبباشرة شريكه مدّة حياته.
وكان غيورًا على أهل العلم والشرف ،ناصرًا هلم ،دافعًا عنهم ما استطاع(.)33
اثلثاً :ثناء العلماء عليه:

قال البيطار(« :)34الشيخ اإلمام العامل العالمة ،وااجهبذ الفهامة ،قطب الديار

الدمشقية ،وعمدة البالد الشامية واملصرية ،املفسر احملدث الفقيه النحوي اللغوي
( )31ينظر :عرة عني األخيار.422 :7
( )32ينظر :عرة عني األخيار.420 :7
( )33ينظر :عرة عني األخيار.421 :7
( )34يف حلية البشر.1230 :1
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البياني العروضي الذكي النبيه ،الدمشقي األصل واملولد ،احلسيب النسيب الشريف
الذات واحملتد.»...
قال ابنُه عالء الدين ابن عابدين(« :)35عالّمةُ زمانه على اإلطالق ،مَن انتهت
إليه الرئاسة باستحقاق ،اإلمام املتقن ،والعالمة املتفنن ،العالمة الثاني ،مَن ال يوجد
له ثاني( ،)36احلسيب النَّسيب ،الفاضل األديب ،ااجامع بني شريف العلم والنَّسب،
واملستمسك مبواله بأقوى سبب ،وااجامع بني الشَّريعة واحلقيقة ،وعلوم املعقول
واملنقول ،والتصوّف والطريقة ،أعلم العلماء العاملني ،أفضل الفضالء الفاضلني،
ص والعامّ».
سيدي وعمدتي عالمة األنام ،مرجع اخلا ّ
وقال الشطي(« :)37الشيخ اإلمام العامل العالمة ،احملقق املدقّق ،الفقيه النحوي
الفرضي احليسوبي ،األديب الشاعر املتفنّن ،حالّل املشكالت ،وكشّاف املعضالت،
فقيه البالد الشامية ،وبدر العصابة احلسينية».
وقال أيضاً( « :)38ومجلة القول يف صاحب الرتمجة :أنَّه عالمة فقيه فهامة
نبيه ،عذب التقرير ،متفنن يف التحرير ،مل ينسج عصره على منواله.»...
رابعاً :وفاته:

مات رمحه اهلل تعاىل ضحوة يوم األربعاء احلادي والعشرين من ربيع الثاني سنة

(1252هـ) ،وكانت مدّة حياته قريباً من أربع ومخسني سنة ،ودُفِن مبقربة يف باب
الصَّغري يف الرتبة الفوقانية ،وكان قبل موته بعشرين يوماً قد اختذ لنفسه القرب الذي دفن

( )35يف عرة عني األخيار.419 :7
( )36سي من ليس ربي يف مقدار ما بلغ من الفصق والعلم يف سهق يفمان ....
( )37يف سعيان دمشق ص.252
( )38يف سعيان دمشق ص.255
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فيه ،وكان فيه بوصية منه جملاورته لقرب العالمتني :الشيخ العالئيّ شار «التنوير»،
ين إمام احلديث.
والشيخ صاحل ااجيني ّ
وصُلَّي عليه غائبة يف أكثر البالد(.)39
املبحث الثاين :دراسة عن املنظومة
وتتضمن املطالب اآلتية:
املطلب األول :موضوع املنظومة «رسم املفيت»
واملقصود بقواعد رسم املفيت هو قواعد اإلفتاء ،فهو علم يبحث يف كيفيّة
تطبيق الفقه يف الواقع ،وأصوله هي :الضرورة ،واحلاجة ،ورفع احلرج ،والتّيسري،
وتغيّر الزّمان ،والعرف ،واملصلحة ،وعامّة األحكام الفقهيّة متعلّقة بهذه األمور،
فكان هلا تأثريها البالغ يف اختالفها من مجتهد إىل مجتهد ،بسبب اختالف بيئات الفقهاء
وعصورهم ،فقد كان لذلك أثر كبري يف اختالفهم يف كثري من األحكام والفروع ،حتى
إنَّ الفقيه الواحدَ كان يرجع عن كثريٍ من أقوالِه إىل أقوال أُخرى إذا تعرّض لبيئةٍ جديد ٍة
تُخالف البيئة اليت كان فيها.
قال ابن عابدين(« :)40وكثريٌ منها ما يُبَيِّنُه اجملتهدُ على ما كان يف عرفِ زمانه،
حبيث لو كان يف زمان العرف احلادث لقال خبالف ما قاله أ ّوالً؛ وهلذا قالوا يف شروط
االجتهاد :أنَّه ال ُبدّ فيه من معرفةِ عادات الناس.
ث
فكثريٌ من األحكام ختتلفُ باختالفِ الزَّمان؛ لتغيّر عرف أهله ،أو حلدو ِ
ضرورةٍ ،أو فساد أهلِ الزّمان ،حبيث لو بقي احلكم على ما كان عليه أَ ّوالً للزم منه
( )39ينظر :عرة عني األخيار.425 :7
العرف .123 :2
( )40يف نشر َ
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املشقّة والضرر بالناس ،وخلالف الشَّريعة املبنّيةَ على التّخفيف والتَّيسري ودفع الضرر
والفساد؛ لبقاء العامل على أمتّ نظام وأحسن إحكام».
ومثاله ( :)79التزكية يف العدالة :إنَّ احلكم أنَّه ال تقبل إال شهادة العدل ،كما
شهد القرآن؛ قال  :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ البقرة ،282 :والعرف يُساعدنا
يف معرفةِ العدل ،ففي زمن أبي حنيفة  :مل يَحتج للتّزكية يف العدالة؛ ألنَّ النّاس
عدول ،أما يف زمن الصَّاحبني فقد تغيّرت أحوال النّاس ،فنحتاج لتحقُّق علّة احلكم
ال ال تُقبل شهادته ،هذا هو احلكم ،ولكن كيف
من العدالة بالتَّزكية ،فمَن مل يكن عد ً
نتعرَّف على العدالة ،حيث أمكن ذلك بالعرف.
ومثال آخر ( :)80حتقق املقصود من املبيع يف خيار الرؤية :إنَّه يثبت خيار
الرُّؤية ملَن مل يرَ املقصود من املبيع حتى يتحقَّق متام الرِّضا ،ففي عرف أبي حنيفة :
ألن الدُّورَ يف زمنه
يُمكن معرفة الدَّار بالنَّظر إليها من ساحتِها بدون الدُّخول يف غرفِها؛ َّ
متشابهة ،ويف زمن زُفر :مل تعد الدُّور متشابهة ،فال يُمكن الوقوف على املقصودِ
منها إال بالدُّخول يف غرفِ الدَّار ،فاحلكمُ ثابتٌ ـ وهو ثبوتُ اخليار ـ حتى يقفَ على
املقصودِ من املبيع ،والعلّة هي التحقَّق من املقصود من املبيع ،والعرف عرَّفنا أنَّ العلّة
يف زمن أبي حنيفة  :تتحقَّق بالنَّظر من السَّاحة ،ويف زمن زُفر  :بدخول الغرف.
وهذا العلم ينبغي أن يَنال اهتماماً كبرياً من املشتغلني يف الفقه ،فال سبيل لنا
للتّرجيح بني األقوال الفقهيّة إال به ،وال فهم اخلالف احلاصل بني علماء املذهب إال
من خالله ،وال إعمال الفقه يف الواقع بدونه ،فهو أقربُ ما يكون بالرّو للفقه؛ إذ
بدونه ال حياة له.
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صلَ لعلم الفقه يف هذا الزّمان حتى أصبح
ح َ
ويف ظنِّي أنَّ هذا التّراجعَ الذي َ
علماً نظرّياً يف حياتنا االقتصاديّة واالجتماعيّة والسياسيّة والعسكريّة والقضائيّة هلو
عائد ألمرين:
- 1ترك الدراسة املتعمّقة املتمكّنة يف الفقه.
- 2إهمال علم رسم املفيت ،فمَن مل يضبطه ويُدركه لن يتمكَّن من تطبي ِق
ل معه.
الفقه واختيارِ األنسب للواقع وفهم كيفيةِ التعام ِ
لذلك أقول :إنَّ دراسةَ الفروع كما مَرَّ تُكوِّن ( %)50من علم الفقيه ،و(%)50
هي قواعدُ رسم اإلفتاء ،وهي على قسمني :جانب نظري لقواعد اإلفتاء ميثل (%)25
من علم الفقه كما هو يف املنظومة اليت بني أيدينا ،وجانب عمليّ :وهو املعرفة احلقيقية
املتبصّرة بالواقع الذي يريد اإلفتاء به وتنظيمه وترتيبه على أمجل طريقة وأحسنِ
سلوك متثل ( %)25من علم الفقه؛ لذلك كَثُرَ قولُهم« :مَن مل يكن عاملاً بأهلِ زمانه
فهو جاهل»(.)41
ُمثلُ احللقة ما بني املسائل الفقهيّة املدوّنة يف الكتب وما بني الواقع
وهذا العلم ي ِّ
املعاش للنّاس يف كافّة مناحي احلياة ،فمَن فقده فهو فاقدٌ للعلم حكماً؛ إذ ال خري يف
عل ٍم بال عمل ،وفاقدُه فاقدٌ للعمل به لنفسه ولغريه.
وأحوج ما حنتاج إليه يف هذه األيّام هو إظهارُ رسم املفيت يف علمٍ مستقلٍّ له
قواعدُه وأسسُه ومبادئه ،متيسِّرُ الدراسة لكلِّ املتفقهة ،ويكون أحد الربامج املقرَّرة يف
املدارس الشرعيّة وكليّات الشريعة ،وبدون ذلك سنبقى يف دراستنا الشرعيّة أقرب إىل
النّظرية من التّطبيق.

( )41ينظر :رد احملتار.47 :2
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وهذا العلمُ هو األصولُ اليت يعتمدُ عليها اجملتهدُ يف املذهبِ يف التّرجيح
والتّفريع والتّطبيق واإلفتاء ،كما يعتمد اجملتهدُ املستقلّ على أصولِ الفقه الستخراج
األحكام من الكتاب والسّنّة واآلثار والتّرجيح بينها ،فكما ال غنى للمجتهد املطلق عن
أصول الفقه ـ فهي القواعد اليت ُتمَكّنه من القيامِ بعلمه واستفراغ جهده يف استنباط
األحكام ،وهي آلته يف ذلك ـ فكذلك العامل يف املذهب ،فإنَّ رسمَ املفيت هي األداة
اليت يتمكَّن بها من القيام بعمله ،وبذل جهده يف إنزال الفقه على الواقع ،واخلروج
من دائرة اخلالف ،وتلبية حاجات مجتمعه ،فهي الوسيلة لذلك.
وكما أنَّ أُصولَ اجملتهد املطلق تدور يف حماور رئيسة فيها العديد من القواعد
األصوليّة وهي :الكتاب والسّنّة واإلمجاع والقياس ،فكذلك فإنَّ أصولَ اجملتهد يف
املذهب هلا حماور رئيسةٌ مليئةٌ بقواعدِ اإلفتاء ،وهذه احملاور :هي الضرورة والعرف
والتيسري ،فهذه هي األُصول الكربى يف رسم املفيت اليت يرتكز عليها املفيت يف فهمه
وضبطِهِ وتطبيقِهِ للفقه.
املطلب الثاين :صحة نسبة املنظومة البن عابدين
يُقطع بصحّة نسبة املنظومة البن عابدين ألسباب عديدة ،منها:
- 1نسبها ابن عابدين لنفسه يف مقدمة املنظومة ،حيث ذكر امسه بقوله:
«وبعد :فالعبد الفقري املذنب حممد بن عابدين  .»....وهذه أقوى الطرق يف صحة نسبة
الكتاب ملؤلّفه.
- 2نسبها ابن عابدين لنفسه يف مواضع عديدةٍ من كتبِهِ األُخرى ،مثل« :رد
احملتار»( )42و«نشر العَرف»( ،)43وغريها.
( )42رد احملتار.361 :5 ،362 :4 ،434 :4 ،52 :3 ،7 :1
العرف ص.1
( )43نشر َ
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- 3نسبها البن عابدين عامّة مَن ترجم له :كابنِه عالء الدين ابن عابدين

()44

والشَّطيّ( )45وغريهم.
املطلب الثالث :اسم املنظومة
االسم احلريف الكامل هلا هو« :عقود رسم املفيت» ،هكذا مسّاها به ابنُ عابدين
يف مقدمة النظم ،حيث قال« :مسيته عقود رسم املفيت» ،وكذا يف «نشر العَرف»،
فقال(« :)46شرحت أرجوزتي اليت مسيتها عقود رسم املفيت» ،والشطي ،فقال(:)47
«وشر منظومته املسمّاة بعقود رسم املفيت».
واألكثر شيوعاً ،هو ذكر االسم باملعنى والوصف ،وهو «منظومة رسم
املفيت» ،وذكرها بهذا االسم ابن عابدين يف أكثر املواضع من «رد احملتار»(.)48
املطلب الرابع :وصف نسخ املخطوطات املعتمدة يف التحقيق
مل أقف على نسخة خمطوطة منفردة للمنظومة بدون شرحها البن عابدين،
فأخرجتُ املنظومة من النسخ املخطوطة لشرحها ،وأفردتُها لوحدها ،واعتمدتُ يف
املقابلة للمنظومة والتَّصحيح على نسخ الشَّر اآلتية:

( )44يف عرة عني األخيار.420 :7
( )45يف سعيان دمشق ص.255
العرف ص.1
( )46نشر َ
( )47يف سعيان دمشق ص.255
( )48يف رد احملتار  ،361 :5 ،362 :4 ،434 :4 ،52 :3وغريها.
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النسخة (أ):

وهي نسخة لشر عقود رسم املفيت من خمطوطات األزهر الشريف ،برقم
( ،)326185وتقع يف ( )30ورقة ،وحتتوي كل صفحة ( )25سطراً ،وهي خبط
مقروء.
النسخة (ب):
وهي نسخة لشر عقود رسم املفيت ضمن خمطوطات مكتبة امللك عبد العزيز
العامة ،برقم ( ،)2919وتقع يف ( )27ورقة ،وحتتوي كل صفحة ( )33سطراً ،وهي
نسخة تامة ،كتبت املنظومة باألمحر والشر باألسود مؤطرة مباء الذهب ،وعليها
متلك باسم أمني رسالن وختمة ،وعليها تصويبات وتعاليق وفيها تعقيبات.

النسخة (جـ):
وهي نسخة لشر عقود رسم املفيت مع شفاء العليل وبل الغليل البن عابدين،
من خمطوطات األلوكة ،برقم ( ،)944وتقع ( )80ورقة ،وحتتوي كل صفحة ()18
سطراً ،وهي خبط جيد معتاد.
املطلب ااخام ::صور النسخ املخطوطة
مالحظة:
[حذفت النسخ للمخطوطات وأرسلت للمشرف على اجمللة لعدم قدرة املوقع
التحميل مع الصور]
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املبحث الثالث :النص احملقق للمنظومة
ُمس ُم اإلل ُ
َم َا َمح ُدهُ سَب َدس يف نُظَ ُامي
َرارُهب األَح َ ُام
َعلَى نَيب عَد سَ َاتان مهل َدى
مث الصالة والاالم
َسرمداو
وفحبُ ُ
وآل ُ
ُ
واألع َو ُام
الده ُر
ممر
َعلَى
ال ُرُام
َ
ُُ
ب
ين
بن
حممد
لالعبد ال َف ُقري املرنُب
وبَـعد
َ
َعابد َ
يَطل و
َـولُ
الو ُ
و؛ يف امل َق ُ
وال َفوَيف مل َقب ُ
ربُ
ال ُ
اف ُد
اح ُد
رمي
يق
َ
َ
َ
َ
ُ
لريد
مهر
در
وعقد
نصيد
جوهر
نظام
ويف
()49
الع ُام وق سَو َمن يـفيت
َحيتَاج
ود َرس ُم املف ُيت
َسَيـتَ
عق َ
َ
وها َسان سررهب يف املقص ُ
ماتَمنُ َحاو ُمن لَ ُ
يض حب ُر اجلود
ود
ََ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
َعن سَهل عَد عل َما
َـرجيح
ب ا باهب َما
اعلَم أبن
الواج َ
َ
()50
الرو ُ
ذاك لَاعلم
الف
اية َون
اهر
َ
يـَرُجحوا َخ َ
َُ
سو َكا َن ظَ َ

( )49سي :العالمة اليت د؛ املفيت على ما يفيت ب  ،ينظر :رد احملتار.69 :1
( )50ومعناه :ال جيويف العمق بغري الراجر يف املرهب ،واملرجوح يف مقابق الراجر ال عربة ب وال يعتمد علي
ُُ
غريه ،سن
يعمق لنفا  ،سو يفيت َ
االو ،عا؛ ابن عابدين يف الشرح ص « :249الو َ
اجب على َمن سر َاد سن َ
مملرجوح ،ال يف ُ
بعض املواضا» ،وعا؛
القو؛ الري رجح علمان مرهب  ،لال جيويف ل العمق سو اإللتان
ُ
با َ
يت َ
ابن الصالح يف سدب املفيت واملاتفيت ص« :125واعلم َمن ي تفي أبن ي ون لتواه سو عمل موالقاو لقو؛
سو وج يف املاألة ويعمق ،ا ران ُم َن األعوا؛ سو الوجوه ُمن غري نظر يف الرتجير ،لقد جرق وخرق
ُ
مقابلة الراجر ،نالة
اإل اهب» ،وعا؛ ابن عطلوبغا يف التصحير ق/1س« :ا باهب اهلوى حر جام ،واملرجوح يف
ُ
هب».
العدم ،والرتجير بغري مرجر يف املتقابال ممنو ج
ودليق هره املاألة :سن انق عند هللا  واح جد ،وهو عو؛ سهق الانةت لعن عمرو بن العاص  عا؛ :
« ذا ح م اناكم لاجت رد مث سفاب لل سجران ،و ذا ح م لاجترد مث سخطأ لل سجر»
يف فحير مالم ، 134 :1لالقاولون بعدم األخر ملقو؛ الراجر واالختيار كما يريدون واععون يف مرهب
املعتالة يف عدد انق ،وهرا مرل ةج.
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وكتب

ظاه ُر

فنـ َفرا

حمم جد
الصغري

اجلاما

مث

الرو ُ
اية

الاايدا

ما

سع

ُ
ومألفو؛ سَيصاو
ستاو
املرهب النـع َماين
َحرَر ليرا
َ
والصغري
ال بري
والاري

املباوط

()51

الشيباين
وال بري

سيع

وا ر

ملاند

املصبوط

َوذكَُر طريقان ملعرلة الراجر ،ومها:
 -1سن ي ون الرتجير فادراو ُمن سهق االجتراد يف املرهب ،لال يعتد برتجير َمن ليس من سهق الرتجير ،وهرا
املرهب الو ُ
خامتة ُ
فرير ُبني ُمن ُ
ُ
احد ال
جير بني األعوا؛ يف
احملققني اب ُن عابدين أبن ال جيويف اخلوض يف الرت ُ
ج ج
ُ
ُ
ُ
ُ
ملن ل سهلية النظر يف ذل  ،أبن بلغ مر بةو م َن االجتراد متَ ن من ت ألن ضرب اجتراد ،ل يف َ،ن يرجر
َ
بني املراهب وهو ليس من سهلرا ،عا؛ ابن اهلمام« :والتحقيق سن املفيت يف الوعاوا ال بد ل ُمن ضرب
اجتراد ومعرلة أبحوا؛ الناس» ،ينظر :رد احملتار.398 :2
وهرا يوععنا يف عو؛ املعتالة :سن انق عند هللا متعدد ،وهو ما يغفق عن  ،حيث خيتار من األعوا؛ ما يشان من غري
رجير ،لاهلل املاتعان.
ُ
رجير ل من حممد بن انان بركر القو؛ يف ظاهر ُ
الرواية ،ال
 -2سن ي ون مركوراو يف كتب ظاهر الرواية ،لررا
ج
ذا وجدانهم رجحوا غري ما يف ظاهر الرواية ،لإننا نعمق برتجيحرمت ألهنم ن يَعدلوا عن ال ألسباب :كتغري
العرف وانرج والصرورة ،والاليفم يف حق املفيت وامل ُ
درس عو؛ اجملترد يف املرهب ال عو؛ اجملترد املطلق.
عا؛ ابن عابدين يف رد احملتار« :192 :1وال خيفى سن املتأخرين  ...كصاحب «اهلداية» وعاضي خان وغريمها ُمن
سهق الرتجير هم سعلم مملرهب منا ،لعلينا ا باهب ما رجحوه وما فححوه كما لو سَلتوان يف حياملم».
( )51معناه :سن كتب ظاهر الرواية يطلق عليرا سيصاو :رواية األفو؛ ،وظاهر املرهب :وهي مااوق رويع عن
سفحاب املرهب ،وهم :سبو حنيفة وسبو يوسف وحممد ،وعد يلحق ام يفلر وانان وغريمها ممن سخر الفق
عن سيب حنيفة ،ل ن الغالب الشاوا يف ظاهر الرواية سن ي ون عو؛ ال الثة سو عو؛ بعصرم ،وسيع بظاهر
الروايةت ألهنا رويع عن حممد برواية ال قا  ،لري اثبتة عن ما متوا رة سو مشرورة .ينظر :ررح رسم املفيت
ص ،16وغريه.
وكالم ُ
حمقق «األفق» الدكتور حممد بوينوكالن يف مقدمة األفق 113 :1يشري ىل عدم ذكر انان يف ظاهر
الرواية ،حيث عا؛« :يَركر اإلمام حممد يف ال تاب سران سستاذي سيب حنيفة وسيب يوسف ورسي يف مواضا
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ك رية جداو من ال تابَ ،ويَركر اندراو آران غريهم م ق :يفلر وابن سيب ليلى وسفيان ،ويركر اندراو عو؛ سهق
املدينة».

واختلفوا يف حتديد كتب ظاهر الرواية على أقوال:

 -1سهنا ستة كتب« :اجلاما الصغري» و«اجلاما ال بري» و«الاري الصغري» و«الاري ال بري» و«املباوط»
و«الاايدا » ،واختاره الل نوي يف عمدة الرعاية  ،29 :1والنحالوي يف الدرر املباحة ص،232
وال شمريي يف ليض الباري ،266 :2وعلي حيدر يف درر ان ام ررح جملة األح ام ،607 :4والع ماين
يف سفو؛ اإللتان ص ،23واجملددي يف سدب املفيت ص ، 570وابن عابدين يف رد احملتار  ،47 :1وررح
رسم املفيت ص ،16والعقود الدرية ،170 :1ويف موضا آخر ،310 :2عا؛« :املراد مملرهب ما يركر يف
كتب ظاهر الرواية اخلماة اليت هي :املباوط ،والاري ال بري ،والاري الصغري ،واجلاما ال بري ،واجلاما
الصغري من كتب اإلمام حممد بن انان» ،حيث جعلرا مخاة وسخرج الاايدا  ،للعل سبق علم من ،
لتعارض ما ما ذكره يف مواضا سخرى
 -2سهنا سربعة كتب ،للم يَعد «االاري» بقامي منرا ،واختاره البابريت يف العناية  371 :8وعاضي يفاده يف نتاوج
األل ار  ،104 :371،9 :8ذ عاال« :املراد بظاهر الرواية عند الفقران :رواية «اجلامعني» و«املباوط»
و«الاايدا » ،ويعرب عنرا بظاهر الرواية ،واملراد بغري ظاهر الرواية :رواية غريها».
 -3سهنا مخاة كتب ،للم يعد «الاري الصغري» منرا ،واختار ابن مايفه يف احمليط الربهاين ،29 :1وطار ربى يفاده
يف مفتاح الاعادة  ،237 :2وحاجي خليفة يف كشف الظنون  ،1283 :2وانموي يف غما عيون
البصاور.322 :4
والقو؛ ال الث هو الراجرت ألننا عند مقابلة كتاب « ُ
الاري الصغري» املطبوهب (طبعة الاري الصغري بتحقيق :جميد
خدوري ،الدار املتحدة للنشر ،بريو 1975 ،م ،ط )1ما «كتاب الاري» من كتاب «األفق» :1
 421ـ( ،538طبعة عطر) حملمد بن انان الشيباين جند سهنما ال خيتلفان عن بعصرما سبداو ،للعل ُسي
ملصغريت متييااو ل عن « ُ
الاري ال بري» الري سلف حممد بن انان ماتقالو ،وررح الاَرخاي وغريه.
واختلفوا يف حتديد ظاهر الرواية واألصول:
 -1ذهب اجلمرور :سن ال لرق بينرما ،وانتصر هلم ابن عابدين يف ررح رسم املفيت ص.18-16
 -2ذهب بعصرم :كالبابريت يف العناية136 :1وابن كما؛ مرا ،كما ررح رسم املفيت ص ،18-17وطار ربى
يفاده ىل الفرق بينرما ،لقا؛ طار ربى يف مفتاح الاعادة  « :237 :2هنم يعربون عن «املباوط»
و«الاايدا » و«اجلامعني» برواية األفو؛ ،وعن «املباوط» و«اجلاما الصغري» و«الاري ال بري» بظاهر
الرواية ،ومشرور الرواية».
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كرا

ل

َمااوق

النوادر

سنادها يف ال تب غري ظاهر

()52

والراجر ما ذهب ل اجلمرورت ألن االستخدام الشاوا يف عامة ال تب استعما؛ رواية األفو؛ مرادلة لظاهر
الرواية ،ينظر :ررح الاري ال بري ،1871 :1والن ع للارخاي ص ،36واهلداية ،184 :3والبداوا:1
 ،63وغريها.
( )52معناه :سن كتب غري ظاهر الرواية :هي املااوق اليت رويع عن األومة ،ل ن يف غري كتب ظاهر الرواية،
وهي على سعاام:

أوالً :كتب مل تشتهر عن ححممد ،ون َرو عن بطرق كطرق ال تب األو؛ ،وهي:
« -1ال يانيا » :وهي مااوق عرا حممد لرجق يامى كيان ،وعد يوجد يف بعض ال تب «ال ياانيا »،
وعالوا :عرا كياان ،وهي بلدة ،عا؛ طار ربى يف مفتاح الاعادة « :237 :2ل ن هرا غري فحير،
والصحير األو؛» ،وعا؛ ال وثري يف بلوغ األماين ص« :66هي مااوق رواها سليمان بن رعيب عن سبي
عن حممد ،ويقا؛ هلا األمايل».
« -2الرعيا » :وهي مااوق عرا حممد حني كان عاضياو ملرعة ،عا؛ ال وثري يف بلوغ األماين ص« :66رواها
عن حممد ساعة وكان مع طو؛ بقان حممد بن انان اا».
« -3اجلرجانيا » :وهي مااوق عرا حممد جبرجان ،عا؛ ال وثري يف بلوغ األماين ص« :66ويرويرا علي بن
فاحل اجلرجاين».
« -4اهلارونيا » :وهي مااوق عرا حممد لرجق مامى اارون ،ويف املظاهري ص :68مااوق عرا حممد
يف يفمن هارون الرريد.
« -5ال اب» يقا؛ :ن ما عبق سن يتم  ،وكانوا سألوه سن يؤلف كتامو يف الورهب ،لجاوام أبين سلفع كتامو يف
البيوهب ،يريد سن املرن ذا طاب م اب حان عمل  ،للما سفروا على الطلب بدس يف أتليف هرا ال تاب...
اثنياً :كتب حممد اليت يغلب فيها احلديث ،فَـبَني أيدينا:
« -1موطأ حممد» بروايت عن مال  ،ولي ما يايد على سلف حديث وسثر من مرلوهب وموعوف مما رواه عن مال ،
ولي حنو مئة ومخاة وسبعون حدي او عن حنو سربعني ريخاو سوى مال  ،...وعلي رروح عديدة ،منرا:
«ررح القاري» ،و«ررح البريي» ،و«ررح ع مان ال ماخي» ،وررح الل نوي املامى «التعليق
املمجد»...
« -2انجة» ،املعرولة منجج يف االحتجاج على سهق املدينة.
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« -3اآلاثر» ،يروي لي عن سيب حنيفة سحاديث مرلوعة وموعولة ومرسلة ،وي ر جداو عن براهيم النخعي ريخ
الطريقة العراعية ،ويروي لي عليالو عن حنو عشرين ريخاو سوى سيب حنيفة ،وهو كتاب انلا للغاية،
وللمشايخ عناية خافة بروايت يف سثباملم ،وعد سلف ابن حجر «اإلي ار ،عرلة رواة اآلاثر» يف رجالة معرتاح
فاحب العالمة عاسم انالظ ،مث سلف هو سيصاوكتامو آخر يف رجال  ،ينظر :بلوغ األماين ص.66-65
عا؛ الع ماين يف سفو؛ اإللتان ص« :139والظاهر سهنا و ن كانع  ،ابة كتب ظاهر الرواية يف فحة نابترا ىل
اإلمام حممد ،وارترارها ليما بني سهق العلم ،ول نرا لياع موضوعة لبيان املرهب ولروع  ...،وكتب
ظاهر الرواية لإهنا وضعع لبيان املرهب سفالو ،لصار هي املعتمدة ملعرلة املرهب اننفي ،ولعق من سجق
هرا ن يركر الفقران اننفية هره ال تب ال يف ظاهر الرواية وال يف النوادرت ألهنا لياع من النوادر لشررملا
عن اإلمام حممد ،ولياع من ظاهر الروايةت ألهنا ن وضا لبيان املرهب ،ول ن الظاهر سن ر بترا لوق
النوادر ويؤخر ،ا جان ليرا ال ما عارض ال تب الاتة».
اثلثاًِّ :
الرواايت املحتفرقة:

وهي املشرورة ملنوادر :وهي عن حممد بن انان من غري ظاهر الرواية ،وهي مثان« :نوادر هشام» ،و«نوادر ابن
ساع » ،و«نوادر ابن رستم» ،و«نوادر داود بن رريد» ،و«نوادر املعلى» ،و«نوادر بشر» ،و«نوادر ابن
رجاهب البلخي سىب نصر» ،و«نوادر سيب سليمان» ،ينظر :مقدمة منترى النقاية على ررح الوعاية ص-56
 ،58وغريه.

رابعاً :كتب غري حممد :كـ«اجملرد» للحان بن يفايد ،ومنرا :كتب «األمايل» ،ويقا؛ :ن األمايل يف ثالمثاوة جان،

واإلمالن :سن يقعد العان وحول المرة محملابر والقراطيس ،ليت لم العان ،ا لتر هللا علي من العلم ،و تب
التالمرة ما لم جملااو جملااو ،مث جيمعون ما كتبوا ،ليصري كتامو ،ويامى بـ«األمايل» ،وكان هرا عادة
املتقدمني .ينظر :ررح عقود رسم املفيت ص .17
( )53معناه :سن كتب النوايف؛ والواععا  :هي مااوق استنبطرا املتأخرون ُمن سفحاب حممد وسفحاب سفحاب
وحنوهم لَ َمن بعدهم… وسو؛ كتاب ا يف النوايف؛ مما علُم «النوايف؛» أليب الليث الا َمرعندي ( 375هـ)،
و ا لي لتاوى املتأخرين من اجملتردين من مشاخي  ،وريوخ مشاخي  :كمحمد بن مقا ق وحممد بن سلمة
ونصري بن حيىي ،وذكر ليرا اختيارا سيصاو.
مث ا املشايخ لي كتبوا :كـ«جمموهب النوايف؛» و«الواععا » للناطفي والصدر الشريد ،مث ا من بعدهم من
املشايخ الفتاوى ل نرم خلطوا ليرا مااوق ظاهر الرواية والنوادر والنوايف؛ ما بعصرا كما يف «جاما عاضي
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خان» و«اخلالفة» ،وغريها من الفتاوى ،ومنرم من ميا بينرا كما يف «حميط رضي الدين الاَرخاي»،
لإن ذكر سوالو مااوق األفو؛ ،مث النوادر ،مث الفتاوى .ينظر :النالا ال بري ص ،19-18وغريه.
( )54يف ب« :علي».
( )55يامى «املباوط» حملمد بن انان بـ«األفق»ت ألن سلف عبل  ،لرو كاألساس ملن بعده.
عا؛ الدكتور حممد بوينوكالن يف مقدمة «األفق» ص« :46-44سبب التامية مألفق يرجا ىل سن كتاب
رامق للمااوق والقواعد األساسية اليت وضعرا سبو حنيفة ومن بعده سبو يوسف وحممد ،لررا ال تاب هو
األفق واألساس والقاعدة اليت بين عليرا الفق اننفي ليما بعد ،وعد كانع هره املااوق عرف ،ااوق
األفو؛ ،وكانع سران اإلمام سيب حنيفة دون من عبق الميره ،ويناعشون املاألة يف جملا لإذا استقر رسيرم
على سمر دونوه يف األفو؛ ،ولعق املقصود مألفو؛ هنا كتب وسبواب الفق األساسية ،لموضوهب الصالة
م الو سفق ،وموضوهب الاكاة سفق...سي موضوهب سساسي دور حول مااوق ذل ال تاب ،مث آلع ل
األفو؛ على المير اإلمام ...ووسعا هره األفو؛ ،ااوق جديدة ،ل ان هره اآلران جمتمعة هي امتداداو
لرل األفق الري دون يف عرد اإلمام ..وكونع هره اجملموعة األفق واألساس للمرهب اننفي ،حيث
بىن على هرا األفق يا َمن جان ُمن بعدهم ُم َن اننفية وغريهم....
وهناك احتما؛ آخر ،وهو سن اسم األفق ن ي ن يف البداية اساو ل تاب معني ،و ّا هو ،عىن ال تاب سو املرجا
األساسي سو املصدر الري يتحاكم لي للص بط والت بع ،كما كان احملدثون ياتعملون هره اللفظة ب رة يف
هره املعاين سو عريباو منرا ،ل ن ل رة استعما؛ هره اللفظة للتعبري عن ل ال تب فار علماو هلره
ال تب عند اننفية...
ويظرر سن سبب اميت مملباوط :سن مباوط واسا كبري مارتسق يف العبارة ورامق جلميا سبواب الفق  ،وهو
خمالف يف ذل للجاما الصغري وسم ال من كتب حممد اليت هي سفغر حجماو ،وال ناتطيا سن جنام ن كان
اإلمام حممد سى كتاب هرا اره االسم سيصاو ،وما ذل لإن امية ال تب مملباوط كانع راوعة يف
العصور األوىل ،لرتى العديد ُم َن ال تب املاماة ارا االسم يف خمتلف علوم املالمني».
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وإذا اختلفت الرواايت يف كتب ظاهر الرواية ،لحينئر يؤخر مل تاب الري أتخر أتليف  ،ليصري خالل
كاملرجوهب عن  ،و ر يب كتب ظاهر الرواية يف الرت يب يف التأليف كاآليت« :املباوط» مث «اجلاما الصغري»
مث «اجلاما ال بري» مث «الاايدا » مث «الاري ال بري» ،لإن وعا التعارض م الو ليما بني «املباوط»
و«الاايدا » خيتار ما يف الاايدا ت ل ون متأخراو ،ينظر :كشف الظنون  ،1387 :2ومقدمة العمدة :1

 ،17وسفو؛ اإللتان  ،38وغريها.
( )56يف جـ« :النفوس».
( )57ا اناكم الشريد ( 334هـ) كتب ظاهر الرواية ما سقاط املت رر منرا يف كتاب «ال ايف» ل ان
التعويق علي يف املرهب.
عا؛ حاجي خليفة يف كشف الظنون « :1378 :2وهو كتاب معتمد يف نقق املرهب».
وررح ا من العلمان :كاإلسبيجايب ( 480هـ) و ساعيق بن يعقوب األنباري ( 331هـ) .ينظر :كشف
الظنون .1378 :2
وسبريف رراح وسرررهم :مشس األومة الاَرخاي ( حنو500هـ) ،عا؛ الطرسوسي« « :مباوط الاَرخاي» ال يعمق ،ا
خيالف  ،وال يركن ال لي  ،وال يفىت وال يعو؛ ال علي » .ينظر :ررح عقود رسم املفيت ص  ،20وغريه.
عا؛ الدكتور حممد بوينوكالن يف مقدمة «األفق» ص« :120-119والري الحظنا ُم َن اإلطالهب على كتاب
«ال ايف» للحاكم سن خيتصر لفظ كتاب األفق ،ويتخره سساساو مث يصيف لي ما يراه مناسباو من كتب
اإلمام حممد األخرى وسحياانو من كتب سيب يوسف ،ل ن األساس هو كتاب «األفق» ،والعبارة هي كتاب
«األفق» يف معظمرا ...واناكم عد عام بعمق مرم جداو يف هرا ال تاب ،وهو سن عد عارن بني ناخ
كتاب األفق ،وسثبع الفروق بينرا يف مواضا ك رية من «ال ايف» ،وسك ر ما اعتمد علي ناخة سيب
سليمان وسيب حفص ،ول ن وجد لي رارا ىل بعض الناخ األخرى يف مواضا عليلة.»...
( )58يف س و ب« :جا ».
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( )59ومعناها :ورد عن سيب حنيفة عدة سعوا؛ واضحة بينة يف املاألة ،لاختار منرا سبو حنيفة رواية ،واختار
سفحاب الروااي الباعية ،ل ق ما ورد من سعوا؛ عن سفحاب هي سعوا؛ أليب حنيفة هم اختاروها ،وهرا
فاري القام الوارد عن سيب يوسف وغريه من سن كق سعواهلم هي عبارة عن سعوا؛ أليب حنيفة ،وهرا خيالف
حقق يف بلوغرم درجة اجملترد املطلق ،و ّا آثروا االنتااب لشيخرم سدمو و جالالو ل  ،لقوهلم ،ا عا؛ ّا هو
ملوالقة رسيرم لرسي يف االجتراد ،لإن جملس سيب حنيفة جملس فقي َ ،وُم َن الطبيعي سن عرض لي كق الوجوه
ومن َمث َخيتار كق واحد منرم وجراو اعتماداو على سفول اليت عررها.
للماألةَ ،
وسيصاو :هرا ال الم منرم بعدم خروجرم عن سعوا؛ سيب حنيفة من مب األدب والتواضا سمام َمن يقو؛ هلمُ :نَ ن

اتقلوا مجتراد يف مرهب منفرد ،للشررة العظيمة اليت انلوها بعد اإلمام ،ل ان كالمرم رداو على هرا،
و ن ن ي ن يف الواعا متاماو ،وهللا سعلم.
عا؛ الع ماين يف سفو؛ اإللتان ص« :169ومعناه على ما حقق العالمة ال وثري :سن اإلمام سم حنيفة كان يبدي
سمام المر احتماال خمتلفة يف ماألة واحدة ،وكان سفحاب أيخرون أبحد هره االحتماال أبدلترا».
وحن ي هنا كالم ال وثري يف حان التقاضي ص 60بلفظ ت ملا لي من الفواود« :ومنشأ اخلالف ادعان سن ل
األعوا؛ كلرا سعوا؛ سيب حنيفة ،هو ما كان جيري علي سبو حنيفة يف فقي سفحاب من احتجاج ألحد
األح ام احملتملة يف ماألة وانتصاره ل أبدلة ،مث كرروه ملرد علي بنقض سدلت  ،دريباو ألفحاب على التفق
على خطوا ومراحق ىل سن ياتقر ان م املتعني يف هناية التمحيص ،ويدون يف الديوان يف عداد املااوق
املمحصة ،لمنرم َمن رجر عنده غري ما استقر علي األمر من ل األعوا؛ مجتراده اخلاص ،لي ون هرا
وعو؛ سيب حنيفة من وج آخرُ ،من حيث ن هو الري آاثر هرا االحتما؛
املرتجر عنده عولَ من وج َ ،
ودلق علي سوالو و ن عد؛ عن آخرياو.»....
وانافق :سن سفحاب سيب حنيفة ّا اختاروا يف كق ماألة ُمن سحد االحتماال اليت ساثرها اإلمام ،مث ما استقر
علي رسي اإلمام فار مرهباو ل  ،وما استقر علي رسي سحد سفحاب ناب لي ».
( )60ومعناه :ن ن جند عوالو أليب حنيفة يف ماألة لنأخر بقو؛ سيب يوسف ن وجد ،و ن ن يوجد أنخر بقو؛
حممد بن انان ،لإن ن يوجد أنخر بقو؛ يفلر سو انان بن يفايد ،لررا يد؛ على سن الرتجير عندهم
لمن ار فعع م انت ع ُدم رجيح .
يعتمد على م انة اجملتردَ ،
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لمن كانع سفول سح م وسعوى كان رجيح سلصق،
وهرا الرت يب املوجود للرتجير على حاب امل انة يف االجترادَ ،
لالرتجير بني االجترادا مبين على عوة االجتراد املعتمد على سح م األفو؛ ،ون ُ
يرجحوا بينرم بظاهر انديث
ٌّ
م الوكما يفعق اآلنت لعدم انتباهرم هلره الفاودة الدعيقةت لرل جند املؤلفني ال يقدمون على عو؛ سيب حنيفة عو؛
سحد من سفحاب من جرة االستدال؛ ،لداوماو يرجحون عول سيب حنيفة ُمن جرة االستنباط ،ول ن يرجحون عو؛
سفحاب من جرة التطبيق ،لبعد سن يفصلوا يف االستدال؛ لقو؛ سيب حنيفة يقولون :والفتوى على عو؛ حممدت
للصرورة م الو ،وانظر ىل لعق فاحب «االختيار» و«اهلداية» جتد مصداق هرا.
( )61لانافق :سن ذا ا فق سبو حنيفة وفاحباه على جواب ن جيا العدو؛ عن ال لصرورة ،وكرا ذا والق
سحدمها ،عا؛ عاضي خان يف «لتاواه» « :1:1و ن كانع املاألة خمتلفاو ليرا بني سفحابنا :لإن كان ما
ومن والق ـت لولور الشراوط ،واستجماهب سدلة
سيب حنيفة سحد فاحبي أيخر بقوهلما ـ سي بقو؛ اإلمام َ
الصواب ليرا.
و ن خالف فاحباه يف ذل  :لإن كان اختاللرم اختالف عصر ويفمان :كالقصان بظاهر العدالة ،أيخر بقو؛ُ
فاحبي ت لتغيري سحوا؛ الناس ،ويف املاارعة واملعاملة وحنوها خيتار عوهلمات إل اهب املتأخرين على ذل  ،وليما
سوى ذل خيري املفيت اجملترد ،ويعمق ،ا سَلصى لي رسي  ،وعا؛ عبد هللا بن املبارك :أيخر بقو؛ سيب
حنيفة».
كق منرما جبواب سيصاو أبن ن يتفقا على رين واحد ،لالظاهر
وسما ذا انفرد عنرما جبواب وخالفاه لي  ،لإن انفرد ٌّ
رجير عول سيصاو ،ينظر :ررح عقود رسم املفيت ص .26
وهرا أتكي جد على الف رةُ الاابقة يف الرتجير بقوة االجتراد ،لجعق بعصرم اجتماهب اجتراد الصاحبني مااو
الجتراد سيب حنيفة حبيث يتخري املفيت بينرما ،ول ن هرا رر جط للمفيت اجملترد كما عا؛ عاضي خان ،و ن ن
ي ن جمترداو يلتام العمق بقو؛ سيب حنيفة.
( )62ومعناه :الرتجير بينرم بقوة الدليق ،وهو على معنني:
 -1ن عصدان ب سفو؛ االستنباط ،لت ون هره وظيفة اجملترد املنتاب ،حيث هلم بعض األفو؛ اليت خالفوا
رجير بني عو؛ سيب حنيفة وفاحبي ملنابة لألفو؛ اليت اختارها اجملترد املنتاب ،و ال لن
ليرا ،لي ون
ج
ي ون عو؛ سيب حنيفة مرجوحاو ملنظر ىل سفول  ،ولن ي ون عو؛ الصاحبني مرجوحاو ملنظر ىل سفوهلمت
ألن الرتجير ال ي ون ال مألفو؛ كما سبق.
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الرواية
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س
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َ
ض َ
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صيق

()63
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َو َ

()64

فححوا
َو َ
()67

َو َع َشر
ُ
الدراية
ذَوي

 -2ن عصدان ب سفو؛ البنان وسفو؛ التطبيق ،لت ون هره وظيفة اجملترد املنتاب واجملترد يف املرهب ،لرما
يرجحان بني األعوا؛ ملنظر ىل هرين األَفلني ،وهللا سعلم.
( )63يف جـ« :الرتجير».
ومعناه :عد علمع سن األفر ختيري املفيت اجملترد ،ليفيت ،ا ي ون دليل سَعوى ،وال يلام املشي على التفصيق
الاابق ُمن اعتبار عو؛ سيب حنيفة سوالو مث سيب يوسف ،وه را.
يبق ال الرتجير مالعتماد على سفو؛ البنان وسفو؛ التطبيق
ول ن لَما انقطا اجملترد املنتاب بعد القرن الرابا ،ون َ
ُ
ُمن عُبَ ُق اجملترد يف املرهب ،ومن ن يقدر على االجتراد م َن املفتني ،وهو حا؛ عامة املفتني ،لعلي التاام
التفصيق الاابق ُمن اإللتان سَوالو ُ
بقو؛ سيب حنيفة وه را.
َ
( )64ومعناه :سننا نلتام ،ا فحر اجملتردون يف املرهب ُمن سعوا؛ ،لأعوا؛ اجملتردين يف املرهب هي انجة يف
حق املفيت ،كما سن عو؛ اجملترد املطلق حجة يف حق اجملترد يف املرهب ،وعو؛ املفيت حجة يف حق العامي،
لري مرا ب ياري ليرا ان م حىت يصق ىل العامي ،ليبدس ملقرآن والانة مث اجملترد املطلق مث اجملترد يف
املرهب مث املفيت مث العامي ،لال يصق ىل العامي ال بعد مروره بعدة مراحق يف الفحص والتمحيص.
لإن ن َير املفيت صحيحاو للمجترد يف املرهب يعلم سن الراجر ظاهر عبارا ال تب من ذكر ظاهر الرواية ،ليلتام
العمق ب .
( )65يف جـ« :للنا».
( )66يف جـ« :من».
( )67ومعناه :سننا نرى سن اجملتردين يف املرهب رجحوا ك رياو ُمن سعوا؛ سفحاب سيب حنيفةت ألن املرهب ليس
خاص أبيب حنيفة ،و ّا هو سكرب اجملتردين يف املرهب ،ويف املرهب جمتردون ك ر ،ورجر اجملتردون يف
املرهب من بني سعواهلم ما هو األناب للواعا ،ومن ذل سهنم رجحوا لالر سبعة عشرة ماألة ،ل ن حرر
ابن عابدين يف رد احملتار  607 :3سهنا عشرين ماألة.
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علي ُ

األَك ر

جعفر والليث الشرري
واحتيج

()70

لإللتان

ُ
وم املعاد
ش َرب يَ َ
وليَخش بَط َ
()71
رقي خ ُ
اس ُر املرام
ُسوى
ُ
َ

( )68يف س« :ابن».
( )69يف س و جـ« :وسبو».
( )70ومعناه :ن ن يوجد ح م يف املاألة عن اجملتردين املاتقلني سيب حنيفة و المر  ،ليؤخر من م بطبقة
اجملترد املنتاب ،عا؛ املقدسي يف اناوي القدسي ق  /180س « :ذا ن يوجد يف انادثة عن واحد منرم
جواب ظاهر ،وَ َ لم لي املشايخ املتأخرون عوالو واحداو يؤخر ب  ،لإن اختلفوا ،يؤخر ُ
بقو؛ األك رين مما
ج
اعتمد علي ال بار املعرولون :كأيب حفص ،وسيب جعفر ،وسيب الليث ،والطحاوي وغريهم ،ليعتمد علي ».
( )71ومعناه :ن ن ي ن يف املاألة ح جم عن سيب حنيفة وسفحاب وال َمن جان بعدهم ُم َن العلمان ،وحنتاج
للفتوى ليرا ،لإن كان املفيت جمترداو لعلي بعد حب الشديد سن جيترد يف املاألة وياتخرج ملقياس على
نظاورها من املااوق املنقولة عن سومة املرهب ،وال يعتمد على القواعد الفقرية ،وليتق هللا عاىل ليما يفيتت
رقي خاسر عند
ألن يبني ح م هللا عاىل ،لإن ااهق سو ن ي ن سهال لرل لرو جر ج
ئ على هللا ،وهو ٌّ
هللا عاىل.
اب البتة نصاو ،ينظر املفيت ليرا نظر أتمق
عا؛ املقدسي يف اناوي القدسي ق  /180س« :و ن ن يوجد منرم جو ج
اخلروج عن العردة ،وال يـَتَ َ لم ليرا جاالاو ملنصب وحرمتُ  ،وليخش
وَ َدبر واجترادت ليجد ليرا ما يـَقرب ىل
ُ
عظيم ال يـَتَجاسر علي ال كق جاهق رقي».
َمر ج
هللا عاىل ويراعب  ،لإن س ج
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يوسف لي يـنـتَـ َقى
سيب
َ

( )72ومعناه :سنركر ضوابط منقحة واثبتة عند سهق العقو؛ ،وهم العلمان ،وهي:
الراجر عو؛ سيب حنيفة يف يا سبواب العبادا ُم َن الطرارة والصالة والاكاة والصيام وانج ،ال يف مااوق عليلة
فرحوا برتجير عو؛ غريه :كرتجيحرم لقو؛ الصاحبني يف جوايف التيمم ما ُ
وجود نبير التمر ،ما سن عو؛ سيب
حنيفة التوضؤ ملنبيرت نديث ابن ماعود  يف ُ
ليلة اجلن« :سألين النيب  ما يف داو ؟ لقلع :نبير.
طرور ،عا؛ :لتوضأ من » يف سنن الرتمري  ،147 :1وسنن البيرقي ال بري ،9 :1
لقا؛ :مترةج طيبةج ومان ج
وسنن الدارعطين  ،77 :1وسنن سيب داود  ،21 :1وسنن ابن ماج  ،135 :1ومصنف ابن سيب ريبة :1
 ،32وررح معاين اآلاثر  ،95 :1وماند الشاري  ،248 :2وماند سمحد  ،402 :1وماند سيب يعلى
 ،203 :9واملعجم ال بري  ،147 :1وغريها ،وحان يف عالن الانن  .284 :1ال سن رجا عن  ،ينظر:
البحر  ،144 :1واختاره فاحب التنوير  ،152 :1وكنا الدعاوق ص ،5وفحح يف الدر املختار :1
 ،152وامللتقى ص :6وب يفىت .ويف رما انقاوق  :16 :1والفتوى على رسي سيب يوسف .وعند حممد
يتوضأ ويتيمم .ينظر :الوعاية ص ،104وغريها.
عا؛ ابن عابدين يف رد احملتار « :71 :1عد جعق العلمان الفتوى على عو؛ اإلمام األعظم يف العبادا مطلقاو،
وهو الواعا مالستقران ،ما ن ي ن عن رواية كقو؛ املخالف ،كما يف طرارة املان املاتعمق والتيمم لقط عند
عدم غري نبير التمر».
ُ
( )73الراجر عو؛ سيب يوسف يف سبواب القصان املختلفةت لتجربت الطويلة لي  ،وهرا يؤكد ما سبق من سن الرتجير
بني اجملتردين برسم املفيت ،للما كانع جتربة أليب يوسف يف القصان كانع سعوال متوالقة ما الواعا ومالومة
ل  ،لجعلوا الفتوى على عول ت ملا لي من التياري ورلا انرج عن امل لفني ،وألن الفق وسيلةج لتنظيم انياة
ولياع غايةو يف ُ
نفا  ،و ّا الغاية مرضاة هللا ملتقوى ،لما كان ُمن سعوا؛ األومة سناب للحياة لرو سوىل
ملفتوى والعمق ،كما رسينا من طبيقرم ،وهللا سعلم.
عا؛ ابن عابدين يف رد احملتار « :71 :1الفتوى على عو؛ سيب يوسف ليما يتعلق ملقصان ،كما يف «القنية» و«الباايفية»:
سي نصو؛ يفايدة العلم ل ب ملتجربةت ولرا رجا سبو حنيفة عن القو؛ أبن الصدعة سلصق من حج التطوهب ملا حج
وعرف مشقت  ،ويف «ررح البريي» :سن الفتوى على عو؛ سيب يوسف سيصاو يف الشرادا ».
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()74

حممد
يَـقول
،ا
()75
َمااوق وما ليرا التباس
()76
ىل ُخاللُ ُذ يـنـ َقق
()77
ُرواية
بَُول ُقرا
سَى

( )74الراجر عو؛ حممد يف يا مااوق األرحام ُمن مب الفراوض.
( )75الراجر هو االستحاان على القياس ال مااوق عليلة جداو جعلرا الناطفي سحد عشر ،وجعلرا عمر
النافي اثنتني وعشرين ماألة .ينظر :لتر الغفار بشرح املنار ص.388
وهره املااوق ملتبس ليرا ما هو القياس وما هو االستحاان.
وهرا يؤكد سن االستحاان ،عنيي  :القياس اخلفي واالس ت نان ،هو بيان الراجر يف املاألة ،حيث معناه الظاهر
رجحنا هره العلة اخلفية سو رجحنا االست نان هنا بابب النص سو اإل اهب سو الصرورة.
وسك ر هرا االستحاان يرجا لرسم املفيت ،ويعد رجيحاو ملا هو سناب للواعا من سعوا؛ الفقران ،واألوىل عده من
اجلانب التطبيقي للفق  ،لي ون ذكره رجيحاو.
( )76معناه :ال جيويف رك ظاهر الرواية واألخر ملروااي يف غري ظاهر الروايةت ألن ظاهر الرواية هو ال ابع عن
ُ
يبق
اجملترد ،عا؛ ابن جنيم يف البحر « :294 :6ما َخَر َج عن ظاه ُر الرواية لرو مرجو ج
هب عن  ،واملرجوهب عن ن َ
عوالو للمجترد كما ذكروه» .وهرا مقي جد ،ا ذا ن ي ن غري ظاهر ُ
الرواية مصحر ُمن عُبَ ُق اجملتردين يف
املرهب حىت ال يتعارض ما ما سبق.
( )77هره القاعدة ظرر عند مدرسة حمدثي الفقران ُم َن املتأخرين ،عا؛ ابن اهلمام يف لتر القدير « :302 :1وال
يعد؛ عن الدراية ذا والقترا رواية» ،ولار ابن عابدين يف رد احملتار 82 :2الدراية« :ملدليق».
ينبغي سن َ
وسفق هره القاعدة مأخوذ ُمن علمان انديث لري عاعدة راوعة يف كتب علوم انديث ينظر :سفو؛ انديث
ص ، 10لنقلرا املتأخرون من حمدثي الفقران ىل املرهب اننفي وعملوا على طبيقرا على مااول ،
ليقصدون ملدراية :الدليق النقلي ،وملرواية :وجود نقق يف املاألة عن سومت ولو كان النقق يف غري ظاهر
الرواية ،واملعىن املقصود :سن املااوق املنقولة عن سومة املرهب أبي طريق كان و شرد هلا ظواهر األحاديث
النبوية هي املعتربة ،لال جيويف العدو؛ عنرا.
وهرا حمق نظر كبريت ألن االستدال؛ ال ي تفى ب بظواهر األحاديث ما ن مير على عواعد األفو؛ يف صحير
األحاديث ،وعواعد األفو؛ يف التوليق بني األدلة ،وعواعد األفو؛ يف االستنباط ،ليما يفعق اره املنرجية
العلمية الصحيحة اليت بين عليرا املرهب.
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()78

وبابب ذل رسينا مدرسة حمدثي الفقران طبق هره القاعدة ك رياو ،و رجر الروااي الصعيفة يف املرهب ن كانع موالقة
لمير بتوهني
رك للقو؛ املعترب عن اجملتردين العظام وذهاب ىل ما دون ُم َن األعوا؛ ،ولي
نديثت ألن لي ج
ج
و صعيف ما ن ُقق عن ُ
األومة ن كان انديث خمالفاو ل  ،وكأن عوهلم ن ينب على دليق ،وهرا بعيد جداو ،وهللا سعلم.
لرل ن سردان التاام هره القاعدة و طبيقرا ،لي ون معىن الرواية هو النقق املعتمد يف املرهب يف ظاهر الرواية،
والدراية هي األفو؛ سوان كانع سفو؛ بنان املااوق سو سفو؛ طبيقرا على الواعا ،لي ون املعىن ن
فحع الرواية ووالقترا الدراية مألفو؛ لال جيويف العدو؛ عنرا ،وهللا سعلم.
( )78يف س« :سحري».
معناه :كما عا؛ ابن جنيم يف البحر « :135 :5والري َاَرر سن ال يفىت ب ف ُر مالم سَم َ ن َمحق كالم على َحم َمق
اختالف ولو رواية ضعيفة».
حان ،سو كان يف كف ُره
ج
وعا؛ ابن عابدين يف ررح رسم املفيت « :50 :1ما مر ُمن سن ليس للمفيت العمق ملصعيف واإللتان ب حممو؛
على غري موضا الصرورة… وينبغي سن يلحق ملصرورة ُمن سن ال يفىت ب فر مالم يف كفره اختالف ،ولو
رواية ضعيفة ،لقد َع َدلوا عن اإللتان ملصحيرت ألن ال فر رين عظيم».
لرره عاعدة عظمية عند الفقران ال ينبغي الغفلة عنرا عند املالمني ،عا؛ الطحاوي يف العقيدة الطحاوية
صُ « :21-20
ونامي سهق عبلتنا مالمني مؤمنني ،ما داموا ،ا جان ب النيب  معرتلني ول ب ُق ما عال
وسخرب ُ
مصدعني ...وال ن ُفر سحداو من سهق القبلة برنب ،ما ن ياتحلُ ».
ويشرد لرل عول َ « :من فلى فال نا ،واستقبق عبلتنا ،وسكق ذبيحتنا ،لرل املالم الري ل ذمة هللا وذمة
رسول  ،لال اقروا هللا  يف ذمت » يف فحير البخاري ،153 :1وفحير مالم ،1552 :3وعول :
« سمر سن سعا ق الناس حىت يقولوا ال ل ال هللا ،لإذا عالوها وفلوا فال نا واستقبلوا عبلتنا وذحبوا ذبيحتنا،
لقد حرمع علينا دماؤهم وسمواهلم ال حبقرا وحااام على هللا  »يف فحير البخاري.153 :1
وعا؛ حممد سجاد اننفي« :وذاهب عن األومة اجملتردين سن ال ن فر سحداو من سهق القبلة» ينظر :كفار امللحدين
ص.164-163
لال حي م مل فر على سحد ال إلن ار رين معلوم من الدين ملصرورة ،ومعىن الصرورة كما لارها ال شمريي يف كفار
امللحدين ص« :3-2ما علم كون من دين حممد  ملصرورة ،أبن وا ر عن واستفاض ،وعلمت العامة:
كالوحدانية ،والنبوة ،...والبعث واجلاان ،ووجوب الصالة والاكاة ،وحرمة اخلمر وحنوها ،سي ضرورايوت ألن كق
سحد يعلم سن هرا األمر م الو من دين النيب  وال بد ،ل وهنا من الدين ضروري ،و دخق يف اإلميان.»...
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وكق
وكق

ما َر َج َا َعن املجتَ ُرد
ُ
املتون سثبُتَا
عو؛ يف
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اعتَ ُمد

()79

ف َار َك َمناوخ لَـغَيـَره
َ
()80
ُ
ير لَ ُضمناو سَ ى
لَ َر َاك َـرج ج

( )79معناه :ن فر رجوهب اجملترد عن عو؛ ،لإننا نعامل معاملة املناوخ ،لال جيويف اإللتان ب  ،عا؛ ابن سمري حاج
يف التقرير والتحبري  « :4 :1ن علُ َم املتأخر لرو مرهب  ،وي ون األو؛ مناوخاو ،و ال ح ُي عن القوالن
من غ ُري سن حي م على ُ
سحدمها ملرجوهب».
َ
راوا يف املرهب يف عشرا املااوق ،ويعد سحد سلفاظ الرتجير ،لرو
واستخدام مصطلر رجا عن سبو حنيفة ج

اجر يعمق ب  ،ويصرح ملرجوهب عندما
كنايةج على سن ما رجا عن فار مرجوحاو ال يعمق ب  ،وما رجا لي ر ج
يقوى العمق ارا القو؛.
ُ
( )80ومعناه :التام سفحاب املتون بركر ظاهر الرواية عادة ،وهرا م َن الرتجير االلتاامي ،لركر القو؛ يف املنت
يد؛ على الرتجير ل .
واملقصود مملتون :املتقدمة واملتأخرة ،واملتقدمة :املراد اا متون كبار مشاخينا ،وسجلة لقراونا :كتصانيف الطحاوي
وال رخي واجلصاص واخلصاف واناكم وغريهم .ينظر :التعليقا الانية ص ،180وغريه.
للمرغيناين ( 593هـ) ،و«خمتار الفتوى» للموفلي
واملتأخرة هي« :خمتصر القدوري» ( 428هـ) ،و«البداية» َ
( 683هـ) ،و«وعاية الرواية» لربهان الشريعة ( حنو 683هـ) ،و«كنا الدعاوق» للن َافي ( 701هـ)،
و«النقاية» لصدر الشريعة ( 747هـ) ،و«ملتقى األحبر» للحليب ( 961هـ) ،لإهنا املوضوعة لنقق
املرهب مما هو ظاهر الرواية .ينظر :ررح عقود رسم املفيت ص ،37وغريه.
لأفحاب هره املتون متفقون على االلتاام بركر عو؛ اإلمام سيب حنيفة ،والراجر يف املرهب يف كق ما يوردون،
ويرتمون ك رياو جداو جبما مااوق ك رية يف متوهنم ،ما اختصار رديد يف العبارة ،وخيتلفون يف سن بعصرم
يركر بعض املااوق وبعصرم ال يركرها ،وكرا ليما هو الصحير سو األفر سو ما علي الفتوى يف املرهب،
كق على حاب اجتراده ،وعلى حاب الشاوا يف البالد اليت يعيش ليرا ،وسيصاو يف ر يب ال تب قدمياو
ٌّ
ُ
ُ
وأتخرياو .وهره املياا انفردوا ليرا عن سفحاب املتون من املتقدمني ،ذ عد خيرج فاحب املنت عن رسي
املرهب يف بعض املااوق ،كما يقا ذل من الطحاوي يف «خمتصره».
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()81
ُ
الشروح والشروح
لرجحع على
ُ
()82
ما ن ي ن ُسواه لََفظاو ف ُححا]

على الفتاوى القدم من ذا ُ الرجوح
لاألرجر الري ب

عَد فرحا

()83

( )81يف س« :علي».
( )82يف س« :لفظاو سواه فححا» ،ويف جـ« :لفظاو سواه اثبتا».
( )83ومعناه :ما يف املتون مقد جم على ما يف الشروح ،وما يف الشروح مقد جم على ما يف الفتاوي ،ال ذا وجد ما

يد؛ على الفتوى يف الشروح والفتاوى ،لحينئر يقدم ما ليرما على ما يف املتونت ألن التصحير الصرير
سوىل من التصحير االلتاامي ،ون يريدوا مملتون كق املتون ،بق املتون اليت مصنفوها ممياون بني الراجر
واملقبو؛ واملردود وال قوي والصعيف ،لال يوردون يف متوهنم ال الراجر واملقبو؛ والقوي وسفحاب هره املتون
كرل  .ينظر :التعليقا الانية ص ،180وغريه.
«و ن املتأخرين عد اعتمدوا على املتون ال الثة« :الوعاية» ،و«خمتصر القدوري» ،و«ال نا» ،ومنرم من اعتمد
على األربعة« :الوعاية» ،و«ال نا» ،و«املختار» ،و«جمما البحرين» .وعالوا :العربة ملا ليرا عند عارض ما
ليرا وما يف غريهات ملا عرلوا من جاللة عدر مؤلفيرا ،والتاامرم يراد مااوق ظاهر الرواية ،واملااوق اليت
اعتمد عليرا املشايخ» .ينظر :النالا ال بري ص ،23وغريه.
وعا؛ ابن جنيم يف البحر « :310 :6العمق على ما هو يف املتونت ألن ذا عارض ما يف املتون والفتاوى ،لاملعتمد
ما يف املتون ،وكرا يقدم ما يف الشروح على ما يف الفتاوى».
وهرا ال خيالف سن ون الشروح والفتاوى معموالو ،ا ليرا ل ن بشرطني:
 -1سن ال عارض ما يف املتون ،عا؛ الشرنباليل يف الشرنباللية « :195 :1العمق ،ا علي الشروح واملتون».
 -2سن ي ون مصرحاو بتصحير ما ليرا ،عا؛ الل نوي يف النالا ال بري ص « :26-25ذا عارض ما يف املتون وما
يف غريها من الشروح والفتاوى لالعربة ملا يف املتون ،مث للشروح املعتربة ،مث للفتاوىت ال ذا وجد التصحير
وحنو ذل ليما يف الشروح والفتاوى ،ون يوجد ذل يف املتون ،لحينئر يقدم ما يف الطبقة األدىن على ما يف
الطبقة األعلى».

عقود رسم املفيت البن عابدين ( 1252هـ) "دراسة واقيق"

وسابق األعوا؛ يف

()84

«اخلانية»

ويف سوامها اعتمد ما سخروا
كما ه َو
َك َرا َذا

الع َادة يف «اهلداية»
َ
َما َواحداو عَد َعللوا

و«ملتقى

األحبر»

دليلَ
وحن ُوها
َ
لَ
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ألن
ل ُر ُاجر
يق
َوَـعلَ َ

ذو

()85

ماي

احملرر
ُس َواه

الدراية

()86

سَمهَلوا

()87

( )84يف جـ« :من».
( )85بدس بركر فور للرتجير االلتااميت وي ون ،عرلة مناهج علمان مرهب يف أتليف كتبرمت ذ ن ل ق مؤلُف
طريقة يف الرتجير بني األعوا؛ ،يتعرلرا املفيت ب رة مطالعة ال تب ورروحرا وحواريرا ،مإلضالة للنظر
ُ
ف يف رسم املفيتَ ،وُمن هره الصور:
ليما سل َ
قدمي القو؛ الراجر؛ عد التام بعض املؤلُفني أبهنم يقدمون القو؛ الراجر عندهم يف الركر على األعوا؛ املرجوحة،
وم ا؛ ذل :

أ.عاضي خان ( 592هـ) ،ذ عا؛ يف «لتاواه»« :2 :1وبينما ك ر لي األعاويق من املتأخرين اعتصر على

عو؛ سو عولني وعدمع ما هو األظرر ،والتتحع ،ا هو األرررت جابة للطالبني ،و يارياو على الراغبني».
ب .براهيم انليب ( 961هـ) يف «ملتقى األحبر» ص 2ذ عا؛« :وفرحع بركر اخلالف بني سومتنا،
وعدمع من سعاويلرم ما هو األرجر ،وسخر غريه…».
( )86أتخري دليق القو؛ الراجرت لإن عامة ال تب اليت التامع ذكر الدالوق :كـ«اهلداية» و«املباوط» وغريمها،
لعادملم املعرولة سهنم يركرون دليق القو؛ الراجر يف األخري ،وجييبون عن دالوق سعوا؛ سخر ،لالدليق املركور
يف األخري يد؛ على رجحان مدلول عند املؤلف.
(. 3)87ذكر دليق القو؛ الراجرت وهرا ذا ذكر دليق عو؛ واحد لقط وسمهق دليق اآلخر ،لالراجر ما ذكر دليل .
والظاهر سن ال تب اليت ملتم بركر االستدال؛ ال ُرجر ُمن جرة الدليق ال عو؛ اإلمام ،و ن كانع الفتوى على
خالف عول  ،لريجحون القو؛ اآلخر من جرة سفو؛ التطبيق من ضرورة وعرف وغريها .عا؛ الشليب:
العمق على عو؛ سيب حنيفةت ولرا ُرجر املشايخ دليلَ يف األغلب على دليق َمن خالف من
«األفق سن
َ
سفحاب  ،وجييبون َعما استد؛ ب خمالف  ،وهرا سمارة العمق بقول  ،و ن ن يصرحوا ملفتوى علي ت ذ الرتجير
كصرير التصحير» .ينظر :ررح عقود رسم املفيت ص .37
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و َحيـ ما و َجد َ عَـولَ ُ
ني
َ
َ
()88
ُ
ُ
بنَح ُو ذا ال َفتَوى َعلَي األَربَ
ُ
فر آكد
سو الصحير واألَ َ
َوعَد

ف ُحر

واح جد

لَ َر َاك

املعتَ َمد

()90()89

واألَظ َرر املختَار َذا َواألَو َج
()91
ُ
املؤكد
َع ا
يق:
ُمن
َوع َ

( )88ومعىن األرب  :األرب ملنصوص رواية ،والراجر دراية ـ دليالو ـ ،لي ون علي الفتوى .ينظر :رد احملتار :1
 ،49وغريه.
( )89ومعىن األوج  :سي وجراو من حيث ن داللة الدليق علي متجرةج ظاهرةج سك ر من غريه .ينظر:
رد احملتار.72 :1
ُ
( )90ومعناه :ن وجد املفيت يف ماألة سعواالو ،وفحر سحدمها أبي لفظ من سلفاظ الرتجير ،لإن يعمق ب ت ألن
رجير فرير.
ج
َوُمن سلفاظ الرتجير :ب أنخر ،سو علي لتوى مشاخينا ،سو هو املعتمد ،سو هو األرب  ،سو هو األوج  ،سو ب
يعتمد ،سو علي االعتماد ،سو علي العمق اليوم ،سو هو الظاهر ،سو هو األظرر ،سو هو املختار ،سو ب جرى
العرف اليوم ،سو هو املتعارف ،سو ب سَخر علماؤان ،وغريها ،لجميا هره األلفاظ متااوية.
( )91واختلفوا يف الصحير واألفر سيرما سعوى ،لقيق :األفر آكد ُم َن الصحيرت ألن مسم التفصيق ،وعيق:
الصحير آكد من األفرت ألن خالف الصحير خطأ ،لال جيويف العمق ب  ،وخالف األفر فحير،
ليم ن العمق ب .
واألَوىل :سن األفر سرجر ُم َن الصحير ن فدر القوالن ُمن رخصني ،لي ون ذكره لألفر رجيحاو على
الصحير ،و ن كان ُمن رخصني لأك ر ،لاألَوىل عدم الرتجير مللفظ ،و ّا النظر لل تاب الري ذكَُر
لي والعان القاوق ل  ،لريجر اما ال مللفظت ألهنم يريدون الرتجير وال يرتمون للفظ الري استخدم يف
الرتجير.
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بُُ

َك َرا

يفىت

علي

الفتوى

وذان

من

يا
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()92

سعوى

ل

ُ
ع ل قٌّ
لاختَـر ملا رئ َ
سو عيق :ذا يفىت ب لقد رجر

و ن جتد صحير عَـول ُ
ني ورد
َ
ال ذا كاان فحيحاو وسفر

معتَ َمد

سو كان يف املتون سو عو؛ اإلمام

سو ظاهر املروي سو جق العظام

سو كان االستحااان

مان

عا؛ ب
سو

كان

ذا

سولق

للامان

سو

يفاد

لألوعاف

نفعاو

()93

سو كان ذا سوضر يف الربهان

( )92معناه سن لفظ :ب يفىت ،وعلي الفتوى ،سعوى ُمن غريها ُمن سلفاظ الرتجيرت ألهنا صمن الرتجير والعمق.
واألَوىل عدم الرتجير مأللفاظ ،و ّا يرجر ملقاوق وال تاب املركور لي لفظ الرتجير ،ل لما ار فعع درجة القاوق
يف االجتراد كان عول سعوى من غريه ،وكرل كلما كان ال تاب سك ر اعتماداو كان ما لي من الرتجير
مقدم على رجير غريه ،عا؛ ابن عطلوبغا يف التصحير ص« :134ما ُ
يصحح عاضي خان مقدم على
ج
صحير غريهت ألن لقي النفس».
وهرا هو الظاهر من استخدام سلفاظ الرتجير يف ال تب ،حيث جتد سن املفيت لو اهتم مللفظ ون ينتب للقاوق
وال تاب لن ياتطيا التوفق للراجرت لوجود التااهق يف طالق سلفاظ الرتجير املتنوعة على ما يرجحون،
كق منرم برجحان ما اختار من عو؛ أبي بلفظ ُمن
وسهنم ال يقصدون التفصيق بني األلفاظ ،و ّا يعرب ٌّ
سلفاظ الرتجير ،وهللا سعلم.
ُ
( )93معناه :ن وجد يف ماألة سك ر من عو؛ مصحر ،ون يظرر للمفيت رينج من املرجحا  ،لرو مخليار،
وأيخر سحدمها بشرادة علب جمتنباو عن التشري وطالباو للصواب ُم َن هللا عاىل ،و ن وجد سحد املرجحا
اآل ية ألحد القولني ليعمق ،ا رجر على النحو اآليت:
 -1ذا كان الرتجي حان من رجق واحد ،عمق مملتأخر منرما ن عرف التاريخ ،و ن ن يعرف التاريخ رجر املفيت
سحدمها ،رجحا سيأيت ذكرها.
ُ
َحدمها ،رجحا  ،وهي:
 -2ذا كان الرتجيحان من رجلني خمتلفنيَ ،رج َر املفيت س َ
س) ذا كان سحد التصحيحني فرحياو واآلخر التااماو ،عمق ملصرير.
ب) ذا كان سحد التصحيحني بلفظ سعوى ملنابة ىل صحير آخر ،رجر ما لفظ سعوى.
ج) ذا كان سحدمها مركوراو يف املتون واآلخر مركوراو يف غريها ،لالراجر ما يف املتون.
د) ذا كان سحدمها ظاهر الرواية واآلخر غريه ،لالراجر ما هو ظاهر الرواية.

394

فالح حممد سان سبو اناج

عارض التصحير
هرا ذا
م ُرجر
ل
الري
لتأخر
سَ ى
واعمق ،فروم روااي

سو ن ي ن [سفالو ب ]( )94صرير
()95
األوضر
لررا
علمت
مما
()96
ما ن خيالف لصرير ثبتا

هـ) ذا كان سَحدمها عو؛ اإلمام واآلخر عو؛ فاحبي  ،لالراجر عو؛ اإلمام.
و) ذا كان سحدمها خمتار سك ر املشايخ واآلخر خمتار عليق منرم ،لالراجر ما اختاره األك ر.
س) ذا كان سحدمها عياساو واآلخر استحااانو ،لالراجر االستحاان.
ح) ذا كان سحدمها سولق ملامان كان راجحاو على غريه.
ط) ذا كان سحد القولني سعوى يف الدليق عند مفع سهق للنظر يف الدليق ،لرو سوىل من غريه.
ي) ذا كان سحد القولني سنفا للفقران لرو سوىل من غريه يف مب الاكاة.
ق) ذا كان سحد القولني سنفا للوعف لرو سوىل من غريه.
؛) ذا كان سحد القولني سدرس للحد لرو سوىل من غريه.
ن .ذا كان التعارض بني انق وانرمة لالراجر هو احملرم ،ينظر :سفو؛ اإللتان ص ،37-36وغريمها.
( )94يف جـ« :ب سفالو».
( )95معناه :هرا كل ذا عارض التصحيرت ألن كق واحد من القولني مااو لآلخر يف الصحة ،لإذا كان يف
ُ
سحدمها يفايدة عوة ُمن ُ
جرة سخرى ،ي ون العمق ب سَوىل ُم َن العمق مآلخر.
مرجر من هره ُ
وكرا ذا ن يصرح بتصحير واحد ُمن القولني ،ليـ َقدم ما لي ُ
املرجحا  :ك ون يف املتون ،سو عو؛
َ
اإلمام ،سو ظاهر الرواية ...اخل .ينظر :ررح عقود رسم املفيت ص .40
( )96معناه :يعمق ،فروم املخالفة يف عبارا ال تب الفقرية ن ن ن خمالفة ملا ثبع فرحياوت عا؛ عمر ابن جنيم
يف النرر الفاوق « :37 :1مفاهيم ال تب حجة خبالف سك ر مفاهيم النصوص» :سي ُم َن القرآن والانة،
لمفروم املخالفة معترب عند الشالعية ،وغري معترب عند اننفية، ،عىن سن النص ال يد؛ على نقيض ان م لغري
املنطوق ليبقى املفروم ما واتو عن  ،لإن د؛ دليق على سن ح م ح م املنطوق عمق ب  ،و ن د؛ دليق على
سن ح م مناعض ن م املنطوق عمق ب .
وج الفرق بني النصوص الشرعية والعبارا الفقرية :سن نصوص القرآن والانة اتوي على عبارا بليغة ح يمة،
لر،ا ركر ليرا سلفاظ للتأكيد والتوبيخ والتشنيا والوعظ والتركري وال ون عيداو ملا سبق :كقول  : ﭽ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ [البقرة ،]41 :لإّا سضيف لفظ القليق للتشنيا على العمق ،وال يد؛ على سن االررتان
مل من ال ري جاوا ،وكرل عول  :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ [آ؛ عمران ،]130 :لإن يد؛
على سن الرم جاوا ذا ن ي ن ضعفاو لألفق.
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سما كتب الفق  ،لإن مقصودها دوين األح ام على طريقة عانونية وليس ليرا رين ُم َن التأكيد والتشنيا وغري ذل  ،لال
بد ُمن اعتبار مفروم املخالفة ليرا .ينظر :سفو؛ اإللتان ص ،43-42وغريه.
( )97معناه :كما عا؛ ابن عابدين يف ررح عقود رسم املفيت ص  « :45ن ك رياو ُم َن األَح ام اليت نص عليرا اجملترد
فاحب املرهب بنانو على ما كان يف عرل ويفمان عد غري بتغري األيفمان بابب لااد سهق الامان سو عموم
الصرورة...
فاحب املرهب لو كان يف هرا الامان لقا؛ اا ،ولو حدث هرا التغري يف يفمان
وكق ذل غري خارج عن املرهبت ألن
َ
ن ينص على خاللرا.
ُ
ُ
ُ
ُ
املنصوص علي من فاحب املرهب
وهرا الري َجرس اجملتردين يف املرهب وسهق النظر الصحير م َن املتأخرين على خمالفة
يف كتب ظاهر الرواية ،بنانو على ما كان يف يفمن ...
ُ
لللمفيت ا باهب عرل انادث يف األلفاظ العرلية ،وكرا يف األح ام اليت بناها اجملترد على ما كان يف عرف َيفمان  ،و غري
عرل ىل عرف آخر اعتدان ام ،ل ن بعد سن ي ون املفيت ممن ل رسي ونظر فحير ومعرلةج بقو ُ
اعد الشرهب ،حىت
ج
ج ج
و
مييا بني العرف الري جيويف بنان األح ام علي وبني غريه...
َ
رك ُ
العرف والقراو ُن الو ُ
و ود املفيت سو القاضي على ظاه ُر املنقو؛ ما ُ
اضحة و ُ
اجلرق أبحوا؛ الناس ،يلام من صييا
َ
حقوق ك رية وظلم خلق ك ريين».
وهرا ال الم ُمن ابن عابدين يف غاية الدعة والروعةت ألن هرا اجلمود على النصوص الفقرية بدون لرم عللرا ومراعاة
الواعا سعصع الفق عن حياة املالمني يف ك ريين من مناحي انياه ،وهللا املاتعان.
وينتب سن ابن عابدين سطلق مصطلر العرف ون يقصد ب العرف لحاب ،بق عصد عواعد رسم املفيت من الصرورة والتياري
العرف يف بنان بعض األح ام على العرف».
واملصلحة و غري الامان ،ويظرر هرا جلياو ملَن يطالا رسالت « :نشر َ
و ن سك ر عاعدة ُم َن الرسم راعى يف الفتوى والتطبيق هي :النظر ىل عرف اجملتما ،ليختلف ان م من م ان ىل م ان
ومن ن مياج
ويفمان ىل يفمان على ما حاب ما يقتصي عرف الناس ،عا؛ اجلويين يف هناية املطلب َ « :382 :11
العرف يف املعامال بفقررا ،ن ي ن على حظ كامق ليرا» ،وعا؛ سيصاو « :416 :11والتعويق يف التفافيق
على العرف ،وسعرف الناس ب سعرلرم بفق املعامال »ت ألن العرف من اجلانب التطبيقي للفق  ،وليس من
ومَرده ىل سمرين:
اجلانب االستنباطي للح م َ ،
 -1لرم مراد املت لُم من ُ
كالم  ،لنحن ناتخدم سلفاظاو ونريد اا معاين معينة عارلنا يف طالعرا عليرا ،و ن كان اللفظ
عاماو يشمق غريها ،م ق :اللحم يشمق نم ساور انيواان من الطيور والبقر والغنم وغريها ،ول ن عارلنا عند
طالعرا على رادة نم البقر والغنم ال الطيور م الو ،لإذا عا؛ رخص :وهللا ال آكق نماو ،مث سكق دجاجاو ال
حينثت ألن ال يعترب نماو عرلاو ،لاستفدان من العرف معرلة مقصود املت لم من كالم  ،وعس علي .
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 -2معرلة فالحية احملق لعلة ان م ،لان م يف نفا اثبع من الشارهب ان يم ،والعرف ال يغري ان م ،ل ن
ان م مبين على علة ،وهره العلة اتاج ىل حمق يف طبيقرا ،لالعرف يااعدان على طبيق ذل  ،م ال  :سن
ان م عدم عبو؛ ال ررادة العد؛ ،كما ررد القرآن :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ [البقرة،]282 :
والعرف يااعدان يف معر ُلة العد؛ ،لفي يفمن سيب حنيفة  ن َحيتج للتاكية يف العدالةت ألن الناس عدو؛ ،ويف
لمن ن ي ن عدالو ال
يفمن الصاحبني غري سحوا؛ الناس ،لنحتاج لتحقق علة ان م من العدالة ملتاكيةَ ،
قبق رراد  ،هرا هو ان م ،ول ن كيف نتعرف على العدالة ،حيث سم ن ذل ملعرف.
وملتايل ال خيرج العرف عن هرين املعنيني البتة ،لال ي ون مغرياو للح م الشرعي سبداو ،وال اتنبط ب األح ام

سيصاو ،و ّا هو معرف للح م ببيان مقصود املت لم من كالم  ،ومعرلة فالحية احملق لعلة ان م.
وَبني سن احملق فاحل للح م سمر مرم جداوت ذ حنتاج عبق طبيق ُ
كق ح م سن نتعرف على علت سوالو مث ننظر هق
احملق مناسب هلا سم ال؟ لإن ن ي ن مناسباو هلا لإن ان م ال يطبق هنا.
( )98معناه :ن ما يوجد يف كتب الفق من سعوا؛ وروااي ضعيفة فرح سفحاب الرتجير بصعفرا سو علُ َم
ضعفرا بعباراملم ضمناو والتااماو ،لال جيويف العمق عليرا واإللتان اا ،عا؛ ابن عطلوبغا « :ن ان م والفتيا ،ا
هو مرجوح خالف اإل اهب» .ينظر :رد احملتار  ،408 :5وغريه.
ول ن فرح عدة من الفقران أبن عد جيويف العمق سو اإللتان برواية ضعيفة سو عو؛ مرجوح لصرورة اعتصع ذل ،
عا؛ الع ماين يف سفو؛ اإللتان ص« :42وحافق كالمرم سن ال جيويف األخر أبعوال الصعيفة ملتشري
ول ن ذا ابتلي الرجق بصرورة ملحة وسا ل سن يعمق لنفا بقو؛ ضعيف سو رواية مرجوحة».
ُ
سهق للرتجير بني األعوا؛ يف
وكرل يات ىن من عدم جوايف العمق ملصعيفَ ،من كان لقيراو جمترداو ،وهو ج
املرهب ،ليتم ن سن يرجر القو؛ الصعيف ملا ا فق ل من مصلحة سو عرف سو حاجة سو ياري سو ضرورة.
وجيويف العمق بقو؛ املرهب املخالف ن حصلع حاجة وضرورة لرل  ،وعد نص علمان املرهب على ذل يف
بعض املااوق .ينظر :سفو؛ اإللتان ص.52
لقد فرح جا من اننفية كالقراتاين يف جام ُا الرمويف  217 :2وانص في يف ُ
الدر املنتقى 714-713 :1
حنفي يف هره املاألة بقو؛ مال  عند الصرورة ال أبس ب ».
وابن عابدين وغريهم« :أبن لو سلىت ٌّ
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عا؛ الع ماين يف سفو؛ اإللتان ص« :53-52وعد عقد يف عصران املعامال وك ر ليرا حاجا الناس ،وال
سيما بعد حدوث الصناعا ال برية وريوهب التجارة ليما بني البلدان واألعاليم ،لينبغي للمفيت سن يارق
على الناس يف األخر ،ا هو سرلق ليما عم ب البلوى ،سوان كان يف غري مرهب من املراهب األربعة ،وعد
سوفى برل ريخ مشاخينا العالمة رريد سمحد ال ن وهي فاحب الشيخ العالمة سررف علي الترانوي وعد
عمق برل الترانوي يف ك ري من املااوق يف « مداد الفتاوى».
ول ن جيب جلوايف اإللتان ،رهب الغري بابب اناجة سو عموم البلوى سن تحقق الشروط اآل ية:
 -1سن ون اناجة رديدة والبلوى عامة يف نفس األمر ال جمرد الوهم برل .
 -2سن يتأكد املفيت آبران غريه ُمن سفحاب الفتوى ،ايس اناجة ،واألحان سن ال يبادر مإللتان منفرداو عن
غريه ،بق جيترد سن يصم مع لتوى غريه من العلمانت لت ون الفتوى اعياو ال انفرادايو.
 -3سن يتأكد ويت بع يف اقيق املرهب الري يريد سن يفيت ب اقيقاو ملغاو ،واألحان سن يراجا يف ذل علمان
ذل املرهب وال ي تفي برؤية ماألة يف كتاب سو كتابنيت ألن كق مرهب ل مصطلحا ختص وسساليب
ينفرد اا ،ور،ا ال يصق ىل مرادها انقيقي ال َمن مارس هره املصطلحا واألساليب.
 -4سن يؤخر ذل املرهب جبميا رروط املعتربة عندهت لئال يؤدي ذل ىل التلفيق يف ماألة واحدة».
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خامتة البحث
ويف نهاية البحث توصلت هلذه النتائج وخلصتها يف النقاط اآلتية:
- 1عقود رسم املفيت خلامتة احملققني ابن عابدين هي املنظومة الوحيدة يف علم
جمِع من مسائل وقواعد علم أصول اإلفتاء،
رسم املفيت عند احلنفية ،وهي أوسع ما ُ

( )99معناه :سن القاضي ال حي م ملقو؛ الصعيف ،ولو عصى ب ال ينفر عصاؤه ،ال سيما القصاة يف العصور
املتأخرة ،حيث يـ َقيدون عند وليترم القصان سن يلتاموا براجر املرهب.
ونص الفقران على سن القاضي ال يقصي ال ملراجر يف مرهب مام وال جيويف ل سن حي م برواية ضعيفة سو ،ا
خالف املرهب ،لإن عصى برواية ضعيفة سو بقو؛ غري اإلمام ن ينفر عصاؤه ،ول ن هرا خمتص ملقاضي
الري علده اإلمام بشرط سن حي م ،رهب سيب حنيفةت ألن معاو؛ يف القصان بغري مرهب  ،لأما ذا ن يقيده
اإلمام املقلد ،رهب بعين لقصى ،ا خالف املرهب نفر عصاؤه ما دامع املاألة جمترداو ليرا.
عا؛ ابن عطلوبغا« :وليس للقاضي املقلُد سن حي م ملصعيفت ألن ليس من سهق الرتجير لال يعد؛ عن الصحير
ال لقصد غري يق ولو ح م ال ينفرت ألن عصانه عصان بغري انقت ألن انق هو الصحير وما وعا ُمن
سن القو؛ الصعي ف يتقوى ملقصان ،املراد ب  :عصان اجملترد كما بني يف موضع » .ينظر :رد احملتار :5
 ،408وررح عقود رسم املفيت ص  ،52وغريمها.
وعا؛ ابن الغرس« :وسما املقلُد احملض لال يقصي ال ،ا علي العمق والفتوى».
وعا؛ ابن جنيم« :سما القاضي املقلُد لليس ل ان م ال ملصح ير املفىت ب يف مرهب وال ينفر عصاؤه ملقو؛
الصعيف» .ينظر :رد احملتار  ،408 :5وغريه.
( )100مت ما ع ابن عابدين ُمن لواود يف سفو؛ اإللتان ،وهي سوسا ما كتب جمموعاو يف رسم املفيت ،ول نرا
عبارةج عن جان ياري ُمن علم الرسم ،لعمل ليرا كما يالحظ ُمن ررح سن ا لي لواود متناثرة ،ونظمرا
هاهنا ،لدراسترا هي البداية يف معر ُلة هرا العلم ال النُراية.

عقود رسم املفيت البن عابدين ( 1252هـ) "دراسة واقيق"

399

ومل يتسنّ ألحدٍ أن جيمع مسائل علم الرسم ويرتّبها كما فعل ابن عابدين ،حيث
مجعها يف هذه املنظومة وشرحها ،ومجع ما تفرّق يف الكتب من أسس هذا العلم.
- 2صحة ثبوت املنظومة البن عابدين ،وامسها هو« :عقود رسم املفيت».
- 3علم الرسم :هو علم تطبيق الفقه ،وهو أحد مكونات امللكة الفقهيّة اليت
ل احللقة ما بني
ُمث ُ
يقدر بها املرء على فهم الفقه ومعايشته وتعليمه واإلفتاء به ،وهو ي ِّ
املسائل الفقهيّة املدوّنة يف الكتب وما بني الواقع املعاش للنّاس يف كافّة مناحي احلياة،
وقواعده هي األصول اليت يرجع إليها اجملتهد يف املذهب يف التخريج والرتجيح
واإلفتاء.
- 4قلة الكتابة يف علم الرسم أنَّه كان عند سلفنا الصاحل يتلقّاه الطالبُ من
أستاذِه باملصاحبةِ بدون أن يقرأ فيه شيئاً ،فيحصل له بالتجربة واملالزمة للشيخ ،أما
بعد توسّع العلوم ،وكثرة االختالف أكثر مما كان عليه املتقدمني ،صار املتأخرين
يصرّحون به كثريًا يف مؤلفاتهم.
صلَ لعلم الفقه يف هذا الزّمان حتى أصبح علماً
ح َ
- 5إ نَّ هذا التّراجعَ الذي َ
نظرّياً يف حياتنا االقتصاديّة واالجتماعيّة والسياسيّة والعسكريّة والقضائيّة عائد ألمور
منها إهمال علم رسم املفيت.
- 6رسم املفيت ينبغي أن يَنال اهتماماً كبرياً من املشتغلني يف الفقه ،فال سبيل
لنا للتّرجيح بني األقوال الفقهيّة إال به ،وال فهم اخلالف احلاصل بني علماء املذهب إال
من خالله ،وال إعمال الفقه يف الواقع بدونه.
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املراجع
[ ]1أدب املفيت واملستفيت :البن الصال (ت643هـ) ،ت :د .موفق عبد اهلل عبد
القادر ،مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة املنورة ،ط1423 ،2هـ2002-م.
[ ]2أدب املفيت :حملمد عميم اإلحسان اجملددي الربكيت ،مطبوعات اجنة النقابة
والنشر والتأليف ،باكستان ،دكه ،ط1381 ،1هـ.
[ ]3األصل :حملمد بن احلسن الشياني (ت189هـ) ،ت :د .حممد بوينوكالن ،وزارة
األوقاف القطرية ،ط2012 :1م.
[ ]4أصول اإلفتاء وآدابه :حملمد تقي الدين العثماني ،طبعة مكتبة معارف القرآن،
كراتشي ،باكستان1432 ،هـ.
[ ]5أصول احلديث عند اإلمام أبي حنيفة :ألمحد يوسف أبو حلبية ،كلية أصول
الدين  -ااجامعة اإلسالمية – غزة.
[ ]6إعالء السنن :لظفر أمحد العثماني التهانوي (1394-1310هـ) ،ت :حازم
القاضي ،دار الكتب العلمية ،ط1997 ،1م.
[ ]7األعالم  :خلري الدين الزَّركلي ،دار العلم للماليني ،ط2002 ،15م.
[ ]8أعيان دمشق يف القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر :حملمد مجيل
الشطي ،دار البشائر ،ط1414 ،1هـ.
[ ]9إكفار امللحدين يف ضروريات الدِّين :حملمد أنور شاه بن معظم شاه الكشمريي
اهلندي (ت1353هـ) ،اجمللس العلمي ،باكستان ،ط 1424 ،3هـ 2004 -م.
[ ]10البحر الرائق شر

كَنْز الدقائق :إلبراهيم ابن جنيم املصري زين الدين

(ت970هـ) ،دار املعرفة ،بريوت ،بدون تاريخ طبع.
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[ ]11بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع :ألبي بكر بن مسعود الكاساني (ت587هـ)،
دار الكتاب العربي ،بريوت .ط1402 ،2هـ ،وأيضاً :طبعة دار الكتب العلمية.
[ ]12بلوغ األماني يف سرية اإلمام حممد بن احلسن الشيباني :حملمد زاهد بن احلسن
الكوثري (1371-1296هـ) ،املكتبة األزهرية للرتاث1998 ،مـ.
[ ]13تاريخ الدولة العلية العثمانية :حملمد فريد (بك) ابن أمحد فريد (باشا)  ،ت:
إحسان حقي ،دار النفائس ،بريوت  -لبنان ،ط 1401 ،1هـ 1981 -م.
[ ]14التصحيح والرتجيح شر القدوري :لقاسم بن قطلوبغا احلنفي (879هـ)،
مسودة مصفوفة عن املخطوط ،مركز أنوار العلماء الدولي للدراسات،
اإلصدار.1 :
[ ]15التقرير والتحبري شر التحرير :حملمد بن حممد احلَلَِبيّ املعروف بـ(ابن أمري
احلاج)(879- 825هـ) ،دار الفكر ،بريوت ،ط1996 ،1مـ.
التمُرْتاشي الغَزَّي
[ ]16تنوير األبصار وجامع البحار :حملمد بن عبد اهلل اخلطيب ُّ
احلَنَفي (ت1004هـ) ،مطبعة الرتقي حبارة الكفارة1332 ،هـ.
[ ]17جامع الرموز يف شر النقاية :حملمد القهستاني مشس الدين (ت حنو:
950هـ) ،املطبعة املعصومية ،استانبول1291 ،هـ.
[ ]18حاشية على شر عقود رسم املفيت :ملظفر حسني املظاهري ،ناظم آباد،
كراتشي ،ط2005 ،2م.
[ ]19احلاوي القدسي :ألمحد بن حممد بن نو القابسيّ الغَزْنَ ِويّ املقدسي احلََنفِيّ
مجال الدين (ت593هـ) ،من خمطوطات جامعة أم القرى ،مكتبة امللك عبد اهلل
بن عبد العزيز ااجامعية ،برقم (.)4230

فالح حممد سان سبو اناج

402

[ ]20حسن التقاضي يف سرية اإلمام أبي يوسف القاضي :حملمد بن زاهد الكوثري
(ت1378هـ) ،دار األنوار للطباعة والنشر ،مصر1368 ،هـ.
[ ]21حلية البشر يف تاريخ القرن الثالث عشر :لعبد الرزاق البيطار امليداني الدمشقي
(ت1335 :هـ) ،ت :حممد بهجة البيطار  ،دار صادر ،بريوت ،ط،2
1413هـ 1993-م.
صكَفي
حل ْ
[ ]22الدر املختار شر تنوير األبصار :لعالء الدين حممد بن علي ا َ
(ت1088هـ) ،مطبوع يف حاشية َر ّد املُحْتَار ،دار إحياء الرتاث العربي ،بريوت.
[ ]23الدر املنتقى يف شر

صكَفي
حل ْ
امللتقى :لعالء الدين حممد بن علي ا َ

(ت1088هـ) ،بهامش مجمع األنهر ،دار الطباعة العامرة1316 ،هـ.
[ ]24درر احلكام شر مجلة األحكام :لعلي حيدر ،تعريب :احملامي فهمي احلسيين،
دار عامل الكتب ،الرياض ،طبعة خاصة1423 ،هـ 2003 -م.
[ ]25الدرر املباحة يف احلظر واإلباحة :خلليل بن عبد القادر النحالوي ،املطبعة
العلمية ،دمشق ،ط1407 ،3هـ.
[ ]26الدولة العُثمانية َعوَامل النهُوض وأسباب السُّقوط :لعَلي حممد حممد الصَّالَّبي،
دار التوزيع والنشر اإلسالمية ،مصر ،ط 1421 ،1هـ  2001 -م.
[ ]27ردّ احملتار على الدر املختار :حملمد أمني بن عمر ابن عابدين احلنفي (- 1198
1252هـ) ،دار إحياء الرتاث العربي ،بريوت.
[ ]28رمز احلقائق شر كنْز الدقائق :ألبي حممد حممود بن أمحد العَيْنِي بدر الدين
(855-762هـ) ،مطبعة وادي النيل ،مصر1299 ،هـ ،وأيضاً :مطبعة
الصفدي يف املنبئ1307 ،هـ.
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[ ]29سنن ابن ماجه :حملمد بن يزيد بن ماجه القزويين (273- 207هـ) ،ت :حممد
فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر ،بريوت.
[ ]30سنن أبي داود :لسليمان بن أشعث السجستاني (275- 202هـ) ،ت :حممد
حميي الدين عبد احلميد ،دار الفكر ،بريوت.
[ ]31سنن البيهقي الكبري :ألمحد بن احلسني بن علي البَيْ َهقِي (ت458هـ)،
ت :حممد عبد القادر عطا ،مكتبة دار الباز ،مكة املكرمة1414 ،هـ.
[ ]32سنن الرتمذي :حملمد بن عيسى الرتمذي (279- 209هـ) ،ت :أمحد شاكر
وآخرون ،دار إحياء الرتاث العربي ،بريوت.
[ ]33سنن الدَّارَقُطْنِي :ألبي احلسن علي بن عمر الدَّارَقُطْنِي (385-306هـ)،
ت :السيد عبد اهلل هاشم ،دار املعرفة ،بريوت1386 ،هـ.
[ ]34شر السري الكبري :حملمد بن أمحد السرخسي (ت 590هـ) ،ت :الدكتور
صال املنجد ،مطبعة شركة اإلعالنات الشرقية1971 ،هـ.
[ ]35شر رسم املفيت حملمد أمني بن عمر ابن عابدين احلنفي (1252-1198هـ)،
دار إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،ضمن رسائله.
[ ]36شر معاني اآلثار :ألمحد بن حممد بن سالمة الطَّحَاوي (321-229هـ)،
ت :حممد زهري النجار ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1399 ،1هـ.
[ ]37صحيح البخاري :ألبي عبد اهلل حممد بن إمساعيل ااجعفي البُخَارِيّ
(256-194هـ) ،ت :الدكتور مصطفى البغا ،دار ابن كثري واليمامة ،بريوت،
ط1407 ،3هـ.
[ ]38صحيح مسلم :ملسلم بن احلجاج القُشَيْريّ النَّيْسَابوريّ (ت261هـ) ،ت :حممد
فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العربي ،بريوت.
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[ ]39العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى احلامدية :حملمد أمني بن عمر ابن عابدين احلنفي
(1252- 1198هـ) ،املطبعة املريية ببوالق ،مصر1300 ،هـ.
[ ]40عمدة الرعاية حاشية شر الوقاية :لعبد احلي اللكنوي (1304-1264هـ)،
ت :د .صال أبو احلاج ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،ط2009 ،1م.
[ ]41العناية على اهلداية :ألكمل الدين حممد بن حممد الرومي البَابَرْتي (ت786هـ)،
بهامش فتح القدير للعاجز الفقري  ،دار إحياء الرتاث العربي ،بريوت.
[ ]42غمز عيون البصائر على األشباه والنظائر :ألمحد بن حممد احلموي
(ت1098هـ) ،دار الطباعة العامرة ،مصر1290 ،هـ.
[ ]43غنية ذوي األحكام يف بغية درر احلكام (الشرنباللية) :حلسن بن عمار بن علي
الشرنباللي (ت1069هـ) ،در سعادت1308 ،هـ ،وأيضاً :طبعة الشركة
الصحفية العثمانية1310 ،هـ.
[ ]44الفتاوى اخلانية :حلسَن بن مَ ْنصُور بن مَحْمُود األُو ْزجَ ْن ِديّ (ت592هـ)،
مطبوعة بهامش الفتاوي اهلندية ،املطبعة األمريية ببوالق ،مصر1310 ،هـ.
[ ]45فتح الغفار بشر املنار :إلبراهيم ابن جنيم املصري زين الدين (ت970هـ)،
مطبعة مصطفى البابي احلليب ،مصر ،ط1355 ،1هـ.
[ ]46فتح القدير :حملمد بن عبد الواحد الشهري بـ(ابن اهلمام)(861-790هـ) ،دار
إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،وأيضاً :طبعة دار الفكر.
[ ]47الفوائد البهية يف تراجم احلنفية :لعبد احلي الكنوي (2304-1264هـ) ،ت:
أمحد الزعيب ،دار األرقم ،بريوت ،ط1998 ،1م ،وأيضاً :طبعة السعادة،
مصر ،ط1324 ،1هـ.
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[ ]48فيض الباري شر صحيح البخاري :حملمد أنور شاه الكشمريي ،مطبعة
حجازي1357 ،هـ.
[ ]49قرة عني األخيار لتكملة رد احملتار على «الدر املختار شر تنوير األبصار»:
لعالء الدين حممد بن (حممد أمني املعروف بابن عابدين) (ت1306 :هـ) ،دار
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت – لبنان.
[ ]50كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون :ملصطفى بن عبد اهلل القسطنطيين
احلنفي (ت1067هـ) ،دار الفكر.
[ ]51كنْز الدقائق :ألبي الربكات عبد اهلل بن أمحد النَّ َسفِي حافظ الدين (ت701هـ)،
اعتنى به :إبراهيم احلنفي األزهري ،طبع باملطبعة احلميدية املصرية باملناصرة
مبصر1328 ،هـ.
[ ]52احمليط الربهاني :ألبي املعالي برهان الدين حممود بن أمحد بن مَازَةَ البخاري
احلنفي (ت616 :هـ) ،ت :عبد الكريم سامي ااجندي ،دار الكتب العلمية،
بريوت  -لبنان ،ط 1424 ،1هـ  2004-م.
[ ]53مسند أبي يعلى :ألمحد بن علي أبي يعلى املوصلي (ت307هـ) ،ت :حسني
سليم أسد ،دار املأمون للرتاث ،دمشق ،ط1404 ،1هـ.
[ ]54مسند أمحد بن حنبل :ألمحد بن حنبل (241- 164هـ) ،مؤسسة قرطبة،
مصر.
[ ]55مسند الشاشي :للهيثم بن كليب الشاشي (ت335هـ) ،ت :د .حممود الرمحن،
مكتبة العلوم واحلكم ،املدينة املنورة ،ط1410 ،1هـ.
[ ]56املصنف يف األحاديث واآلثار :لعبد اهلل بن حممد بن أبي شَيَْبةَ (235-159هـ)،
ت :كمال احلوت ،ط ،1مكتبة الرشد ،الرياض1409 ،هـ.

فالح حممد سان سبو اناج

406

[ ]57املعجم الكبري :ألبي القاسم سليمان بن أمحد الطَّبَرَاني (360-260هـ)،
ت :محدي السلفي ،مكتبة العلوم واحلكم ،املوصل ،ط1404 ،2هـ.
[ ]58معجم املؤلفني :لعمر كحالة ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1414 ،1هـ.
[ ]59مفتا

السعادة ومصبا

السيادة :ألمحد بن مصطفى طاشكربى زاده

(ت968هـ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1405 ،1هـ.
[ ]60مقدِّمة عمدة الرعاية حاشية شر

الوقاية :لعبداحلي اللكنوي

(1304-1264هـ) ،املطبع اجملتبائي ،دهلي1340 ،هـ .
[ ]61ملتقى األحبر :إلبراهيم بن حممد بن إبراهيم احلَلَيب (ت956هـ) ،مطبعة علي
بك1291 ،هـ ،وأيضاً :بتحقيق :وهيب سليمان غاوجي األلباني ،مؤسسة
الرسالة ،ط1409 ،1هـ.
[ ]62موطأ مالك :ملالك بن أنس األصبحي (179-93هـ) ،ت :حممد فؤاد عبد
الباقي ،دار إحياء الرتاث العربي ،مصر.
[ ]63ناظور احلق يف فرضية العشاء وإن مل يغب الشفق لشهاب الدين املرجاني
(ت1306هـ) ،ت :أورخان أجنقار ،وعبد القادر يلماز ،دارالفتح،
ط.2012 ،1
[ ]64النافع الكبري ملن يطالع ااجامع الصغري :لعبد احلي اللكنوي (1304-1264هـ)،
عامل الكتب ،ط1406 ،1هـ.
[ ]65نتائج األفكار يف كشف الرموز واألسرار تكملة فتح القدير على اهلداية:
ألمحد بن حممود األ َدرْنوي مشس الدين املعروف بـ(قاضي زاده)(ت988هـ)،
دار إحياء الرتاث العربي ،بريوت.
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[ ]66نشر العَرف يف بناء بعض األحكام على العُرف :حملمد أمني ابن عابدين احلنفي،
مسودة مصفوفة ومصححة ومعلق عليها عن املطبوعة القدمية (دار الفكر).
[ ]67النكت :حملمد بن أمحد بن أبي سهل السرخسي (ت483 :هـ) ،ت :أبو الوفا
األفغاني ،عامل الكتب  -بريوت ،ط1406 ،1هـ.
[ ]68نهاية املطلب يف دراية املذهب :لعبد امللك بن حممد ااجويين (ت478 :هـ)،
ت :أ .د .عبد العظيم حممود الدّيب ،دار املنهاج.
[ ]69النهر الفائق شر كنْز الدقائق :لعمر بن إبراهيم ابن جنيم احلنفي (ت1005هـ)،
ت :أمحد عزو عناية ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1422 ،1هـ.
[ ]70اهلداية شر

بداية املبتدي :ألبي احلسن علي بن أبي بكر املرغيناني

(ت593هـ) ،مطبعة مصطفى البابي ،الطبعة األخرية ،بدون تاريخ طبع.
[ ]71الوقاية لربهان الشريعة ،وشر الوقاية لصدر الشريعة عبيد اهلل بن مسعود
احملبوبي (ت747هـ) ومنتهى النقاية للدكتور صال حممد أبو احلاج ،ت:
الدكتور صال أبو احلاج ،دار الوراق ،عمان ،األردن2005 ،م.
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Oqood Rasem Almofti Ibn Abidin (d. 1252 AH)
"Study and investigation"
Dr. Salah Muhammed Salem Abu Al Haj
University of Islamic Sciences
Faculty of Sharia and Law
Amman, Jordan

Abstract. This is the only poetry in the science of Rasem Almofti for the Hanfi scholars written by the
latest investigator Ibn Abidin (1252 AH). It is considered to be the most dilated collection of issues and
rules of Usul Alifta. Because of this it was the most important reference in this science, and the most
famous one. The contents of its information is frequently confer among researchers, but with fame has not
received a scientifically study alone, but found included with its explanation for Ibn Abidin , which was
printed in the Ibn Abidin messages before more than 100 years. But not having a special duty tired the
students to take advantage of it. I saw the importance of taking care of it and studying it to clear its
image for the researchers. I presented before it a brief study about the author, a study of the poetry. Then
I expanded in the comments by clarifying its statements, studying its issues and giving evidence for
them.

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)11العدد ( ،)1ص ص ( 486-409حمرم 1439هـ/سبتمرب 2017م)

قاعدة االستثناء معيار العموم أتصيالً وتطبيقاً
د .وليد بن فهد الودعان

أستاذ مشارك بقسم أصول الفقه ،كلية الشريعة
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
الرايض ،اململكة العربية السعودية
ملخص البحث .يعىن البحـ بقادـدأ أصـولية مشـ ورأ يكرـر ارادهـا كـالم العلمـا  ،اهـ مـن القوادـد املشـ كة
مباحر ــا بــص ايصــوليص اال حــويص ،اي ــدا البحـ ري ريــر معــىن القادــدأ ايونيق ــا ابيــاف ألفا ــا امو ـ
العلمــا م ــا ااإلىلــارأ ري مــا ضكــن أف يكــوف ضــابر ا إلدماســا أل يوضــيأل أنرهــا املســا ايص ـولية اايحكــام
بيــاف ذلــن املـ ائســتقرا التحليلـ  ،ا ــد أنبــب البحـ اوــتالا مو ـ العلمــا مــن
الفق يــة ،اكــاف املـ
القاددأ غـ أف أكرـرهم دلـح صـحت ا ،اايكرـراف مـ م يعلقوقو ـا ملعمـوم اللف ـ  ،اآوـراف ذهبـوا ري جعل ـا دامـة
ين ـواا العمــوم ايوــر  ،ا تــاا القادــدأ ردماســا ري أف ين ــبن اف يكــوف ائســتر ا مــن غ ـ حمصــور ،اولنـ
البح ري التوصية ببح القوادد اليت يذكر ن ااي كالم العلما داف أف يكوف سا طرق مستق .
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلّم
تسليمًا مزيدًا إىل يوم الدين ،أما بعد:
فإن من املقرّر عند الكَ َملة أن ضبط العلم ال يكون إال على قَ َدم الثبات يف
أصوله وقواعده ،ومبقدار ضبطها تكون قوة امللكة وجودة االستنباط وحسن
االنضباط ،وأنَّى ملتعلم أن جيانب كثرة اخلطأ واالضطراب يف التطبيق دون أن يُحكِم
هذه القواعد وحيسن سربها ،ومن هنا تأتي أهمية دراسة قواعد العلم وضوابطه ،وإن
من القواعد األصولية املهمّة ،قاعدة :االستثناء معيار العموم ،ومما يبني أهميتها:
أوالً :أنها من القواعد املشتهرة عند العلماء ،واليت تساق عند كثري منهم مساق
التسليم واإلقرار ،بل مساق االحتجاج أيضاً.
ثانياً :أن هلا حضوراً كبرياً يف باب دالالت األلفاظ ،وخباصة يف مباحث
العموم ،فإذا قصدوا إثبات إفادة لفظ للعموم استدلوا له بهذه القاعدة ،كما أن
للقاعدة أيضاً حضوراً ظاهراً يف كتب الفقه ،فهي من القواعد اليت يشرتك يف اإلفادة
منها األصوليون والفقهاء ،بل وغريهم أيضاً.
ثالثاً :أن هذه القاعدة من القواعد اليت حتقِّق النظر يف باب مهّم من أبواب
األصول ،وله أثر كبري يف االستنباط ،وهو باب صيغ العموم.
رابعاً :أنها من القواعد املشرتكة يف أصلها بني األصوليّني والنَّحويني ،وقد كان
طرْقها األصولي متأثراً حبديث النحاة حول االستثناء وضابط املستثنى منه .وهلذه
األمور كانت القاعدة جديرة بالبحث والنظر.
ويهدف البحث إىل حتقيق أمور ،وهي:
أوالً :حترير النظر يف بيان معنى القاعدة.
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ثانياً :توثيق القاعدة ،وبيان ألفاظها الواردة على ألسن العلماء.
ثالثاً :بيان موقف العلماء من هذه القاعدة ،مع إيضاح أدلتها واالعرتاضات
الواردة عليها.
رابعاً :بيان ما ميكن أن يكون ضابطًا إلعماهلا.
خامساً :توضيح أثرها يف املسائل األصولية واألحكام الفقهية.
الدراسات السابقة
مع أن هذه القاعدة من القواعد املشهورة ،واليت ال يكاد خيلو منها كثري من
كتب األصول والفقه وشروح السنة إال أنها تذكر عادة بإجياز دون ختصيص هلا بالنظر
والتفصيل ،وبالنظر يف كتب املتقدمني واملتأخرين ذات االختصاص مل أقف على
دراسة سابقة خصّت القاعدة بالبحث.
منهج البحث
سلكت يف البحث ما يلي:
- 1املنهج االستقرائي ،وذلك باالستقراء التام للمصادر واملراجع املتقدِّمة
واملتأخرة حبسب اإلمكان ،ومل أكتف بكتب األصوليني ،بل حاولت االستفادة من
كتب النحو واللغة.
- 2اعتمدت املنهج التحليلي ،وذلك بالنظر والتأمل يف األدلة وكالم العلماء
حول القاعدة.
- 3اجلمع بني اجلانبني النظري والتطبيقي ،وذلك ببيان أثر القاعدة يف املسائل
األصولية واألحكام الشرعية.
- 4اإلحالة إىل املصدر بذكر امسه واجلزء والصفحة إذا كان النقل منه
بالنص ،وبذكر ذلك مسبوقاً بكلمة (ينظر) إذا كان النقل منه باملعنى.
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- 5العناية بالتوثيق لكل ما أذكر ،وعزو نصوص العلماء والباحثني إىل كتبهم
مباشرة إال إن تعذر ذلك.
- 6عزو اآليات ببيان اسم السورة ورقم اآلية يف صلب البحث بعد ذكر اآلية
مباشرة ،وختريج األحاديث واآلثار الواردة يف البحث.
- 7ذكر املعلومات املتعلقة باملصادر واملراجع بعد نهاية البحث.
خطة البحث
قسَّمت البحث إىل مقدمة ،وستة مباحث ،وخامتة .أما املباحث فهي:
املبحث األول :التعريف بالقاعدة.
املبحث الثاني :ألفاظ القاعدة وتوثيقها.
املبحث الثالث :موقف العلماء من القاعدة ،وأدلتها.
املبحث الرابع :ضوابط القاعدة.
املبحث اخلامس :أثر القاعدة يف املسائل األصولية.
املبحث السادس :أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
ويف اخلامتة ،بينت أهم نتائج البحث والتوصيات.
هذا ،وقد بذلت غاية جهدي يف مبحثٍ دقيقٍ شحيحٍ يف مادته العلمية،
ويتجاذبه أكثر من علم ،فإن وفّقت للصواب فبفضل اهلل وكرمه ،وإن جانبت
الصواب يف شيء منه ،فأسأل اهلل تعاىل العفو واملغفرة ،ومنه تعاىل أستمد العون
والتوفيق ،وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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املبحث األول :التعريف ابلقاعدة
إذا أردنا بيان معنى القاعدة إمجاالً ،فال بد من إيضاح معاني كلماتها مفردة،
وبيان ذلك يف املطلب اآلتي:
املطلب األول :بيان املعىن اإلفرادي للقاعدة
احتوت القاعدة ثالث كلمات :االستثناء ،ومعيار ،والعموم ،وبيان كل منها
فيما يلي:
أوالً :االستثناء :وهو مصدر استثنى يستثين استثناء ،من ثنيت الشيء أَثْنِيهِ ثَنْيًا
من باب رمى ( ،)1ولفظ االستفعال هنا ال يراد به طلب الفعل ،وإمنا يراد به الفعل نفسه
دون طلبه ،حنو قرّ واستقر ،فليس املراد طلب الثين ،بل املثين نفسه ( .)2وقد ذكر أهل
اللغة لـ (ثنى) عدداً من املعاني ،ومنها:
أوالً :تكرير الشيء مرّتني ،أو جعلُه شيئني متوالييَن أو متباينني ،وذلك قولك
ثَنَيْت الشّيءَ ثَنْياً .واالثنان يف العدد معروفان ،والثِّنَي :األمْرُ يعادُ مرّتني ( ،)3وذكر ابن
فارس (395هـ) أن هذا املعنى هو أصل هذه الباب

(.)4

ثانياً :كف الشيء وصرفه ،يقال :ثنى وثناه ،أي كفه .يقال :جاء ثانياً من
عنانه .وثنيته أيضاً :صرفته عن حاجته

( )1ي
( )2ي
( )3ي
( )4ي
( )5ي

(.)5

ر :املصباح امل ( )33مادأ :نين.
ر :ائستغ ا ائستر ا (.)15
ر :الصحاح ( )2294/6هتذيب اللغة ( )137/15املصباح امل ( )34كل ا مادأ :نين.
ر :مقاييس اللغة ئبن فارس ( )391/1مادأ :نين.
ـر :الصـحاح ( )2295/6هتــذيب اللغـة ( )137/15املصــباح امل ـ ( )33لســاف العـر ( )511/1كل ــا
مادأ :نين.
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ثالثاً :عطف الشيء ورده ،يقال :ثنيت الشيء أَثْنِيهِ ثَنْيًا إذا حنيته وعطفته
ورددته وطويته ( ،)6واثنونى صدره على البغضاء أي احننى وانطوى ،وكل شيء عطفته
فقد ثنيته

(.)7

وقد اختلف من أي هذه املعاني كان اشتقاق االستثناء:
فقيل من املعنى األول؛ ألن املستثين يف كالمه يثين اجلملة ،أي :يأتي جبملة
ثانية يف كالمه ،حنو  :قام القوم إال زيداً؛ فهم منه قيام القوم ،وعدم قيام زيد؛ فهي
مجلتان ( ،)8قال ابن فارس (395هـ) " :واالستثناء من قياس الباب ،وذلك أنّ ذكره
يثنَّي مرّةً يف اجلملة ومرّةً يف التفصيل؛ ألنّك إذا قلت :خَرَجَ الناسُ ،ففي الناس زيدٌ
وعمروٌ ،فإذا قلتَ :إال زيداً ،فقد ذكرتَ به زيداً مرةً أخرى ذكراً ظاهراً ،ولذلك قال
الدرْهم .وهذا
بعضُ النحويِّني :إنّه خرج مما دخل فيه ،فعمل فيه ما عمل عشرون يف ِّ
كالمٌ صحيحٌ مستقيم"

(.)9

وقيل من :العطف؛ ألن املستثنى يعطف على اجلملة ،فيخرج بعضها عن
احلكم باالستثناء ( .)10وقيل من الصرف؛ ألنه يصرف املستثنى عن حكم املستثنى منه
( .)11وهذان املعنيان متقاربان.

( )6ي ـر :الصـحاح ( )2294/6هتــذيب اللغـة ( )134/15املصــباح امل ـ ( )33لســاف العـر ( )511/1كل ــا
مادأ :نين.
( )7ي ر :هتذيب اللغة ( )134/15مادأ :نين.
( )8ي ر :ىلرح خمتصر الراضة (.)581/2
( )9مقاييس اللغة (/1ـ )392مادأ :نين.
( )10ي ـ ـ ــر :ىلـ ـ ــرح خمتصـ ـ ــر الراض ـ ــة ( )581 /2املص ـ ــباح امل ـ ـ ـ ( )33التحبـ ـ ـ ( )2532/6ىل ـ ــرح الكوك ـ ــب
(.)281/3
( )11ي ر :ىلرح اللمع ( )399/1اية الوصول (.)1507/4
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واالستثناء اصطالحاً :قد عرِّف بتعريفات متعددة ( )12ال يكاد خيلو تعريف منها
من اإليراد واملناقشة ،وال حيسن مبثل هذا البحث اإلغراق يف عرض التعريفات على
طريقة املناطقة ،إذ ال يكاد يسلَم حدٌ من اإلشكال واالعرتاض ،واملقصود من
التعريف توضيح املعرَّف ،وبأي طريقة كان ذلك أجزأ ،ويف نظري أن من أحسن
التعريفات وأسلمها من النقد ،تعريف ابن احلاجب (646هـ) حيث عرَّف االستثناء
بأنه :اإلخراج بإال وأخواتها ( .)13ويقصد بأخواتها أدوات االستثناء املعروفة يف اللغة.
لكن قد يفهم من صنيع بعض العلماء تعميم مفهوم االستثناء يف القاعدة ليشمل
كل إخراج سواء كان بأدوات االستثناء أو غريها

(.)14

ثانياً :معيار :واملعيار :بكسر فسكون ،اسم من عاير ،يقال :عَايَرْتُ املكيال
وامليزان ُمعَايَرَةً ،وعِيَارًا امتحنته بغريه ملعرفة صحته ،وعَايَرْتُ الدنانري امتحنتها ملعرفة
أوزانها ،وعِيَارُ الشيء ما جعل نظاماً له

(.)15

ويقال فالن يُعايرُ فالناً ويُكايلُه أَي يُسامِيه ويُفاخِره ،والعِيَار ما عايَرْت به
املكاييل ،تقول عايَرْت به أَي سَوَّيْتُه ،وهو العِيَار وا ِملعْيار
معايري ،وهو منوذج معني جيري تقدير األشياء به

(،)16

والعيار جيمع على

(.)17

د ــد ايصــوليص للــدكتور

( )12ي ــر للتوســع ذلــن :ائســتغ ا ائســتر ا للقـرا ( )21مباحـ التيصــي
دمر دبدالعزيز ( )144ائستر ا د د ايصوليص للدكتور أكرم أازيقاف (.)28
( )13ي ــر :خمتص ــر م ت ــح الس ــول ( ،)795/2الش ــرحه ام ــا أارد دلي ــه ي ــر :بي ــاف امليتص ــر ( )254/2ىل ــرح
الع د (.)17/3
( )14اذلــن د ــد مــن جع ـ العمــوم غ ـ خمــت ملعمــوم اللف ـ  ،بـ ىلــامالا لــه الغـ  .ي ــر مــا ســيعىن معــىن
العموم.
( )15ي ر :الصحاح ( )764/2املصباح امل ( )167كالمها مادأ :د .
( )16ي ر :لساف العر ( )3187/4مادأ :د .
( )17ي ر :معجم لغة الفق ا (.)335
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واملعيار يراد به هنا امليزان الذي خيترب به ،وقد استعري هنا؛ ألنه خيترب به عموم
اللفظ ،قال ابن أبي شريف (906هـ) " :املعيار كاملفتاح آلة االختبار ،وهو ما خيترب
به ،وقد استعري لفظ املعيار هنا ملا خيترب به عموم اللفظ :أي كونه مستغرقاً ملا يصلح له
من غري حصر"

(.)18

وفسرَّه بعضهم بدليل حتقق العموم ( ،)19أو ضابطه ( ،)20أو ميزانه

(.)21

ثالثاً :العموم :وهو مصدر الفعل عَمَّ َيعُمُّ ،وقد جاء هذا األصل على معان،
منها:
أوالً :الشمول واإلحاطة :ومنه قوهلم :عمَّ املطر ،وعَمَّ ُهمْ بالعطيَّة ،وعمَّهُم
األَمرُ :أي َشمِلهم

(.)22

وكل ما اجتمع وكَثُ َر َعمِيمٌ ،والعَمُّ :اجلماعة
ثانياً :اجلمع والكثرةُّ :

(.)23

َم
ثالثاً :الطول والعلو :ومنه ال َعمِيمُ الطويل من الرجال والنبات ،ويقال :اعْت َّ
النبتُ اعْتِماماً إذا التفَّ وطال ( .)24وقد ذكر األصوليون أن العام االصطالحي مأخوذ
من معنى الشمول ( ،)25وال خيفى قربه أيضًا من معنى اجلمع والكثرة.
( )18الدرر اللوامع (209/1ـ ،)210اي ر :الرمار اليوانع ( )173/1الكليات ( )92حاىلية العرار (.)14/2
( )19ي ر :اآلايت البي ات ( )286/2حاىلية الب اين (.)417/1
( )20ي ر :غاية الوصول ( )76الفوا د الس ية (.)1379/3
( )21ي ر :معراا امل اا (.)351/1
( )22ي ــر :مق ــاييس اللغ ــة ( )16/4الص ــحاح ( )1993/5املص ــباح امل ـ ( )163لس ــاف الع ــر ()3112/4
كل ا مادأ :دمم.
( )23ي ر :مقاييس اللغة ( )17/4لساف العر ( )3113/4كالمها مادأ :دمم.
( )24ي ــر :مق ــاييس اللغ ــة ( )15/4الص ــحاح ( )1992/5لس ــاف الع ــر ( 3111/4ـ ـ )3112املص ــباح امل ـ ـ
( )163كل ا مادأ :دمم.
( )25ي ر :أصول السروس ( )125/1اإلهباا ( )1193/4البحر احملين (.)5/3

اددأ ائستر ا معيار العموم أتصيالا ايربيق ا
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أما العموم يف االصطالح فقد عرَّفه كثري من األصوليني بتعريف العام ( ،)26وقد
اعرتض على هذه الطريقة الزركشي (794هـ) ؛ فقال " :وهنا أمور أحدها يف الفرق
بني العموم والعام ،فالعام هو اللفظ املتناول ،والعموم تناول اللفظ ملا صلح له؛
فالعموم مصدر ،والعام اسم فاعل مشتق من هذا املصدر ،وهما متغايران" ،وأنكر
على بعض األصوليني تعريفهم العموم باللفظ املستغرق ،ثم قال" فإن قيل أرادوا
باملصدر اسم الفاعل .قلنا استعماله فيه جماز ،وال ضرورة الرتكابه مع إمكان
احلقيقة"

(.)27

وما ذكره الزركشي (794هـ) وجيه ،وما درج عليه هؤالء العلماء فيه نو من
التسامح؛ وعلَّته تقارب األمرين؛ فالعموم مدلول اللفظ العام ،والعام هو اللفظ
الدال على العموم.
وبناء على ما سبق فال بد من توضيح معنى العام عند األصوليني ،وأحسن
تعريف له ـ يف نظري ـ تعريف الرازي (606هـ) ؛ حيث عرَّفه بأنه  :اللفظ املستغرق
جلميع ما يصلح له حبسب وضع واحد

(.)28

( )26م م أبو يعلح حي ال العدأ (" : )140/1العموم :ما دم ىليئص فصاددا" ،ايبعه بعض ايصوليص
الرريقة مع يوافق ايلفاظ أا اوتالا في ا ،ي ر :التم يد ( )9/1الواضأل ( )34/1ىلرح اللمع
( )302/1الوصول ( ،)202/1ابع م د وف ملعموم ااخلصوص أل درفو ملعام ،ي ر :املعتمد
( )203 ،201/1التقريب ااإلرىلاد ( )5/3املستصفح ( )32/2راضة ال ا ر ( )223احملصول
( )309/2م اا الوصول (.)51
( )27البحر احملين ( ،)7/3اد ه ررىلاد الفحول (517/1ـ.)518
( )28ي ر :احملصـول ( ،)309/2اهـو ريـب مـن يعريـ أس ايفسـص املعتمـد ( )203/1مـع رضـافة رليـه ،ا ـد
اد ض دليه .ي ر لذلن :اإلحكام ( )240/2نفا س ايصول ( )1739/4اإلهباا ( )1221/4التحب
ىلرح التحرير (.)2314/5
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وقوله :اللفظ :جنس ،والتعبري باللفظ جيعل العموم خمتصاً باأللفاظ ال املعاني
عند اإلطالق

(.)29

وقوله :املستغرق :فصل خيرج به النكرات؛ ألنها تفيد اجلنس على سبيل
البدل( ،)30وألفاظ األعداد ،حنو مخسة؛ ألنه صاحل لكل مخسة ،وال استغراق فيه

(.)31

وقوله :جلميع ما يصلح له :احرتاز عما ال يصلح ؛ فإن عدم استغراق (ما) ملن
يعقل إمنا هو لعدم صدقها عليه ( .)32وقوله :حبسب وضع واحد :احرتاز عن اللفظ
املشرتك ،وما له حقيقة وجماز؛ فإن عمومه ال يقتضي أن يتناول مفهوميه معاً ( .)33وإذا
كان العام هو اللفظ املستغرق ،فإن العموم هو استغراق اللفظ جلميع ما يصلح له
حبسب وضع واحد ،فالعام وصف للفظ املستغرق ،والعموم وصف الستغراق اللفظ.
ولكن هل تتقيد القاعدة بالعموم اللفظي أو أنها تعم أنوا العموم األخرى؟
الظاهر من صنيع أكثر العلماء حصر القاعدة يف العموم اللفظي ( ،)34ثم إن العموم إذا
أطلق فرياد به العموم اللفظي ،إذ هو من عوارض األلفاظ ،ويؤيده أنهم يستدلون
باالستثناء يف إثبات صيغ العموم

(.)35

( )29ي ر :احملصول (.)310/2
( )30ي ر :املعتمد ( )204/1احملصول ( )309/2اإلهباا (.)1219/4
( )31ي ر :املعتمد ( )204/1احملصول (309/2ـ.)310
( )32ي ر :اإلهباا (.)1220/4
( )33ي ر :احملصول ( )310/2اإلهباا (.)1220/4
( )34ي ــر :اإلهبــاا ( )1279/4الفوا ــد الس ـ ية ( )1379/3الرمــار اليوانــع ( )173/1الكليــات ( )92حاىلــية
العرار (.)14/2
( )35ي ر مرالا :املعتمد ( )219/1التبصرأ ( )108مسا اخلالا للصـيمر ( )45العـدأ ( )500/2التم يـد
( )20/2الواضأل ( )325/3احملصول (.)325/2

اددأ ائستر ا معيار العموم أتصيالا ايربيق ا

419

لكنّ بعضهم أشار إىل التعميم ،ومنهم البيضاوي (685هـ) حيث ذكر القاعدة
بعد ذكره ألنوا العموم ،فقال  " :العموم إما لغة بنفسه" ،ثم ذكر صيغ العموم ،ثم
قال" :أو عرفاً مثل ﴿ﮃ ﮄ ﮅ ﴾ (النساء )23 :فإنه يوجب حرمة
مجيع االستمتاعات ،أو عقال ً كرتتيب احلكم على الوصف ،ومعيار العموم جواز
االستثناء"

(.)36

وتبعه على ذلك ابن السبكي ( 771هـ)
الوصول أن القاعدة تعود على مجيع األقسام

(،)37

(.)38

وقد أفاد بعض شرّاح منهاج

وقال الربماوي (831هـ)  " :ملا

انتهى الكالم يف صيغ العموم لغة وعرفاً وعقالً ذكرت ضابط العام الذي به يعرف
عمومه حتى لو أدُعي يف شيء عموم ،عُرض على الضابط ،فإن قبله ،عرفنا عمومه،
وهو أن ضابط العموم ومعياره صحة االستثناء منه"

(.)39

وعلى هذا فاالستثناء من القواعد مثالً يدل على عموم حكمها لغريها ،وحينئذ
ال يشرتط أن يكون االستثناء بإال وأخواتها كما هو معلوم .وبناء على ما سبق ففي
ال
املقصود بالعموم منهجان ،أحدهما ختصيصه بالعموم اللفظي ،واآلخر جعله شام ً
لكل أنوا العموم .ومثة رأي ثالث ذهب إليه املطيعي (1354هـ) ،فقد ذهب إىل أن

( )36م اا الوصول ( ،)51اكالم بعض الشـراح كعنـه يفيـد يقييـد كالمـه ملعمـوم اللف ـ  :ي ـر :السـراا الوهـاا
( )503/1معراا امل اا ( )351/1اية السول (.)343/2
( )37ي ــر :مجــع ااوامــع ( )46ايف ــم مــن بعــض ىلـراحه يقييــد القادــدأ مللف ـ  .ي ــر :الغيـ اســامع ()284
ىلرح السيوط للكوكب الساطع ( )460/1اآلايت البي ات (.)286/2
( )38ي ر :ىلرح امل اا لألصف اين ( )355/1ىلرح البدوش (.)64/2
( )39الفوا د الس ية (.)1379/3
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املراد بالعموم هنا مطلق االستغراق سواء كان استغراق آحاد هي أجزاء أو هي
(.)40

جزئيات

ويف هذا توسعة لدائرة العموم يف القاعدة حبيث تشمل األعداد وحنوها مما يكون
العموم فيه على البدل ،وهذا وإن رشّحه توسع بعض األصوليني يف إطالق لفظ
االستغراق على ما يعم الكل ألجزائه والكلي جلزئياته ،إال أن املعروف يف معناه هو
املعنى الثاني

(.)41

املطلب الثاين :بيان املعىن اإلمجايل للقاعدة
خيتلف معنى القاعدة باختالف املقصود مبفرداتها ،وميكن القول إن يف معنى
القاعدة توجهات متعددة ،وبيانها كاآلتي :التوجه األول :وهو توجه من حيصر
القاعدة يف العموم اللفظي ،ومعناها حينئذ أن ميزان العموم أي ما يعلم به كون اللفظ
عاماً جواز االستثناء بإال أو إحدى أخواتها؛ ألن االستثناء إخراج ما لواله لوجب
دخوله يف املستثنى منه فلزم أن تكون كل األفراد غري املستثناة واجبة االندراج يف
املستثنى منه ،وال معنى للعموم إال ذلك ،وهذا ما عليه األكثرون

(.)42

( )40ي ر :سلم الوصول (.)344/2
( )41ي ــر :حاىلــية العرــار ( ،)506/1اســيعىن كــالم الربمــاا املعــىن اإلمجــاح مــا يفيــد حصــر القادــدأ
دئلــة الكل ـ دلــح جز يايــه ،ا ــد ذكــر املريع ـ نفســه ســلم الوصــول ( )319/2أف امل ـراد مئســتغراق
العمــوم ــول ااز يــات ئ ايج ـزا  ،اهــو املعــىن املعــراا ،اســيعىن ال ــابن الرــاين للقادــدأ مزيــد يعليــق
دلح وله.
( )42ي ر :ىلرح احملل دلح مجع ااوامع ( )14/2يشـ ي املسـامع ( )341/1معـراا امل ـاا ( )351/1ييسـ
الوصول (.)264/3
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أما التوجه الثاني فيجعل القاعدة تعم أنوا العموم األخرى ،فمعناها عندهم
أن ميزان العموم يف أي نو من أنواعه صحة االستثناء منه ،ويراد باالستثناء عموم
اإلخراج بإال وبغريها.
أما التوجه الثالث ،فيجعل معنى القاعدة أن ميزان العموم سواء كان مشولياً أو
بدلياً صحة االستثناء منه ،وهذا جار على ما ذهب إليه املطيعي (1354هـ) (

.)43

وقد رأيت لبعض األصوليني ما يفيد معنى آخر للقاعدة ،فذهب ابن السبكي
( 771هـ) إىل أن املراد بالقاعدة كل عام يقبل االستثناء ،وليس كل مستثنى منه
(.)44

عام

وقد اعرتض عليه بأن هذا ينايف لفظ القاعدة؛ فإن معيار الشيء ما يسعه
وحده ،فإذا وسع غريه معه خرج عن كونه معياراً ،فاللفظ يقتضي اختصاص
االستثناء بالعموم

(.)45

وذهب الربماوي (831هـ) إىل أن املراد بكون االستثناء معياراً أن كل ما مل يقبل
االستثناء منه ال يكون عاماً ،ال أن كل ما يقبل االستثناء منه عام .واستدل على ذلك
بالعدد ،وذكر أنه ليس حمتمالً للعموم ،بل داللته داللة الكل على أجزائه ،ولو كان
عاماً لكان من داللة الكلي على جزئياته مستغرقاً

(.)46

( )43ي ر :سلم الوصول (.)344/2
( )44نقله د ه يش ي املسامع ( )341/1الغي اسامع (.)285
( )45ي ر :الغي اسامع ( )285ىلرح السيوط للكوكب الساطع ( )460/1اي ر ما سيعىن
للقاددأ.
( )46ي ر :الفوا د الس ية ( ،)1383 ،1380/3اسيعىن التعليق دليه ضوابن القاددأ.

ال ابن الراين

422
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املبحث الثاين :ألفاظ القاعدة وتوثيقها
أول من نصَّ على القاعدة ـ فيما وقفت عليه ـ البيضاوي (685هـ) ،وقد ذكرها
بلفظني سيأتي إيرادهما ( ،)47ثم تتابع العلماء بعده يف ذكرها واشتهرت يف استدالالتهم
واستشهاداتهم ،وقد وردت يف كتب األصوليني والفقهاء وشرَّاح السنة بألفاظ
متعددة ،وقد مجعت ما وقفت عليه من ألفاظ مع توسعي يف إضافة كل لفظ يناسب
يف صياغته أن يكون قاعدة ،وإن مل يرد يف سياق التقعيد ،وإمنا قد يكون يف سياق
الشرح للقاعدة األصلية ،وفيما يلي إثبات تلك األلفاظ:
األول :االستثناء معيار العموم .وقد وردت بهذا اللفظ عند كثري من
العلماء( ،)48قال اإلسنوي (685هـ)  " :وقد تقدم غري مرة أن االستثناء معيار العموم"
( ،)49وقال املرداوي (885هـ)  " :فإن االستثناء معيار العموم" ( .)50وقريباً من هذا من
أضاف (من) يف القاعدة فقال  :االستثناء من معيار العموم ،كما جاء يف كالم اخلرشي
(1101هـ) ( ،)51و (من) هذه زائدة ،واألوىل حذفها

(.)52

( )47امها :اللف اف الرابع االرامن.
( )48ي ـ ــر :يش ـ ـ ي املسـ ــامع ( )326/2الغي ـ ـ اسـ ــامع ( )269ن ـ ــم الـ ــدرر للبقـ ــاد ()50/18 ،412/13
الفتاا الفق ية الكـرب ئبـن حجـر اسيتمـ ( )157 /3فتـاا الرملـ ( )167 /4 ،272 /2ىلـرح امل ـار
ئبــن ملــن (311ـ ـ )312الكليــات للكفــو ( )92راح املعــاين لأللوس ـ ( )2/13التحريــر االت ــوير ئبــن
داىلور (.)58/19
( )49اية السول (12/4ـ.)13
( )50التحب ( ،)2318/5امرله ىلرح الكوكب امل (.)304/1
( )51ي ر :ىلرح خمتصر ولي لليرىل (.)68 ،65/3
( )52دلق العدا حاىليته دلح ىلرح اخلرىل (املرجع السابق) اف اياي حذا من ،أا أف العبارأ حـذفا،
االتقــدير؛ يف ائســتر ا مــن ذ ميـزاف هــو العمــوم ،اكعنــه ــال يف ائســتر ا مــن العــام ،ادلـق املوضــع
اآلور اف من زا دأ.
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وقد اخرتت هذا اللفظ يف عنوان البحث؛ ألنه أشهر األلفاظ وأكثرها استعماالً.
الثاني :معيار العموم االستثناء .وهذا اللفظ بعينه أورده ابن السبكي ( 771هـ)
يف مجع اجلوامع

(،)53

وتبعه على ذلك شرَّاحه

()54

وغريهم

(911هـ) " :اشتهر على ألسنة العلماء أن معيار العموم االستثناء"
وذكرها بهذا اللفظ ابن اللحام (803هـ) يف خمتصره

(.)55

وقال السيوطي

(.)56
(،)57

وتبعه اجلراعي

(883هـ) ( .)58ويف عبارة القاعدة :مضاف حمذوف أي ومعيار العموم صحة االستثناء
من معناه سواء كان موجودا بالفعل أو ال

(.)59

الثالث :معيار العموم صحة االستثناء .قال املرداوي (885هـ) " :معيار العموم
صحة االستثناء من غري عدد"

(.)60

وتبعه ابن النجار (972هـ)

(،)61

وابن بدران

(1346هـ) ( .)62وقال الفناري (834هـ) ضمن كالم له " :كما يف :من دخل غري دارى

( )53ي ر م ه)46( :
( )54اأي ـ ا مــن اوتصــر أا ن مــه ،ي ــر :يش ـ ي املســامع ( )341/1الغي ـ اســامع ( )284لــب ايصــول مــع
غايــة الوصــول ( )76الرمــار اليوانــع ( )173/1البــدر الالمــع ن ــم مجــع ااوامــع ( )33الكوكــب الســاطع
مع ىلرح السيوط ( )459/1االيس الصاحل ىلرح الكوكب الساطع (.)168
( )55ي ر :مر اأ املفاييأل (.)349/8
( )56ىلرح الكوكب الساطع (.)460/1
( )57ي ر م ه.)109( :
( )58ي ر :ىلرح امليتصر (.)206
( )59ي ر :اآلايت البي ات ( )286/2حاىلية الب اين ( )417/1حاىلية العرار (.)14/2
( )60خمتصر التحرير مع التحب (.)2367 /5
( )61ي ر :ىلرح الكوكب امل (.)317 /1
( )62ي ر :املدو (.)239
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ضربته؛ إذ معيار العموم صحة االستثناء" ( .)63وورد هذا اللفظ يف كالم آخرين من أهل
العلم

(.)64

الرابع :معيار العموم جواز االستثناء .ورد هذا اللفظ عند البيضاوي
(685هـ)؛ حيث قال خامتاً ما يدل على العموم " :ومعيار العموم جواز االستثناء؛
فانه خيرج ما جيب اندراجه لواله " ( ،)65وتبعه على ذلك شرَّاحه

(.)66

اخلامس :جواز االستثناء معيار العموم .وقع هذا اللفظ يف قول األسنوي
(685هـ)  " :ولقائل أن يقول لو كان جواز االستثناء معيار العموم لكان العدد عاماً،
وليس كذلك"

(.)67

السادس :جواز االستثناء معيار جواز العموم .قال الكرماني (786هـ) :
"حيتمل إرادة العموم منه بأن يكون شفاء للكل لكن بشرط تركيبه مع الغري وال حمذور
فيه ،بل جيب إرادة العموم؛ ألن جواز االستثناء معيار جواز العموم .وأما وقو
االستثناء فهو معيار وقو العموم ،فهو أمر ممكن ،وقد أخرب الصادق عنه ،واللفظ
عام بدليل االستثناء فيجب القول به"

(.)68

( )63فصول البدا ع (.)288/2
( )64ي ر :حاىلية العرار ( )16 ،15/2حواىل هداية العقول (.)200/2
( )65م اا الوصول (.)51
( )66ي ـر :ىلـرح امل ــاا لألصـف اين ( )355/1السـراا الوهــاا ( )503/1اإلهبـاا ( )1057/4ييسـ الوصــول
( )264/3معراا امل اا ( )351/1اية السول ( )343 ،280 ،259/2ىلرح البدوش (.)63/2
( )67اية السول (.)344/2
( )68الكواكب الدرار ىلرح صحيأل البيار ( )211 /20اله ىلرحه يفدي ( :ايفبة السودا ىلفا مـن
ك ـ دا رئ الســام) ،اهــو البيــار  ،كتــا الرــب ،م ايفبــة الســودا ( ،)5688/124/7امســلم،
كتا السالم ،م التداا ميفبة السودا ( )2215/1053/2دن أس هريرأ رض هللا د ه.
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السابع :االستثناء دليل العموم .قال التفتازاني (791هـ) ضمن كالم له" :فال
يكون االستثناء دليل العموم" ( ،)69وجاء أيضًا يف كالم غريه

(.)70

الثامن :جواز االستثناء دليل العموم .هذا اللفظ هو اللفظ الثاني الذي وقع يف
كالم البيضاوي (685هـ) ،وذلك حني استدل يف القياس بقوله تعاىل ﴿ :ﯡ ﯢ

ﯣ﴾ (احلشر )2 :ثم ذكر بعض ما أورد عليه ،ثم قال " :ولكن هنا جواز
االستثناء دليل العموم" ( ،)71وتبعه يف هذا بعض شرَّاحه

(.)72

التاسع :جواز االستثناء آية العموم .وقع هذا اللفظ يف شرح اجلاربردي
(746هـ) لكالم البيضاوي السابق حني استدل بقوله تعاىل ﴿ :ﯡ ﯢ ﯣ﴾
(احلشر )2 :إلثبات القياس

(.)73

العاشر :االستثناء من أدوات العموم .قال ابن عابدين (1252هـ)  " :وهو مفاد
إطالق املتون ،والسيما واالستثناء من أدوات العموم"

(.)74

احلادي عشر :ضابط العموم االستثناء .قال أمحد العبادي (1300هـ) :
"وضابط العموم االستثناء كما تقول خاب الناس إال العلماء"

( )69ىلرح التلويأل ( ،)94/1انقله د ه العرار حاىليته (.)14/2
( )70ي ر :معراا امل اا للجزر ( )123/2يلقيأل الف وم (.)442
( )71م اا الوصول (.)92
( )72ي ر :ييس الوصول (.)176/5
( )73السراا الوهاا (.)858/2
( )74حاىلية ابن دابدين (203/10ـ.)204
( )75هداية الوصول (.)27

()75
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والضابط :أصله من ضَبَطَ َيضْبِط ضَبْطاً ،والضبط لزوم الشيء وحبسه،
ومبعنى حصر الشيء ( .)76وهذا هو املراد هنا ،فإن إفادة اللفظ للعموم حمصورة بصحة
االستثناء.
الثاني عشر :االستثناء يقتضي العموم .ورد هذا اللفظ يف كالم حملمد طاهر بن
علي الصديقي اهلندي الفَتَّنِي (986هـ) (

.)77

الثالث عشر :االستثناء أمارة العموم .ورد هذا اللفظ يف كالم للدكتور وهبة
الزحيلي

(.)78

الرابع عشر :االستثناء دليل التناول .وجاء هذا يف كالم ابن القيم (751هـ) ؛
حيث قال " :وهذه طريقة جيدة لوال أن قوله يف احلديث( :ال تصوموا يوم السبت إال
فيما افرتض عليكم) ( )79دليل على املنع من صومه يف غري الفرض مفرداً أو مضافاً؛

( )76ي ر :الصحاح ( )379/3املصباح امل ( )135املعجم الوسين ( )533كل ا مادأ :ضبن.
( )77ي ر :جممع حبار اينوار غرا ب الت زي الرا ايوبار (.)238 /3
( )78ي ر :أصول الفقه اإلسالم (.)246/1
جامعه ،كتا الصـوم ،م مـا جـا صـوم يـوم السـبب ( ،)744/111/3اأبـو دااد
( )79راا ال مذ
س ه ،كتا الصيام ،م ال أف خي يـوم السـبب بصـوم ( 89/4ـ ،)2421/90اابـن ماجـه سـ ه،
كتـ ـ ـ ـ ــا الصـ ـ ـ ـ ــيام ،م مـ ـ ـ ـ ــا جـ ـ ـ ـ ــا صـ ـ ـ ـ ــيام يـ ـ ـ ــوم السـ ـ ـ ــبب ( ،)1726/550/1اأمحـ ـ ـ ــد مسـ ـ ـ ـ د
"هـ َذا
( ،)17686/230/29دن دبدهللا بن بسـر دـن أوتـه الصـما  ،رضـ هللا د مـا ،اَ َ
ـال د ـه َمالـنَ :
ايفـَ وـدي كــذ " ،ا ــال ايازادــح" :مــا زلــب لــه كا ـا أل رأيتــه انتشــر" ،اكــاف ـ بــن ســعيد القرــاف أف
قودث به ذكر د ه اإلمام أمحد موه ا بذلن اخلرب ،ا ال أبو دااد" :هذا ايفـدي م سـو " ،اأدلـه ال سـا
صححه ايفـاكم ،اال ـوا  ،اابـن امللقـن ،اايلبـاين .ي ـر:
احس ه ال مذ  ،ا ق
مئضررا  ،ايبعه ابن حجر ،ق
هت ــذيب الس ـ ـ ن ئبـ ــن الق ــيم ( )66 /7الب ــدر امل ـ ـ ( )759 /5التلي ــي ايفبـ ـ ( )414/2رراا الغليـ ـ
(.)118 /4
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ألن االستثناء دليل التناول ،وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول كل صور صومه إال
صورة الفرض" ( .)80ولفظ التناول من األلفاظ اليت يفسر بها العموم

(.)81

اخلامس عشر :االستثناء دليل اإلحاطة .وقد ورد معنى هذا اللفظ يف كالم
ابن جرير ( 310هـ) ،حيث قال يف تفسري قوله تعاىل  ﴿ :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﴾ (النساء" ،)83 :وقال آخرون  :معنى ذلك  :ولوال
فضل اهلل عليكم ورمحته التبعتم الشيطان مجيعاً .قالوا  :وقوله  ﴿ :ﮨ ﮩ﴾
خرج خمرج االستثناء يف اللفظ ،وهو دليل على اجلميع واإلحاطة ،وأنه لوال
فضل اهلل عليهم ورمحته مل ينج أحد من الضاللة ،فجعل قوله  ﴿ :ﮨ ﮩ﴾
دليال على اإلحاطة"

(،)82

وأورد هذا األستاذ حممد رشيد رضا (1354هـ) ،ثم

أعقبه بقوله " :فاالستثناء دليل اإلحاطة ،أقول  :أو كما يقول األصوليون :
معيار العموم"

(.)83

السادس عشر :كل لفظ قبل االستثناء عام ،قال الكمال ابن أبي شريف
(906هـ)  :يف شرحه لكالم ابن السبكي يف مجع اجلوامع" :وينحل إىل أن كل لفظ
َقِبل االستثناء عام" (.)84

( )80هتذيب الس ن ( ،)69 /7اي ر :فيض القدير للم اا (.)406/6
( )81ي ر :حاىلية العرار ( )506/1سلم الوصول (.)314/2
( )82جامع البياف للررب (.)264/7
( )83يفس القرآف ايفكيم (يفس امل ار) (.)303/5
( )84الدرر اللوامع ئبن أس ىلري ( ،)209/1اد ه العرار حاىليته (.)14/2
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السابع عشر :كل ما يدخله االستثناء عام .ورد هذا اللفظ عند الزركشي
(794هـ) يف كالم له ،قال فيه " :وهي أن كل ما دخله االستثناء عام؛ ألنه لو مل يكن
عاماً مل يدخل املستثنى فيه ،ثم جعلت هذه القضية كربى للمقدمة األخرى النقلية،
فصار صورة الدليل هكذا :اجلمع احمللى بأل يدخله االستثناء ،وكل ما يدخله
االستثناء عام ،ينتج أن احمللى بأل عام" ( ،)85وورد قريباً من ذلك يف كالم غريه من
األصوليني

(.)86

وهذا اللفظ أمشل من سابقه؛ إذ مل يقيَّد باللفظ.
الثامن عشر :كل ما صحَّ االستثناء منه مما ال حصر فيه فهو عام .قال احمللّي
( 864هـ) شارحاً مجع اجلوامع" :فكل ما صحَّ االستثناء منه مما ال حصر فيه فهو
عام؛ للزوم تناوله للمستثنى " ( ،)87وهذا اللفظ قد زيد فيه شرط للقاعدة ،وهو أن
يكون االستثناء مما ال حصر فيه .وقد يرد احلكم يف كالم العلماء دون أن يكون مصاغاً
بلفظ يشبه أن يكون فيه قاعدة ،وهذا كثري

(،)88

ومنه قول القاضي عبدالوهاب

(422هـ)" :والفرض من الرأس إيعابه خالفاً ألبي حنفية والشافعي لقوله تعاىل:
﴿ﭝ ﭞ﴾ (املائدة ،)6 :واحلكم إذا عُ ِّلق باسم وجب استيفاء ما يتناوله:
كلْ رغيفاً وأعطِ درهماً ،وألن الصيغة عموم بدليل حسن تقدير االستثناء فيه ودخول

( )85يش ي املسامع (.)382 /1
( )86ي ر :فصول البدا ع ( )180/1التقرير االتحب ( )103/1التحب ىلرح التحرير (.)710 /2
( )87ىل ــرح احمللـ ـ ( ،)14/2اي ــر م ــه ( .)344/1اد ــه هت ــذيب الف ــراق ( ،)194/2اي ــر أي ـ ـ ا :غاي ــة
الوصول (.)76 ،42
( )88ي ـر مــرالا :احملصـول للـراز ( )56 /4نفـا س ايصــول ( )2568 /6أصـول الفقــه ئبـن مفلــأل ()760 /2
رفع ايفاجب (.)374 /3
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التخصيص عليه" ( ،)89وقول أبي يعلى (380هـ) " :وحسن االستثناء يدل على أن
اللفظ عام يف اجلنس" ( ،)90وقول األسنوي (685هـ)  " :لكن ههنا قرينة دالة على
العموم ،وهي جواز االستثناء"

(.)91

املبحث الثالث :موقف العلماء من القاعدة ،وأدلتها
نصَّ بعض األصوليني على وجود النزا يف القاعدة ،فقال الزركشي (794هـ)
عند بيانه للقاعدة " :واعلم بأن هذا األصل ليس متفقاً عليه" ( ،)92وتبعه السيوطي
(911هـ) يف الكوكب الساطع ،فقال:
"نعم واالستثناء معيار العموم على نزا  .)93( "....واملتتبع ألقوال األصوليني
وغريهم جيد أن القاعدة ميكن أن يناز فيها على قولني :القول األول :صحَّة القاعدة
واعتبارها .وقد تتابع أكثر العلماء على اإلقرار بها واالستناد إليها ،وإىل هذا ذهب
أصحاب املذاهب من احلنفية

(،)94

واملالكية

(،)95

والشافعية

(،)96

واحلنابلة

(،)97

(.)98

وغريهم

( )89اإلىلراا دلح نكب مسا اخلالا (42/1ـ.)43
( )90العدأ (499 /2ـ.)500
( )91اية السول (.)12/4
( )92يش ي املسامع (.)341/1
( )93الكوكــب الســاطع مــع ىلــرح الســيوط ( ،)459/1ا ــال ىلــرح الـ م ( )460/1بعــد أف ذكــر ائدـ اض
دلح القاددأ اائستدراك دلي ـا " :اري ذلـن أىلـرت بقـوح ـ مـن زايدىن ـ دلـح نـزاا" ،اي ـر :ىلـرح االـيس
الصـ ــاحل ( )169سـ ــلم املرـ ــالع ( )203ايصـ ـ ااـ ــامع إلي ـ ــاح الـ ــدرر امل ومـ ــة سـ ــلن مجـ ــع ااوامـ ــع
(.)130/1
( )94ي ـ ـ ــر :ب ـ ـ ــذل ال ـ ـ ــر ( )168ىل ـ ـ ــرح البدوشـ ـ ـ ( )64/2فصـ ـ ــول البـ ـ ــدا ع ( )288/2التقريـ ـ ــر االتحبـ ـ ـ
( )103/1ىلــرح امل ــار ئبــن ملــن ( 311ـ )312مســلم الربــوت مــع فـوايأل الرمحــوت ( )261/1الكليــات=
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ومما يدل على صحة القاعدة أيضاً عند عامة العلماء استدالهلم باالستثناء
إلثبات صيغ العموم

(،)99

قال الباجي (474هـ) " :صحة دخول االستثناء يف هذه

األلفاظ دليل على استغراقها للجنس" ( ،)100ونصَّ السمعاني (489هـ) أنه دليل معتمد

=للكفو ( )92راح املعاين لأللوس ( )2/13مر اأ املفاييأل (.)349/8
( )95حاىلية الب اين ( )417/1هتذيب الفراق لألنصار ( )194/2التحرير االت وير ئبن داىلور (.)58/19
( )96ي ر :م اا الوصول ( )51ىلرح امل اا لألصف اين ( )355/1السراا الوهـاا ( )503/1ييسـ الوصـول
( )264/3معراا امل اا ( )351/1مجع ااوامع ( )46يش ي املسامع ( )341/1ال جم الوهاا ن م
امل ـ ــاا للعرا ـ ـ ( )70الغيـ ـ اسـ ــامع ( )284ىلـ ــرح احمللـ ـ دلـ ــح مجـ ــع ااوامـ ــع ( )14 /2ايـ ــة السـ ــول
( )343/2غايــة الوصــول ( )76ن ــم الــدرر للبقــاد ( )50/18 ،412/13الفوا ــد الس ـ ية ()1379/3
الرمـ ـ ــار اليوان ـ ــع ( )173/1الب ـ ــدر الالم ـ ــع ن ـ ــم مج ـ ــع ااوام ـ ــع ( )33الكوك ـ ــب الس ـ ــاطع (م ـ ــع ىل ـ ــرح
الســيوط  )459/1اآلايت البي ــات ( )286/2االــيس الص ــاحل ىلــرح الكوكــب الســاطع ( )168حاىل ــية
العرار ( )16 ،15/2هداية الوصول للعباد (.)27
( )97ي ر :التحب ىلرح التحرير ( )2318/5خمتصر ابن اللحام ( )109ىلـرح امليتصـر للجرادـ ( )206ىلـرح
الكوكب امل ( )304/1املدو ئبن بدراف (.)239
( )98ي ـ ــر :حواىل ـ ـ هدايـ ــة العقـ ــول ( ،)200/2ا ـ ــد اردت القاد ــدأ بعـ ــض كت ــب ال حـ ــو .ي ــر :حاىلـ ــية
الدسو دلح منت مغين اللبيب (.)103 ،102/1
( )99ي ر مرالا :املعتمد ( )219/1التبصرأ ( )108مسا اخلالا للصـيمر ( )45العـدأ ( )500/2التم يـد
( )20/2الواضــأل ( )325/3احملصــول ( )325/2راضــة ال ــا ر ( )233جــوهر ايصــول ايــذكرأ الفحــول
للرصاص ( )111العقد امل وم للقرا ( )22 ،16/2اية الوصول ( )1302/4أصول الفقـه ئبـن مفلـأل
( )760 /2البح ــر احمل ــين ( )102 ،99 ،94/3التقري ــر االتحبـ ـ ( )193/1م ــنت الت ق ــيأل م ــع التوض ــيأل
( )88/1ييس ـ التحريــر ( )210/1ىلــرح الغزنــو لكتــا املغــين ( )95/1فــتأل الغفــار ( )103/1رجابــة
السا (303ـ )304ررىلاد الفحول (.)526/1
يشـ ي املسـامع ( )341/1دـن بع ـ م أف ائسـتر ا
( )100رحكام الفصول ( ،)242/1ا د ذكـر الزركشـ
صرح هبذا.
ي ق دئلة العام دلح أفراد من ال ور ري الت صي  ،امل أر أحدا من ايصوليص ق
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للعموم ( .)101وقد ذكر التربيزي (621هـ) أدلة عموم صيغ العموم وعدَّ منها دخول
االستثناء ،وأردف ذلك بقوله " :وال خالف يف شيء منها بني أهل اللسان"

(.)102

ومما يشري إىل هذا القول ما ذكره بعض علماء اللغة من اشرتاط سبق االستثناء
بعموم ،وهذا يدل على أن االستثناء معيار للعموم ،وممن ذكر ذلك ابن هشام
(761هـ) يف أثناء حديثه حول اخلالف يف نو (إال) يف قوله تعاىل ﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯣ ﯤ ﯥ﴾ (األنبياء ،)22 :وقد بيّن عدم جواز كون (إال) لالستثناء ،وعلَّل لذلك
من جهة اللفظ واملعنى ،وقال يف بيان اجلهة األوىل " :وال من جهة اللفظ؛ ألن آهلة
مجع منكر يف اإلثبات ،فال عموم له ،فال يصحّ االستثناء منه .فلو قلت قام رجال إال
زيداً مل يصحَّ اتفاقاً"

(.)103

وقال اخلضري (1287هـ) " :ألن آهلة مجع منكر يف

اإلثبات ،فعمومه بدلي ،وشرط االستثناء العموم الشمولي .كذا يف املغين"
وصرَّح بذلك بعضهم ( ،)105كما أنه يفهم من كالم آخرين

(،)104

(.)106

( )101ي ر :واطع ايدلة (.)161/1
( )102ي قي حمصول ابن اخلريب ( ،)237/2اي ر :العقد امل وم للقرا (.)39/2
( )103مغين اللبيب ( ،)84/1ا ال ج ة املعىن" :رذ التقدير حي ئذ لو كاف في ما آسة ليس في م هللا لفسدات،
اذلن يقت مبف ومه أنه لـو كـاف في مـا آسـة فـي م هللا مل يفسـدا ،الـيس ذلـن املـراد" .ا ـد يعقبـه الـدماميين
ىلرحه دلح املغين ( 277/1ـ )278ددـو ائيفـاق ،اذكـر أف ائيفـاق مشـك خلـالا ايصـوليص
دمـوم اامـع امل كــر ،أل ذكـر أف امل قـول د ــد ال حـاأ أف مــذهب اام ـور مـ م أف املســترين ااجـب الــدوول
هــذا ذاهبـ ا ري أنــه يكتفــح صــحة ائســتر ا بصــحة الــدوول ،فمــا
املســترين م ــه ،اأف املــربد خيــال
هذا ائيفـاق الـذ نقلـه املللـ  ،أل ذكـر أف نقـ ائيفـاق لـيس موجـودا بعـض ال سـم مـن الكتـا  ،ا ـد
أجيـ ــب دـ ــن ابـ ــن هشـ ــام اف اخلـ ــالا ضـ ــعي فلـ ــم يعت ــد ب ــه.ي ر :حاىلـ ــية الش ــمين دلـ ــح مغ ــين اللبيـ ــب
(.)155/1
( )104حاىلية اخل ر دلح ىلرح ابـن دقيـ ( ،)208/1اي ـر :املسـادد دلـح التسـ ي ( )580/1مهـع اسوامـع
( )272 /2حاىلــية الصــباف دلــح ىلــرح اي ــوك يلفيــة ابــن مالــن (.)232 ،231/2ايف ــم مــن كــالم=
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وقال الراغب (القرن  " : )5واالستثناء :إيراد لفظ يقتضي رفع بعض ما يوجبه
عموم لفظ متقدم"

(.)107

وقال الزبيدي (1205هـ) " :االستثناء من العام جائز ،ومن املطلق غري
جائز"

(.)108

القول الثاني :من ال يرى صحة القاعدة .ومن خيالف يف هذه القاعدة ميكن
تقسيمهم إىل ثالثة أقسام :األول :من يرى العموم ،لكنه ال يرى االستثناء داالً عليه،
ومن هؤالء الغزالي (505هـ) ؛ فإنه ذكر االستدالل باالستثناء ضمن أدلة أرباب
العموم ،ونقضه ورد عليهم بأن االستثناء ال يلزم أن يكون إلخراج ما جيب دخوله
حتت اللفظ ،بل قد يكون أيضاً ملا يصلح أن يدخل حتته ،ويتوهم أن يكون مراداً به،
واالستثناء لقطع صالحيته ال لقطع وجوبه ،ثم حني اختار العموم ذكر الطرق الدالة
عليه ومل يُدخل يف ذلك االستثناء

(.)109

ومثله ابن بَرهان (518هـ) ؛ فقد جعل

=بع ـ م أا ريلــه اىلـ اك أئ يكــوف املســترين م ــه جم ــوئا نكــرأ .ي ــر :ىلــرح مجـ الزجــاج ئبــن دصــفور
( )384/2البياف ىلرح اللمع ئبن جين لعمر الكو الزيد ()232
( )105ي ــر :املســادد دلـح التسـ ي ( )580/1ىلــرح الرضـ دلــح الكافيــة ( )748/2مهــع اسوامــع ()272 /2
حاىلــية الصــباف دلــح ىلــرح اي ــوك يلفيــة ابــن مالــن ( )232 ،231/2حاىلــية ايمـ دلــح مغــين اللبيــب
(.)67/1
( )106ذك ــر بع ـ ـ م اىل ـ اك أئ يك ــوف املس ــترين م ــه جم ــوئا نك ــرأ .ي ــر :ىل ــرح مجـ ـ الزج ــاج ئب ــن دص ــفور
( )384/2البيــاف ىل ــرح اللم ــع لعمــر الك ــو الزي ــد ( )232اا ــىن الــداين ح ــراا املع ــاين للم ـراد
( )511ادلقـ ايو ـ  :اف فا ــدأ ائســتر ا روـراا الرــاين مــن ايال ،لكونــه لــو مل يســترن لكــاف ــاهر أنــه
داو فيما دو فيه ايال ،ارذا كاف املسترين م ه جم وئا مل يكن كذلن.
( )107مفردات ألفاظ القرآف ( ،)179اذكر أنه د يقت رفع حكم اللفظ دما هو ،امر له حنو وله :اهللا
يفعلن كذا رف ىلا هللا .اهذا اإلطالق الراين الذ ذكر مش ور د د الفق ا .
( )108اتا العراس (.)471/40
( )109املستصفح ( ،)48 ،40/2ايبعه هذ امل ا شة ايبيار التحقيق االبياف (.)892/1
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االستدالل باالستثناء على صيغ العموم غري سديد ،وعلَّل بأن االستثناء إمنا حسن
لقطع صالحية االستغراق؛ فإن اللفظ وإن مل يكن موضوعاً لالستغراق إال أنه صاحل
له ،وهذه فائدة االستثناء

(.)110

الثاني :أرباب اخلصوص ،واملتوقفون يف صيغ العموم

(.)111

ومما يدل على خمالفتهم يف القاعدة مناقشتهم لداللة االستثناء على العموم

(.)112

الثالث :من جوَّز االستثناء من النكرة يف اإلثبات.
قال الزركشي (794هـ)  " :واعلم بأن هذا األصل ليس متفقاً عليه؛ فقد ذهب
ابن مالك إىل أنه ال يشرتط يف صحة االستثناء كونه من عام ،بل جيوز من النكرة يف
اإلثبات بشرط الفائدة"

(.)113

وقد نصَّ على هذا االختيار ابن مالك (672هـ) ،فقال " :ونبهت باشرتاط
الفائدة على أن النكرة ال يستثنى منها يف املوجب ما مل تفد ،فال يقال جاء قوم إال
رجالً لعدم الفائدة ،فإن دخلت فائدة جاز كقوله تعاىل ﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ﴾ (العنكبوت" )14 :

(.)114

( )110الوصول (.)210/1
( )111أرم اخلصــوص هــم القــا لوف اف الصــيغة حقيقــة اخلصــوص ،ااملتو فــوف فريقــاف :م ـ م مــن ــال ه ـ
مش كة بص العموم ااخلصوص ،ام م من ذهب ري ددم ايفكم بش مما ي ايفقيقة أا اخلصوص أا
ائىل اك .ي ر :احملصول ( )315/2اإلحكام (246/2ـ.)247
( )112ي ــر مــرالا مــن الوا فيــة :البــا الين التقريــب ااإلرىلــاد ( ،)23/3امــن القــا لص مخلصــوص :اآلمــد
اإلحكام (.)261 ،250/2
( )113يش ي املسامع (.)341/1
( )114ىلرح التس ي (.)269/2
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وبناء على هذا فال يكون االستثناء معياراً للعموم؛ إذ قد يستثنى من غري لفظ
عام.
وما اختاره ابن مالك (672هـ) نصَّ عليه مجع من النحاة ،يقول ابن السرَّاج
(316هـ)  " :وال جيوز أن تستثين النكرة من النكرات يف املوجب ال تقول  :جاءني
صصْتَه جاز ،وهذا
خ َ
قوم إال رجالً؛ ألن هذا ال فائدة من استثنائه ،فإن َنعَتَّه أو َ
امتناعه من جهة الفائدة ،فمتى وقعت الفائدة جاز"

(.)115

وذكر أبو حيان (745هـ) أنه ال يستثنى النكرة من النكرة إال أن ختصَّص ال على
االتصال وال على االنقطا  ،ثم قال " :وال تستثنى املعرفة من النكرة اليت ال تعمّ ومل
ختصَّص ،حنو :قام رجال إال زيداً"

(.)116

وما ذكر من جواز االستثناء من النكرة إذا أفادت هو ظاهر اختيار القرايف
(684هـ) (

.)117

ونُقل عن بعض النحاة جواز االستثناء من النكرة مطلقاً

(.)118

ويشار هنا إىل أنه ال يندرج ضمن هذا القول من جوَّز االستثناء
من النكرة إلفادتها العموم ،كما هو قول من جعل اجلمع املنكر مفيداً للعموم،

( )115ايصول ال حو (.)284 /1
( )116اريشاا ال ر ( ،)1499/3اي ر :املقر ( )166/1ائستغ ا ائستر ا ( )287ىلرح التس ي
ل ا ر اايش ( )2109/5ائستر ا د د ايصوليص للدكتور أكرم أازيقاف (.)298
( )117ي ر :ائستغ ا ائستر ا ( 291اما بعدها.)430 ،
( )118نقلــه القـرا دــن املــربد .ي ــر :ائســتغ ا ائســتر ا ( 290ـ ،)291اأي ـ ا :ىلــرح الرضـ دلــح الكافيــة
(.)748/2
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وقد ذهب بعض النحاة إىل أنه ال ميتنع عموم النكرة يف اإلثبات ملقتض ،وحينئذ جيوز
(.)119

االستثناء منها

صت
صت فتعم فيما خُ َّ
وبعض األصوليني ( )120جوَّز االستثناء من النكرة إذا خُ َّ
به ،ومثَّلوا له بنحو :قام رجال كانوا يف دارك إال زيداً منهم ( .)121وهذا املثال أخصُّ مما
اختاره ابن مالك (672هـ) ومن معه

(.)122

أدلة القول األول:
استدل القائلون بصحة القاعدة بأدلة ،وهي:
الدليل األول :أن أهل اللغة جممعون على أن حقيقة االستثناء إخراج ما لواله
لوجب دخوله ،وهو أمر معلوم ضرورة من لغة العرب ،وإذا كان كذلك دلَّ هذا على
()119

ىلـ ــرح ال ــدماميين دلـ ــح املغـ ــين ( )277/1أج ــا د ــن رىل ــكال الزخمش ــر

اآلي ــة:

﴿ﮄﮅﮆﮇ

ﮈﮉ ﮊﮋ ﮌ ﴾ (ايفجــر 58 :ـ )59حيـ جعـ آل لــوك اســتر ا م قرعـ ا مــن ــوم ،اهــو نكــرأ
اإلنبات اف ال" :يقال ئ ضت ع دموم ال كرأ

اإلنبات ملقتض ،اهذا كذلن بـدلي آيـة لـوك:

﴿ ﯵﯶ

ﯷ ﯸ ﯹ﴾ (هــود )70 :االقصــة ااحــدأ .فربــب أف املـراد ممل قك ـر ه ــا هــو ذلــن املعــرا ،فعمـب ال كــرأ
اإلنبـات لقيــام دليـ العمــوم .ا ـد ي ــدرا هـذا أي ـ ا بعــض مـا اســترين مـن ال كــرأ املربتـة كــال كرأ ســياق
ائمت اف ،فقـد نـ مجـع مـن ايصـوليص دلـح رفادهتـا العمـوم ،اأىلـار الزركشـ أ ـا للتكرـ اليسـب للعمـوم،
الــيس التكر ـ دموم ـ ا ائ مالزم ـ ا لــه .ي ــر :البحــر احملــين ( )118/3التم يــد لألس ـ و ( )325القوادــد
االفوا د ايصولية ئبن اللحام ( )204حاىلية العرار (.)506/1امرله ما ن دليه ايف فيـة مـن أف ال كـرأ
املوصــوفة يفيــد العمــوم .ي ــر :أصــول البــزدا مــع كش ـ ايس ـرار ( )28/2مــنت الت قــيأل ( )98/1املغــين
لليباز (.)117
( )120ي ر :اإلهباا ( )1280/4ىلرح احملل دلح مجع ااوامع ( )15/2ييس الوصول (.)265/3
( )121ذكر ابن اسم اآلايت البي ات ( )287/2أنه يصـدق دلـح املرـال حـد العـام؛ ينـه اسـتغرق مـن صـدق
دليــه الوص ـ مــن غ ـ حصــر ،انق ـ دــن ىلــرح التلــويأل للتفتــازاين االتوضــيأل ملــنت الت قــيأل لصــدر الش ـريعة
( )105 ،103/1أف من ألفاظ العموم د دهم ال كرأ املوصوفة بصفة دامة.
( )122ي ر :الدرر اللوامع ئبن أس ىلري ( )209/1اآلايت البي ات ( )287/2حاىلية العرار (.)15/2
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أن االستثناء يقتضي كون اللفظ قبله موضوعًا للعموم ،ولو مل يكن للعموم ملا كان ثمَّ
إخراج؛ إذ ال جيزم بدخوله ثم إخراجه ،فثبت عموم اللفظ ،وذلك هو املطلوب

(،)123

قال ابن احلاجب (646هـ) " :إمجا أهل العربية يف االستثناء املتصل أنه إخراج ما بعد
إال مما قبلها ،وإمجاعهم مقطو ٌ به يف تفاصيل العربية"

(.)124

ونوقش :مبنع كون االستثناء منحصرًا فيما لواله لوجب دخوله ،فإنه يقع يف
لغة العرب على أربعة أقسام كما سيأتي يف دليل القول الثاني.
الدليل الثاني :أن النقل قد تواتر عن العرب أنها إذا أرادت العموم مجعت بني
صيغة العموم واالستثناء للداللة على إخراج املستثنى وعموم احلكم لغريه مما يندرج يف
لفظ العموم

(.)125

( )123ي ــر :العقــد امل ــوم ( )16/2يلقــيأل الف ــوم ( 172ـ ،)174انصـا أنــه معلــوم ضــرارأ مــن لغــة العــر  ،ا
اإلهباا ( )1279/4اأصول الفقه ئبن مفلأل ( )760/2ارفـع ال قـا ( )171/3نقلـوا رمجـاا أهـ اللغـة،
ا مرصــاد ايف ــام للبي ــاا ( )586/2ا ايــة الســول ( )344/2نق ـالا ائيفــاق غ ـ م ســو  ،ااســتدل
كر ـ مــن ايصــوليص دلــح القادــدأ حبقيقــة ائســتر ا  ،اأنــه رو ـراا مــا لــوئ لوجــب دوولــه :ي ــر :م ــاا
الوصول ( )51ييس الوصـول ( )265/3الفوا ـد السـ ية ( ،)1380/3ااسـتدل آوـراف دلـح صـي العمـوم
حبســن ائســتر ا  ،اأنــه روـراا مــا لــوئ لكــاف داوـالا :ي ــر :املعتمــد ( )219/1العــدأ ( )500/2الواضــأل
(.)325/3
( )124اإلي ــاح ىلــرح املفص ـ ( ،)359/1انق ـ كــالم البــا الين أنــه لــيس روراج ـ ا ،اذكــر ىلــب ته ارد دليــه
بكـالم طويـ  .ا ـد نقـ اإلمجـاا دلــح أف ائسـتر ا روـراا :الرضـ ىلــرحه دلـح الكافيــة ( ،)76 /2ا ــد
نـ ق دامـة ال حــاأ دلـح أنـه روـراا ،ا ـاهر هـذا أنــه روـراا ااجـب الــدوول .ي ـر :ايصـول ال حــو (/1
دل الب ا ااإلدرا ( )302/1اللمع ئبن جين ( )54املقر ( )166/1ىلـرح املفصـ
 )282اللبا
ئبــن يعــيش ( )46/2املســادد دلــح يسـ ي الفوا ــد ( )548/1ىلــرح التسـ ي ل ــا ر ااــيش ،)2117/5
ا ىلــرح الــدماميين دلــح املغــين ( 277/1ـ )278ذكــر أف مــذهب اام ــور مــن ال حــاأ أف املســترين ااجــب
هذا ذاهب ا ري أنه يكتفح صحة ائستر ا بصحة الدوول.
الدوول املسترين م ه ،اأف املربد خيال
( )125ي ر :العقد امل وم للقرا (.)22/2
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الدليل الثالث :لو مل يكن االستثناء داالً على العموم جلاز االستثناء من اجلمع
املنكر ،واالستثناء منه ال جيوز باتفاق النحاة
االستثناء منها وفاقاً

(.)127

ونوقش بعدم التسليم باالتفاق
الفائدة

(،)126

ومثله بقية النكرات ،فال يصح

(،)128

ثم من النحاة من جوَّز ذلك عند

(.)129

أدلة القول الثاني:
استدل من ال يرى صحة القاعدة بأدلة ،وهي:
الدليل األول :أن االستثناء ليس منحصرًا فيما لواله لوجب دخوله؛ فإنه يقع
يف لغة العرب على أربعة أقسام :أحدها  :ما لواله لقطع بدخوله ،وهو االستثناء من
األعداد اليت هي نصوص ،حنو عشرة إال اثنني.
وثانيها  :ما لواله لظن دخوله ،وهو االستثناء من صيغ العموم؛ ألن العام
ظين.
وثالثها  :ما لواله جلاز اندراجه مطلقاً من غري أن يكون معلوماً وال مظنوناً،
وهو االستثناء من احملَال :حنو أعتق رقبة إال الكفار؛ ألن مفهوم الرقبة حال يف كل فرد
لكن بطريق البدل ،ومن الزمان حنو :صلّ عند الزوال ،ومن األمكنة :حنو صل إال يف
املزبلة ،ومن األحوال كقوله تعاىل ﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾ (يوسف : )66 :أي
يف كل حالة إال هذه احلالة.
صـا
ىلرح امل ـاا ( )1276/4ايـة السـول ( ،)344/2امل ي ق

( )126ي ر :ييس الوصول ( )265/3اإلهباا
دلح ائيفاق.
( )127ي ر :الواضأل ( )344 ،326/3املسودأ ( )359/1مغين اللبيب ئبن هشام (.)84/1
( )128ي ر :ىلرح الدماميين دلح املغين (.)277/1
( )129ي ر ما سبق القول الراين.
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ورابعها  :ما ال جيوز اندراجه ،وهو االستثناء من غري اجلنس.
وحينئذ يكون االستثناء إخراج ما لواله لصحَّ دخوله حتت اللفظ؛ ليكون ذلك
شامالً لألقسام الثالثة املتقدمة ،دون الرابع؛ فإن االستثناء من غري اجلنس على وجه
اجملاز .والتعبري بالصحة يف االستثناء أوىل؛ ألنها أعم من الوجوب؛ فإن كل واجب
الدخول صحيح الدخول وال ينعكس ،وجعل اللفظ لألعم أوىل؛ ألنه أكثر فائدة
( .)130ونوقش من وجوه:
أوالً :أن أئمة العربية متفقون على قوهلم إنه إخراج جزء من كل ،وإمنا يكون
كذلك إذا كان املستثنى واجب الدخول يف كله ،ولو كان املراد باجلزء ما يصح دخوله
مل يكن كذلك ،بل يكون ذكر اجلزء ضائعاً ،ويؤكده أنهم نصّوا على أن االستثناء
إخراج ،وال يذكر يف التعريف إال ما يكون داخالً يف املاهية أو خمتصًّا بها

(.)131

ثانياً :لو كان االستثناء كما ذكرمت لصح قول القائل :رأيت رجالً إال زيداً
لصالحية دخوله حتت لفظ رجل ،وال يصح ذلك ،فوجب أن يكون االستثناء خمرجاً
ما لواله لدخل ال ما لواله لصلح ،وقولنا لدخل يشمل ما كان معلوم الدخول أو
مظنونه ،وذلك هو القدر املشرتك؛ إذ لوال ذلك لزم إما االشرتاك أو اجملاز ،وهما على
خالف األصل

(.)132

ثالثاً :أن االستثناء من غري اجلنس ليس حقيقة ،بل هو جماز ،وليس الكالم
فيه ،وكذلك االستثناء من األزمنة واألمكنة واحملال واألحوال إمنا هو جماز من جهة أنه
( )130ي ر :نفا س ايصول (1779/4 ،1237/3ـ )1780يلقيأل الف وم ( )175اإلهباا ( ،)1278/4ا ـد
استدل بعض ايصوليص خبالصة هذا الدلي  ،اأف ائستر ا جي إلوراا ما جيب دووله ،اأي ا ملا يصلأل
دووله ،فال يكوف ائستر ا مفيدا للعموم :ي ر :املستصفح ( )40/2الوصول (.)210/1
اإلهباا (.)1270/4
( )131ي ر :يلقيأل الف وم ( )177اذكر بعض ااوا
( )132ي ر :املرجعص السابقص.
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جيعل املقدَّر فيها كامللفوظ به ،ثم يستثين منه ،واجملاز أوىل من دعوى االشرتاك،
والسيما مع التقدير واإلضمار ( ،)133وأيضاً يقال إذا كان املستثنى منه مقدَّراً :صل كل
وقت ،وصل يف كل مكان ،ولتأتنين به يف كل حالة وحنو ذلك ،فاالستثناء بعد ذلك
إمنا ورد على داخل يف اللفظ

(.)134

رابعاً :ال نسلِّم أن محل اللفظ على الصحة أوىل ،بل محله على الوجوب
أوىل؛ ألن الصحة جزء من الوجوب ،فلو محلناه على الوجوب ،لكنا قد أفدنا به
الصحة والوجوب معاً

(.)135

وأجاب أيضاً بعض من يرى أن املستثنى مل يكن داخالً يف املستثنى منه ثم
خرج :بأن املقصود بالقاعدة أن اللفظ شامل للمستثنى منه ،واملستثنى مبعنى أنه صاحل
هلما فيما لو سكت ،وهذا آية للعموم ،فإذا تكلم بأداة االستثناء عُلم أن املستثنى مل
يدخل يف احلكم إذا اللفظ صاحل إلدخاله لصدقه عليه

(.)136

الدليل الثاني :أن من شرط صحة القاعدة االطراد ،ومل يطرد احلكم فيها إذ قد
وجد االستثناء مما ال عموم له ،ومن ذلك:
- 1العدد ومنه قوله تعاىل ﴿ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ﴾
(العنكبوت)14 :

(.)137

( )133ي ر :يلقيأل الف وم (.)176
( )134ي ــر :اإلهبــاا ( ،)1280/4ا ــد أىلــار ري هــذا بعــض ال حــاأ مباح ـ ائســتر ا املفـ قـر  .ي ــر :ىلــرح
الرض دلح الكافية ( ،748/2اما بعدها) اإلي اح ىلرح املفص (.)377/1
( )135ي ر :احملصول ( )331/2يلقيأل الف وم (.)177
( )136ي ر :حاىلية الرهاا دلح ىلرح امل ار ئبن ملن (.)312
( )137ي ر :يش ي املسامع ( )341/1الدرر اللوامع ئبن أس ىلري ( )209/1حاىلية العرار (.)14/2
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- 2اسم العلم أو املعيَّن باإلشارة مثل :كسوت زيداً إال رأسه ،وصمت هذا
الشهر إال يوم كذا ،وأكرمت هؤالء الرجال إال زيداً فال يكون االستثناء دليل
العموم

(.)138

- 3مجو القلة ـ وهى أفعل وأفعال وأفعله وفعله ـ وليست للعموم

(.)139

وقد نوقش من وجوه :أوالً :أن املراد بالقاعدة كل عام يقبل االستثناء ،وليس
كل مستثنى منه عام.
ونوقش :بأن معنى كونه معيار العموم أن قبول اللفظ لالستثناء يدل على أنه
عام ،وينحل إىل أن كل لفظ قبل االستثناء عام

(.)140

ثانياً :أن املستثنى منه يف مثل هذه الصور ،وإن مل يكن عاماً لكنه يتضمن
صيغة عموم باعتبارها يصح االستثناء ،وهو مجع مضاف إىل املعرفة أي مجيع أجزاء
العشرة ،وأعضاء زيد ،وأيام هذا الشهر ،وآحاد هذا اجلمع

(.)141

ثالثاً :أن القاعدة مقيَّدة باالستثناء من غري حمصور ،وذلك ألن املستثنى منه يف
االستثناء املتصل جيب أن يشتمل على املستثنى وغريه ليكون االستثناء إلخراجه ومنعه
عن الدخول حتت احلكم ،فإن كان اللفظ حمصوراً مل يكن عاماً عموماً اصطالحياً

(.)142

أما مجو القلة فال تدل على العموم إال إذا عُ ِّرفت تعريف جنس أو أضيفت
ملعرفة ،وأما إذا مل تكن كذلك ،فال تدل على االستغراق ،بدليل أنه ال يدخل

( )138ي
( )139ي
( )140ي
( )141ي
( )142ي

ر :ىلرح التلويأل دلح التوضيأل (.)94 /1
ر :احملصول ( )325/2اإلحكام ( )262/2اية الوصول ( )1304/4يلقيأل الف وم (.)175
ر :حاىلية العرار (.)14/2
ر :ىلرح التلويأل دلح التوضيأل ( )94/1حاىلية العرار (.)14/2
ر :ىلرح احملل دلح مجع ااوامع مع حاىلية العرار ( )14/2ىلرح التلويأل دلح التوضيأل (.)94 /1
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عليها استثناء أي عدد فُ ِرض ،فال يقال ملكت األثواب إال ألف ثوب ،خبالف
صيغ العموم

(.)143

رابعاً :أن املراد استثناء ما هو من أفراد مدلول اللفظ ال ما هو من أجزائه كما يف
الصور املذكورة

(.)144

خامساً :أن االستثناء معيار للعموم أي مطلق االستغراق سواء كان استغراق
آحاد هي أجزاء أو هي جزئيات ،وإمنا يرد االعرتاض بالعدد لو جعل معياراً للعام
فقط ،وليس كذلك

(.)145

الدليل الثالث :أنه جيوز االستثناء من اجلمع املنكر ،حنو أصحب مجعاً من
الفقهاء إال فالناً ،ومعلوم أن ذاك االستثناء ال جيب اندراجه حتت لفظ اجلمع
(.)146

املنكر

ونوقش :مبنع جواز االستثناء من اجلمع املنكر إال أن يكون اختص بصفة حنو:
جاء رجال كانوا يف دارك إال فالناً؛ فإنه يكون عمومه معنوياً ،ويصح االستثناء
(.)147

فيه

الدليل الرابع :أنه جيوز االستثناء من غري اجلنس ،ولو كان االستثناء مفيداً
للعموم ملا صحَّ ذلك؛ إذ غري اجلنس ال يدخل يف املستثنى منه

(.)148

( )143ي ر :يلقيأل الف وم ( ،)176اأي ا :احملصول (.)329/2
( )144ي ر :ىلرح التلـويأل دلـح التوضـيأل ( )94 /1ييسـ الوصـول ( )265/3حاىلـية العرـار ( )14/2حاىلـية
الرهاا دلح ىلرح امل ار ئبن ملن (.)312
( )145ي ر :سلم الوصول (.)344/2
( )146ي ر :يش ي املسامع ( )341/1يلقيأل الف وم (.)175
( )147ي ر :يلقيأل الف وم (.)176
( )148ي ر :اية الوصول ( )1302/4يلقيأل الف وم (.)175
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ونوقش :بأن االستثناء من غري اجلنس ليس حقيقة ،بل جماز على الراجح عند
احملققني ،والكالم إمنا هو يف االستثناء احلقيقي

(.)149

الدليل اخلامس :أن القاعدة فيها دور؛ ألن جواز االستثناء متوقف على
العموم ،فإثبات العموم به دور
االستثناء وإن مل يوجد بالفعل

(.)150

ونوقش من وجوه :أوالً :أن املدار على صحة

(.)151

ثانياً :يثبت العلم بالعموم بوقو االستثناء يف الكالم من غري نكري ،فيكون
استدالالً باالستعمال واإلمجا

(.)152

وميكن أن جياب أيضاً بأنه يشرتط لصحة االستثناء سبق لفظ يصلح للعموم،
فإذا وقع االستثناء بعده دل على أن اللفظ قبله نصّ يف العموم ،وليس حمتمالً،
فاختلفت اإلفادة األوىل عن الثانية ،فال دور.
الدليل السادس :أن القاعدة يلزم منها النقض ،وهو وجود الدليل بدون
املدلول؛ فإذا استثنى من صيغة العموم ،يكون الدال على العموم قد وجد ،وهو
صيغة العموم ،ومل يوجد العموم؛ ألنه أبطل بعضه باالستثناء ،فقد وجد الدليل
بدون املدلول ،وهو حقيقة البعض ،فكأنه قال :اقتلوا الرجال والصبيان ،ال تقتلوا
الصبيان ،فيكون نقضاً ملدلول العام

(.)153

( )149ي ر :يلقيأل الف وم ( ،)176اي ر ال ابن ايال من ضوابن القاددأ.
( )150ي ر :ىلرح التلويأل ( ،)97/1اد ه اآلايت البي ات (.)286/2
( )151ي ر :حاىلية العرار (.)14/2
( )152ي ر :ىلرح التلويأل ( ،)97/1اد ه اآلايت البي ات (.)286/2
( )153واطــع ايدلــة ( )155 /1نفــا س ايصــول ( )1782/4مع ـراا امل ــاا (351/1ـ ـ )352يلقــيأل الف ــوم
(.)175
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ونوقش من وجوه :أوالً :أن االستثناء وجد يف العدد ،وهو نص يف تناول
مجيع آحاده ،ومل تكن نقضاً باالتفاق ،وجوابه يف العدد جوابه يف العموم

(.)154

ثانياً :أن املستثنى داخل يف مفهوم املستثنى منه وضعاً ،لكن احلكم ال يتعلق
به ،بل احلكم يتعلق بالباقي بعده بقرينة االستثناء ،ولواله لدخل املستثنى يف مقصود
الكالم كما دخل وضعا

(.)155

ثالثاً :أن هذا الدليل مبين على توهم أن هذه الصيغ إذا ثبت عمومها ،فهي
عامة مطلقاً ،فإذا رفع باالستثناء بعض موجبها :فقد اجتمع يف ذلك العموم
واالستثناء النايف له .وذلك تناقض .واحلق أن شرط عمومها أن تكون منفصلة عن صلة
خمصِّصة ،فهي عامة عند اإلطالق؛ ال عامة على اإلطالق .واللفظ الواحد ختتلف
داللته حبسب إطالقه وتقييده

(.)156

الرتجيح:
الذي يظهر لي صحّة القاعدة لقوة ما استدل به القائلون بها ،ومناقشة ما
استدل به أصحاب القول الثاني .والذي يبدو أن أصحاب القول الثاني ال مينعون أن
يكون االستثناء قرينة إلفادة العموم إذا ورد مع لفظ يصلح له ،لكنه ليس متحتماً يف
ذلك ،كما هو رأي من جعله معياراً للعموم ،ولذا ذكر احمللي ( 864هـ) وغريه أن من
نفى العموم جعل االستثناء قرينة على العموم

(.)157

( )154ي ر :اإلحكام ( )271/2معراا امل اا ( )352/1ييس الوصول (.)266/3
( )155ي ر :ىلرح البدوش ( )64/2سلم الوصول (.)345/2
( )156ي ر :جمموا الفتاا (.)113 /31
( )157ىلرح احملل دلح مجع ااوامع ( ،)14 /2اي ر :الدرر اللوامع ئبن أس ىلري ( )209/1ىلرح امليتصـر
للجراد (.)206
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ويؤيده أن منهم من جعله إلخراج ما يصلح دخوله ال ما جيب

(.)158

وهو قد يكون قرينة مع لفظ حيتمله دون ما إذا مل يكن كذلك ،وخباصة عند
من جيوّز االستثناء من النكرة ،وجيعله مع النكرة من باب العموم البدلي ،وعلى هذا
فلو قال :جاء القوم إال زيداً ،فكلمة :القوم عندهم قد تفيد العموم ،وقد حتمل على
اخلصوص ،لكن محلها على العموم أرجح مع وجود االحتمال ،وعند من يقول
باالشرتاك هو قرينة إلرادة أحد املعنيني ،وهو العموم ،وعند أصحاب الوقف هو قرينة
ال للحقيقة فيكون عاماً أو للمجاز فرياد به اخلصوص
لكن يبقى اللفظ حمتم ً

(.)159

ثم إن اخلالف قد تضيق دائرته إذا طبق ضابط القاعدة؛ فإن كثرياً ممن خالف
وجعل االستثناء إلخراج ما يصلح دخوله قد ال خيالف إذا اشتُرط لكلية القاعدة أن يكون
االستثناء من غري حمصور؛ إذ قد يكون منز املخالفة عند كثري منهم وجود االستثناء يف
مواضع مع عدم إفادة العموم ،كما هو ظاهر يف أدلة أصحاب القول الثاني.
املبحث الرابع :ضوابط القاعدة
بالنظر والتأمل يف كالم العلماء حول القاعدة يتبني أنه ميكن ضبط القاعدة
بشرطني:
األول :أن يكون االستثناء حقيقياً.
ومقتضى االستثناء احلقيقي عند عامة العلماء أن يكون االستثناء من باب إخراج
ما وجب دخوله فيما قبله ،سواء كان املستثنى منه ملفوظاً أو مقدَّراً ( ،)160فإن كان مما

( )158ي ر :املستصفح ( )48 ،40/2الوصول ( )210/1التحقيق االبياف (.)892/1
( )159ي ر :اآلايت البي ات (286/2ـ.)287
( )160ي ر :اإلهباا (.)1280/4

اددأ ائستر ا معيار العموم أتصيالا ايربيق ا

445

جاز دخوله فهو من قبيل اجملاز ،يقول الشوشاوي (899هـ) " :إمجا أهل اللغة أن
حقيقة االستثناء إخراج ما لواله لوجب دخوله قطعاً أو ظناً" ،ثم مثَّل على القطع:
عندي عشرة إال اثنني ،و على الظن :اقتلوا املشركني إال أهل الذمة ،ثم قال" :وأما
استثناء ما لواله جلاز دخوله فهو جماز ال حقيقة كقولك :أكرم رجاال إال زيداً
(.)161

وعمراً"

ومما يؤكد ذلك أمور :أوالً :أنهم استدلوا بهذا املعنى على ثبوت العموم يف
املستثنى منه

(.)162

ثانياً :أنهم أجابوا من زعم أن االستثناء مشرتك بني ما وجب دخوله وما جاز
دخوله

(.)163

ثالثاً :أن بعض من مل يستدل باالستثناء على العموم استند إىل جواز االستثناء
من غري اجلنس ،وغري اجلنس ال يدخل يف املستثنى منه

(.)164

وأجاب من يرى

االستدالل باالستثناء بأن االستثناء من غري اجلنس ليس حقيقة بل هو جماز ،والكالم
إمنا هو يف االستثناء احلقيقي

(.)165

رابعاً :أن أكثر من يرى القاعدة مل جيوِّزا االستثناء من النكرة ما مل تعم،
وفرَّ قوا بني اجلمع املنكر ـ على القول بعدم عمومه ـ وغريه من صيغ العموم؛ بأنه لو مل
يكن االندراج واجباً جلاز يف اجلمع املنكر ،يقول البيضاوي (685هـ) " :ومعيار
( )161رفع ال قا (.)171/3
( )162ي ر :م اا الوصول ( )51ييس الوصول ( )265/3يلقيأل الف ـوم ( 172ـ )174اإلهبـاا ()1279/4
أصول الفقه ئبن مفلأل (.)760 /2
( )163ي ر :يلقيأل الف وم (177ـ )178اإلهباا (1279/4ـ.)1280
( )164ي ر :احملصول ( )327/2اية الوصول ( )1302/4يلقيأل الف وم (.)175
( )165ي ر :اية الوصول ( )1304/4يلقيأل الف وم (.)176
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العموم جواز االستثناء؛ فانه خيرج ما جيب اندراجه لواله ،وإال جلاز من اجلمع
املنكر"( .)166ويُعلَّل هلذا الشرط بأن املقصود باالستثناء إخراج بعض ما دخل يف املستثنى
منه ،فإذا مل يكن داخالً فيما قبله فال يكون إخراجا ،وال يكون داالً على عموم اللفظ
قبله( .)167وذكر ابن احلاجب (646هـ) إمجا أهل العربية أن االستثناء املتصل إخراج
ما بعد إال مما قبلها( ،)168ومعناه أن املنفصل ليس كذلك.
ومن هذا الباب ما اشرتطه بعض العلماء من كون االستثناء متصالً؛ ألن
االستثناء من غري اجلنس ( )169ليس حقيقياً ،وقد نصَّ على ذلك العطار (1250هـ) ـ،
فقال" :وظاهر أن املراد االستثناء املتصل؛ ألن لفظ االستثناء حقيقة فيه ،فال يدخل
املنقطع يف املعيارية"

(.)170

وهذا ما أشار إليه الفناري (834هـ) ؛ حيث يقول يف كالم له " :واالستثناء
منقطع ،فال يدل على العموم ،أو مفرّغ؛ فالعام مقدَّر"

(،)171

وأشار إليه غريه من

( )166م اا الوصول ( )51اي ر :اإلهباا ( )1276/4يلقيأل الف وم (.)176
( )167ي ر :الواضأل ( )325/3حواىل هداية العقول (.)205/2
( )168ي ر :اإلي اح ىلرح املفص ( ،359/1اي ر م ه .)365 ،360
ضابن ائستر ا امل قرع ،فقيـ هـو مـا كـاف مـن غـ جـ س ايال ،ا يـ مـا مل يـدو ايال
( )169اوتل
سـوا كــاف مــن ج ســه أا ئ .ي ــر :ائســتغ ا ائســتر ا ( )359اإلي ـاح ىلــرح املفصـ ()365/1
التم يد ختري الفراا دلح ايصول ( )392البحر احملين (.)277/3
( )170حاىلية العرار (.)14/2
( )171فصول البدا ع (.)73 /2
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األصوليني

(،)172

447

ونصَّ بعض علماء اللغة على أن العموم الشمولي إمنا يشرتط

للمتصل ال للمنقطع

(.)173

وعلى هذا فإمنا يكون االستثناء معيار العموم يف االستثناء املتصل.
وبعد بيان ما سبق؛ فالظاهر أن هذا الضابط ليس حمل وفاق؛ فإن من النحاة
من عرّف االستثناء باملخرج حتقيقاً أو تقديراً  :واملراد باملخرج "حتقيقاً" املتصل،
وباملخرج "تقديراً" املنقطع ،وهذا ما نصَّ عليه ابن مالك (672هـ) وغريه ( ،)174يقول
ابن السرّاج (316هـ)  " :واعلم  :أن (إال) يف كل موضع على معناها يف االستثناء،
وأنها ال بد من أن خترج بعضاً من كل ،فإذا كان االستثناء منقطعاً فال بد من أن يكون
الكالم الذي قبل (إال) قد دل على ما يُستَثْنى منه .فتفقّد هذا فإنه يدقّ" ( ،)175وقال
العكربي (616هـ)  " :وفائدة استثناء غري اجلنس ثالثة أشياء :اإلعالم بعموم األول،
وأن الثاني من آثار األول ،وإثبات ما كان حيتمل نفيه"

(.)176

( )172ي ــر :مرصـ ــاد ايف ــام للبي ـ ــاا ( )586/2ىل ــرح التل ــويأل دل ــح التوض ــيأل ( )94 /1التقري ــر االتحبـ ـ
( )190/1حواىل هداية العقول (.)205/2
( )173ي ر :حاىلية الصباف دلح ىلرح اي وين ( )231/2حاىلية اخل ر دلح ىلرح ابن دقي (.)209/1
( )174ي ــر :ىلــرح التس ـ ي ( )264/2يوضــيأل املقاصــد ااملســالن للم ـراد ( )669 /2املســادد دلــح يس ـ ي
الفوا ــد ( ،)548/1ايعقــب هــذا ي ــر ااــيش ىلــرح التس ـ ي ( )2122 ،2118/5اف املش ـ ور مــن
كالم ال حاأ أف امل قرع ليس خيرا من ىل  ،اذكر أف امل قرع له سـماف ،سـم يتصـور فيـه اإلوـراا بوجـه
ما من اجملاز ،ا سم ئ يتصور فيه ذلن ،اذهب بعض الباحرص ري أف أكرر ال حاأ دلـح أف امل قرـع روـراا
مـا لـيس مـن ج ســه .ي ـر :ائسـتر ا الـ اث ال حـو االبالغـ للـدكتور كــا م ربـراهيم ( ،)189أمـا ابــن
ايفاجب اإلي اح ىلرح املفص ( )365 ،360/1فذكر أف املتص ئ يتميز رئ مإلوـراا ائ روـراا
ادرا امل قرع انه :ك لفظ من ألفاظ ائستر ا مل يـرد بـه روـراا سـوا كـاف مـن جـ س ايال
امل قرع ،ق
أا من غ ج سه.
( )175ايصول ال حو (.)291/1
دل الب ا ااإلدرا (.)307/1
( )176اللبا
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ومثاله ﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ﴾ (النساء ، )157 :فإن الظن وإن مل
يدخل يف العلم حتقيقاً فهو يف تقدير الداخل فيه؛ إذ هو مستحضر بذكره لقيامه مقامه
يف كثري من املواضع

(.)177

وشرح ذلك ابن القيم (751هـ) ،فقال" :وأما قوله﴿ :ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ﴾ (الدخان )56 :فهذا االستثناء هو لتحقيق دوام احلياة وعدم
ذوق املوت ،وهو جيعل النفي األول العام مبنزلة النص الذي ال يتطرق إليه استثناء
البتة ،إذ لو تطرق إليه استثناء فرد من أفراده لكان أوىل بذكره من العدول عنه إىل
االستثناء املنقطع ،فجرى هذا االستثناء جمرى التأكيد ،والتنصيص على حفظ
العموم ،وهذا جار يف كل منقطع ،فتأمله فإنه من أسرار العربية"

(.)178

وبناء على هذا الرأي فال يشرتط أن يكون االستثناء متصالً ،بل حتى املنقطع
ال على العموم.
ميكن أن يكون دا ً
وهذا القول متوجه وظاهر إذا كان اللفظ السابق لالستثناء غري حمصور.
الثاني :أن يكون االستثناء مما ال حصر فيه.
من أكثر االعرتاضات إشكاالً على صيغة القاعدة األعداد؛ فاالستثناء يدخل
عليها وال عموم هلا ،وهي ال خترج بالشرط األول؛ ألن االستثناء من األعداد استثناء
حقيقي.

( )177ي ر :املسادد دلـح يسـ ي الفوا ـد ( )548/1يوضـيأل املقاصـد ااملسـالن للمـراد ( )669 /2اريشـاا
ال ر يس حياف (.)1497/3
( )178مدارا السالكص (.)326/2
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449
(.)179

وقد أورد التفتازاني (791هـ) االعرتاض مبا هو أعم من تعلّقه بالعدد ،فذكر أن
املستثنى منه قد يكون خاصاً اسم عدد مثل عندي عشرة إال واحداً ،أو اسم علم مثل
كسوت زيداً إال رأسه ،أو غري ذلك مثل صمت هذا الشهر إال يوم كذا ،وأكرمت
هؤالء الرجال إال زيداً ،فال يكون االستثناء دليل العموم .ثم أجاب عنه بثالثة أجوبة
سيأتي ذكرها ( .)180وقد اختلفت اجتاهاتهم يف اجلواب عن هذا االعرتاض:
االجتاه األول :من تصرّف يف معنى القاعدة.
وهذا ما ذهب إليه ابن السبكي (771هـ) ؛ فإنه حني اعرتض عليه بذلك
أجاب :بأنا مل نقل كل مستثنى منه عام ،بل قلنا كل عام يقبل االستثناء ،فمن أين
العكس!

(.)181

وتعقَّبه الزركشي (794هـ) بأن هذا فيه نظر ،ومل يوضح وجه النظر ( .)182وبني
هذا الوجه من النظر ابن العراقي (826هـ) ،فقال " :ويف جوابه نظر؛ فإن معيار
الشيء ما يسعه وحده ،فإذا وسع غريه معه خرج عن كونه معياراً ،فاللفظ يقتضي
اختصاص االستثناء بالعموم"

(.)183

وهذا ما ذكره الكمال ابن أبي شريف (906هـ)

متعّقباً ابن السبكي ،فقد ذكر أن معنى كونه معيار العموم أن قبول اللفظ لالستثناء

( )179ي ــر :يشـ ـ ي املس ــامع ( )341/1الغيـ ـ اس ــامع ( )285الفوا ــد السـ ـ ية ( )1380/3ييسـ ـ الوص ــول
( )265/3ىلرح التلويأل دلح التوضيأل ( )94 /1الدرر اللوامع ئبن أس ىلري (.)209/1
( )180ي ـ ــر :ىلـ ــرح التلـ ــويأل دلـ ــح التوض ـ ــيأل ( ،)94 /1اد ـ ــه اآلايت البي ـ ــات ( )286/2احاىلـ ــية الب ـ ــاين
( )417/1احاىلية العرار (.)14/2
( )181نقله د ه يش ي املسامع (.)341/1
( )182ي ر :يش ي املسامع (.)341/1
( )183الغي اسامع ( ،)285اي ر :ىلرح السيوط للكوكب الساطع (.)460/1
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يدل على أنه عام ،وينحل إىل أن كل لفظ قبل االستثناء عام ،وهو العكس الذي
أنكره املصنف

(.)184

ومن هذا الباب محل القاعدة على أن املراد باالستثناء فيها استثناء ما هو من
أفراد مدلول اللفظ ال ما هو من أجزائه كما يف الصور املعرتض بها ،وهذا أحد األجوبة
اليت أجاب بها التفتازاني (791هـ) (

.)185

االجتاه الثاني :من أضاف قيدا للقاعدة .وهؤالء على أقسام:
1ـ من نصَّ على اشرتاط أال يكون االستثناء من عدد ،بل جعل ذلك يف صيغة
القاعدة ،وقد نصَّ على ذلك املرداوي (885هـ) يف فائدة مستقلة ،قال فيها " :الثانية:
معيار العموم صحة االستثناء من غري عدد" ( .)186وتبعه ابن النجار (972هـ) (
وابن بدران (1346هـ)

،)187

(.)188

وهذا القيد كما ال خيفى يدفع االعرتاض بالعدد دون غريه.
2ــ من عبَّر بأن يكون االستثناء لبعض ما يصلح اللفظ له ،قال ابن إمام
الكاملية (874هـ) " :فإن قلت لو كان االستثناء معياراً للعموم لكان أمساء العدد عاماً
جلواز االستثناء منها ،وليس كذلك .أجيب :بأن جواز االستثناء معيار العموم إذا كان

( )184الدرر اللوامع ئبن أس ىلري ( ،)209/1اد ه حاىلية العرار (.)14/2
( )185ي ـ ــر :ىل ـ ــرح التل ـ ــويأل دل ـ ــح التوض ـ ــيأل ( )94 /1اد ـ ــه اآلايت البي ـ ــات ( )286/2احاىلـ ــية الب ـ ــاين
( )417/1احاىلية العرار (.)14/2
( )186خمتصر التحرير مع التحب (.)2367 /5
( )187ي ر :ىلرح الكوكب امل (.)317/1
( )188ي ر :املدو (.)239
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استثناء بعض ما يصلح اللفظ له عن بعض أفراده ،والعدد ليس كذلك؛ فإن بعض
العشرة ال تصلح العشرة له"

(.)189

وقد فسَّر ذلك الفناري (834هـ) بأن املعيار استثناء بعض ما يصلح له اللفظ،
وهو جزئيات مفهومه واملستثنى يف العدد ليس جزئياً ملفهومه

(.)190

ومل يرتض ذلك

البدخشي (922هـ) ،وذهب إىل أن "األقرب أن يقال املعيار جواز االستثناء من غري
احملصور" ( ،)191وهذا هو القول اآلتي:
3ـ أن تقيّد القاعدة بأن يكون االستثناء مما ال حصر فيه ،وهذا ما عبَّر به احمللّي
( 864هـ) حيث قال " :ومعيار العموم االستثناء ،فكل ما صحَّ االستثناء منه مما ال
حصر فيه فهو عام؛ للزوم تناوله للمستثنى" ( ،)192وتبعه بعض األصوليني ( .)193وبهذا
اللفظ خترج أمساء العدد؛ فإنه يصحّ االستثناء منها الستغراقها لألفراد ،لكن ملا كانت
حمصورة مل تكن عامة عموماً اصطالحياً (.)194علماً أن استغراقها لألفراد إمنا هو على
سبيل البدل

(.)195

وقريباً من ذلك ما عبَّر به ابن عبدالشكور ( 1119هـ) بقوله " :املراد استثناء ما
ال يقف إىل حد" ،وشرحه األنصاري (1225هـ)  " :واحلاصل أنه جيوز استثناء ما ال

( )189ييس الوصول (.)265/3
( )190نقله د ه ىلرح البدوش ( ،)64/2اأىلار ري ىل من ذلن فصول البدا ع (.)57/2
( )191ىلرح البدوش (.)64/2
( )192ىلرح احملل دلح مجع ااوامع (.)14 /2
( )193ي ــر :غايــة الوصــول ( )76الــدرر اللوامــع ئبــن أس ىلـري ( )210/1اآلايت البي ــات ( )286/2الرمــار
اليوانع ( )173/1ىلرح امليتصر للجراد ( )206ىلرح التلويأل دلح التوضيأل (.)94 /1
( )194ي ر :حاىلية العرار (.)14/2
( )195ي ر :املرجع السابق (.)506/1
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يقف إىل حد بل استثناء كل فرد على البدل لغة ،فيجب تناوهلا واستغراقها هلا لغة،
خبالف العدد؛ فإن االستثناء منه واقف إىل حد"

(.)196

4ـ من قيَّد القاعدة بأن يكون اللفظ حمتمالً ،وهذا ما سار عليه الربماوي
(831هـ) ؛ فقد عبَّر بقوله:
"معياره صحة االستثنا ِء من الذي فيه احتمال جائي"
وذكر أنه زاد هذا القيد يف القاعدة ،وهو أن يكون "االستثناء معياراً يف لفظ
يكون حمتمالً ،فيكون املراد بكون االستثناء معياراً أن كل ما مل يقبل االستثناء منه ال
يكون عاماً ،ال أن كل ما يقبل االستثناء منه عام" ( .)197واستدل على ذلك بالعدد،
وذكر أنه ليس حمتمالً للعموم ،بل داللته داللة الكل على أجزائه ولو كان عاماً لكان
من داللة الكلي على جزئياته مستغرقاً

(.)198

وهو يريد باحملتمل املستغرق ،كما أوضَح ،وعلى هذا فيكون ما ذكره قريباً مما
ذكره احمللي ( 864هـ) وغريه من التقييد بلفظ :مما ال حصر فيه ،لكنه حاول إعمال
لفظ القاعدة دون قيدها ،فآل كالمه إىل أن يكون معمالً ملفهوم القاعدة دون
منطوقها ،يوضِّحه أنه جعل معنى كون االستثناء معياراً أي أن ما مل يقبل االستثناء
فليس بعام ،وهذا مفهوم القاعدة ،أما منطوقها فاالستثناء إذا وجد دل على عموم
اللفظ قبله ،وهذا ما مل يُعمِله ،وحينئذ تكون القاعدة قد خرجت عن كونها معياراً
للعموم.

( )196فوايأل الرمحوت (.)261/1
( )197الفوا د الس ية (.)1380/3
( )198ي ر :الفوا د الس ية (.)1383 ،1380/3
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االجتاه الثالث :من جعل العدد وحنوه مشموالً يف القاعدة ،وهذا أحد أجوبة
التفتازاني (791هـ) ،حيث ذكر أن املستثنى منه يف مثل هذه الصور ،وإن مل يكن عاماً
لكنه يتضمن صيغة عموم مقدَّرة باعتبارها يصحّ االستثناء ،وهو مجع مضاف إىل
املعرفة أي مجيع أجزاء العشرة ،وأعضاء زيد ،وأيام هذا الشهر ،وآحاد هذا
اجلمع( .)199وهذا اجلواب فيه تكلف ظاهر ،واألصل عدم اإلضمار.
وذهب املطيعي (1354هـ) إىل أن االستثناء معيار للعموم مطلقاً سواء كان
املستثنى منه أجزاء كالعدد أو جزئيات كالعام ،فيقصد بالعموم مطلق االستغراق سواء
كان استغراق آحاد هي أجزاء أو هي جزئيات ،وإمنا يرد االعرتاض بالعدد لو جعل
معياراً للعام فقط .وليس كذلك

(.)200

وهذا اجلواب يقضي على اإلشكال لو سلِّم به ،وقد جيري هذا الرأي على
شيء من قواعد كثري من احلنفية الذين مل يشرتطوا يف العموم االستغراق ( ،)201فيكون
العموم شامالً لالستغراقي والبدلي ،لكنهم يصرِّحون بإخراج العدد من مسمى
العموم ،فهو خاص؛ ألنه يتناول أجزاء ،وهي آحاد ال أفراد

(.)202

أما عند غريهم فاإلشكال أكرب؛ إذ ما ذكره املطيعي (1354هـ) ليس مراداً عند
عامة من أطلق القاعدة ،فهم يطلقون العموم ويريدون به مصطلحاً خاصاً ،كما أنهم

اآلايت البي ــات ( )286/2احاىلــية الب ــاين ()417/1

( )199ىلــرح التلــويأل دلــح التوضــيأل ( ،)94 /1اد ــه
احاىلية العرار (.)14/2
( )200ي ر :سلم الوصول (.)344/2
( )201ي ــر :يقــوأل ايدلــة ( )95أصــول البــزدا امعــه كش ـ ايس ـرار ( )53/1أصــول السروس ـ ()125/1
فصــول البــدا ع أصــول الش ـرا ع ( )67 /2التقريــر االتحب ـ ( )176/1امل ــار امعــه فــتأل الغفــار ()93/1
املغين لليباز (.)99
( )202ي ر :كش ايسرار ( )53/1فتأل الغفار (.)94/1
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ينصّون على إخراج العدد من القاعدة ،وليس لنا أن نتجاوز اصطالحاتهم فنغيّر
معانيها بغري ما أرادوا مع أنهم هم من أطلق القاعدة وأشهرها.
وأقرب هذه األجوبة يف نظري ما ذهب إليه احمللي ( 864هـ) من التعبري بأن يكون
املستثنى منه غري حمصور ،وهذا خيرج العدد واسم العلم وحنوهما ،وهو ألصق بباب
(.)203

العموم؛ فاالستغراق يعين عدم احلصر .وبهذا الضابط تكون القاعدة كلية مطّردة

وأما ما ذكره احمللي ( 864هـ) بقوله " :ومل يصحَّ االستثناء من اجلمع املنكر إال
إن ختصّص فيعم فيما يتخصّص به :حنو قام رجال كانوا يف دارك إال زيداً منهم"

(.)204

فهذا ال خيرج عن مسمى العموم يف االصطالح؛ ألن املقصود باالستغراق من
حيث اللفظ وداللة العبارة وصالحيتها لالستغراق ال من حيث الواقع

(،)205

وملا

وصف اجلمع املنكر بعموم جاز االستثناء منه أو من الضمري الدال عليه ،ولعل هذا
مراد العالئي (761هـ) حني جعل هذا املثال من قبيل العموم املعنوي

(.)206

املبحث اخلامس :أثر القاعدة يف املسائل األصولية
ال خيفى تأثري هذه القاعدة يف مباحث العموم ،وقد كان أثرها ظاهراً يف مسألة:
1ـ صيغة العموم ،وهل يثبت له صيغة؟

(،)207

وقد يستدلون بالنصوص

الشرعية معتمدين على االستثناء فيها :ومن ذلك استدالهلم بقوله تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ

العقد امل وم ( )39/2من ائدتذار اف وراا بعض املسا دن
( )203احي ئذ ئ حاجة ري ما ذكر القرا
اددأ دئلة ائستر ا دلح العموم ئ ي ر القاددأ.
( )204ىلرح احملل (14/2ـ.)15
( )205ي ر :ىلرح التلويأل ( )56/1حاىلية العرار (.)506/1
( )206ي ر :يلقيأل الف وم (.)176
( )207ي ــر :املعتم ــد ( )219/1الع ــدأ ( )499 /2اإلحك ــام ليم ــد ( )225 /2مرص ــاد ايف ــام للبي ــاا
( )586/2التحب ىلرح التحرير (.)2333 /5
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ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ

ﭳ﴾ (العنكبوت31 :ـ ،)32ووجه االحتجاج بذلك أن إبراهيم فهم من أهل
هذه القرية العموم حيث ذكر لوطاً ،واملالئكة أقروه على ذلك وأجابوه بتخصيص
لوط وأهله باالستثناء ،واستثناء امرأته من الناجني ،وذلك كله يدل على العموم

(.)208

ومنها احتجاج عمر على أبي بكر يف قتال مانعي الزكاة بقوله :كيف تقاتل
الناس ،وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( :أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا
ال إله إال اهلل ،فمن قاهلا فقد عصم مين ماله ونفسه إال حبقه وحسابه على اهلل)،
فأجابه أبو بكر بالتعلق باالستثناء وهو قوله صلى اهلل عليه وسلم( :إال حبقّه) ،فقال:
"إن الزكاة حق املال" ( ،)209فدل على أن اللفظ السابق قبل االستثناء يفيد العموم

(.)210

ويستدل أيضاً بالقاعدة يف إثبات آحاد صيغ العموم الدالة عليه ،ومن هذه
املسائل:
2ـ اجلمع املنكَّر :ولعل هذه املسألة من أهم املسائل اليت ظهر تأثري القاعدة
عليها ،ويقصد باجلمع املنكر فيما إذا كان يف سياق اإلثبات مثل :مسلمون ورجال
وحنوهما ،وقد اختلف فيه األصوليون :فذهب اجلمهور ( ،)211وبعض احلنفية ( )212إىل
أنه ليس للعموم ،واستدلوا بعدم صحة االستثناء منه.
( )208ي ر :العدأ ( )492/2الواضأل ئبن دقي (315/3ـ )316اإلحكام ليمد (.)248/2
( )209راا البيــار  ،كتــا الزكــاأ ،م اجــو الزكــاأ ( ،)1399/105/2امســلم ،كتــا اإلضــاف ،م ايمــر
بقتال ال اس حىت يقولوا ئ رله رئ هللا حممد رسول هللا...اخل ( )20/31/1دن أس هريرأ رض هللا د ه.
( )210ي ر :الواضأل ئبن دقي (317/3ـ )318اإلحكام ليمد (.)248/2
( )211ي ر :العدأ ( )523/2املستصفح ( )37/2اية الوصول ( )1331/4البحر احملين (.)133/3
( )212كااصـ ــاص اابـ ــن اسمـ ــام اابـ ــن دبدالشـ ــكور .ي ـ ــر :الفص ــول ( )118/1التحريـ ــر م ــع التقريـ ــر االتحبـ ـ
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وذهب احلنفية ( ،)213وبعض الشافعية ( ،)214وبعض املعتزلة ( ،)215وابن حزم

()216

إىل أنه يفيد العموم ،وهؤالء استُدل هلم جبواز االستثناء منه ( ،)217ونصَّ على هذا
بعض احلنفية ( ،)218واستشهد بعضهم بقاعدة االستثناء معيار العموم ( ،)219ومُثل لذلك
بقوله تعاىل ﴿ :ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﴾ (األنبياء( )22 :

.)220

وقد نوقش هذا من وجوه :أحدها :عدم التسليم جبواز االستثناء
وثانيها :أن هذا االستثناء من باب ما يصح دخوله ال ما جيب

(.)221

(.)222

وثالثها :أن (إال) صفة ال استثناء؛ إذ لو كانت استثناء لوجب نصب ما
بعدها

(.)223

( )189/1مسلم الربوت مع فوايأل الرمحوت (.)268/1
( )213ي ــر :يقــوأل ايدلــة ( )110أصــول البــزدا مــع كش ـ ايس ـرار ( 3/2ـ )4معرفــة ايفج ـ الشــردية ()68
أصول السروس ( )125/1املغين لليباز ( )113امل ار مـع فـتأل الغفـار ( )103/1امل تيـب مـع التبيـص
(158/1ـ.)159
( )214التبصرأ للش از (.)118
( )215ي ــر :البحــر احملــين ( ،)132/3اهــو ــول أس دلـ اابــا  .ي ــر :املعتمــد ( )246/1التبصــرأ ()118
اية الوصول (.)1331/4
( )216ي ر :اإلحكام (.)9/4
( )217ي ـ ـ ــر :الع ـ ـ ــدأ ( )525/2اإلحك ـ ـ ــام ليم ـ ـ ــد ( )254/2اي ـ ــة الوص ـ ــول ( )1332/4البح ـ ــر احمل ـ ــين
(.)132/3
( )218ي ر :فتأل الغفار ( )103/1ىلرح ابن ملن (.)311
( )219ي ر  :حاىلية الرهاا دلح ىلرح ابن ملن (.)311
( )220ي ر :ىلرح التلويأل ( )97 /1فتأل الغفار (.)103/1
( )221ي ر :التبصرأ للش از (.)118
( )222ي ر :اية الوصول (.)1332/4
( )223ي ر :البحر احملين ( )133/3ىلرح التلويأل ( )97 /1فتأل الغفار (.)103/1
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وذهب بعض األصوليني إىل أن اخلالف لفظي مبنى على اشرتاط االستغراق وعدمه؛
فمن اشرتط االستغراق يف العموم كاجلمهور( ،)224وبعض احلنفية ( )225حكموا بعدم عمومه،
ومن مل يشرتطه كجمهور احلنفية ( )226ـ حيث عرَّفوا العام بأنه :كل لفظ ينتظم مجعاً من
األمساء لفظاً أو معنى( )227ـ فهؤالء حكموا بالعموم ،وليس اخلالف يف املعنى؛ فإن الكل
اتفقوا على أنه ال استغراق فيه أصالً( ،)228بل أشار ابن اهلمام (861هـ) إىل أن اجلمع املنكر
حينئذ ال يستثنى منه ،فقال " :بل لفظي؛ فمراد املثبت مفهوم عموم ،وهو مشول متعدد أعم
من االستغراق ،ومراد النايف عموم الصيغ اليت أثبتنا كونها حقيقة فيه ،وهو االستغراقي حتى
قبل األحكام من التخصيص واالستثناء ،وال نزا يف هذا ألحد ،وال يف عدمه يف رجال ،ال
(.)229

يقال :اقتل رجاالً إال زيداً؛ ألنه إخراج ما لواله لدخل"

( )224ي ر :املعتمد ( )204/1احملصول ( )309/2اإلهباا (.)1219/4
( )225هـذا ــول أكرــر العـرا يص مـ م ،ااوتــار صــدر الشـريعة اابــن اسمــام .ي ــر :كشـ ايسـرار ( )53/1مــنت
الت قيأل ( )48/1التحرير مع التقرير االتحب (.)179 ،176/1
( )226اهو ليس ىلرطا د د البياريص مـن ايف فيـة ،ااوتـار الدبوسـ  ،االبـزدا  ،االسروسـ  ،اال ـاهر أنـه الـذ
اسـتقر دليـه املــذهب ،الـذا اوتــار أصـحا املتــوف .ي ـر :يقـوأل ايدلــة ( )95أصـول البــزدا امعـه كشـ
ايسرار ( )53/1أصول السروس ( )125/1فصول البدا ع أصول الشرا ع ( )67 /2التقريـر االتحبـ
( )176/1امل ار امعه فتأل الغفار ( )93/1املغين لليباز (.)99
( )227ه ــذا يعري ـ الب ــزدا  ،ايبع ــه السروس ـ  ،ا ــد أو ــذ الب ــزدا د ــن الدبوس ـ رئ أف الدبوس ـ ــال" :م ــا
ي ـت م" ،االدبوسـ أي ـا ـد اســتفاد فيمــا يبــدا مـن ااصـاص؛ فقــد درفـه هبــذا كمــا يقــوأل ايدلـة ـ ا ــد
سقن من الفصول املربوا أال مباح العام ـ رئ أنه ال  :من ايمسا أا املعاين ،ا د انتقـدا (الدبوسـ ،
االبزدا ) اللف ة ايو أ .ي ر :يقوأل ايدلة ( )95أصول البزدا مـع كشـ ايسـرار ( )53/1أصـول
السروس ( )125/1اي ر لتعريفه أي ا دلح هذ الرريقة :املغين لليباز (.)99
( )228ي ر :ىلرح التلويأل ( )97 ،57/1التحرير مع التقرير االتحب ( )190/1فتأل الغفار (.)103/1
( )229التحري ــر م ــع التقري ــر االتحبـ ـ ( ،)190/1اأ ــر التقري ــر ،امل يعـ ـ ض دلي ــه ،امرل ــه ييسـ ـ التحري ــر
( ،)206/1ايشك دلح هذا ما نق دن بعض ايف فية من استدئسم بصحة ائستر ا م ه كما سبق.
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وتُعقِّب بأن هذا مُسلَّم مع احلنفية ،لكنَّه ال يُسلَّم مع اجلبائي وحنوه ممن اشرتطوا
االستغراق ،فاخلالف معهم معنوي ( ،)230ويؤيده أنهم قد نصَّوا على استدالل اجلبائي
بصحة االستثناء من اجلمع املنكر

(.)231

3ـ أمساء الشرط :يقول الرازي (606هـ) مستدالً إلفادتها العموم " :إذا قال
من دخل داري فأكرمه ،حسن منه استثناء كل واحد من العقالء ،والعلم حبسن ذلك
من عادة أهل اللغة ضروري ،واالستثناء خيرج من الكالم ما لواله لوجب دخوله فيه،
وذلك ألنه ال نزا يف أن املستثنى من اجلنس ال بد وأن يصح دخوله حتت املستثنى
(.)232

منه"

4ـ االسم املفرد إذا دخل عليه األلف والالم :وقد استدل من ذهب إىل
عمومه ،وهم اجلمهور ( : )233بصحة االستثناء منه بلفظ اجلمع ،كما قال تعاىل﴿ :ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ﴾ (العصر2 :ـ ،)3وهذا يدل
على أنه للجنس

(.)234

وذهب بعض األصوليني إىل أنه ال يفيد العموم ،واختاره الرازي (606هـ)،
وأجاب ـ وهو ممن يرى داللة االستثناء على العموم ـ عن االستدالل باآلية بأن ذلك
االستثناء جماز؛ بدليل أنه يقبح أن يقال :رأيت اإلنسان إال املؤمنني ،ولو كان حقيقة

( )230ي ر :مسلم الربوت مع فوايأل الرمحوت (.)268/1
( )231ي ر :التقريب ااإلرىلاد ( )19/3اإلهباا ( )1286/4البحر احملين (.)133/3
( )232احملصول (325/2ـ ،)326اي ر :العدأ ( )503/2العقد امل وم ( )28/2اية الوصول (.)1293/4
( )233ي ـ ــر :العـ ــدأ ( )519/2الوصـ ــول ( )220/1احملصـ ــول ( )367/2أصـ ــول ابـ ــن مفلـ ــأل ( )769/2مـ ــنت
الت قيأل ( )96/2التحب ىلرح التحرير ( )2361 /5البحر احملين (.)260 /2
( )234ي ر :العدأ ( )520/2احملصول ( )368/2أصول ابن مفلأل (.)769/2
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الطرد ،وذكر أنه ميكن أن يقال :إن اخلسران ،ملا لزم كل الناس ،إال املؤمنني ،جاز
هذا االستثناء

(.)235

5ـ النكرة يف سياق النفي ،وقد ذهب عامة األصوليني إىل إفادتها العموم

(،)236

واستدلوا :بصحة استثناء كل فرد من أفراد ذلك املنفي (.)237واستدلوا بدليل مركب
يستند يف إثباته إىل القاعدة ،وهو أنه لو مل تكن النكرة يف النفي للعموم ملا كان قولنا ال
إله إال اهلل نفياً جلميع اآلهلة سوى اهلل تعاىل

(.)238

6ـ أمساء اجلمو من أمساء اإلشارة تفيد العموم ،ونصَّ على ذلك العالئي
(761هـ) مستدالً باالستثناء ،فقال " :بل يقال إن اجلمو من أمساء اإلشارة اليت يراد
بها غري حمصورين تقتضي العموم والبد كما يف قوله تعالي ﴿ :ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﴾ (البقرة )161 :بدليل صحة االستثناء منهم بعد ذلك بقوله
تعالي﴿ :ﯗ ﯘ ﯙ﴾ (البقرة )239( )160 :فقد تقدم أن االستثناء دليل العموم"

(.)240

7ـ دخول العموم يف ألفاظ اجملاز ،وذهب األكثرون إىل دخول العموم يف ألفاظ
اجملاز ( ،)241واستدلوا بالقاعدة ،قال الزركشي (794هـ)  " :ومن الدليل على أن العام
( )235ي ر :احملصول (369/2ـ.)370
( )236ي ر :أصول السروس ( )160/1املستصفح ( )90/2ايـة الوصـول ( )1320/4ىلـرح خمتصـر الراضـة
( )473/2ىلرح الكوكب امل (.)136/3
( )237ي ر :اإلحكام ليمد ( )252/2اية الوصول (.)1320/4
( )238ي ــر :احملص ــول ( )343/2اإلحك ــام ليم ــد ( )252/2اي ــة الوص ــول ( )1320/4يش ـ ي املس ــامع
(.)337/1
( )239هذا ائستر ا جا متقـدم ا دلـح اآليـة املـذكورأ ،اكـاف اينسـب أف يـذكر العال ـ اآليـة ر ـم ( ،)159اهـ
اليت ارد ائستر ا بعدها.

وله يعاي ﴿ :ﮰ ﮱﯓ ﯔﯕ ﴾؛ ف
( )240يلقيأل الف وم (.)442
( )241ي ر :يش ي املسامع ( )325/2الغي اسامع (،)268
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قد يكون جمازاً االستثناء يف قوله صلى اهلل عليه وسلم( :الطواف بالبيت صالة إال أن
اهلل أحل فيه الكالم) ( )242؛ فإن االستثناء معيار العموم ،فدل على تعميم كون
الطواف صالة ،وكون الطواف صالة جماز"

(.)243

املبحث السادس :أثر القاعدة يف املسائل الفقهية.
ال خيفى ما هلذه القاعدة من أثر ظاهر يف االستدالل على املسائل الفقهية،
وليس الغرض يف هذا املبحث استقراء األمثلة اليت ميكن أن خترَّج على القاعدة؛ إذ
هذا ال ميكن حصره ،إمنا الغرض بيان شيء من استناد العلماء إىل القاعدة يف فروعهم
الفقهية ،وهلذا سأورد من نصوصهم ما يبني احتفاءهم بها ،دون اخلوض يف خالفات
العلماء يف املسائل وحترير النظر فيها؛ إذ النظر يف ذلك ال يقتصر على االستدالل
بقاعدة واحدة ،وإمنا تتنازعه املآخذ والدالئل .ومن نصوصهم:
1ـ قال القرايف (684هـ) مقرراً االستدالل بقوله تعاىل ﴿ :ﭝ ﭞ﴾
(املائدة )6 :على وجوب مسح مجيع الرأس يف الوضوء " :إنها صيغة يدخلها
االستثناء ،فيقال امسح برأسك إال نصفه أو إال ثلثه ،واالستثناء عبارة عما لواله
جامع ــه ،كت ــا ايف ـ ـ  ،م م ــا ج ــا الك ــالم الرـ ـواا
( )242مل أر هب ــذا اللفـ ــظ ،لكـ ــن راا ال مـ ــذ
( )960/284/3دن ابن دباس رض هللا د ه مرفود ا بلفظ( :الرواا حول البيب مرـ الصـالأ ،رئ أنكـم
يتكلموف فيه ،فمن يكلم فيه فـال يـتكلمن رئ خبـ ) ،ا ـال بعـد  " :ا ـد را هـذا ايفـدي دـن ابـن طـااس
اغ ـ دــن طــااس دــن ابــن دبــاس مو وف ـا ،ائ نعرفــه مرفود ـا رئ مــن حــدي درــا بــن الســا ب" ،ارجــأل
املو وا ال سا  ،االبي ق  ،اابن الصالح ،اامل ذر  ،اال وا  ،اابن دبداساد  ،ا ال ابن ييميـة جممـوا
و
ـححونه رئ مو وفـ ـا،
الفت ــاا (" : )274 /21اه ــو ي ــرا مو وفـ ـا امرفودـ ـا اأهـ ـ املعرف ــة ميف ــدي ئ يص ـ ق
اجيعلونه من كالم ابن دباس ئ يربتوف رفعه" ،اصحأل الرفع ايفاكم ،ادبدايفق ايىلـبيل  ،اابـن د يـق ،اابـن
امللقــن ،اايلبــاين .ي ــر :احملــرر ايفــدي ( )64البــدر امل ـ ( )487/2التليــي ايفبـ ( )225/1رراا
الغلي (.)154/1
( )243يش ي املسامع ( ،)326/2اي ر :الغي اسامع (268ـ )269التحب (.)2318/5
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الندرج املستثنى حتت احلكم ،وما من جزء إال يصح استثناؤه من هذه الصيغة،
فوجب اندراج مجلة األجزاء حتت وجوب املسح ،وهو املطلوب"

(.)244

2ـ قال ابن تيمية (728هـ) معلِّقاً على حديث( :الطواف حول البيت مثل الصالة،
إال أنكم تتكلمون فيه) ( " : )245فقد جعله صالة ،ومثل الصالة إال يف إباحة النطق ،وهذا
يقتضي أنه يساوي الصالة يف سائر األحكام من الطهارتني والزينة ،وحنو ذلك ،إذ لو
فارقها يف غري الكالم لوجب استثناؤه ،فإن استثناء هذه الصورة دليل على أنها تدخل يف
العموم لوال االستثناء ،وإذا دخلت هذه الصورة ،فدخول سائر الصور أوكد"

(.)246

3ـ وذكر أيضاً أن قوله صلى اهلل عليه وسلم( :ال تُشدُّ الرِّحال إال إىل ثالثة
مساجد) ( )247استثناء مفرَّغ ،وهو يدل على املنع من السفر إىل القرب واملساجد أيضًا غري
املساجد الثالثة

(.)248

وصرَّح ابن قاسم (1392هـ) مستدالً بالقاعدة ،فقال " :وغلَّط أهل التحقيق
من استثنى قرب النيب صلى اهلل عليه وسلم ؛ ألن االستثناء يف قوله( :ال تُشدُّ الرِّحال)
وحنوه عند أهل األصول معيار العموم"

(.)249

( )244الذو أ ( ،)259 /1ا د سبق ألفاظ القادـدأ ال قـ دـن القاضـ دبـدالوها اسـت اد ري القادـدأ
القول بوجو استيعا غس الرأس ،اي ر :اإلىلراا دلح نكب مسا اخلالا (42/1ـ.)43
( )245راا ال مذ  ،سبق خترجيه.
( )246ىلرح العمدأ ،كتا ايف (.)585 /2
( )247راا البيــار  ،كتــا العمـ الصــالأ ،م ف ـ الصــالأ مســجد مكــة ااملدي ــة ( ،)1189/60/2مســلم،
كتا ايف  ،م ئ يشد الرحال رئ ري نالنة مساجد ( )1397/628/1دن أس هريرأ رض هللا د ه.
( )248ي ر :جمموا الفتاا (245 /27ـ .)247
( )249حاىلية الراض املربع ()378 /2
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4ـ علَّق ابن القيم (751هـ) على ما ذهب إليه بعض العلماء من محل
النصوص الدالة على صوم يوم السبت على ما إذا صامه مع غريه وحديث النهي على
صومه وحده ،فقال" :وهذه طريقة جيدة لوال أن قوله يف احلديث( :ال تصوموا يوم
السبت إال فيما افتُرض عليكم) دليل على املنع من صومه يف غري الفرض مفرداً أو
مضافاً؛ ألن االستثناء دليل التناول ،وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول كل صور
صومه إال صورة الفرض ،ولو كان إمنا يتناول صورة اإلفراد لقال :ال تصوموا يوم
السبت إال أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده ،كما قال يف اجلمعة ،فلما خصَّ الصورة
املأذون يف صومها بالفرضية علم تناول النهي ملا قابلها"

(.)250

5ـ ذكر الزركشي احلنبلي (772هـ) يف شرحه للخرقي رواية عن اإلمام أمحد
(241هـ) أنه ال يزاد يف التعزير على عشر جلدات ،واستدل هلا حبديث( :ال جيلد أحد
فوق عشرة أسواط ،إال يف حد من حدود اهلل عز وجل) ( ،)251وقال " :وهذا عام يف
كل عقوبة ،خرج منه باالستثناء حدود اهلل تعاىل ،واملتيقن من ذلك احلدود املقدَّرة
الطرفني ،فما عداها يبقى على العموم"

(.)252

6ـ قال يف طرح التثريب " :قوله( :إذا صلى أحدكم للناس) ( )253مل يذكر
الصالة ،فتناول الفرائض والنوافل اليت يشر هلا اجلماعة كالعيد والرتاويح وحنوهما؛
ألن حذف املعمول يدل على العموم ،بدليل صحة االستثناء؛ فإنه معيار العموم"

(.)254

( )250هتذيب الس ن (49/7ـ)50
( )251راا البيار  ،كتا ايفداد ،م كم التعزير اايد ( ،)6848/174/8امسلم ،كتا ايفداد ،م
در أسواك التعزير ( )1708/816/2دن أس بردأ اينصار رض هللا د ه.
( )252ىلرح الزركش دلح منت اخلر (111/4ـ.)112
( )253ايفــدي ( :رذا صــلح أحــدكم لل ــاس فليي قف ـ ؛ ف ـ ف م ـ م ال ــعي االســقيم االكب ـ  ،ارذا صــلح أحــدكم
ل فس ـ ــه فلير ـ ـ قـول مـ ـ ــا ىلـ ـ ــا ) ،راا البيـ ـ ــار  ،كت ـ ــا ايذاف ،م رذا ص ـ ــلح ل فس ـ ــه فلير ـ ــول م ـ ــا ىل ـ ــا =
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7ـ قال البهوتي (1051هـ)  " :من حلف (ال يأكل شحماً فأكل شحم الظهر أو
اجلنب أو) أكل (مسينهما أو األلية أو السنام حنث) ؛ ألن الشحم ما يذوب من
احليوان بالنار ،وقد مسَّى اهلل تعاىل ما على الظهر من ذلك شحماً بقوله﴿ :ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ﴾ (األنعام )146 :اآلية،
واالستثناء معيار العموم"

(.)255

8ـ ذكر الشيخ الصَّاوي املالكي (1241هـ) القول بأن لُقطة كل بلد تعرَّف إال
مكة؛ فإن لقطتها ال تستباح بعد التعريف سنة ،وعلى صاحبها أن يعرِّفها أبداً ،فقال
مستدالً هلذا القول  " :قوله ( :وقيل إن لقطة مكة)  :إخل :أي كما هو للباجي وفاقاً
للشافعي ،قوله( :عمالً بظاهر احلديث)  :أي وهو قوله عليه الصالة والسالم( :ال
حتل لقطة احلاج) ( ،)256وقوله عليه السالم( :إن لقطتها ال حتل إال ملنشِد) ( ،)257فقال
الشافعي و الباجي  :إن االستثناء معاير العموم"

(.)258

ــام ()467/216/1

=( ،)703/142/1امســلم ،كتــا الصــالأ ،م أمــر اي مــة بتيفيـ الصــالأ
دن أس هريرأ رض هللا د ه.
( )254طرح الترريب ىلرح التقريب (.)350 /2
( )255ىلرح م ت ح اإلرادات ( ،)460 /3اي ر :مرالب أاح ال ح ىلرح غاية امل ت ح (.)397 /6
لقرـة ايفـاا ( )1724/825/2دـن دبـدالرمحن
( )256مل ار هبذا اللفظ ،لكن مسـلم ،كتـا اللقرـة ،م
بن درماف التيم رض هللا د ه أف رسول هللا صلح هللا دليه اسلم ح دن لقرة ايفاا.
( )257را البي ــار  ،كت ــا امل ــامل ،م كيـ ـ يع ــرا لقر ــة أه ـ مك ــة ( ،)2434/126/3امس ــلم ،كت ــا
ايفـ  ،م ــرأل مكــة اصــيدها اوالهــا اىلــجرها القرت ــا رئ مل شــد دلــح الــداام ( )1355/615/1دــن
أس هريرأ رض هللا د ه مرفودا( :ائ سا رت ا رئ مل شد).
( )258بلغة السالن ( ،)60 /4اي ر معىن هذا ائستدئل امل تقـح ىلـرح موطـع مالـن للبـاج ( )61/8ايـة
احملتاا للرمل (.)445/5
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 9ـ قال الشيخ ابن عثيمني (1421هـ)  " :فإذا قال قائل :ما الدَّليل على
عدم صحَّة الصَّالة يف املقربة؟ .قلنا :الدليل :أوالً :قول النيبِّ صلى اهلل عليه
وسلم ( :األرضُ كلُّها مسجدٌ إال املقربة واحلَمَّام) (

،)259

وهذا استثناء،

واالستثناء معيار العموم" ( .)260وقال أيضاً" :إ ن األصل يف البهيمة ـ أعين :بهيمة
األنعام ـ احلل كما قررناه قبل قليل  ،وجه ذلك  :االستثناء من هذا احلكم ﴿ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ﴾ (املائدة ،)1 :وقد قال العلماء رمحهم اهلل :إن االستثناء
معيار العموم ـ معيار يعين :ميزاناً ـ فإذا وجدت شيئاً فيه استثناء فاعلم أن هذا
احلكم عام؛ ألنه ملا أخرج هذا الفرد من أفراده علم أن احلكم شامل جلميع
األفراد"

(.)261

جامع ـ ــه ،أبـ ـ ـوا الصـ ـ ــالأ ،م ماج ـ ــا أف ايرض كل ـ ــا مس ـ ــجد رئ املق ـ ــربأ اايفم ـ ــام
( )259راا ال م ـ ــذ
املواض ـ ــع ال ـ ــيت ئ ـ ــوز في ـ ــا الص ـ ــالأ
( ،)317/131/1اأبـ ـ ــودااد س ـ ـ ـ ه ،كت ـ ـ ــا الص ـ ــالأ ،م
(364/1ـ ـ ـ ،)492/365اابـ ــن ماجـ ــه سـ ـ ه ،كتـ ــا الصـ ــالأ ،م املواضـ ــع الـ ــيت يكـ ــر في ـ ــا الصـ ــالأ
( ،)745/246/1اأمحــد مس ـ د ( ،)11788/312/18اذكــر ال مــذ أف ايفــدي اضــرراما ،أل
صو أنه مرس دن دمرا بن دن أبيـه مرسـالا لـيس فيـه ذكـر أس سـعيد ،اصـو اإلرسـال الـدار رين،
السـ ن الكــرب (" : )435/2حــدي الرــور مرسـ  ،ا ــد نرا موصــوئا ،الــيس بشـ "،
ا ـال البي قـ
اصــححه موصــوئا بعــض العلمــا  ،ام ـ م ايفــاكم ،اابــن د يــق ،اابــن امللقــن .ي ــر البــدر امل ـ (،)119/4
اجود ابن ييمية ا ت ا الصراك املستقيم (.)677/2
( )260الشـرح املمتــع ( ،)238 /2ا ــد أىلــار البيــار ري حنــو مـن هــذا ائســتدئل جــز القـرا أ ولـ اإلمــام
(.)9
( )261يفس القرآف الع يم ،سورأ املا دأ (.)16/1
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اخلامتة
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،أما بعد:
فقد يسَّر اهلل تعاىل يف هذا البحث الوصول إىل نتائج متعددة ،ضمنتها أعطافه ،وال
تسعها يف البيان عنها كلمات موجزة ،غري أن أهم ما ميكن تدوينه يف هذه اخلامتة ،ما يلي:
أوالً :ذهب األكثرون إىل ربط القاعدة بالعموم اللفظي ،وأنها تعين أن ميزان
العموم أي ما يعلم به كون اللفظ عاماً جواز االستثناء بإال أو إحدى أخواتها ،ومنهم
من جعلها عامة ألنوا العموم األخرى.
ثانياً :تعددت ألفاظ القاعدة عند العلماء ،إال أن من أشهر هذه األلفاظ اللفظ
الذي كان عنواناً للبحث.
ثالثاً :اختلف املوقف من صحة القاعدة ،واألكثرون على صحتها ،وهو
األرجح ،وقد تضيق دائرة اخلالف إذا قيّدت القاعدة بالضابط اآلتي.
رابعاً :ضبطت القاعدة عند مجع من احملققني بأن يكون االستثناء من غري
حمصور ،وهو أوىل الضوابط بالقبول ،وضبطها بعضهم بأن تكون يف االستثناء
احلقيقي ،وهو املتصل ،وأشري إىل وجود اخلالف يف هذا الضابط ،ونصَّ مجع من
أهل اللغة على أن االستثناء املنقطع يفيد العموم.
خامساً :هذه القاعدة هلا أثر ظاهر يف مسائل األصول ،وخباصة يف باب العموم
وصيغه ،كما أن هلا حضورًا يف االستدالل الفقهي عند العلماء.
هذا وإني أوصي الباحثني باالعتناء بالقواعد األصولية والفقهية اليت تذكر يف ثنايا
كالم العلماء دون أن يكون هلا طرق مستقل ،فكثري من هذه القواعد مع شهرتها إال أنها
حتتاج إىل مجع كالم العلماء حوهلا واستنباط ما ميكن أن يكون ضابطاً إلطالقها ،وهذا
كما ال خيفى له أثر يف إعماهلا والتطبيق عليها .واهلل أعلم ،وصلى اهلل على نبينا حممد.
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قائمة املصادر واملراجع
[ ]1

اآليات البينات على شرح مجع اجلوامع :العبادي ألمحد بن قاسم (994هـ)،
دون معلومات نشر.

[ ]2

اإلبهاج يف شرح املنهاج :لعلي السبكي ،وابنه عبدالوهاب ( 771هـ)،
حتقيق :د.أمحد الزمزمي ،ود.نور الدين صغريي ،دار البحوث والدراسات
اإلسالمية وإحياء الرتاث بدبي ،األوىل 1424هـ.

[ ]3

إجابة السائل شرح بغية اآلمل :حملمد الصنعاني (1182هـ) ،حتقيق :القاضي
حسني السياعي ود.حسن األهدل ،مؤسسة الرسالة ،الثانية 1408ه.

[ ]4

إحكام الفصول يف أحكام األصول :لسليمان بن خلف الباجي (474هـ)،
حققه :عبداجمليد تركي ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،الثانية 1415هـ.

[ ]5

اإلحكام يف أصول األحكام :لعلي اآلمدي (631هـ) ،تعليق  :عبدالرزاق
عفيفي ،دار الصميعي ،الرياض ،األوىل 1424هـ.

[ ]6

اإلحكام يف أصول األحكام :لعلي ابن حزم (456هـ) ،قدم له :د.إحسان
عباس ،دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت.

[ ]7

ارتشاف الضرب من لسان العرب :ألبي حيان األندلسي (745هـ) ،حتقيق:
د.رجب عثمان ،مراجعة :د.رمضان عبدالتواب ،مكتبة اخلاجني ،مصر،
األوىل 1418ه.

[ ]8

إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول :حملمد الشوكاني (1250هـ)،
حتقيق :سامي األثري ،دار الفضيلة ،األوىل 1421هـ.

[ ]9

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل :حملمد ناصر الدين األلباني
(1420هـ) ،املكتب اإلسالمي ،بريوت ،الثانية 1405هـ.
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[ ]10االستثناء عند األصوليني :للدكتور أكرم أوزيقان ،دار املعراج الدولية للنشر،
الرياض ،األوىل 1416ه.
[ ]11االستثناء يف الرتاث النحوي والبالغي للدكتور كاظم إبراهيم ،عامل الكتب،
بريوت ،األوىل 1418ه.
[ ]12االستغناء يف االستثناء :ألمحد القرايف (684هـ) ،حتقيق :حممد عبدالقادر
عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،األوىل 1406ه.
[ ]13اإلشراف على نكت مسائل اخلالف :للقاضي عبدالوهاب البغدادي
(422هـ) ،حتقيق :مشهور حسن ،دار ابن القيم ،الرياض ،دار ابن عفان،
مصر ،األوىل 1429ه.
[ ]14األصل اجلامع إليضاح الدرر املنظومة يف سلك مجع اجلوامع :حلسن بن عمر
السيناوي ،مطبعة النهضة ،تونس.
[ ]15أصول البزدوي (كنز الوصول إىل معرفة األصول)  :لعلي البزدوي (482هـ)،
مع كشف األسرار للبخاري.
[ ]16أصول السرخسي :حملمد السرخسي (482هـ) ،حققه :أبو الوفاء األفغاني،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،األوىل 1414هـ.
[ ]17أصول الفقه :حملمد ابن مفلح (763هـ) ،حققه :د.فهد السدحان ،نشر
وتوزيع مكتبة العبيكان ،الرياض ،األوىل 1420هـ.
[ ]18أصول الفقه اإلسالمي للدكتور وهبة الزحيلي ،دار الفكر ،دمشق ،األوىل
1406ه.
[ ]19األصول يف النحو :حملمد ابن السراج (316هـ) ،حتقيق :د.عبداحلسني الفتلي،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الثالثة 1417ه.
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[ ]20اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم ،ألمحد ابن تيمية
(728هـ) ،حتقيق :د .ناصر العقل ،مكتبة الرشد.
[ ]21اإليضاح يف شرح املفصل :ألبي عمرو ابن احلاجب (646هـ) ،حتقيق:
د.موسى العليلي ،وزارة األوقاف والشئون الدينية بالعراق.
[ ]22البحر احمليط يف أصول الفقه :حملمد الزركشي ،قام بتحريره :د/عبدالستار أبو
غدة ،الطبعة ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت ،األوىل 1410ه.
[ ]23البدر الالمع يف نظم مجع اجلوامع لعلي األمشوني ،مطبعة السعادة ،مصر،
األوىل 1332ه.
[ ]24البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلثار الواقعة يف الشرح الكبري :لعمر ابن
امللقن ،حتقيق :أمحد بن سلمان بن أيوب ،دار اهلجرة للنشر والتوزيع،
الثقبة ،األوىل 1425هـ.
[ ]25بذل النظر يف األصول :حملمد األمسندي ،حققه :د/حممد زكي عبدالرب،
مكتبة دار الرتاث ،مصر ،األوىل 1412هـ.
[ ]26بلغة السالك ألقرب املسالك على الشرح الصغري للدردير :ألمحد الصاوي
(1241هـ) ،ضبطه :حممد عبدالسالم شاهني ،األوىل 1415هـ ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،األوىل 1415هـ.
[ ]27البيان يف شرح اللمع البن جين :لعمر الكويف الزيدي ،حتقيق :د.عالء الدين
محوية ،دار عمار ،عمان ،األوىل 1423هـ.
[ ]28بيان املختصر :حملمود األصفهاني ،حتقيق :د/حممد مظهر بقا ،دار املدني،
جدة ،من منشورات جامعة أم القرى ،معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث
اإلسالمي ،األوىل 1406هـ.
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[ ]29تاج العروس من جواهر القاموس :حملمد الزبيدي (1205هـ) ،حتقيق
جمموعة ،طبع يف أعوام مبطابع دولة الكويت.
[ ]30التبصرة يف أصول الفقه :ألبي إسحاق الشريازي ،حتقيق :د.حممد هيتو ،،دار
الفكر ،دمشق ،طبع عام 1403هـ.
[ ]31التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه :لعلي املرداوي (885هـ) ،حتقيق:
د.عبدالرمحن اجلربين ،و د.أمحد السراح ،مكتبة الرشد للنشر والتوزيع،
الرياض ،األوىل 1421هـ.
[ ]32التحرير يف أصول الفقه اجلامع بني اصطالحي احلنفية والشافعية :حملمد بن
اهلمام (861هـ) ،مع التقرير والتحرير.
[ ]33التحرير والتنوير :حملمد الطاهر بن عاشور ،الدار التونسية للنشر ،طبع عام
1984هـ.
[ ]34التحقيق والبيان يف شرح الربهان يف أصول الفقه :لعلي األبياري ،حتقيق:
د.علي اجلزائري ،دار الضياء ،الكويت ،األوىل 1432ه.
[ ]35تشنيف املسامع جبمع اجلوامع :حملمد الزركشي (794هـ) ،حتقيق :احلسيين بن
عمر ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،األوىل 1424ه.
[ ]36تفسري القرآن احلكيم (تفسري املنار)  :حملمد رشيد رضا (1354هـ) ،دار املنار،
القاهرة ،الثانية 1366هـ.
[ ]37تفسري القرآن العظيم ،سورة املائدة :حملمد ابن عثيمني (1421هـ) ،دار ابن
اجلوزي ،األوىل 1432ه.
[ ]38التقريب واإلرشاد (الصغري)  :حملمد بن الطيب الباقالني (402هـ) ،حتقيق:
د.عبداحلميد أبو زنيد ،مؤسسة الرسالة ناشرون ،الثانية 1418ه.
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[ ]39التقرير والتحبري على التحرير :حملمد ابن أمري احلاج (879هـ) ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،الثانية 1403هـ.
[ ]40تقويم األدلة يف أصول الفقه :لعبيد اهلل الدبوسي (430هـ) ،حققه :خليل
امليس ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،األوىل 1421هـ.
[ ]41تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري :ألمحد ابن حجر (852هـ)،
اعتنى به :حسن بن عباس بن قطب ،مؤسسة قرطبة ،األوىل .1416
[ ]42تلقيح الفهوم يف تنقيح صيغ العموم :خلليل العالئي (761هـ) ،حتقيق :علي
معوض وعادل عبداملوجود ،شركة دار األرقم بن أبي األرقم ،بريوت،
األوىل 1418ه.
[ ]43التمهيد يف أصول الفقه :حملفوظ الكلوذاني (510هـ) ،حتقيق :د/أمحد بن
علي بن إبراهيم ،طبع مكتبة اخلاجني ،من منشورات جامعة أم القرى مركز
البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي ،األوىل 1406هـ.
[ ]44التمهيد يف ختريج الفرو على األصول :لعبدالرحيم بن احلسن األسنوي
(685هـ) ،حتقيق د .حممد حسن هيتو ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الثانية
1404هـ.
[ ]45تنقيج حمصول ابن اخلطيب يف اصول الفقه :ملظفر بن ابي اخلري التربيزي
(621هـ) ،حتقيق :محزة زهري حافظ ،رسالة دكتوراه ،جامعة أم القرى.
[ ]46تهذيب السنن :حملمد بن أبي بكر بن القيم (751هـ) ،ضبط وحتقيق:
عبدالرمحن حممد عثمان ،ط :املكتبة السلفية ،املدينة ،الثانية 1388هـ.
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[ ]47تهذيب الفروق والقواعد السنية يف األسرار الفقهية :حملمد املكي املالكي
(1367هـ) ،صححه :خليل املنصور ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،األوىل
1418هـ.
[ ]48تهذيب اللغة :حملمد األزهري (370هـ) ،حتقيق :حممد خفاجي مع آخرين،
مطابع سجل العرب ،القاهرة ،الدار املصرية للتأليف والرتمجة.
[ ]49توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك :للحسن املرادي (749هـ)،
حتقيق :د.عبدالرمحن علي سليمان ،دار الفكر العربي ،األوىل 1422هـ.
[ ]50تيسري التحرير شرح على كتاب التحرير :حملمد أمني املعروف بأمري بادشاه
(حنو972 :هـ) ،بإشراف جلنة التصحيح مبطبعة مصطفى البابي احلليب
وأوالده ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
[ ]51تيسري الوصول إىل منهاج األصول من املنقول واملعقول :حملمد ابن إمام
الكاملية (874هـ)  :حتقيق :د.عبدالفتاح الدمخيسي ،الفاروق احلديثة
للطباعة والنشر ،األوىل 1423هـ.
[ ]52الثمار اليوانع على مجع اجلوامع :خلالد األزهري (905هـ) ،حتقيق :حممد بن
العربي اليعقوبي ،منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باململكة
املغربية ،األوىل 1427ه.
[ ]53جامع البيان عن تأويل آي القرآن :حملمد بن جرير الطربي (310هـ) ،حتقيق
د.عبداهلل الرتكي مع مركز البحوث والدراسات العربية واإلسالمية بدار
هجر ،،دار هجر ،األوىل 1422هـ.
[ ]54اجلامع الصحيح (سنن الرتمذي)  :حملمد الرتمذي (279هـ) ،حتقيق :أمحد
شاكر مع آخرين ،مكتبة مصطفى البابي وأوالده ،مصر ،الثانية1398.هـ.
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[ ]55جزء القراءة خلف اإلمام :حملمد بن إمساعيل البخاري (256هـ) ،حتقيق:
فضل الرمحن الثوري وحممد الفوحباني ،املكتبة السلفية ،باكستان ،األوىل
1400هـ.
[ ]56اجلليس الصاحل النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع :حملمد بن علي
األثيوبي ،مكتبة ابن تيمية ،األوىل 1419هـ.
[ ]57مجع اجلوامع :لعبدالوهاب السبكي ( 771هـ) ،حتقيق :عبداملنعم خليل ،دار
الكتب العلمية ،الثانية 1424هـ.
[ ]58اجلنى الداني يف حروف املعاني :للحسن املرادي (749هـ) ،حتقيق :د.فخر
الدين قباوة ،وحممد نديم ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،األوىل 1413هـ.
[ ]59جوهر األصول وتذكرة الفحول :ألمحد الرصاص (656هـ) ،حتقيق :أمحد
املاخذي ،دار إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،األوىل 1430هـ.
[ ]60حاشية ابن األمري على مغين اللبيب :حملمد األمري األزهري ،مطبعة دار إحياء
الكتب العربية ،القاهرة.
[ ]61حاشية ابن عابدين (رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصار)  :حملمد
أمني بن عابدين (1252هـ) ،حتقيق :عادل عبداملوجود وعلي معوض ،دار
عامل الكتب بالرياض ،طبع عام 1423هـ.
[ ]62حاشية البناني على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع :لعبدالرمحن
البناني املالكي (1198هـ) ،دار الفكر ،بريوت.
[ ]63حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل :حملمد اخلضري (1287هـ) ،دار الفكر.

اددأ ائستر ا معيار العموم أتصيالا ايربيق ا

473

[ ]64حاشية الدسوقي على منت مغين اللبيب :حملمد عرفة الدسوقي (1230هـ)،
صححه :إبراهيم عبدالغفار الدسوقي ،دار الطباعة العامرة ،القاهرة ،طبع
عام 1301هـ.
[ ]65حاشية الرهاوي على شرح املنار البن ملك :ليحيى الرهاوي املصري (بعد:
942هـ) ،مع شرح ابن ملك.
[ ]66حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع :لعبدالرمحن بن حممد بن قاسم
(1392هـ) ،دون ناشر ،األوىل  1397هـ.
[ ]67حاشية الشمين على مغين اللبيب :ألمحد الشمين (872هـ) ،املطبعة البهية
مبصر.
[ ]68حاشية الصبان على شرح االمشونى على ألفية بن مالك :حملمد بن علي
الصبان (1206هـ) ،حتقيق :طه عبدالرؤوف سعد ،املكتبة الوقفية مبصر.
[ ]69حاشية العطار على شرح احمللي :حلسن العطار (1250هـ) ـ ،املكتبة التجارية
الكربى ،مصر.
[ ]70حواشي هداية العقول إىل غاية السؤل يف علم األصول :جملموعة من العلماء،
املكتبة اإلسالمية ،األوىل1401 ،هـ.
[ ]71الدرر اللوامع يف حترير مجع اجلوامع :حملمد ابن أبي شريف (906هـ) ،جزء
منه بتحقيق :حسن بن حممد املرزوقي ،رسالة ماجستري جبامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية ،عام 1409ه.
[ ]72الذخرية :ألمحد بن إدريس القرايف (684هـ) ،حتقيق :جمموعة ،دار الغرب
اإلسالمي ،بريوت ،األوىل 1994م.
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[ ]73رفع النقاب عن تنقيح الشهاب :حلسني الشوشاوي (899هـ) ،حتقيق :د.
أمحد السراح ،و/د عبدالرمحن اجلربين ،مكتبة الرشد ،األوىل 1425ه.
[ ]74روح املعاني يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاني :حملمود األلوسي
(1270هـ) ،تصحيح :إدارة الطباعة املنريية ،دار إحياء الرتاث العربي،
بريوت.
[ ]75روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه :لعبداهلل بن قدامة (620هـ)،
راجعه وضبط نصه وعلق عليه :د.حممود حامد عثمان ،دار الزاحم.
[ ]76السراج الوهاج يف شرح املنهاج :ألمحد بن حسن اجلاربردي (746هـ)،
حققه :د/أكرم أوزيقان ،دار املعراج الدولية للنشر ،الرياض ،الثانية
1418هـ.
[ ]77سلم املطالع لدرك الكوكب الساطع :حملمد احلسن اليعقوبي ،حققه :أبوحممد
بن حممد احلسن ،مل يشر للطابع ،األوىل 1418ه.
[ ]78سلم الوصول لشرح نهاية السول :حملمد جنيب املطيعي (1354هـ) ،عامل
الكتب.
[ ]79السنن :لسليمان أبي داود السجستاني (275هـ) ،حتقيق :عزت الدعاس،
وعادل السيد ،دار ابن حزم ،بريوت ،األوىل 1418هـ.
[ ]80السنن :حملمد ابن ماجه (273هـ) ،علق عليه :حممد فؤاد عبدالباقي ،دار
إحياء الكتب العربية.
[ ]81السنن الكربى :ألمحد البيهقي (458هـ) ،جملس دائرة املعارف النظامية
الكائنة يف اهلند ببلدة حيدر آباد ،األوىل  1344هـ.

اددأ ائستر ا معيار العموم أتصيالا ايربيق ا

475

[ ]82شرح التسهيل :حملمد بن عبداهلل بن مالك (672هـ) ،حتقيق :د.عبدالرمحن
السيد وحممد بدوي املختون ،دار هجر للطباعة ولنشر والتوزيع واإلعالن،
الطبعة األوىل 1410هـ.
[ ]83شرح التسهيل املسمى متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد :حملمد بن يوسف
املعروف بناظر اجليش (778هـ) ،حتقيق :د.علي فاخر وآخرين ،دار السالم،
مصر ،األوىل 1428هـ.
[ ]84شرح التلويح على التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقه :ملسعود التفتازاني
(791هـ) ،حتقيق :زكريا عمريات ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،األوىل
1416هـ.
[ ]85شرح مجل الزجاجي :لعلي ابن عصفور (669هـ) ،قدم له :فواز الشعار،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،األوىل 1419هـ.
[ ]86شرح الدماميين يف شرحه على مغين اللبيب :حملمد الدماميين (827هـ)،
صححه :أمحد عزو عناية ،مؤسسة التاريخ العربي ،بريوت ،األوىل
1428هـ.
[ ]87شرح الرضي لكافية ابن احلاجب :حملمد اإلسرتاباذي الرضي (686هـ)،
حتقيق :د .حسن احلفظي ود .حييى بشري ،من منشورات جامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية ،طبع القسم األول عام 1412هـ ،والثاني عام 1417هـ.
[ ]88شرح الزركشي على منت اخلرقي :حملمد الزركشي احلنبلي (772هـ) ،حتقيق
عبدامللك بن دهيش ،توزيع مكتبة األسدي ،مكة ،الثالثة 1430هـ.
[ ]89شرح العمدة يف بيان مناسك احلج والعمرة :ألمحد ابن تيمية (728هـ)،
حتقيق :د.صاحل احلسن ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،األوىل 1413هـ.
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[ ]90شرح الغزنوي لكتاب املغين يف أصول الفقه :لعمر الغزنوي (793هـ)،
حتقيق :ساتريا أفندي زين ،رسالة دكتوراه ،جامعة أم القرى.
[ ]91شرح الكوكب الساطع نظم مجع اجلوامع لعبدالرمحن السيوطي (911هـ) :
حتقيق :د.حممد احلفناوي ،مكتبة اإلميان للطبع والنشر والتوزيع ،مصر ،طبع
عام 1420هـ.
[ ]92شرح الكوكب املنري :حملمد ابن النجار الفتوحي (972هـ) ،حتقيق :د.حممد
الزحيلي ،و :د.نزيه محادـ ،مكتبة العبيكان ،طبع عام 1413هـ.
[ ]93شرح اللمع :ألبي إسحاق الشريازي (476هـ) ،حتقيق :عبداجمليد تركي ،دار
الغرب اإلسالمي ،بريوت ،األوىل 1408هـ.
[ ]94شرح احمللي على مجع اجلوامع :حملمد احمللي ( 864هـ) ،مع حاشية العطار.
[ ]95شرح خمتصر خليل :حملمد اخلرشي (1101هـ) ،املطبعة اخلريية ،مصر ،األوىل
.1307
[ ]96شرح خمتصر الروضة :لسليمان الطويف (716هـ) ،حتقيق :د/عبداهلل الرتكي،
مؤسسة الرسالة ،بريوت ،األوىل 1407هـ.
[ ]97شرح املختصر يف أصول الفقه :لتقي الدين أبي بكر ابن زيد اجلراعي
(883هـ) ،من بداية اخلرب اىل نهاية اخلاص بتحقيق :عبدالرمحن احلطاب،
رسالة جامعية جبامعة أم القرى.
[ ]98شرح خمتصر املنتهى األصولي :لعبدالرمحن العضد اإلجيي (756هـ) ،حتقيق:
حممد حسنـ ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1424هـ.
[ ]99شرح املفصل للزخمشري :ليعيش بن علي بن يعيش املوصلي (643هـ) ،قدم
له :د.إميل بديع يعقوب ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،األوىل 1422هـ.
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[ ]100الشرح املمتع على زاد املستقنع :حملمد بن صاحل العثيمني (1421هـ) ،دار ابن
اجلوزي ،الطبعة األوىل 1426هـ.
[ ]101شرح املنار :لعبداللطيف بن عبدالعزيز بن امللك (885هـ) ،مطبعة عثمانية (در
سعادت).
[ ]102شرح املنهاج للبيضاوي يف علم األصول :حملمود بن عبدالرمحن األصفهاني
(749هـ) ،حققه وعلق عليه :د.عبدالكريم النملة ،ط :األوىل 1420ه،
مكتبة الرشد ،طبع عام 1315هـ.
[ ]103شرح منتهى اإلرادات املسمى دقائق أولي النهى لشرح املنتهى :ملنصور البهوتي
(1051هـ) ،حتقيق :د .عبداهلل الرتكيـ ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،األوىل
1421هـ.
[ ]104الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)  :إلمساعيل بن محاد اجلوهري
(393هـ) ،حتقيق :أمحد عطار ،دار العلم للماليني ،بريوت ،الثالثة
1404هـ.
[ ]105صحيح البخاري (اجلامع الصحيح)  :حملمد بن إمساعيل البخاري (256هـ)،
عين به :حممد زهري الناصر ،دار طوق النجاة.
[ ]106صحيح مسلم (اجلامع الصحيح)  :ملسلم بن احلجاج القشريي (261هـ)،
بعناية :نظر الفريابي ،دار طيبة ،الرياض ،األوىل 1427هـ.
[ ]107طرح التثريب يف شرح التقريب :لعبدالرحيم بن احلسني العراقي (806هـ)،
وابنه أبي زرعة أمحد ،أم القرى ،القاهرة.
[ ]108العدة يف أصول الفقه :ألبي يعلى حممد البغدادي (380هـ) ،حققه :د.أمحد
بن علي سري املباركي ،ومل يشر للناشر ،الثانية 1410هـ.
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[ ]109العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم :ألمحد بن إدريس القرايف (684هـ)،
حتقيق :د.أمحد اخلتم عبداهلل ،املكتبة املكية ،دار الكتيب ،األوىل 1420ه.
[ ]110غاية الوصول شرح لب األصول :لزكريا األنصاري الشافعي (926هـ)،
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي احلليب وأوالده ،مصر ،طبع عام
1360هـ.
[ ]111الغيث اهلامع شرح مجع اجلوامع :ألبي زرعة أمحد العراقي (826هـ)،
حتقيق حممد تامر حجازي ،دار الكتب العلمية ،األوىل 1425هـ.
[ ]112فتاوى الرملي :حملمد بن أمحد الرملي (957هـ) ،مع الفتاوى الكربى الفقهية
البن حجر اهليتمي.
[ ]113الفتاوى الفقهية الكربى :ألمحد بن حجر اهليتمي (963هـ) ،ملتزم الطبع
عبداحلميد أمحد حنفي مبصر.
[ ]114فتح الغفار بشرح املنار املعروف مبشكاة األنوار يف أصول املنار :إلبراهيم ابن
جنيم (970هـ) ،شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي احلليب وأوالده مبصر،
األوىل عام 1355هـ.
[ ]115فصول البدائع يف أصول الشرائع :حملمد بن محزة الفناري (834هـ) ،حتقيق
حممد حسن ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،األوىل 1427هـ.
[ ]116الفصول يف األصول :ألمحد الرازي اجلصاص (370هـ) ،حققه :د.عجيل
النشمي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت ،الثالثة 1428هـ.
[ ]117الفوائد السنية يف شرح األلفية :حملمد الربماوي (831هـ) ،حتقيق :عبداهلل
رمضان موسى ،األوىل ،مكتبة دار النصيحة ،مكتبة التوعية اإلسالمية ،مصر.
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[ ]118فواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت يف أصول الفقه :لعبدالعلي األنصاري
اللكنوي (1225هـ) ،بريوت ،مصورة عن طبعة املطبعة األمريية ببوالق عام
1325هـ.
[ ]119فيض القدير شرح اجلامع الصغري :حملمد عبدالرؤوف املناوي (1031هـ) ،دار
املعرفة ،بريوت ،الثانية 1391هـ.
[ ]120قواطع األدلة يف األصول :ملنصور السمعاني (489هـ) ،حتقيق :حممد حسن
الشافعي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،األوىل 1418هـ.
[ ]121القواعد والفوائد األصولية وما يتعلق بها من األحكام الفرعية :لعلي بن
اللحام البعلي (803هـ) ،حتقيق :حممد حامد الفقي ،مطبعة السنة احملمدية،
مصر ،طبع عام 1375ه.
[ ]122كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي :لعبدالعزيز البخاري احلنفي
(730هـ) ،وضع حواشيه :عبداهلل حممودـ ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
األوىل 1418ه.
[ ]123الكليات (معجم يف املصطلحات الفروق اللغوية)  :ألبي البقاء الكفوي
(1094هـ) ،حققه :د.عدنان درويش ،وحممد املصري ،مؤسسة الرسالة،
بريوت ،الثانية 1419هـ.
[ ]124الكوكب الساطع نظم مجع اجلوامع لعبدالرمحن السيوطي (911هـ)  :مع
شرح الكوكب الساطع.
[ ]125لب األصول :لزكريا األنصاري الشافعي (926هـ)  :مع شرحه غاية الوصول.
[ ]126اللباب يف علل البناء واإلعراب :لعبداهلل العكربي (616هـ) ،حتقيق :غازي
خمتار طليمات ،دار الفكر ،األوىل 1416ه.
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[ ]127لسان العرب :حملمد بن مكرم بن منظور (711هـ) ،توىل حتقيقه مجاعة من
العلماء ،دون تاريخ ،دار املعارف ،القاهرة.
[ ]128مباحث التخصيص عند األصوليني :لعمر عبدالعزيز الشليخاني ،دار أسامة
بعمان ،األوىل 2000م.
[ ]129منت التنقيح يف أصول الفقه :لعبيد اهلل احملبوبي (747هـ) ،مع شرح التلويح.
[ ]130جممع حبار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار :حملمد طاهر بن علي
الصديقي اهلندي الفَتَّنِي (986هـ) ،مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية،
الثالثة 1387 ،هـ.
[ ]131جممو فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية :مجع عبدالرمحن بن قاسم (1392هـ)
وابنه حممد ،دار عامل الكتب ،اململكة ،طبع عام 1412هـ.
[ ]132احملرر يف احلديث ،حملمد ابن عبداهلادي (744هـ) ،حتقيق :عادل اهلدبا و
حممد علوش ،ـ دار العطاء ،الرياض ،األوىل  1422هـ.
[ ]133احملصول يف علم أصول الفقه :حملمد الرازي (606هـ) ،حتقيق :طه جابر
العلواني ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الثانية 1412هـ.
[ ]134املختصر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل :لعلي ابن اللحام
(803هـ) ،حققه :د.حممد مظهر بقا ،مركز أحياء الرتاث اإلسالمي جبامعة أم
القرى ،الثانية 1422هـ.
[ ]135خمتصر منتهى السؤل واألمل يف علمي األصول واجلدل :لعثمان ابن احلاجب
(646هـ) ،حتقيق :د.نزيه محادو ،دار ابن حزم ،بريوت ،األوىل 1417هـ.
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[ ]136مدارج السالكني بني منازل إياك نعبدوإياك نستعني :حملمد بن قيم اجلوزية
(751هـ) ،حتقيق :حممد املعتصم باهلل ،دار الكتاب العربي ،بريوت ،السابعة
1423هـ.
[ ]137املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل :لعبدالقادر ابن بدران (1346هـ)،
صححه :د.عبداهلل بن عبداحملسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الثالثة
1405هـ.
[ ]138مرصاد األفهام إىل مبادئ األحكام :لعبيد اهلل بن عمر البيضاوي (685هـ)،
حتقيق :حسن بن عبدالرمحن احلسني ،رسالة ماجستري جبامعة اإلمام حممد بن
سعود اإلسالمية ،عام 1430ـ1431هـ.
[ ]139مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح :لعلي القاري (1014هـ) ،حتقيق :مجال
عيتاني ،دار الكتب العلمية ،األوىل 1422هـ.
[ ]140مسائل اخلالف يف أصول الفقه :للحسني الصيمري (436هـ) ،حتقيق:
عبدالواحد جهداني ،رسالة دكتوراة جبامعة إكس بروفانس ،مارسيليا،
فرنسا ،ديسمرب 1991م.
[ ]141املساعد على تسهيل الفوائد :لبهاء الدين ابن عقيل (769هـ) ،حتقيق :د.حممد
كامل بركات ،معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي جبامعة أم
القرى ،األوىل 1400هـ.
[ ]142املستصفى من علم األصول :حملمد الغزالي (505هـ) ،املطبعة األمريية
ببوالق ،مصر ،طبع عام 1325هـ.
[ ]143مسلم الثبوت يف أصول الفقه :حملب الدين ابن عبدالشكور ( 1119هـ) ،مع
شرحه فواتح الرمحوت.
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[ ]144املسند :ألمحد ابن حنبل (241هـ) ،حتقيق جمموعة بإشراف :شعيب
األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة.
[ ]145املسودة يف أصول الفقه :آلل تيمية ،أمحد وعبداحلليم وعبدالسالم ،مجع
أمحد احلراني ،حققه :د.أمحد الذرويـ ،دار الفضيلة للنشر والتوزيع،
الرياض ،األوىل 1422هـ.
[ ]146املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي :ألمحد الفيومي (770هـ) ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،األوىل 1414هـ.
[ ]147مطالب أولي النهى يف شرح غاية املنتهى :ملصطفى الرحيباني (1243هـ)،
طبع على نفقة صاحب السمو علي بن عبداهلل آل ثاني ،املكتب اإلسالمي،
بدمشق ،األوىل 1381هـ.
[ ]148املعتمد يف أصول الفقه :ألبي احلسني البصري (436هـ) ،حتقيق حممد محيد
اهلل مع آخرين ،طبع املعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية ،دمشق ،طبع
عام 1384هـ.
[ ]149معجم لغة الفقهاء عربي ،انكليزي :حملمد رواس قلعه جي ،و :د/حامد
صادق قنيب ،دار النفائس ،الثانية 1408هـ.
[ ]150املعجم الوسيط :إلبراهيم أنيس مع آخرين ،مكتبة الشروق الدولية ،الرابعة
1425هـ.
[ ]151معراج املنهاج شرح منهاج الوصول إىل علم األصول :حملمد اجلزري
(711هـ) ،حققه :د/شعبان حممد إمساعيلـ ،مطبعة احلسني اإلسالمية،
القاهرة ،األوىل 1413هـ.
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[ ]152معرفة احلجج الشرعية :ألبي اليسر حممد البزدوي (493هـ) ،حتقيق:
د.عبدالقادر اخلطيب ،مؤسسة الرسالة ناشرون ،األوىل 1420هـ.
[ ]153املغين يف أصول الفقه :لعمر اخلبازي (691هـ) ،حتقيق :د.حممد مظهر بقا،
من منشورات مركز إحياء الرتاث اإلسالمي جبامعة أم القرى ،الثانية 1422هـ.
[ ]154مغين اللبيب عن كتب األعاريب :لعبداهلل بن هشام األنصاري (761هـ)،
حتقيق :حممد حميي الدين عبداحلميد ،املكتبة العصرية ،طبع عام1411هـ.
[ ]155مفردات ألفاظ القرآن :للحسني الراغب األصفهاني (القرن  ،)5حتقيق:
صفوت عدنان داوودي ،دار القلم ،دمشق ،الدار الشامية ،بريوت ،الثانية
1418هـ.
[ ]156مقاييس اللغة :ألمحد بن فارس (395هـ) ،حتقيق :عبدالسالم حممد هارون،
دار الفكر ،طبع عام 1399هـ.
[ ]157املقرب :لعلي بن مؤمن بن عصفور (669هـ) ،حتقيق :أمحد اجلواري
وعبداهلل اجلبوري ،مل يشر للناشر ،األوىل 1392هـ.
[ ]158املنار يف أصول الفقه :لعبداهلل بن أمحد النسفي (710هـ) ،مع فتح الغفار.
[ ]159املنتخب يف أصول املذهب :حلسام الدين األخسيكثي (644هـ) ،مع التبيني
لقوام الدين اإلتقاني ،حتقيق :د.صابر نصروزارة األوقاف والشئون الدينية
بالكويت ،األوىل 1420هـ.
[ ]160املنتقى شرح موطأ مالك :لسليمان الباجي (474هـ) ،حتقيق :حممد
عبدالقادر ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،األوىل 1420هـ.
[ ]161منهاج العقول شرح منهاج الوصول :حملمد بن احلسن البدخشي (922هـ)،
مطبعة حممد علي صبيح وأوالده ،مصر.
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[ ]162منهاج الوصول إىل علم األصول :لعبداهلل بن عمر البيضاوي (685هـ)،
اعتنى به وعليق عليه :مصطفى شيخ مصطفى ،األوىل ،مؤسسة الرسالة
ناشرون.
[ ]163النجم الوهاج يف نظم املنهاج :لعبدالرحيم العراقي (806هـ) ،حتقيق :عبداهلل
رمضان موسى ،مكتبة التوعية اإلسالمية ،مصر ،األوىل 1334هـ.
[ ]164نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور :إلبراهيم البقاعي (885هـ) ،دار
الكتاب اإلسالمي ،طبع عام 1404هـ.
[ ]165نفائس األصول يف شرح احملصول :ألمحد القرايف (684هـ) ،حتقيق :عادل
عبداملوجود ،وعلي معوض ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،مكة ،الرياض،
األوىل 1416هـ.
[ ]166نهاية السول شرح منهاج الوصول :لعبدالرحيم بن احلسن األسنوي
(685هـ) ،عامل الكتب.
[ ]167نهاية احملتاج إىل شرح املنهاج :حملمد بن أمحد الرملي (957هـ) ،دار الكتب
العلمية ،طبعة مصورة عام 1414هـ.
[ ]168نهاية الوصول يف دراية األصول :حملمد اهلندي (715هـ) ،حتقيق :د/صاحل
اليوسف ،ود/سعد السوحيـ ،املكتبة التجارية ،مكة ،الطبعة األوىل 1416هـ.
[ ]169هداية الوصول يف علم األصول :ألمحد العبادي (1300هـ) ،اعتنى به عقيل
املقطري ،مؤسسة الريان ،بريوت ،األوىل 1413هـ.
[ ]170همع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع :جلالل الدين السيوطي (911هـ)،
حتقيق :د .عبدالعال سامل مكرم ،وشاركه يف اجلزء األول عبدالسالم هارون،
مؤسسة الرسالة ودار البحوث العلمية بالكويت ،طبع عام 1413هـ.
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[ ]171الواضح يف أصول الفقه :لعلي بن عقيل (513هـ) ،حتقيق :د/عبداهلل
الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،األوىل 1420هـ.
[ ]172الوصول إىل األصول :ألمحد ابن برهان (518هـ) ،حتقيق :د /عبداحلميد
علي أبو زنيد ،مكتبة املعارف ،الرياض ،األوىل 1403هـ.
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Exclusion Principle is the standard of commons rooting and applying
Dr. Waled fahd al wadaan
Participant professor of the fundamentals of jurisprudence Department, Faculty of Sharia.
Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University
Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia

Abstract. The research is caring of a famous fundamental principle which scientists use in their speech,
and it is one of common principles in research between fundamentalists and grammarians. The research
aims to edit and document the meaning of the principle and statement of its words and attitude of the
scholars of it and pointing to what could be adjust its usage then clarify its impact on the fundamental
issues and Jurisprudence, the method in statement that is the inductive and analytical method and the
research has proved the differences of scholars attitude from the principle but most of them support its
credibility, many of them link it with the common verbal, while others considered it as general for other
common types. The principle needs adjustment for exclusion without restriction. And the research
abstracted to the recommendation for research principles that stated among scholars speech without
having independent statement.
Editorial words : principle commons, standard, exclusion, commons formulas.

جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)11العدد ( ،)1ص ص ( 529-487حمرم 1439هـ/سبتمرب 2017م)

أتثري فقه الـواقع يف الفتـوى
د .جيهان الطاهر حممد عبداحلليم

أستاذ الفقه املاشاك ققمم الققاةة اسإسمامية قكلية الرتقية ،جامعة حائل
ملخص البحث .احلمد هلل كب العاملني والصماة والممام على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .وقعـد...
إن اختماط املفاهيم واملصطلحات ةيما يتعلـ ململمـائل الفقةيـة ةيـه خـرو علـى ةقـه الوابـه و ـواقطه .ةفقـه
الوابه له أثر يف األحكام الاشرعية ،و تنزيل املمـللة احلادثـة علـى احلكـم الاشـرعي يمـمي ةقـه الوابـه ائـاص ململمـائل
االجتةادية .وعلـي املفـف ةةـم الوابـه والفقـه ةيـه،و ةةـم الواجـ يف هـ ا الوابـه .ولـ يـدك ذلـال إال امابـاة الرجـا
واالجتماع مه أهل النحل واملقاالت املختلفة ومماءلتةم؛ وسإجياد حلو شرعية ملتغريات الوابه الباشـر علـى املفـف
أن يلتــزم قاشــرع ه؛ ل ـ ا جــاءت أبيــة البحــه عــرب قيــان ةقــه الوابــه وأبيتــه و أبمــامه ،و مراعــاة ةقــه الوابــه عنــد
الفتوى ،و أتثريه يف الفتوى ،وما حيتاجه الفقيه م علوم الوابه عند الفتوى.
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
وبعـد:
فإنه ملا كانت الشريعة اإلسالمية صاحلة لكل زمانَ ومكان ،ومن ثم فإنها قَدْ
تناولت مجيع األحكام.
وال شك أن اإلسالم يبدأ مع اإلنسان واجملتمع من حيث هو وينزل عليه من
األحكام ما يتناسب مع استطاعته وحالته ،وهذه األحكام تعترب غاية تكليفه ،واستبانة
هذه القضية على غاية من األهمية يف فقه واقع اجملتمعات.
وال شك أن اختالط املفاهيم واملصطلحات يف هذا الزمان فيما يتعلق باملسائل
الفقهية فيه خروج على فقه الواقع وضوابطه.
ففقه الواقع قد يكون له أثر يف األحكام الشرعية ،فليس كل ما يقع بني الناس،
أو حيدثونه يف حياتهم من العادات يسمى فقه الواقع مثل الرمي قبل الزوال يف أيام
التشريق ،و القول جبواز تأخري الصالة عن وقتها بدون عذر ،وليس كل ذلك مؤثراً يف
األحكام الشرعية أو تبنى عليه األحكام الشرعية بل لدينا امليزان الشرعي الذي نزن به
املسألة احلادثة ،وهذا هو فقه الواقع الذي يعين تنزيل املسألة احلادثة على احلكم
الشرعي.
كما أن لكل حالة ولكل استطاعة تكليفها وحكمها ،أو فقهها بشكل عام،
سواء تناول هذا الفقه النص أو حمل النص الذي هو املُكلّف ،فاالقتداء أو اختيار موقع
االقتداء والتأسي ال بد أن يتناسب مع حال املُكلف وواقعه واستطاعته وما يقابله من
مسرية السرية العملية

أتثري ةقه الـوابه يف الفتـوى

489

إن فقه الواقع خاص باملسائل االجتهادية اليت تتغري بتغري الزمان واملكان
واألحوال .ف لقد أصبح فقه الواقع خالصة جملموعة علوم إنسانية واجتماعية
وتارخيية.
أمهية البحث:
 - 1ال يتمكن املفيت أو احلاكم من الفتوى واحلكم باحلق إال بفهم الواقع
والفقه فيه،و فهم الواجب يف هذا الواقع.
 - 2إن الفقيه حيتاج أن يتعلق بطرف من معرفة كل شيء من أمـور الدنيا
واآلخرة ،ولن يدرك ذلك إال مبالقاة الرجال واالجتماع مع أهل النحل واملقاالت
املختلفة ومساءلتهم وكثرة املذاكرة هلم؛ لذا كان من مراحل معرفة الواقع إدراكه،
وفهم ما أدركه من الواقع فهما شرعياً.
 - 3من املعلوم أن لفقه الواقع مكانة بالغة األهمية يف املنظومة التشريعية ،إذ
بفقدانه أو التقصري يف العناية به ،تتسع اهلُوَّة بني مراد الشارع وسلوك وأحوال املكلفني
الفردية واجلماعية.
 - 4ال ميكن إجياد حلول شرعية ملتغريات الواقع البشري وإخضاعه هليمنة
الشريعة ،وسلطان الدين ما مل تتم معرفته على صورته احلقيقية.
 - 5مما ال ريب فيه أن على املفيت أن يلتزم بشرع اهلل دون مراعاة للحكام أو
شروط الغرب فيجب عليه أال يتأثر بأي تيارات تغريبية هلذا اجملتمع املسلم.
هدف البحث:
يهدف البحث إىل إبراز مفهوم فقه الواقع ومراعاته عند الفتوى وتأثريه .
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منهج البحث:

املنهج العرضي الوصفي التحليلي ،وبيان ذلك يف اآلتي:
 بيان املقصود بفقه الواقع ،وأهميته ،و أقسامه.
 حكم مراعاة فقه الواقع عند الفتوى.
 تأثري فقه الواقع يف الفتوى.
 ما حيتاجه الفقيه من علوم الواقع عند الفتوى.
مشكلة البحث :تتلخص مشكلة البحث يف األسئلة اآلتية:
 ما هو مفهوم فقه الواقع ؟
 ما حكم مراعاة فقه الواقع عند الفتوى ؟
 هل يوجد تأثري لفقه الواقع يف الفتوى ؟
وحمتوي البحث يتمثل يف مقدمة ومتهيد ،وثالثة مباحث ،وخامتة ،وأهم
التوصيات واملصادر.
التمهيد :بيان املقصود بفقه الواقع والفتوى ،وأهميته ،و أقسامه .وفيه ثالثة
مطالب:
املطلب األول :املقصود بفقه الواقع والفتوى.
املطلب الثاني :أهمية فقه الواقع.
املطلب الثالث :أقسام فقه الواقع.
املبحث األول :حكم مراعاة فقه الواقع عند الفتوى.
املبحث الثاني :تأثري فقه الواقع يف الفتوى.
املبحث الثالث :ما حيتاجه الفقيه من علوم الواقع عند الفتوى.
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التمهيد :يف بيان املقصود بفقه الواقع والفتوى وأمهيته و أقسامه
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :املقصود بفقه الواقع والفتوى
وحتته ثالثة فروع:
الفرع األول :معنى الفقـه لغة واصطالحاً:
أوالً :تعريفه يف اللغة :فيه ثالثة أقوال :أحدها :مطلق الفهم .والثاني :فهم
األشياء الدقيقة .والثالث :فهم غرض املتكلم من كالمه(.)1
قال تعالي:

"            

( "       هود ،)91 :أي :ال نفهم كثرياً مما تقول( ،)2و
من دعاء الرسول



البن عباس (68هـ)رضي اهلل عنه " :اللهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ،

التأْوِيلَ( ." )3أي :فهمه معناه(.)4
وَع َِّلمْهُ َّ
( )1خمتاك الصحاح ،لزي الدي أيب عبد ه حممد ق أيب قكر ق عبد القادك احلنفي الراز  .242/1ملب:
الفاء .مادة :ف ق هـ ،الصحاح ات اللغة وصحاح العرقية ،أليب نصر إمساعيل ق محاد اجلوهر الفاكايب
 .2243/6ملب :اهلاء .ةصل :الفاء .مادة :ةقه ،اسإهبا يف شرح املنةا  ،لتقي الدي أيب احلم علي ق
عبد الكايف ق علي ق متام ق حامد ق حييي المبكى وولده ات الدي أيب نصر عبد الوهاب .28/1
( )2جامه البيان يف أتويل القرآن .حملمد ق جرير ق يزيد ،أيب جعفر الطرب  ،457/15تفمري القرطيب .أليب
عبد ه حممد ق أمحد ق أيب قكر ق ةرح األنصاك ائزكجي مشس الدي القرطيب .91/9
( )3أخرجه اسإمام أمحد ق حنبل يف ممنده  .225/4م ممند قين هاشم .ممند عبد ه ق عباس .كبمه:
( .2397حديه صحيح اسإسناد ( .املمتدك على الصحيحني .أليب عبد ه احلاكم حممد ق عبد ه ق
حممد ق محدويه ق نُعيم ق احلكم الضيب الطةماين النيماقوك املعروف ملق البيه  .615/3كتاب :معرةة
الصحاقة .ملب :ذكر عبد ه ق عباس .كبمه.)6280( :
( )4كاشف املاشكل م حديه الصحيحني .جلما الدي أيب الفر عبد الرمح ق علي ق حممد اجلوز
 .341/2كاشف املاشكل م ممند عبد ه ق عباس .كبمه.)1013( :

جيةان الطاهر حممد عبداحلليم

492

ثانياً :تعريفه يف االصطالح :العلم باألحكام الشرعية العملية املكتسب من
أدلتها التفصيلية(.)5
الفرع الثاني :معنى الواقع لغة واصطالحاً:
أوالً :تعريفه يف اللغة :ورد لفظ الوقوع يف اللغة مبعنى الوجوب والسقوط(.)6
ثانياً :تعريفه يف االصطالح :الطبيعة الشاملة اليت تدرك بطريق احلواس(. )7
وفقه الواقع :هو فهم ومعرفة احلقائق والسنن الكونية ،والفطر اإلنسانية،
معرفة يقينية؛ لتساهم يف مواكبة الواقع املعاصر ومعايشته على أكمل وجه ،إذ إنَّ
الشريعة اإلسالمية دعت إىل التفاعل مع السنن الكونية لإلفادة منها ،واحلذر من
خماطرها ،ضمن الثوابت ،واألصول اليت ال يعذر املسلم باخلروج عنها.
وعرف بأنه :فقه احلياة اليت يعيشها الشخص.

()8

()9

فالواقع إذن :كل ما يكوّن حياة الناس يف مجيع اجملاالت ،بكل مظاهرها
وظواهرها وأعراضها و طوارئها.
وعرف الشيخ حممد ناصر الدين األلباني( ت 1420ه) -رمحه اهلل  -فقه
الواقع ،فقال( :هو الوقوف على ما يهم املسلمني مما يتعـلق بشؤونهم أو كيد
أعدائهم ،لتحذيرهم والنهوض بهم واقعيًا ال نظريًا ،أو انشغاالً بأفكار الكفار

( )5اسإهبا يف شرح املنةا  ،28/1هناية المو شرح منةا الوصو  .جلما الدي عبد الرحيم اسإسنو .17/1
الرزاق احلميين ،أيب الفيض ،املل ّق ارتضى،
حممد ق عبد ّ
( )6ات العروس م جواهر القاموس .حملمد ق ّ
الزقيد  .351/2مادة وبه .ةصل الواو مه العني.
َّ
( )7الفكر اسإسمامي احلديه وصلته ملالستعماك الغريب .حملمد البةي .272/1
( )8ةقه الوابه قني النظرية والتطبي  .لعلي احلليب األثر ص .51
( )9الفقه امليمر .لعبد ه ق حممد الطيّاك وآخرون .13/7
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وأنبائهم أو إغراقًا بتحليالتهم وأفكارهم)( .)10فقوله( :الوقوف على ما يهم املسلمني)
هو كالم على املصاحل ،واملصاحل إمنا حيـددها فقه الواقع ،أو هو نتيجة الدراسة
املستفيضـة هلذا الواقع.
ومن خالل ما سبق ميكن أن يعرَّف فقه الواقع بأنه :الفهم العميق ملا تدور عليه
حياة الناس وما يعرتضها وما يوجهها.
ولعل غياب الدراسات والكتابات اخلاصة يف املوضوع هو الذي جيعـل هذا
الفـقه غـامـضًا يف األذهـان ،وتعريفاته عائمة وغري دقيقة(.)11
الفرع الثالث :تعريف الفتوى لغة واصطالحاً:
أوالً :تعريفها يف اللغة :يقال أفتاه الفقيه يف األمر الذي يشكل :أبانه له،
ويقال :أفتيت فالناً يف رؤيا رآها :إذا عربتها له .و أفتيته يف مسألة :إذا أجبته عنها.
والفتيا والفتوى بضمهما وتفتح األخرية :ما أفتى به الفقيه يف مسألة.
فهي اجلواب عما يشك فيه من األحكام ،ويقال :أصله من الفتى وهو الشاب
القوي ،واجلمع الفتاوى.

()12

ثانياً :تعريفها يف االصطالح:
اإلخبار عن حكم الشرع ال على وجه اإللزام.

()13

املطلب الثاين :أمهية فقه الواقع
إن لفقه الواقع مكانة بالغة األهمية يف املنظومة التشريعية ،إذ بفقدانه أو التقصري
يف العناية به ،تتسع اهلُوَّة بني مراد الشارع وسلوك وأحوال املكلفني الفردية واجلماعية.
( )10ةقه الوابه .حملمد انصر الدي األلباين .5/1
( )11ةقه الوابه (أصـو و واقط) ص .21
( )12ات العروس  .212/39مادة ةف .ةصل الفاء مه الواو والياء.
( )13مناك أصو الفتوى وبواعد اسإةتاء ملألبوى ص.231
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فما من شك يف أن تغيُّرات مجة طرأت على منط احلياة والسلوك ،حتمت ضرورة
التبصر بآليات اشتغال الواقع ،إذ ال يستقيم عقال وشرعا تنزيل الفهم اجملرد ألحكام
اإلسالم على واقع جمهول .و من املقرر أن اإلسالم صاحل لكل زمان ومكان ،فإن
الالزم املنطقي هلدي الواقع بتعاليم اإلسالم ،وتقويم نُظم احلياة كلها بأحكام
الشريعة ،حيتاج بال ريب إىل اجتهاد منضبط وفقه بالزمان واملكان ،واألحوال والعوائد
والوقائع.
واألدلة علي أهمية فقه الواقع يف الفتوى ما يأتي:
 - 1من خصال التنصيب للفتوى :معرفة الناس ،فإنه إذا مل يكن له معرفة
بالناس تصور له الظامل بصورة املظلوم وعكسه (.)14
 - 2الفتوى أصل عظيم ،حيتاج إليه املفيت واحلاكم ،فإن مل يكن فقيها يف
األمر والنهي ،ثم يطبق أحدهما على األخر ،وإال كان ما يفسد أكثر مما يصلح ،فإنه
إذا مل يكن فقيها يف األمر ،له معرفة بالناس ،تَصَوَّر له الظامل بصورة املظلوم
وعكسه ،واملُحق بصورة املبطل وعكسه ،وراج عليه املكر واخلداع واالحتيال وهو
جلهله بالناس ،وأحواهلم ،وعوائدهم ،وعُرفياتهم ،ال مييز هذا من هذا ،بل ينبغي له
أن يكون فقيها يف معرفة مكر الناس ،وخداعهم ،واحتياهلم ،وعوائدهم ،وعُرفهم،
فإن الفتوى تتغري بتغري الزمان ،واملكان ،والعوائد ،واألحوال؛ وذلك كله من دين
اهلل(.)15

( )14الوا ح يف أصو الفقه .أليب الوةاء ،علي ق عقيل ق حممد ق عقيل البغداد الظفر  ،461/5إعمام
املوبعني ع كب العاملني .حملمد ق أيب قكر ق أيوب ق سعد مشس الدي اق بيم اجلوزية -152/4
 ،157ائماصة يف أحكام االجتةاد والتقليد ةقط .إعداد :علي ق انيف الاشحود .48/1
( )15إعمام املوبعني ع كب العاملني  ،157-152/4ائماصة يف أحكام االجتةاد والتقليد ةقط .48/1
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إن معرفة الواقع للوصول به إىل حكم الشرع واجب مهم من الواجبات اليت
جيب أن يقوم بها طائفة خمتصة من طالب العلم املسلمني النبهاء كأي علم من العلوم
الشرعية أو االجتماعية أو االقتصادية أو العسكرية أو أي علم ينفع األمة اإلسالمية،
وخباصة إذا ما تطورت هذه العلوم بتطور األزمنة واألمكنة(.)16
قال الشيخ حممد ناصر الدين األلباني رمحه اهلل ( :إن معرفة الواقع للوصول به
إىل احلكم الشرعي واجب مهم من الواجبات اليت جيب أن يقوم بها طائفة خمتصة من
طالب العلم املسلمني النبهاء ،كأي علم من العلوم الشرعية أو االجتماعية)(.)17
و ميكن لفقه الواقع أن يدلنا على منهج االجتهاد ونوعه املطلوب ،كما يفتح لنا
باب التجديد ،ويضع معامل التغيري ،كل هذا حتت ضوء املنهاج الشرعي واستمدادًا من
أصوله.
فيعترب باب االجتهاد من األبواب األساسية الثابتة يف كتب أصول فقه املذاهب
على اختالف أصوهلا.
وقد تكلم األصوليون يف باب االجتهاد عن شروط اجملتهد ،فكان أغلبها إن مل
نقل كلها ،يتكلم عن متعلقات احلكم والنص(.)18
إن اجلهل بفقه الواقع والغفلة عنه يؤدي إىل أن يسود اجلمود والتحجر
واالنغالق ،وأن تغيب سعة اإلسالم ورمحته ،وتندثر مقاصده.
إن فقه الواقع الراهن أحوج ما يكون إليه الفقيه بقضايا العصر ،املُلم مبجريات
الواقع ،ومالبسات احملالِّ املستهدفة ببيان أحكامها الشرعية.
( )16ةقه الوابه.6/1
( )17ةقه الوابه.6/1
( )18اسإهبا يف شرح املنةا  ،254/3التمةيد يف أصو الفقه .حملفوب ق أمحد ق احلم ق أمحد ال ْكلَ ْوذْاين،
أْقُو ائطاب البغداد الفقيه احلنبلي.390/4
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 - 3ال يتمكن املفيت وال احلاكم (القاضي) من الفتوى واحلكم باحلق إال
بنوعني من الفهم :أحدهما :فهم الواقع والفقه فيه ،واستنباط علم حقيقة ما وقع
بالقرائن واألمارات والعالمات حتى حييط به علماً .والنوع الثاني :فهم الواجب يف
الواقع ،وهو فهم حكم اهلل الذي حكم به يف كتابه ،أو على لسان رسوله يف هذا
الواقع ،ثم يطبق أحدهما على اآلخر .فمن بذل جهده ،واستفرغ وسعه يف ذلك مل
يعدم أجرين أو أجراً.

()19

 - 4العامل من يتوصل مبعرفة الواقع والتفقه فيه إىل معرفة حكم اهلل ورسوله،
كما توصل شاهد يوسف بشق القميص من دبر إىل معرفة براءته وصدقه ،وكما
توصل سليمان– عليه السالم– بقوله :ائتوني بالسكني حتى أشق الولد بينكما إىل
معرفة عني األم.

()20

 - 5الفقيه احلق هو الذي يزاوج بني الواجب وفقه الواقع ،فال يعيش فيما
جيب أن يكون فقط ،بل فيما هو كائن ،وبهذا يعرف ما يفرضه الواقع من أحكام،
فكثريا ما ينزل من املثل األعلى إىل الواقع األدنى .وهذا ما جعل ابن القيم(ت 751ه)
يقرر وجوب تغري الفتوى بتغري الزمان واملكان والعرف واحلال.

()21

إن واجب الفقيه أن يدرس الواقع دراسة علمية موضوعية ،بكل أبعاده
وعناصره ومؤثراته ،بإجيابياته وسلبياته ما له وما عليه.
ويلزم الفقيه الذي يعاجل الواقع يف ضوء الشريعة أن يراعي هذا الواقع املتغري،
فإن لكل واقع حكمه.
( )19إعمام املوبعني ع كب العاملني  ،69/1الطرق احلكمية .حملمد ق أيب قكر ق أيوب ق سعد مشس الدي
اق بيم اجلوزية .4/1
( )20إعمام املوبعني ع كب العاملني  ،69/1الطرق احلكمية .4/1
( )21إعمام املوبعني ع كب العاملني.169/4
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وال يرتبط فقه الواقع باالجتهاد فقط ،وإمنا يرتبط بالتجديد أيضًا .وجتديد الواقع
لن يكون دون فهم الواقع واستيعابه إال أن هذا التجديد للواقع لن يكون جمرورًا
بالواقع حمكومًا به.
ويتجلى فقه الواقع يف القرآن الكريم يف (ضرب األمثال) ،وضرب األمثال يف
القرآن غرضه تقريب السامع من احلقيقة وإيقاظ ضمريه ،وتصوير املراد بصورة
حمسوسة فتتقبلها األذهان دون عناء ،ومن ذلك قوله -عز وجل -ﭽﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ (البقرة  .)261واألمثال دائما تكون نابعة من واقع اإلنسان
حتى يستطيع استيعابها ،واستيعاب العرب اليت حتملها؛ ألنه قد يصعب على اإلنسان
أن يدرك املغزى واملقصد من حكم ما أو توجيه ما أو غري ذلك؛ لذا فالقرآن الكريم
يقربها إىل األذهان واملدارك بتصوير واقعي عرب األمثال.
وسرية النيب  خصبة مبظاهر التعامل مع الواقع واعتباره يتمثل يف اإلجابات
املختلفة عن السؤال الواحد الذي كان يوجه للنيب  من سائلني خمتلفني ،و صور من
تقدير الواقع ،واألمثلة علي ذلك:
- 1أجوبة متعددة وسؤال واحد :إن املتتبع لكالم النيب  جيد أجوبة متعددة
للسؤال الواحد؛ نظراً لتعدد السائلني واختالف أحواهلم ،فقد كان الرسول  أفقه
الدعاة بواقع الناس وأحواهلم .ومن أمثلة ذلك :سئل النيب  مرات عن أي املسلمني
خري؟ فاختلفت األجوبة باختالف السائلني فنجده مرة يسأل " :أَيُّ ا ْلمُسْ ِلمِنيَ خَيْرٌ؟
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فيقولَ " :م ْن سَ ِل َم ا ْلمُسْ ِلمُو َن ِم ْن لِسَانِهِ وََيدِهِ"( )22ومرة أخرى يقولَ " :رجُلٌ يُجَا ِهدُ فِي
هلل ِبمَالِهِ وََنفْسِهِ"(.)23
لا ِ
سَبِي ِ
 - 2صور من تقدير الواقع ،ومن هذه الصور:
(أ) خماطبة الناس حسب األفهام ودرجات الوعي :فقد كان علي  -رضي اهلل عنه-
()24

يقول" :حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ أَتُحِبُّونَ َأنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ".

(ب) خماطبة الناس حسب قدراتهم :عن أم هانئ رضي اهلل عنها قالت:
قَالَتْ :قُلْتُ :يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ َقدْ كَبِرْتُ وَضَ ُعفْتُ َفدُلَّنِي عَلَى َع َملٍ ،قَالَ: :
ح َمدِي اللَّهَ مِاَئةَ مَرَّةٍ ،وَسَبِّحِي اللَّهَ مِاَئةَ مَرَّةٍ ،فَ ُهوَ خَيْرٌ لَكِ ِم ْن
"كَبِّرِي اللَّهَ مِاَئةَ مَرَّةٍ ،وَا ْ
جمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهَِ ،وخَيْرٌ ِمنْ مِائَةِ رَقَبَةٍ
مِائَةِ بَدََنةٍ مَُتقَبَّ َلةٍَ ،وخَيْرٌ مِنْ مِاَئةِ فَ َرسٍ مُسْ َرجٍ مُلْ َ
مَُتقَبَّ َلةٍ ،وَ َقوْ ُل لَا ِإلَ َه إِلَّا اللَّ ُه لَا يَتْرُ ُك ذَنْبًاَ ،ولَا يُشْبِهُهَا َع َملٌ".

()25

املطلب الثالث :مصادر فقه الواقع
إن لفقه الواقع العديد من املصادر كاآلتي(:)26
املصدر األول :القرآن الكريم وتفسريه :هذا هو املصدر األول واألساس،
وبدونه حيدث اخللل وقصور النظر.

( )22أخرجه مملم يف صحيحه  .65/1كتاب :اسإميان .ملب :قيان تفا ل اسإسمام وأ أموكه أةضل .كبمه:
(.)40
( )23أخرجه مملم يف صحيحه  .65/1كتاب :اسإماكة .ملب :ةضل اجلةاد والرملط .كبمه.)1888( :
( )24أخرجه البخاك يف صحيحه  .37/1كتاب :العلم .ملب :م خص مللعلم بوما دون بوم كراهية أن ال
يفةموا .كبمه.)127( :
( )25املمتدك على الصحيحني .695/1كتاب :الدعاء والتكبري والتةليل والتمبيح وال كر .كبمه.) 1893 ( :
وبا  :ه ا حديه صحيح اسإسناد و زكراي ق منظوك مل خيرجاه.
( )26ةقه الوابه – كسالة علمية – ص .30 :35
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فكتاب اهلل هو اهلادي إىل كل خري ،واملعني على فهم كل قضية ،فقضية
الصراع مع اليهود ،قضية معاصرة مزمنة ،جند أقوى املصادر لفهم أبعادها وجمرياتها
كتاب اهلل ،وذلك من خالل ما يلي:
1

 -تاريخ اليهود مع أنبيائهم قال تعالي      " :

              

 ( "         البقرة.)87 :
 - 2موقف اليهود من العهود واملواثيق اليت أخذها اهلل عليهم ،واليت أخذها
أنبياؤهم ،فتارخيهم حافل بنقص العهود والغدر واخليانة قال تعالي" :

 

 ("         البقرة.)100 :
املصدر الثاني :السنة النبوية الشريفة :هذا هو املصدر الثاني ،فرسول اهلل

-

ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى ،فلو أمعنا النظر يف سريته  يف السلم
واحلرب ،ورسائله للملوك والقياصرة ،واستقباله للوفود ،وعقده للصلح
واملعاهدات ،لتجلت لنا احلقيقة اليت ال مراء فيها ،بأنه



أوتي احلكمة كاملة قال

تعالي               " :

( "  سورة البقرة .)269 :وحنن يف عصر أحوج ما نكون فيه إىل احلكمة
مبعناها الشرعي وهي "وضع الشيء يف موضعه" (.)27
وجند يف السنة من القواعد الشرعية ما يعني على فهم الواقع ،و اتباع األسلوب
األمثل يف معاجلة قضاياه ومستجداته.

( )27احلكمة يف الدعوة إىل ه تعايل .لمعيد ق علي ق وهف القحطاين .18/1
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ومن األمثلة:

أحاديث الفنت ،وبيان الفنت اليت تعصف بنا .فعن أبي هريرة(ت57هـ) رضي
اهلل عنه قال :قَالَ رَسُو ُل اهللِ " :سََتكُونُ فَِت ٌن ا ْلقَا ِعدُ فِيهَا خَيْ ٌر ِم َن ا ْلقَاِئمِ ،وَا ْلقَاِئمُ فِيهَا
خَيْرٌ ِمنَ ا ْلمَاشِي ،وَا ْلمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ ِمنَ السَّاعِيَ ،منْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفُهَُ ،ومَ ْن
جدَ فِيهَا مَلْجَأً فَلَْي ُعذْ بِهِ".
َو َ

()28

والشاهد احلديث؛حيث فيه بيان عظيم خطر الفنت

واحلث علي جتنبها ،فاالنتصاب والتطلع إليها والتعرض هلا فيه من اهلالك؛ لكن من
وجد عاصماً وموضعاً يلتجئ إليه ويعتزل ،فليعتزل فيه ويف فهم فقه الواقع ما يعني
علي ذلك .

()29

و سريته



مع املنافقني ،واملوقف احلازم جتاه مكائدهم ودسائسهم ،فنحن

بأمس احلاجة إىل تلك السرية يف زمن استشرى فيه النفاق .عن زيد بن ثابت رضي اهلل
ِمنْ خَ َرجَ َمعَهَُ ،وكَانَ
عنه(ت45هـ) قال :ملا خرج النيب  إلي أحدَ ،رجَعَ نَاسٌ م َّ
أَصْحَابُ النَّبِيِّ  فِرْقَتَ ْينِِ :فرْ َقةً َتقُولُُ :نقَاتِلُ ُهمْ ،وَفِرْ َقةً تَقُولُ :الَ ُنقَاتِلُ ُهمْ ،فَنَ َزلَتْ" :
                 

 ("     النساء )88 :وقال" :إِنَّهَا طَيَْبةُ ،تَ ْنفِي الذُّنُوبََ ،كمَا
ِضةِ"(.)30
ث الف َّ
تَ ْنفِي النَّا ُر خَبَ َ

( )28أخرجه مملم يف صحيحه  .2211 /1كتاب :الفنت و أشراط الماعة .ملب :نزو الفنت كموابه القطر.
كبم (.)2886
( )29املنةا شرح صحيح مملم ق احلجا  .أليب زكراي حيىي ق شرف ق مر النوو  .263/9كتاب :الفنت
و أشراط الماعة .ملب :نزو الفنت كموابه القطر .كبمه .)5136( :الناشر :داك إحياء الرتاث العريب –
قريوت .الطبعة القانية سنة 1392هـ.
( )30أخرجه البخاك يف صحيحه  .96/5كتاب املغاز  .ملب :غزوة أحد .كبمه.)4050( :
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املصدر الثالث :سري السلف :إن دراسة سري السلف الصاحل من القادة والعلماء
واملصلحني ،نرباس يضئ الطريق ،ويعني على فهم الواقع ،ومواجهة األزمات،
واخلروج من احملن.
ومن النماذج الرائعة يف ذلك:
أوالً :موقف أبي بكر (ت 13هـ) من مانعي الزكاة ،وأسلوبه مع املرتدين(.)31
ثانياً :سرية عمر(ت 23ه) -رضي اهلل عنه  -و كيف قاد األمة وساسها،
ووقف سداً منيعاً جتاه الفنت ومثرييها ،وتبصر يف قوله " :لست باخلب واخلب ال
خيدعين(.")32
ثالثاً :سرية عثمان(ت35هـ) ،وعلي(ت40هـ) ،ومعاوية

-رضي اهلل

عنهم(ت60هـ)  ،-كما يف سرية عمر بن عبد العزيز(ت101هـ) ،وهارون الرشيد
رمحهم اهلل تعاىل .-ومتعن يف مواقف األئمة كأمحد بن حنبل ،والعز بن عبد السالم ،وابن تيمية،
واجملدد حممد عبد الوهاب ،وغريهم من العلماء واملصلحني ،وانظر يف فتاوى الشيخ
حممد بن إبراهيم ،ورسائل الشيخ عبد اهلل بن محيد ،جتد سعة األفق ،وبعد النظر،
وفقه األحداث والنوازل.
املصدر الرابع :كتب العقيدة والفقه :وهي املصدر لدراسة علوم الشريعة
املستمد من الكتاب والسنة ،وهي عماد املقوم الثاني من مقومات فقه الواقع ،فمن
خالل كتب العقيدة ندرك حدود الوالء والرباء ،وأثر األسباب املادية يف األحداث،
ومدى مشروعية األخذ باألسباب ،مما يعني على تفسري األحداث ،ويف كتب الفقه
( )31األحكام الملطانية .أليب احلم علي ق حممد ق حممد ق حبي البصر البغداد  ،الاشةري ململاوكد
.98/1
( )32سرا امللو  .أليب قكر حممد ق حممد اق الوليد الفةر الطرطوشي املالكي .68/1
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ندرك حقوق أهل الذمة ،ومنطلقات اجلهاد ،وفقه األمر باملعروف والنهي عن املنكر،
إىل غري ذلك مما يعترب دعامة أساسية يف فهم الواقع ،واحلكم عليه ،وشرعية التعامل
معه.
املصدر اخلامس :دراسة التاريخ وفقه السنن :من ال يعرف املاضي لن يفقه
احلاضر ،واهلل -سبحانه وتعاىل  -أمرنا بالتأمل يف أحوال من قبلنا ،والسري يف
األرض

()33

فقال سبحانه           " :

             

( "          الروم.)9 :
وقص علينا القرآن أحداث األمم ممن سبقنا :قال تعالي" :

  

(  "          طه.)99 :
ودراسة التاريخ تبني سنن اهلل يف األمم واجملتمعات قال تعالي" :

  

(          األحزاب.)62 :
واملتخصص يف فقه الواقع جيب أن يعنى بدراسة التاريخ ،وأخص تاريخ أمتنا
اإلسالمية ،فهو رصيد ضخم زاخر ،فيه العرب والعظات ،وقل أن مير حدث معاصر
إال وله شبيه يف املاضي ،مما يعني على فهمه وحتليله.
املصدر السادس :املصادر السياسية :أي ما كتبه السياسيون املعاصرون
واملتقدمون من كتب تتعلق باجلوانب السياسية.
املصدر السابع :املصادر اإلعالمية :وهي من أهم املصادر املعاصرة ،سواء
أكانت مسموعة أم مقروءة أم مرئية ،و من أبرزها:
( )33مفاتيح الغي = التفمري الكبري .أليب عبد ه حممد ق عمر ق احلم ق احلمني التيمي الراز امللق
قفخر الدي الراز خطي الر  ،521/18تفمري القرطيب .9/14
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الصحف واجملالت والدوريات  -نشرات وكاالت األنباء العاملية -
اإلذاعات  -التليفزيون  -األشرطة والوثائق . . . . . . .إىل غري ذلك من الوسائل
اإلعالمية املعاصرة.
املبحث األول :يف حكـم مراعاة فقه الواقع عند الفتوى
ال ميكن إجياد حلول شرعية ملتغريات الواقع البشري وإخضاعه هليمنة الشريعة،
وسلطان الدين ،ما مل تتم معرفته على صورته احلقيقية؛ فالتشخيص و الدقيق شطر
العالج .وليس املقصود بإجياد احللول تسويغ كل ما أفرزه الواقع ،وتربير ما استقرت
عليه أحوال الناس من نظم وأعراف مهما كانت منافية ملنظومة القيم اإلسالمية،
وأصوهلا التشريعية؛ إمنا القصد بناء األحكام وصياغتها بعد التمحيص ،والتدقيق،
للمحال املراد هديها مبا ينسجم مع مقررات الوحي الكريم ،ومقاصد الشريعة.
ِّ
والفقه
ولذلك كان لزاماً على أولي األمر من العلماء استفراغ الوسع؛ لضبط الصور
الواقعية اجلديدة للقضايا املستهدفة بالتعديل ،واالستصالح ،أو اإللغاء؛ ألن استنباط
احلكم لنوازل مستجدة ،كاالستنساخ بأنواعه ،أو التأمني بأشكاله ،أو اإلجيار املنتهي
بالتمليك ،أو تعامالت أسواق األوراق النقدية ،والبضائع ،أو قضايا السياسة
الشرعية ،وغريها كثري؛ ال يكفي فيه اإلحاطة بالنصوص الشرعية ،وال حتى تتبع
اجتهادات أئمة الفقه القديم ،وأجوبتهم على تساؤالت ،ونوازل زمانهم؛ بل يلزم ـ
فضالً عن ذلك ـ ضبط النوازل على هيئتها احلقيقية؛ ألن هذا هو املدخل لرتتيب
احلكم عليها ،إباحة أو كراهة أو حترميا. . .

()34

( )34واقط للدكاسات الفقةية .لفضيلة الاشيخ سلمان ق ةةد العودة  .18/1قتصرف.
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فباملوازاة مع النظر إىل النصوص ،واستصحاب األدلة؛ يلزم النظر إىل الواقع
وكشف تفاصيله ،ليتسنى استنباط احلكم أوَّال؛ أما تنزيله ،وتطبيقه؛ فله ضوابط
أخرى وفقه آخر ،هو ما يُصطلح عليه بفقه التنزيل.
إن االنفعال بِهمِّ إقامة الدين فردياً ومجاعياً ،يستلزم بالضرورة بذل اجلهد
إلجياد التكييف الفقهي ملا يستجدُّ من احلوادث ،وال سبيل إىل ذلك إال بضبط الواقع،
يقول الشاطيب(ت 790ه)(( :)35ال يصح للعامل إذا سئل عن أمر كيف حيصل يف
الواقع إال أن جييب حبسب الواقع ،فإن أجاب على غري ذلك ،أخطأ يف عدم اعتبار
املناط املسؤول عن حكمه؛ ألنه سئل عن مناط معيَّن ،فأجاب عن مناط غري
معيَّن).

()36

فالفقه ال يكتمل ،واالستنباط ال يكون مُحْكماً ،إال إذا مجع بني فقه اخلطاب
الشرعي ،وفقه الواقع ،وفقه تنزيل النص على واقع املكلفني .عند حدوث ذلك ميكن
ملا جدَّ ،ونزل أن يندرج ضمن إطار الوحي و الشريعة( .)37يقول الدكتور نور الدين
اخلادمي(1433هـ)( :وتتأكد عملية فهم الواقع يف العصر احلالي ،حيث برزت
للوجود طائفة عظمى من احلوادث والنوازل يف جماالت خمتلفة ،وخبلفيات متنازعة،
َوجَدَّت على ساحة الفكر ،والسياسة ،واالقتصاد ،والطب ،واألخالق؛ مشكالت
مستعصية ودقيقة ال ميكن احلسم فيها من الوجهة الشرعية ،إال مبعرفة أحواهلا،
( )35إقراهيم ق موسى ق حممد اللخمي الغرانطي الاشةري مللاشاطيب :أصويل حاةظ .م أهل غرانطة .كان م
أئمة املالكية .م كتبه( :املواةقات يف أصو الفقه –اجملالس -اسإةادت واسإناشادات ) ،وتويف سنة 790
هـ ( .األعمام .املؤلف :خري الدي ق حممود ق حممد ق علي ق ةاكس ،الزككلي الدماشقي .75/1
الناشر :داك العلم للممايني .الطبعة :ائاممة عاشر  -أايك  /مايو  2002م).
( )36املواةقات .سإقراهيم ق موسى ق حممد اللخمي الغرانطي الاشةري مللاشاطيب .301/3
( )37ةقه الوابه وأثره يف االستنباط والتنزيل لألحكام الاشرعية .للباشري القنديلي ص .14
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ووقائعها ،وخلفياتها ،ودوافعها؛ مما جيلِّي حقيقتها وحيرر طبيعتها ،ويساعد على
إدراجها ضمن أصوهلا ،وإحلاقها بنظائرها ،وتأطريها يف كلياتها وأجناسها).

()38

وإمنا وجب االهتمام مبراعاة فقه الواقع()39؛ ألنه املدخل الرئيس ،والبوَّابة اليت
نلِج منها إىل استنباط احلكم ،فقد ال ُيؤْتَى الفقيه من جهة ضبط النصوص ثبوتاً
وداللةً،ولكنه يؤتَى من جهة تنزيله لتلك النصوص على وقائع وحاالت مل تتمحصْ
طبيعتها ،ومل تُكشف تفاصيلها ،فيقع يف التعميم ،ورمبا أجاب بأجوبة مشولية ال
متس أفراد الوقائع ،وخصوص النوازل اليت سئل عنها؛ لعدم ظهورها له بالشكل
الذي جيَلِّي حقيقتها.
يقول عمر عبيد حسنة( :إن فقه الواقع الذي يُعترب حمل التنزيل ،ميثل نصف
الطريق ،أو نصف احلقيقة ،اليت توقَّف عندها الكثري من الفقهاء يف هذا العصر ،اليت
سوف ال حتقق شيئاً إذا مل نفهم الواقع ،إن فقه الواقع ال يتحصل إال بتوفر جمموعة من
االختصاصات يف شُعب املعرفة حتقق التكامل والعقل اجلماعي ،حتى إننا لنعتقد أنه
الفقه الصحيح للنص يف الكتاب والسنة)(.)40
ولقد أشار األئمة إىل هذا املعنى بأساليب خمتلفة يف األلفاظ والعبارات ،مؤتلفة
يف الغرض واملقصود ،يقول ابن عابدين(ت 1252هـ)( :فكثري من األحكام ختتلف
باختالف الزمان لتغري عُرف أهله ،أو حلدوث ضرورة ،أو لفساد أهل الزمان ،حبيث
لو بقي احلكم على ما كان عليه أوالً للزم منه املشقة والضرر بني الناس ،وخلالف
قواعد الشريعة املبنية على التخفيف ،والتيسري ،ودفع الضرر ،والفساد؛ وهلذا ترى
مشايخ املذهب خالفوا ما نص عليه اجملتهد يف مواضع كثرية ،بناها على ما كان يف
( )38االجتةاد املقاصد  .للدكتوك نوك الدي ائادمي .67/2
( )39براكات وتوصيات جممه الفقه اسإسمامي التاقه ملنظمة املؤمتر اسإسمامي.182/1
( )40االجتةاد املقاصد .18/2
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زمنه ،لعلمهم بأنه لو كان يف زمنهم لقال مبا قالوا به ،أخذاً من قواعد مذهبه)(،)41إىل
أن قال( :فهذا كله وأمثاله دالئل واضحة على أن املفيت ليس له اجلمود على املنقول
يف كتب ظاهر الرواية من غري مراعاة الزمان وأهله ،وأال يضيع حقوقاً كثرية ،ويكون
ضرره أعظم من نفعه) )42( .وهذا املعنى ذاته ،عرب عنه التميمي النجدي(ت 1206هـ)
بقوله( :من أفتى الناس مبجرد املنقول يف الكتب على اختالف عرفهم وعوائدهم
وأزمنتهم ،وأمكنتهم وقرائن أحواهلم ،فقد ضل وأضل ،وكانت جنايته على الدِّين
أعظم من جناية من تطبب للناس كلهم على اختالف بالدهم ،وعوائدهم،
وأزمنتهم ،وطبائعهم؛ مبا يف كتب الطب على أبدانهم ،بل هذا الطبيب اجلاهل
واملفيت اجلاهل أضر على أديان الناس ،وأبدانهم)(.)43
املبحث الثاين :أتثري فقه الواقع يف الفتوى
لــيس كــل مــا يقــع بــني النــاس ،أو حيدثونــه يف حيــاتهم مــن العــادات يســمى فقــه
الواقع ،وليس كل ذلك مؤثراً يف األحكام الشرعية ،أو تبنى عليـه األحكـام الشـرعية،
بل لدينا امليزان الشرعي الذي نزن بـه املسـألة احلادثـة ،فـإن كانـت ال تعـارض نصـًا مـن
كتاب وال سنة وال قاعدة شـرعية فهـي مـن األمـور املباحـة ،ونبحـث عمـا يناسـبها مـن
األحكام الشرعية ،وهذا هو فقه الواقع الذي يعـين تنزيـل املسـألة احلادثـة علـى احلكـم
الشرعي .ومن جيعل كل أمر حـادث مغـريًا للحكـم فعلمـه قاصـر ،ومل يـؤت حظـًا مـن
العلم الشرعي .كما أن األصل املتفـق عليـه وهـو احلكـم القطعـي ال يغـريه فقـه الواقـع،
وإمنا فقـه الواقـع خـاص باملسـائل االجتهاديـة الـيت تـتغري بـتغري الزمـان واملكـان ،إذ مـن
( )41ممالال حتقي املصلحة يف ائطاب الاشرعي .للدكتوك حممد البعدو ص .127
( )42ممالال حتقي املصلحة يف ائطاب الاشرعي ص .127
( )43إعمام املوبعني ع كب العاملني  ،78/3ممالال حتقي املصلحة يف ائطاب الاشرعي ص .128
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املعلــوم أن االجتهــاد ينبغــي أن يكــون مبنيـاً علــى فقــه الواقــع كمــا هــو مــبين علــى فقــه
األحكام (.)44
و الفتوى هي عالقة جدلية بني الواقعة حمل اإلفتاء وبني احلكم الشرعي املوجود
يف النصوص الشرعية .كما أن الفقه بالواقع وأحواله جزء أًصيل يف الفتوى ال تقوم
بغريه ،وأن تعلم هذا الواقع ال يقل أهمية عن تعلم العلوم الشرعية اليت ستنزل علي
هذا الواقع(.)45
وقد أفرد ابن القيم فصوالً حول تغري الفتوى بتغري الزمان واملكان واألشخاص
وأفاض يف بيان أثر الزمان واألعراف والعادات واألمكنة يف اإلفتاء .وكان مما قاله
"الفقيه من يطبق بني الواجب والواقع فلكل زمان حكم والناس أسكن بزمانهم منهم
بآبائهم"

()46

وهو بالطبع ال يعين أن يفرض الزمان واملكان واألعراف أنفسهم علي

النصوص وجيعلونك تتجاهلها حبجتهم ،وإمنا يقصد أن نعرف أي النصوص ألصق
بواقعة الفتوى لنختار هلا ما يناسبها شرعاً من أحكام فننزهلا عليها وهو ما يسميه أهل
األصول "حتقيق املناط" أي معرفة احلكم الواجب املناسب لواقعة الفتوى ( )47أو تنزيل
املنقول على لفظ املؤلف(.)48

( )44ائماصة يف ةقه األبليات .مجه وإعداد :علي ق انيف الاشحود.208/1
( )45روكة االهتمام مللمن النبوية .ألقو عبد الرمح عبد الممام ق قرجس ق انصر آ عبد الكر م (املتوى:
 1425هـ).116/1
( )46إعمام املوبعني ع كب العاملني.169/4
( )47احملصو  .أليب عبد ه حممد ق عمر ق احلم ق احلمني التيمي الراز امللق قفخر الدي الراز
خطي الر  ،20/5اسإحكام يف أصو األحكام .لعلي ق حممد اآلمد أقو احلم .335/3
( )48التا واسإكليل ملختصر خليل .أليب عبد ه حممد ق يوسف العبدك الاشةري ململواق .194/1
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املبحث الثالث :ما حيتاجه الفقيه من علوم الواقع عند الفتوى
قال اخلطيب البغدادي (ت 463هـ)()49يف كتابه الرائع الفقيه واملتفقه مبيناً ما
حيتاجه الفقيه من علوم الواقع فقال ( :الفقيه حيتاج أن يتعلق بطرف من معرفة كل
شيء من أمور الدنيا واآلخرة ،ومن معرفة اجلد واهلزل واخلالف والضد والنفع
والضر وأمور الناس اجلارية بينهم والعادات املعروفة منهم ،فمن شرط املفيت النظر يف
مجيع ما ذكرناه ،ولن يدرك ذلك إال مبالقاة الرجال واالجتماع مع أهل النحل
واملقاالت املختلفة ومساءلتهم وكثرة املذاكرة هلم.) . . .

()50

فهو بالقطع ال يقصد حصر احتياجات املفيت فيما ذكر . .وإمنا يشري إلي أن كل
ما حيتاجه املفيت من علوم عصره ينبغي أن يسعي يف حتصيله؛ لتتسع مداركه ويدق
نظره.
ففقه الواقع أن تعي ما تقول ،والواقعة اليت تتكلم فيها ،وعندك فيها نص من
كتاب اهلل وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم ،أو جتتهد وعندك أمانة وورع وإخالص،
فقد فقهت يف واقعك.

()51

ولذلك فإنه ملن اخلطأ أن يدرس املرء فتوى املفتني دون أن يعرف مالبسات
الفتوى بالتفصيل وحيثياتها .فإن العامل ليفيت يف املسألة الواحدة بأقوال خمتلفة اختالف
األشخاص واألعراف واألزمان.
( ) 49أمحد ق علي ق اثقت ق أمحد ق مةد احلاةظ أقو قكر ائطي البغداد أحد حفاب احلديه ،ولد
سنة اثنتني وتمعني وثمامثائة ،وتفقه على القا ي أيب الطي الطرب وأيب احلم احملاملي ،وكان مةيبا وبوكا
ثقة متحراي حجة حم ائط كقري الضبط ةصيحا ،و تويف سنة ثماث وستني وأكقعمائة ( .طبقات الاشاةعية
ـ الق با ى شةبة.)241/1
( )50الفقيه واملتفقه .أليب قكر أمحد ائطي البغداد .334/2
( )51شرح زاد املمتقنه .املؤلف :حممد ق حممد املختاك الاشنقيطي .394/4
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قال اخلطيب البغدادي( :فأول ما جيب علي املفيت أن يتأمل رفعه االستفتاء
تأمال ًشافياً ،ويقرأ ما فيها كله كلمة بعد كلمة حتى ينتهي إلي أخره ،وتكون عنايته
باستقصاء أخر الكالم أمت منها يف أوله ،فإن السؤال يكون بيانه عند آخر الكالم ،وقد
يتقيد مجيع السؤال ،ويرتتب كل االستفتاء بكلمة يف آخر الرفعة فإذا قرأ املفيت رفعة
االستفتاء فمر مبا حيتاج إلي النقط والشكل نقطه وشكله مصلحة لنفسه ونيابة عمن
يفيت بعده ،وكذلك إذا رأي حلناً فاحشًا ،أو خطأ حييل املعين غري ذلك وأصلحه "(.)52
كما أن سعة أفق الفقيه وإدراكه للواقع احمليط به هو الذي وجهه إلي مثل هذه
الفتوى ولو وقف عند حدود ما يف الكتب لضيع مصاحل الفرد واألمة.
وال خيفي أن سلفنا الصاحل كان مدركًا هلذا املعين عظيم اإلدراك . .وال خيلو
كتاب تعرض لصفات املفيت والفتوى من حديث عن أهمية أن يدرك املفيت الواقع
إدراكاً جيداً قبل أن يتصدى للفتوى . .وأن القصور يف هذا العلم البد أن ينتج قصوراً
يف الفتوى وخلالً فيها.
أما أن يعيش املفيت مبعزل عن الناس ال يعرف غري كتب العلم والفقه . .فإنه ال
يصلح إلفتاء الناس والتصدي باحللول ملشاكلهم؛ ألن الفتوى فرع عن تصور واقع
املفيت فيه .وينبغي أن ندرك أن الفتوى ال يقاس عليها وإمنا يقاس علي احلكم املستخرج
من النص إذ إن الفتوى هي خليط بني احلكم الثابت والواقع املتغري،وتغري الواقع
يستلزم تغريا يف احلكم يناسب الواقع اجلديد.

( )52الفقيه و املتفقه.387/2
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و من أصول فقه الواقع اليت يقوم عليها معرفة الكتاب والسنة علي نهج سلف
األمة( ،)53ففقه الواقع إعماالً ( )54لقوله تعالي :ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﭼ (النساء )105 :فقوله  " :

 :"أي مبا عرّفك وأوحى به إليك(.)55
و ال ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتوى حتى يكون فيه مخس خصال:
أوهلا :فأن تكون له نية ،فإنه إن مل تكن له نية مل يكن عليه نور وال على
كالمه نور.
وأما الثانية :فيكون عليه حلم ووقار وسكينة .وأما الثالثة :فيكون قويًّا على ما
هو فيه ،ومعرفته.
وأما الرابعة :فالكفاية وإال مضغه الناس .واخلامسة :معرفة الناس.

()56

إن املصلحة ال ميكن تقديرها إال بالنظر العميق يف فقه الواقع ،إال أن هذه
املصلحة  -واملفسدة أيضًا  -ال ميكن اعتبارها إال بأصول وضوابط تتطابق مع ما
رمى إليه الشرع من أهداف ،وقد حُددت هذه األصول والضوابط يف مصادر التشريع
اإلسالمي؛ ألن مجيع مصادر التشريع اإلسالمي مرتبطة أشد االرتباط بالواقع.

( )53شرح زاد املمتقنه .املؤلف :حممد ق حممد املختاك الاشنقيطي .394/4
( )54ةقه الوابه قني النظرية والتطبي ص .25
( )55تفمري املراغي .ألمحد ق مصطفى املراغى  ،147/5معامل التنزيل .أليب حممد احلمني ق ممعود
البغو .284/2
( )56املدخل املفصل مل ه اسإمام أمحد وخترجيات األصحاب .لبكر ق عبد ه أيب زيد ق حممد ق عبد ه
ق قكر ق عقمان ق حيىي ق غية ق حممد .918/2
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وأصول و ضوابط فقه الواقع هي:
- 1ضابط القياس:
القياس عبارة عن إحلاق صورة جمهولة احلكم بصورة معلومة احلكم ،ألجل
أمر جامع بينهما يقتضي ذلك احلكم .واألمر اجلامع بينهما هو العلة ،وهي وصف يف
األصل ،بُين عليه حكمه ،ويُعرف به وجوده يف الفرع(.)57
- 2ضابط االستصالح :االستصالح هو استنباط احلكم يف واقعة ال نص فيها
وال إمجاع ،بناء على مصلحة ال دليل من الشارع على اعتبارها وال على إلغائها.
وتسمى مصلحة مرسلة.

()58

كما أن ضرورة األخذ باالستصالح والعمل به يف فقه الواقع تتضح أكثر عندما
نرى الدواعي اليت تدعو إىل سلوك هذا الطريق ،وهي:
أوالً :جلب املصاحل ودرء املفاسد( :)59وقد جعل الشاطبى املصاحل واملفاسد
املعتربة إقامة احلياة الدنيا للحياة األخرى ،فقال ( :املصاحل اجملتلبة شرعًا واملفاسد
املستدفعة ،إمنا تعترب من حيث تقام احلياة الدنيا للحياة األخرى ال من حيث أهواء
النفوس يف جلب مصاحلها العادية أو درء مفاسدها العادية )(.)60

صر املعتزيل .206/2
( )57املعتمد يف أصو الفقه .حملمد ق علي الطي أيب احلمني البْ َ
( )58كو ة الناظر وجنة املناظر يف أصو الفقه على م ه اسإمام أمحد ق حنبل .أليب حممد موة الدي عبد
ه ،الاشةري ملق بدامة املقدسي .480/1
( )59األشباه والنظائر علي م ه أيب حنيفة النعمان .لزي الدي ق إقراهيم ق حممد ،املعروف ملق جنيم
املصر .78/1
( )60املواةقات.63/2

جيةان الطاهر حممد عبداحلليم

512

ثانيًا :سد الذرائع( :)61ويقصد بها منع ما جيوز إذا كان سيفضي إىل ما ال جيوز.
وال يكون إال يف املباحات ،كالبصر ،ولكن جاء األمر بالغض منه مع األجنبيات؛ ألنه
قد يكون وسيلة إىل الزنا.
ثالثاً :تغري الزمان( :)62إن تغري الزمان واملكان أو أحدهما يعين تغري الواقع .وما
يكون حمققًا ملصلحة يف زمن ما قد ال حيققها يف آخر ،وما حيقق مفسدة يف زمن ما قد ال
حيققها يف زمن آخر . .وقد رأينا من ذلك إسقاط عمر رضي اهلل عنه سهم املؤلفة
قلوبهم ،عندما رأى أنه مل يعد حيقق مصلحة؛نظراً لتغري الزمان ومل تعد هناك حاجة
إىل ذلك(.)63
وإن النظر يف الواقع والعلم مبكوناته ،يف الزمان واملكان ،إليه يرجع يف تقدير
املصلحة وإنشاء الفتوى وتغري املواقف ،فيجب أن يراعي الناظر يف النوازل عند
اجتهاده تغيّر الواقع احمليط بالنازلة سوا ًء كان تغرياً زمانياً أو مكانياً أو تغرياً يف األحوال
والظروف وعلى الناظر تبعاً لذلك مراعاة هذا التغري يف فتواه وحكمه ،وذلك أن كثريًا
من األحكام الشرعية االجتهادية تتأثر بتغري األوضاع واألحوال الزمنية والبيئية؛
فاألحكام تنظيمٌ أوجبه الشرع يهدف إىل إقامة العدل وجلب املصاحل ودرء املفاسد،
فهي ذات ارتباط وثيق باألوضاع والوسائل الزمنية وباألخالق العامة.

()64

( )61شرح تنقيح الفصو  .أليب العباس شةاب الدي أمحد ق إدكيس ق عبد الرمح املالكي الاشةري مللقراى
.448/1
( )62معامل أصو الفقه عند أهل المنة واجلماعة .حملمد ق حمني ق حم اجليزاين .360/1
( )63المن الكربى .ألمحد ق احلمني ق علي ق موسى ائُ َمْرَوِجرد ائراساين ،أيب قكر البيةقي .32/7
كتاب :بمم الصدبات .ملب :سقوط سةم املؤلفة بلوهبم .كبمه.)13189 ( :
( )64واقط الفتيا يف النواز املعاصرة .املؤلف :الدكتوك ممفر ق علي القحطاين  ،54/1الفقه امليمر .لعبد ه
ق حممد الطيّاك وآخرون .13/7
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وقد عقد هلذا ابن القيم فصالً عنونه( :تغري الفتــوى بتغــري الزمان واملكان
واألحوال والعوائد والنيات ) ،يقرر فيه أن الفتوى ،مبــا بنيت عليه من مصلحة ،تتغري
بتغري العناصر املذكورة(.)65
إن حاصل املصلحة املرسلة يرجع إىل حفظ أمر ضروري ،ورفع حرج الزم يف
الدين ،وأيضًا مرجعها إىل حفظ الضروري من باب (ما ال يتم الواجب إال به)(،)66
فهي إذن من الوسائل ال من املقاصد ،ورجوعها إىل رفع احلرج راجع إىل باب
التخفيف ال إىل التشديد.
- 3ضابط االستحسان :قال ابن العربي املالكي( ت 543هـ) (:) 67
(االستحسان إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق االستثناء والرتخيص ،ملعارضة ما
يعارض به يف بعض مقتضياته)( .)68وهذا الرتك يكون إما للعرف ،أو للمصلحة ،أو
لدفع احلرج.

( )65إعمام املوبعني ع كب العاملني.38/3
( )66املمتصفى .أليب حامد حممد ق حممد الغزايل الطوسي  ،57/1األشباه والنظائر .لتا الدي ق عبد
الكايف المبكي.4/1
( )67أقو قكر حممد ق عبد ه ق محد ق عبد ه ق العريب األندلمي االشبيلي املالكي ،صاح التصانيف.
ولد سنة مثان وستني وأكقعمائة ،وتفقه أبيب حامد الغزايل ،والفقيه أيب قكر الاشاشي ،صنف كتاب :عاك ة
األحوذ يف شرح جامه أيب عيمى الرتم  ،وةمر القرآن اجمليد ،وتويف سنة543هـ ( .سري أعمام النبماء.
لاشمس الدي حممد ق أمحد ق عقمان ال هيب املتوى  748هـ  1374م.)199-198-197/1
( )68املواةقات.196/5
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- 4ضابط العرف :فالعرف هو كل قول وفعل وترك اعتاد عليه الناس(.)69
فالعرف سلوك البن آدم ،منه تتكون شخصيته ،وتتشكل وتؤطر تصرفاته ،وال
يستطيع أن ينفصل عنه.
يقول األستاذ حممد مصطفي الزحيلي(( :)70وللعادات واألعراف سلطان على
النفوس ،وحتكم يف العقول ،هلذا اعتربت من ضروريات احلياة ،وهلذا قالوا" :العادة
طبيعة ثانية"ويف نزع الناس من عاداتهم حرج شديد).
ولعل هذا ما جعل النيب  يتخلى عن هدم الكعبة .فقد أخرج البخاري عن
جلدْرِ أَ ِمنَ البَيْتِ ُهوَ؟
عائشة أم املؤمنني رضي اهلل عنها ،قالتَ :سَألْتُ النَّبِيَّ َ عنْ ا َ
الن َف َقةُ"
قَالََ" :ن َعمْ" قُلْتَُ :فمَا لَ ُهمْ َلمْ ُي ْدخِلُوهُ فِي البَيْتِ؟ قَالَ" :إِنَّ َق ْومَكِ قَصَّرَتْ بِ ِهمُ َّ
قُلْتَُ :فمَا َش ْأنُ بَابِهِ مُرْتَ ِفعًا؟ قَالََ " :ف َعلَ َذلِكَ َق ْومُكِ ،لُِي ْدخِلُوا مَنْ شَاءُوا وَيَمَْنعُوا مَنْ
حدِيثٌ عَ ْه ُد ُهمْ بِالْجَاهِلَِّيةَِ ،فَأخَافُ َأنْ تُ ْنكِرَ قُلُوبُ ُهمْ ،أَنْ
شَاءُواَ ،وَل ْوالَ أَنَّ َق ْومَكِ َ
ألرْضِ"(.)71
جل ْدرَ فِي البَيْتِ ،وََأ ْن أُ ْلصِ َق بَابَ ُه بِا َ
خلَ ا َ
ُأ ْد ِ

( )69جمموعة الفوائد البةية على منظومة القواعد الفقةية .أليب حممد صاحل ق حممد ق حم القحطاين
 ،93/1علم أصو الفقه .لعبد الوهاب خماف .89/1
( )70القواعد الفقةية وتطبيقاهتا يف امل اه األكقعة .حملمد مصطفى الزحيلي .301/1
( )71أخرجه البخاك يف صحيحه  .146/2كتاب :احلج .ملب :ةضل مكة وقنياهتا .كبمه.)1584 ( :
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وكان من شروط املفيت أن يكون عارفًا بأعراف بلده وزمانه وعادات أهله،
حتى إن ابن عابدين ( ت 1252هـ)( )72قال( :من مل يكن عاملًا بعادات أهل زمانه فهو
جاهل )(.)73
كما يراعى العرف يف القضاء والفتوى .والعرف الفاسد طبعًا ال يراعى،
وكذلك العرف الصاحل إذا خالف نصًا أو إمجاعًا ،إال ما كان منه ختصيصًا لعام أو
تقييدًا ملطلق.
- 5ضابط االستصحاب :االستصحاب هو اعتقاد كون الشيء يف املاضي أو
احلاضر يوجب ظن ثبوته يف احلال أو االستقبال( .)74من ذلك ،الرباءة األصلية،
ومعناها أن األصل يف األفعال النافعة اإلباحة ،ويوضح هذا قوله عز وجل :ﭽﰄ

ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﭼ (اجلاثية،)13 :
وعلى هذا ،فاالستصحاب يشمل كل ما حيقق استخالف اإلنسان يف األرض أساسًا.
ويف واقعنا املعاصر ،كثرية هي األمور اليت مل تكن حاضرة زمان نزول الوحي
أو زمان االزدهار التشريعي ،بل هي جديدة كل اجلدة ،نتيجة التطور احلضاري
والتقدم التكنولوجي والعلمي .فهل نصدر احلكم ابتداءً ،ونقول :حرام . . .كفر . . .ال
يوافق الشرع ؟ ما أنزل اهلل بهذا من سلطان ؟أظن أننا باإلجابة بنعم نكون قد حجرنا
( )72حممد أمني ق عمر ق عبد العزيز عاقدي الدماشقي ولد سنة ،1198ةقيه الدايك الاشامية وإمام احلنفية يف
عصره .مولده ووةاته يف دماش  .م مؤلفاته (كد احملتاك على الدك املختاك ) تويف سنة  1252هـ ( .األعمام
.)42/6
( )73كد احملتاك على الدك املختاك .الق عاقدي  ،حممد أمني ق عمر ق عبد العزيز عاقدي الدماشقي احلنفي
.47/2
( )74شرح تنقيح الفصو  .أليب العباس شةاب الدي القراى  ،447/1شرح خمتصر الرو ة .لمليمان ق عبد
القو الطويف الصرصر .148/3
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واسعـًا وضيقنا من دين اهلل سبحانه وتعاىل ،وحرفنا قوله عز وجل :ﭽﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ

(البقرة .)29 :كما أن فتح الباب دون رقيب أو حسيب يؤدي إىل هدم الشريعة واندثار
معاملها .من هنا ،كان االستصحاب ضابطًا وموضحًا وحمددًا لعالقة الواقع ودعوة اهلل
عز وجل.
كما يراعى يف فقه الواقع ،أن يبحث لكل داء عن دواء ولكل علة عما يزيلها
ويدفعها ،وليس معنى فقه الواقع أن حيرم حالالً وحيل حراماً ،وإمنا معناه أن نبحث يف
األمور وما يستجد يف اجملتمعات البشرية عما يناظرها يف اإلسالم )75( .وأن يتبع الرأي
الذي يتفق عليه علماء األمة ومجهور املسلمني حتى ال يكون هناك فتاوى شاذة أو
خارجة عن إطار اإلسالم ،وأن يتسم بالوسطية واالعتدال وأال يتسم بالغلو والتشدد
فهذا هو منهج اإلسالم( ،)76يقول اهلل عز وجل" :

    

                 

(" النحل.)125 :
وأن يفتح باب دار اإلفتاء للمحتاجني إىل الفتاوى و وأالً يصدر فتوى إال بعد
الرجوع إىل املراجع وأمهات الكتب ،وأن يشكل جلنة استشارية من مجيع
التخصصات الشرعية ومجيع املذاهب الفقهية ليستعني بهم فيما يصدره من فتاوى،
باإلضافة إلي عدم التأثر بأي ضغوط وأن يقول ما حيقق أصالة اإلسالم وحيقق
املصلحة العامة ،كما ينبغي على املفيت أال ينفرد بإصدار فتاوى ذات صبغة عامة تتعلق
( )75الاشوكى يف الاشريعة اسإسمامية .للقا ي حمني ق حممد املةد .48/1
( )76جامه البيان يف أتويل القرآن .حملمد ق جرير ق يزيد ،أيب جعفر الطرب  ،321/17تفمري القرطيب
.200/10
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مبصري البالد والعباد ،وأن يعرض األمر على هيئة كبار العلماء وجممع البحوث ملا
يرتتب عليه من خطورة ومسؤولية كبرية ،وأيضاً التواصل مع إخوانه العلماء
لالستشارة وتبادل الرأي حتى ميكن أن يكون الرأي صادراً عن دراية وخربة ،خاصة
يف وقتنا احلاضر الذي طرأت عليها مستجدات وقضايا كثرية.
كما على املفيت أن يلتزم بشرع اهلل دون مراعاة للحكام أو شروط الغرب،
فينبغي أال يتأثر بأي تيارات تغريبية هلذا اجملتمع املسلم ،ولو كانت هناك أراء ضعيفة أو
باطلة يف تراثنا ال نريد أن نستخرجها إلرضاء اآلخرين ،فاملقصود إرضاء اهلل عز
وجل ،والسري على ما أتى به مجهور الفقهاء ،مع مراعاة لظروف الواقع املعاش.

()77

اخلامتة
وقد انتهيت إىل النتائج اآلتية:
 - 1فقه الواقع هو الفهم العميق ملا تدور عليه حياة الناس وما يعرتضها وما
يوجهها.
 - 2الفتوى هي اإلخبار عن حكم الشرع ال على وجه اإللزام.
 - 3لفقه الواقع مكانة بالغة األهمية يف املنظومة التشريعية.
 - 4إن معرفة الواقع للوصول به إىل حكم الشرع واجب مهم.
 - 5ال ميكن إجياد حلول شرعية ملتغريات الواقع البشري وإخضاعه هليمنة
الشريعة ،وسلطان الدين ،ما مل تتم معرفته على صورته احلقيقية.

( )77الفقيه و املتفقه .424/2
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 - 6مصادر فقه الواقع هي القرآن الكريم وتفسريه ،و السنة النبوية الشريفة،
وسري السلف ،وكتب العقيدة والفقه ،و دراسة التاريخ ،وفقه السنن ،واملصادر
السياسية ،و املصادر اإلعالمية.
 - 7يلزم على أولي األمر من العلماء استفراغ الوسع؛ لضبط الصور الواقعية
اجلديدة للقضايا املستهدفة بالتعديل ،واالستصالح ،أو اإللغاء.
 - 8كل ما حيتاجه املفيت من علوم عصره ينبغي أن يسعى يف حتصيلها؛ لتتسع
مداركه ويدق نظره.
 - 9ليس كل ما يقع بني الناس ،أو حيدثونه يف حياتهم من العادات يسمى فقه
الواقع.
 - 10الفقه بالواقع وأحواله جزء أًصيل يف الفتوى ال تقوم بغريه.
 - 11من اخلطأ أن يدرس املرء فتوى املفتني دون أن يعرف مالبسات الفتوى
بالتفصيل وحيثياتها.
 - 12من أصول فقه الواقع اليت يقوم عليها معرفة الكتاب والسنة علي نهج
سلف األمة.
أهم التوصيات
 - 1احلرص علي متابعة كل مستجد مبعرفة الواقع ودراسته للخروج بأحكام
تتوافق مع شريعة اهلل.
 - 2العناية بفقه الواقع ومسايرة املستحدثات.
 - 3البعد عن االختالف املؤدي إلي الفنت.
 - 4تشجيع االجتهاد ملن هو أهل له.
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املصادر واملراجع
أوالً :القرآن الكريم.
ثانياً :فهرس كتب التفسري وعلومه مرتبة حسب احلروف األجبدية:
[ ]1تفسري املراغي .املؤلف :أمحد بن مصطفى املراغى (املتوفى1371 :هـ) .الناشر:
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى احلليب وأوالده مبصر .الطبعة :األوىل 1365
هـ  1946 -م.
[ ]2اجلامع ألحكام القرآن = تفسري القرطيب .املؤلف :أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن
أبي بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب (املتوفى:
671هـ) .91/9حتقيق :أمحد الربدوني وإبراهيم أطفيش .الناشر :دار الكتب
املصرية – القاهرة .الطبعة :الثانية1384 ،هـ  1964 -م
[ ]3جامع البيان يف تأويل القرآن .املؤلف :حممد بن جرير بن يزيد ،أبو جعفر الطربي
(املتوفى310 :هـ) .احملقق :أمحد حممد شاكر .الناشر :مؤسسة الرسالة .الطبعة:
األوىل  1420هـ.
[ ]4معامل التنزيل .حمليي السنة ،أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي (املتوفى:
510هـ) .احملقق :حققه وخرج أحاديثه حممد عبد اهلل النمر  -عثمان مجعة
ضمريية  -سليمان مسلم احلرش .الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع .الطبعة:
الرابعة 1417 ،هـ  1997 -م.
[ ]5مفاتيح الغيب = التفسري الكبري .املؤلف :أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن
احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (املتوفى:
606هـ) .الناشر :دار إحياء الرتاث العربي – بريوت .الطبعة :الثالثة -
1420هـ.
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ثالثاً :كتب احلديث وشروحه مرتبة حسب احلروف األجبدية:
[ ]1اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل وسننه وأيامه = صحيح
البخاري .املؤلف :حممد بن إمساعيل أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي .احملقق :حممد
زهري بن ناصر الناصر .الناشر :دار طوق النجاة .الطبعة :األوىل1422 ،هـ.
[ ]2السنن الكربى .املؤلف :أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلُسْرَ ْوجِردي
اخلراساني ،أبو بكر البيهقي (املتوفى458 :هـ) .احملقق :حممد عبد القادر عطا.
الناشر :دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان .الطبعة :الثالثة  1424هـ -
 2003م.
[ ]3كشف املشكل من حديث الصحيحني .املؤلف :مجال الدين أبو الفرج عبد
الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي(املتوفى597 :هـ) .احملقق :علي حسني
البواب .الناشر :دار الوطن  -الرياض.
[ ]4املستدرك على الصحيحني .املؤلف :أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن
حممد بن محدويه بن نُعيم ابن احلكم الضيب الطهماني النيسابوري املعروف بابن
البيع (املتوفى405 :هـ) .حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا .الناشر :دار الكتب
العلمية– بريوت .الطبعة :األوىل1990 – 1411م.
[ ]5مسند اإلمام أمحد بن حنبل .املؤلف :أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن
هالل بن أسد الشيباني (املتوفى241 :هـ) .احملقق :شعيب األرنؤوط  -عادل
مرشد ،وآخرون .إشراف :د عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي .الناشر :مؤسسة
الرسالة .الطبعة :األوىل1421هـ  2001 -م.
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[ ]6املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم .املؤلف :مسلم ابن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري (املتوفى:
261هـ)احملقق :حممد فؤاد عبد الباقي .الناشر :دار إحياء الرتاث العربي –
بريوت.
[ ]7املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج .املؤلف :أبو زكريا حييى بن شرف بن
مري النووي الناشر :دار إحياء الرتاث العربي – بريوت .الطبعة الثانية سنة
1392هـ.
رابعاً :كتب أصول الفقه وقواعده الفقهية مرتبة حسب احلروف األجبدية:
[ ]1اإلبهاج يف شرح املنهاج (منهاج الوصول إلي علم األصول للقاضي البيضاوي
املتوفى سنة 785هـ) .املؤلف :تقي الدين أبو احلسن علي بن عبد الكايف بن علي
بن متام بن حامد بن حييي السبكى وولده تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب.
الناشر :دار الكتب العلمية– بريوت1416 .هـ.
[ ]2اإلحكام يف أصول األحكام .لعلي بن حممد اآلمدي أبو احلسن .حتقيق :د .سيد
اجلميلي . .الناشر :دار الكتاب العربي – بريوت .الطبعة األوىل سنة 1404هـ.
[ ]3األشباه والنظائر علي مذهب أبي حنيفة النعمان .املؤلف :زين الدين بن إبراهيم
بن حممد ،املعروف بابن جنيم املصري (املتوفى970 :هـ) .وضع حواشيه وخرج
أحاديثه :الشيخ زكريا عمريات .الناشر :دار الكتب العلمية :بريوت – لبنان.
الطبعة :األوىل  1419هـ  1999 -م.
[ ]4األشباه والنظائر ـ لإلمام تاج الدين السبكى .املؤلف :تاج الدين عبد الوهاب بن
علي ابن عبد الكايف السبكي .الناشر :دار الكتب العلمية .الطبعة األوىل 1411هـ
1991-م.
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[ ]5التمهيد يف أصول الفقه .حملفوظ بن أمحد بن احلسن بن أمحد الكَ ْل َوذَاني ،أَبُو
اخلطاب البغدادي الفقيه احلنبلي (املتوفى 510 :هـ) .احملقق :د .مفيد حممد أبو
عمشة .الناشر :مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي  -جامعة أم
القرى ( .)37الطبعة :األوىل 1406 ،هـ  1985 -م.
[ ]6روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل.
املؤلف :أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي
املقدسي ثم الدمشقي احلنبلي ،الشهري بابن قدامة املقدسي (املتوفى620 :هـ).
الناشر :مؤسسة الريّان .الطبعة الثانية 1423هـ 2002-م.
[ ]7شرح تنقيح الفصول .املؤلف :أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد
الرمحن املالكي الشهري بالقرافى (املتوفى684 :هـ) .احملقق :طه عبد الرءوف
سعد .الناشر :شركة الطباعة الفنية املتحدة .الطبعة األوىل  1393هـ 1973-م.
[ ]8شرح خمتصر الروضة .لسليمان بن عبد القوي بن الكريم الطويف الصرصري ،أبو
الربيع ،جنم الدين (املتوفى716 :هـ) .احملقق :عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي.
الناشر :مؤسسة الرسالة الطبعة :األوىل 1407 ،هـ  1987 /م.
[ ]9علم أصول الفقه .لعبد الوهاب خالف (املتوفى1375 :هـ) .الناشر :مكتبة
الدعوة  -شباب األزهر .الطبعة الثامنة لدار القلم.
[ ]10القواعد الفقهية وتطبيقاتها يف املذاهب األربعة .املؤلف :د .حممد مصطفى
الزحيلي .دار الفكر – دمشق .الطبعة األوىل  1427هـ  2006 -م.
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[ ]11جمموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية .املؤلف :أبو حممد صاحل بن
حممد بن حسن القحطاني .اعتنى بإخراجها :متعب بن مسعود اجلعيد .الناشر:
دار الصميعي للنشر والتوزيع .اململكة العربية السعودية .الطبعة
األوىل1420هـ  2000 -م.
[ ]12احملصول .املؤلف :أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي
امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (املتوفى606 :هـ) .دراسة وحتقيق:
الدكتور طه جابر فياض العلواني .الناشر :مؤسسة الرسالة .الطبعة :الثالثة
1418هـ  1997 -م.
[ ]13املستصفى .املؤلف :أبو حامد حممد بن حممد الغزالي الطوسي (املتوفى505 :هـ).
حتقيق :حممد عبد السالم عبد الشايف .الناشر :دار الكتب العلمية .الطبعة األوىل
1413هـ 1993 -م.
[ ]14معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة .املؤلف :حممد بن حسني بن حسن
اجليزاني .الناشر :دار ابن اجلوزى .الطبعة اخلامسة  1427هـ.
[ ]15املعتمد يف أصول الفقه .املؤلف :حممد بن علي الطيب أبو احلسني الَبصْري
املعتزلي (املتوفى436 :هـ) .احملقق :خليل امليس .الناشر :دار الكتب العلمية –
بريوت .الطبعة :األوىل 1403هـ.
[ ]16املوافقات .املؤلف :إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري
بالشاطيب (املتوفى790 :هـ) .احملقق :أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان.
الناشر :دار ابن عفان .الطبعة :الطبعة األوىل 1417هـ 1997 -م.
[ ]17نهاية السول شرح منهاج الوصول .جلمال الدين عبد الرحيم اإلسنوي .الناشر:
دار الكتب العلمية -بريوت -لبنان .الطبعة األوىل 1420هـ 1999 -م.
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[ ]18الواضح يف أصول الفقه .ألبي الوفاء ،علي بن عقيل بن حممد بن عقيل البغدادي
الظفري( ،املتوفى513 :هـ) .احملقق :الدكتور عَبد اهلل بن عَبد املُحسن الرتكي.
الناشر :مؤسسة الرسالة ،بريوت – لبنان .الطبعة :األوىل 1420 ،هـ -
 1999م.
خامسـاً :كتب الفقه العام مرتبة حسب احلروف األجبدية:
أ ) كتب الفقه احلنفي:
[ ]1رد احملتار على الدر املختار .املؤلف :ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر بن عبد
العزيز عابدين الدمشقي احلنفي (املتوفى1252 :هـ) .الناشر :دار الفكر -
بريوت .الطبعة :الثانية 1412هـ.
ب) كتب الفقه املالكي:
[ ]1التاج واإلكليل ملختصر خليل .ألبي عبد اهلل حممد بن يوسف العبدري الشهري
باملواق (املتوفى897 :هـ).
[ ]2سراج امللوك .املؤلف :أبو بكر حممد بن حممد ابن الوليد الفهري الطرطوشي
املالكي (املتوفى520 :هـ) .الناشر :من أوائل املطبوعات العربية – مصر .تاريخ
النشر 1289هـ 1872 -م.
ج) كتب الفقه الشافعي:
[ ]1األحكام السلطانية .املؤلف :أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب
البصري البغدادي ،الشهري باملاوردي (املتوفى450 :هـ) .الناشر :دار احلديث –
القاهرة.

أتثري ةقه الـوابه يف الفتـوى

525

د) كتب الفقه احلنبلي:
[ ]1املدخل املفصل ملذهب اإلمام أمحد وخترجيات األصحاب .املؤلف :بكر بن عبد
اهلل أبو زيد بن حممد ابن عبد اهلل بن بكر بن عثمان بن حييى بن غيهب بن حممد
(املتوفى1429 :هـ) .الناشر :دار العاصمة  -مطبوعات جممع الفقه اإلسالمي
جبدة .الطبعة :األوىل  1417هـ.
سادساً :كتب اللغة مرتبة حسب احلروف األجبدية:
[ ]1تاج العروس من جواهر القاموس .املؤلف :حممّد بن حممّد بن عبد الرزّاق
احلسيين ،أبو الفيض ،امللقّب مبرتضى ،الزَّبيدي (املتوفى1205 :هـ) .احملقق:
جمموعة من احملققني .الناشر :دار اهلداية.
[ ]2الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .املؤلف :أبو نصر إمساعيل بن محاد
اجلوهري الفارابي (املتوفى393 :هـ) .حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار .الناشر:
دار العلم للماليني – بريوت .الطبعة :الرابعة  1407هـ  1987 -م.
[ ]3خمتار الصحاح .املؤلف :زين الدين أبو عبد اهلل حممد بن أبو بكر بن عبد القادر
احلنفي الرازي (املتوفى666 :هـ) .احملقق :يوسف الشيخ حممد .الناشر :املكتبة
العصرية  -الدار النموذجية ،بريوت – صيدا .الطبعة :اخلامسة1420 ،هـ -
1999م.
سابعاً :كتب الرتاجم مرتبة حسب احلروف األجبدية:
[ ]1األعالم .املؤلف :خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس ،الزركلي
الدمشقي (املتوفى1396 :هـ) .الناشر :دار العلم للماليني .الطبعة :اخلامسة
عشر  -أيار  /مايو  2002م
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[ ]2سري أعالم النبالء .تصنيف :مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب.
حتقيق :شعيب االرنؤوط .الناشر :مؤسسة الرسالة.
[ ]3طبقات الشافعية ـ املؤلف :ابن قاضى شهبة أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر
بن قاضي شهبة .حتقيق :د .احلافظ عبد العليم خان .دار النشر :عامل الكتب -
بريوت  1407 -هـ .الطبعة :األوىل.
ثامناً :مراجع متنوعة مرتبة حسب احلروف األجبدية:
[ ]1االجتهاد املقاصدي .الدكتور نور الدين اخلادمي .الطبعة األوىل 1419هـ .قطر.
[ ]2إعالم املوقعني عن رب العاملني .املؤلف :حممد بن أبو بكر بن أيوب بن سعد
مشس الدين ابن قيم اجلوزية (املتوفى751 :هـ) .حتقيق :حممد عبد السالم
إبراهيم .الناشر :دار الكتب العلمية – بريوت .الطبعة األوىل 1411هـ -
1991م.
[ ]3احلكمة يف الدعوة إىل اهلل تعاىل .املؤلف :سعيد بن علي بن وهف القحطاني.
الطبعة :األوىل .الناشر :وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد
 اململكة العربية السعودية .تاريخ النشر1423 :هـ.[ ]4اخلالصة يف أحكام االجتهاد والتقليد فقط .إعداد :علي بن نايف الشحود.
[ ]5اخلالصة يف فقه األقليات .مجع وإعداد :علي بن نايف الشحود.
[ ]6شرح زاد املستقنع .املؤلف :حممد بن حممد املختار الشنقيطي.
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[ ]7الشورى يف الشريعة اإلسالمية .املؤلف :القاضي حسني بن حممد املهدي .تقديم:
د .عبد العزيز املقاحل .سنة 2006م .مكتبة احملامي :أمحد بن حممد املهدي.
[ ]8ضرورة االهتمام بالسنن النبوية .املؤلف :أبو عبد الرمحن عبد السالم بن برجس
بن ناصر آل عبد الكريم (املتوفى 1425 :هـ) .الناشر :دار املنار للنشر
والتوزيع ،الرياض  -اململكة العربية السعودية .الطبعة :األوىل 1414 ،هـ.
[ ]9ضوابط الفتيا يف النوازل املعاصرة .املؤلف :الدكتور مسفر بن علي القحطاني.
[ ]10ضوابط للدراسات الفقهية .لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة.
[ ]11الطرق احلكمية .املؤلف :حممد بن أبو بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين بن قيم
اجلوزية (املتوفى751 :هـ) .الناشر :مكتبة دار البيان.
[ ]12الفقه امليسر .املؤلف :أ .د .عَبد اهلل بن حممد الطيّار ،أ .د .عبد اهلل بن حممّد
املطلق ،د .حممَّد بن إبراهيم املوسَى .الناشرَ :مدَارُ الوَطن للنَّشر ،الرياض -
اململكة العربية السعودية .الطبعة :األوىل سنة 1432هـ 2011 -م.
[ ]13الفقيه واملتفقه .املؤلف :أبو بكر أمحد اخلطيب البغدادي(املتوفى463 :هـ).
احملقق :أبي عبد الرمحن الغرازي .الناشر :دار ابن اجلوزي– السعودية .الطبعة:
الثانية1421 ،هـ.
[ ]14فقه الواقع وأثره يف االستنباط والتنزيل لألحكام الشرعية .املؤلف :األستاذ البشري
القنديلي.
[ ]15فقه الواقع بني النظرية والتطبيق .كتبه علي احلليب األثري .شركة النور .طبعة ثالثة
1420هـ.
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[ ]16فقه الواقع .املؤلف :حممد ناصر الدين األلباني (املتوفى1420 :هـ).
[ ]17الفكر اإلسالمي احلديث وصلته باالستعمار الغربي .املؤلف :حممد البهي
(املتوفى1402 :هـ) .الناشر :مكتبة وهبه .الطبعة :العاشرة.
[ ]18قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي.
[ ]19مسالك حتقيق املصلحة يف اخلطاب الشرعي .للدكتور حممد البعدوي .مكتبة املدينة
2013م.
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The effect of the jurisprudence of reality in the advisory opinion
Dr. Jihan AL Taher Mohamed Abd-ALhalim
Assistant Professor in the University of Hail
Faculty of Education Department of Islamic Culture - specialty jurisprudence -

Abstract. Praise be to Allah the lord of the worlds and peace and may the most honored of messengers
our master Muhammad and upon all his family and companions.
No doubt that The mixing of concepts and terms about respect to matters of jurisprudence is out on
the jurisprudence of reality and controls.
In addition to Jurisprudence have an impact in the Islamic lows. Adding the incident the matter to
the jurisdiction of jurisprudence called private matters discretionary reality.
So duty cleric t must understand reality. And he will not realize it until meet the men and meeting
with the various religious denominations and follow their discussion and articles. The duty cleric must
abide by the laws of God to Find legitimate solutions to the variables of human reality، for this was the
importance of research.
Through a statement the importance of the jurisprudence of reality and its impact in the advisory
opinion and what needs duty cleric of sciences.
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جملة العلوم الشرعية
جامعة القصيم ،اجمللد ( ،)11العدد ( ،)1ص ص ( 562-531حمرم 1439هـ/سبتمرب 2017م)

التنظيم القانوين جلرةمة الخوو ي ر اصمرر ه ل ى نظام ااحاب الآي
"درابة مقارنة"

د .مهنخ وليخ لمساعيل ااحخاد

أستاذ مساعد  ،كلية احلقوق  ،جامعة الزرقاء  ،األردن
ملخص البحث .بينت هذه الدراسة السياسة التشريعية جلرمية الدخول غري املصرح بـ لناـام احلاسـآل ايف ل كـ
مـ األردن فررسســا فاالـأا فأمريســا فسويسـرا ،فل ألقيقــة األمـر باينــت القـواسن الـي جتــرم هـذه اجلرميــة مـا بــن جتـرم
جمرد الدخول إىل هذا الناام  ،فما بن جترم هذا الدخول مع استيفاء شـرف معينـة كـنن سـون املعلومـام مشـمولة
حبماية سام أمنية ،فما بن البقاء غري املصرح ب داخ ساـام احلاسـآل ايف فاعـأا الناـاميف ل ألـن بنـت قـواسن
أخرى موقفا فسطا  ،رجرمت هذا الدخول مع شديد العقوبة ل بعض احلاالميف
الكلمات الخالة :الدخول غري املصرح ب  ،اعأا

الناام ،ساام احلاسآل ايف  ،املعلومة اإللسأفسيةيف
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اصمقخمة
ملا كان الدخول غري املصرح به إىل نظام احلاسب اآللي فعالً جمرمًا يف بعض القوانني
ومنها األردن حديثاً ،إال أنه يوجد اختالف فيما بني القوانني املقارنة من حيث الشروط
املتطلبة إلعمال نصوصها .فالدخول غري املصرح به إىل نظام احلاسب اآللي وإن كان
يتم بوسيلة قوامها البحث والوصول إىل املعلومات باستخدام وسائل إلكرتونية ،إال أنه
ينبغي حتديد مواصفات هذه الوسيلة واليت قد تتخذ شكل القيام بعملية دخول غري
مصرح بها أو اعرتاض نظام احلاسب اآللي أو البقاء غري املشروع داخل النظام بعد
عملية دخول مشروعة ،كما أنه ينبغي حتديد احملل الذي ينصب عليه فعل الدخول
والذي قد يكون معلومة أو نظامًا للحاسب اآللي أو شبكة معلومات.
ومن ناحية أخرى ،فإن حتديد اهلدف الذي يعقب عملية الدخول قد أثار خالفاً
أظهرته النصوص القانونية املختلفة اليت تناولت هذه اجلرمية .فالدخول غري املصرح به
إىل نظام احلاسب اآللي يستمد عدم مشروعيته من كونه غري مصرح به أو كونه خمالفاً
ألحكام القانون ،إال أن هذا الدخول قد يكون مقصوداً يف ذاته ،كما قد يكون
مقصوداً باعتباره وسيلة لتحقيق غاية أخرى ،سواء متثلت هذه الغاية يف احلصول على
املعلومات لتحقيق غرض ما ،أو كان الدخول إىل النظام ممراً يتم من خالله الدخول
لنظام آخر من الصعب على الفاعل الدخول إليه ابتداءً.
أمهية الخرابة:
تكمن أهمية الدراسة ببيان مدى مالءمة النصوص القانونية الناظمة جلرمية
الدخول غري املصرح به إىل نظام احلاسب اآللي مع موكبة التطور العلمي اإللكرتوني؟.
ذلك من خالل بيان القوام القانوني السليم الذي حدده القانون هلذه اجلرمية  ،وبيان
اآلراء القانونية حول مسألة قوام هذه اجلرمية من خالل توضيح االاجتاهات القانونية
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املقارنة املنظمة هلا ،وهي توجه القانون االجنليزي والسويسري  ،وتوجه القانون
الفرنسي واألردني ،وتوجه القانون األمريكي.
مشكلة الخرابة:
لقد أثارت مسألة اجتريم الدخول غري املصرح به إىل نظام احلاسب اآللي جدالً
كبريًا بني فقهاء القانون اجلزائي ما بني مؤيد ومعارض ،وكان مدار اخلالف يتمثل يف أن
ارتكاب اجلرمية اإللكرتونية تتطلب ابتداءً الدخول غري املصرح به لنظام احلاسب
اآللي ،باعتبار حالة الدخول مرحلة أساسية الرتكاب أي جرمية إلكرتونية ،وبالتالي
كان اخلالف يدور حول مسألة مدى انطباق وصف اجلرمية اإللكرتونية على حالة
الدخول غري املصرح به إىل نظام احلاسب اآللي ،وما إذا كانت تستوجب احلماية
اجلزائية أم ال ؟ وهل ميكن اجتريم الدخول غري املصرح به مبجرد قراءة املعلومات على
شاشة احلاسب اآللي دون أن يسبق ذلك نشاط ما يقوم به الفاعل؟ ،وهل يكفي جمرد
الدخول إىل نظام احلاسب اآللي لقيام اجلرمية ؟ وهل تقوم اجلرمية بالبقاء غري املصرح به
داخل النظام والذي يعقب دخوالً مصرحاً به ؟ وهل يستوى الدخول إىل النظام
واعرتاضه لقيام اجلرمية؟ وأخريًا هل يشرتط للعقاب على الدخول غري مصرح به أن يتم
اخرتاقاً لإلجراءات األمنية اليت حتمى النظام؟ وهل يعد دخوالً غري املصرح به إذا
حصل اجتاوز للوقت احملدد ؟ كل هذه األسئلة وغريها سيتم اإلجابة عنها يف منت هذا
البحث.
منهجية وحخود الخرابة:
ّ

هذه الدراسة اتبعت منهج البحث الوصفي ،القائم على الدراسة التحليلية

للنصوص القانونية ذات الصلة ،والدراسة املقارنة القائمة على املوازنة بني قانون
اجلرائم اإللكرتونية األردني والقوانني األخرى كالقانون الفرنسي وقانون اململكة
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املتحدة وقانون الواليات املتحدة األمريكية والقانون السويسري ،وأيضاً دراسة
االجتهادات الفقهية احلديثة يف املوضوعات اليت حتتمل طبيعتها ذلك ،بهدف إظهار
القصور إن وجد وتقديم احللول واملقرتحات القانونية املناسبة لذلك إن أمكن.
نطاق الخرابة:
تتطلب دراسة جرمية الدخول غري املصرح به إىل نظام احلاسب اآللي التعرف
أوالً على الركن املادي هلذه اجلرمية ،وثانياً بيان ركنها املعنوي وذلك من خالل دراسة
النصوص املختلفة اليت تناولت هذه اجلرمية وبيان املعوقات العملية والقانونية اليت
تواجهها ،وذلك من خالل املبحثني اآلتيني:
اصمبحث األو  :الركن املادي جلرمية الدخول غري املصرح به لنظام احلاسب
اآللي.
اصمبحث الثاين :الركن املعنوي يف جرمية الدخول غري املصرح به إىل نظام
احلاسب اآللي.
اصمبحث األو  :الركن اصمادي جلرةمة الخوو ي ر اصمرر ه لنظام ااحاب الآي
تقوم جرمية الدخول غري املصرح به لنظام احلاسب اآللي واملعلومات اليت
حيتوي عليها بفعل الدخول وذلك بغرض الولوج إىل نظام احلاسب اآللي مبكوناته
املنطقية ،وهذا يعين أن هذه اجلرمية هي جرمية إجيابية تتطلب نشاطًا ماديًا من الفاعل
لتحقيق مكوناتها .ومن هذا املنطلق يتعني تناول الركن املادي هلذه اجلرمية بيان احملل
الذي ينصب عليه الدخول ذلك يف املطلب األول ،ثم نتناول فعل الدخول ذاته يف
املطلب الثاني  ،وذلك على النحو التالي:
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اصمطل األو  :حمل جرةمة الخوو ي ر اصمرر ه ل ى نظام ااحاب الآي
يتم عادةً التفرقة بشأن حمل هذه اجلرمية بني حالتني ،األوىل العمليات اليت
تنطوي على اعرتاض عمليات االتصال -الشبكة املعلوماتية  -من أجل الدخول إىل
أحد أنظمة احلاسبات اآللية ،والثانية حالة الدخول املباشر إىل هذه األنظمة(.)1
وبإمعان النظر يف القوانني املقارنة اليت جرمت الدخول غري املصرح به إىل نظام
احلاسب اآللي ميكن أن منيز بني ثالث صور حملل هذه اجلرمية .الرورة األو ى املعلومات
يف ذاتها ،والثانية أنظمة احلاسبات اآللية اليت ال ترتبط فيما بينها من خالل شبكات
املعلومات ،والثالثة شبكات املعلومات ذاتها .قد يتم الدخول إىل املعلومات وأنظمة
احلاسبات اآللية بطريقة مباشرة عن طريق احلاسب اآللي الذي حيتوي على املعلومات
والنظام ،وهنا يتحقق الفعل الذي يُكون الركن املادي يف الدخول املباشر إىل املعلومات
أو النظام ،أو يف عملية االعرتاض غري املصرح به للدخول إىل النظام .ويف كثري من
األحيان تقوم جرمية الدخول غري املصرح به بالفعلني معاً(الدخول واالعرتاض) .وقد
يكون الدخول غري املصرح به إىل املعلومات بطريقة غري مباشر عندما يدخل الفاعل إىل
هذه املعلومات واألنظمة بواسطة نظام آخر يتصل باألول بواسطة شبكة لالتصاالت
ويتم ذلك عن طريق اعرتاض النظام األول (.)2
وجدير بالذكر أن الدخول غري املصرح به إىل شبكة املعلومات ليس من
الضروري أن يكون دائماً بهدف اعرتاض اتصال للدخول إىل أحد أنظمة احلاسبات
 1اسار :امللط ،أمحد خليفة ،اجلرائم اصمعلوماتية درابة مقارنة ،دار الفسر اجلامعي ،اإلسسندرية ،2005 ،ص:
224يف
 2اسار:
&Parker (Donn.B) Fighting computer crime- A new Framework for protecting Information ,john Wiley
Sons, Inc,1998. P: 115.
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اآللية ،فقد يكون الدخول بغرض االستفادة من املزايا اليت تقدمها الشبكة ،دون دفع
النفقات الالزمة لذلك( .)3كما أنه من ناحية أخرى ،قد يتم اعرتاض اتصال للدخول
إىل املعلومات اليت يقوم بنقلها دون احلاجة إىل الدخول يف شبكة االتصاالت ،كما يف
حالة التقاط اإلشارات اليت حيدثها جهاز إلكرتوني دون احلاجة إىل الدخول مباشرة
داخل الشبكة اليت حتمل الرسالة ( .)4وأياً ما كان عليه األمر ،فإنه باستعراض القوانني
املقارنة املختلفة اليت تناولت جرمية الدخول غري املصرح به إىل نظام احلاسب اآللي،
فإن احملل ال خيرج عن الصور الثالثة سالفة الذكر( ،)5وإن اختلفت القوانني فيما بينها
يف حتديد هذا احملل من بني صوره الثالثة وهي على النحو التالي:
أوالً :االجتاه الذي جيرم الخوو ي ر اصمرر ه ل ى نظام ااحاب
وشبكات اصمعلومات (:)6

الآي

جيرم هذا االاجتاه الدخول غري املصرح به إىل أنظمة احلاسبات اآللية باملعنى
الواسع لتشمل شبكة املعلومات ،وبالتالي يشمل اجتريم عمليات االعرتاض غري
املشروعة للمعلومات اليت تتم من خالل الدخول إىل هذه الشبكات(.)7
 3اسار:
Lloyd(Ian), Information Technology Law, Butterworths press : London, Dublin, Edinburgh,1997, p :171.

 4اسار:

يفWasik (Martin) , Crime and the computer ,Oxforf University press, 1991، P:762

 5اسار:
Taper (Colin),Computer Law,3rdedition,London: longman,1987 , p: 291.

 6وأليدا ملقصد املشرع رقد عررت املادة  2م قاسون اجلرائم اإللسأفسية األردين رقم  27لسنة  2015ساام
املعلومام بقوهلا" :جمموعة الربامج فاالدفام املعدة إلسشاء البياانم أف املعلومام إلسأفسيا ،أف إرساهلا أف سلمها
أف معاجلاهتا أف ختزينها أف إدارهتا أف عرضها ابلوسائ اإللسأفسية"يف كما فعررت سفس املادة "املعلومام بقوهلا" :
البياانم الي متت معاجلتها فأصبح هلا داللةيففعررت سفس املادة أيضا الشبسة املعلوما ية بقوهلا ":ار با بن
أكثر م ساام معلومام إلاتألة البياانم فاملعلومام ف بادهلا"يف
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وأخذ بهذا االاجتاه القانون األردني فقد نصت املادة (/3أ) من قانون اجلرائم
اإللكرتونية األردني بقوهلا" :يعاقب كل من دخل قصداً إىل الشبكة املعلوماتية أو نظام
معلومات بأي وسيلة دون تصريح أو مبا خيالف أو جياوز التصريح ،باحلبس مدة ال تقل
عن أسبوع وال تزيد على ثالثة أشهر أو بغرامة ال تقل عن ( )100مائة دينار وال تزيد
على ( )200مائيت دينار أو بكلتا هاتني العقوبتني" .فهذا النص جيرم فعل الدخول أو
البقاء غري املشروع داخل نظم املعاجلة اآللية للمعلومات باملعنى الواسع للكلمة .وبقول
أخر اجترم الدخول إىل النظام سواء أكان كليًا أو جزئيًا كشرط لقيام هذه اجلرمية.
وإن كان هذا التوسع من وجهة نظر الباحث يف تعريف هذه النظم يؤدي إىل
نتيجة مؤداها أن التقاط اإلشارات النامجة عن تبادل املعلومات عرب شبكات املعلومات
ال غري مصرحًا به إىل نظام املعاجلة اآللية الذي حيتوي على هذه املعلومات.
يعد دخو ً
كما وأن الواليات املتحدة األمريكية أخذت بهذا االاجتاه "املوسع"( )8فجرمت
احلصول على بعض املعلومات عن طريق الدخول غري املصرح به إىل احلاسبات
اآللية( ،)9فضالً عن اجتريم الدخول اجملرد إىل احلاسبات اآللية التابعة حلكومة الواليات
املتحدة األمريكية أو تلك اليت يؤدي الدخول غري املصرح إليها املساس بأعمال تتعلق
باحلكومة (.)10
 7اسار :منصور ،حممد ألس  ،اصمسؤولية اإللكرتونية ،املستبة القاسوسية ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسسندرية،
 ،2003ص259:يف
 8فقد أخذ القاسون الفرسسي هبذا االجتاه أيضا ل املادة  1/321م قاسون العقوابم الفرسسي لسنة 1992
فاملعمول ب أفل م شهر مارس لسنة 1994ميف
 9اسار :املادة /2/1030أ م القاسون الفيدرا األمريسي اخلاص إبساءة استخدام احلاسبام ايفلية لسنة
1984يف
 10اسار :املادة /3/1030أ م القاسون الفيدرا األمريسي اخلاص إبساءة استخدام احلاسبام ايفليةيف
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ووفقاً ملا ذهب إليه القانون األمريكي ،فإن احملل الذي تنصب عليه جرمية
الدخول غري املصرح به يف القانون يتسع ليشمل املعلومات وأنظمة احلاسبات اآللية
وكذلك شبكات املعلومات ،وإن كان القانون األمريكي قد وضع بعض الضوابط فيما
يتعلق باملعلومات واألنظمة اليت يتم الدخول إليها ،إذ تطلب يف املعلومات أن تتعلق
بأمور حمددة وهي املعلومات االسرتاتيجية أو تلك اليت تتعلق بأمور االئتمان .كما
تتطلب يف جرمية الدخول اجملرد إىل أنظمة احلاسبات اآللية أن تكون هذه األنظمة تابعة
حلكومة الواليات املتحدة األمريكية أو أن يؤدي الدخول إليها إىل املساس بأعمال
تتعلق باحلكومة (.)11
اثنياً :االجتاه الذي جيرم الخوو ي ر اصمرر ه ل ى اصمعلومات أو أنظمة
ااحاببات الآلية ويستبعخ شبكات اصمعلومات من نطاق التجرمي:
أخذ القانون االجنليزي بهذا االاجتاه ،فجرمت املادة األوىل من قانون إساءة
استخدام احلاسبات اآللية عام  1990الدخول غري املصرح به إىل الربامج واملعلومات
اليت حيتوي عليها أي حاسب آلي( .)12وقد أوردت املادة ( )17من نفس القانون بعض
التعريفات اليت تساعد على تفسري نصوصه ،إال أنها مل تتضمن تعريفاً للحاسب اآللي
أو الربامج أو املعلومات حمل جرمية الدخول غري املصرح به .فلم تتضمن املادة األوىل
أية إشارة إىل شبكات املعلومات بل اقتصرت على الربامج واملعلومات اليت حيتوي
عليها احلاسب اآللي ،وهو ما يعين أن املعلومات والربامج اليت حتتوي عليها وسائط
 11اسار:
Wasik (Martin), Crime and the computer ,op ,cit , p:

يف 694
 12فقد سصت املادة األفىل م قاسون إساءة استخدام احلاسبام ايفلية اإلاليزي لسنة  1990بقوهلا:

"A person is guilty of an offence if: (one) he causes a computer to perform any function with the intent to
secure access to many program or data held in any computer; (tow)the acess he intends to secure is
unauthorized ; and (three) he know at time when he causes the computer to perform the function that this
the case ".
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التخزين داخل احلاسب اآللي .ويرتتب على ذلك استبعاد املعلومات اليت يتم نقلها،
وبالتالي يستبعد النص احلاالت اليت تنطوي على اعرتاض املعلومات اليت يتم نقلها
عرب وسائل االتصاالت (.)13
وقد أثار النص السابق بعض التساؤالت فيما يتعلق باملقصود بعبارة "أي
حاسب آلي" يف إشارة إىل حمل جرمية الدخول غري املصرح به إذ عرض على القضاء
االجنليزي عام  1991قضية مضمونها قيام أحد العاملني السابقني يف أحد املتاجر بزيارة
املتجر وغافل زميله السابق وقام بإدخال بعض التعليمات لنظام احلاسب اآللي
ليحصل على خصم مقداره  %70من قيمة البضاعة اليت اشرتها  ،وقدم املتهم للقضاء
بتهمة الدخول غري املصرح به للنظام وفقاً لنص املادة األوىل  ،إال أن احملكمة مل اجتد
من البينات أي دليل يدينه فقررت إعالن براءته منها بسبب تفسريها للنص املتقدم
باعتبار النص اشرتط الدخول اىل النظام بواسطة جهاز حاسب آلي آخر يف حني املتهم
قام بالدخول بواسطة نفس اجلهاز  ،األمر الذي تطلب إعالن براءته .إال أن حمكمة
االستئناف ألغت بقوهلا "ال جيب حتميل عبارات النص أكثر مما حتتمل  ،حيث إن النص
مل حيدد نطاق تطبيقه بضرورة الدخول من نفس اجلهاز أو من خالل جهاز حاسب آلي
آخر "(.)14

 13اسار:
Bainbridge(David),Hacking-The Unauthorized Access of Computer Systems, the legal Implications, M.L
.Rev, March 1989,Vol.52.p:310.

 14اسار  :قورة  ،انئلة عادل ،جرائم ااحاب
 ،2005ص326يف

الآي االقترادية ،منشورام احلليب احلقوقية ،لبنان  ،1 ،سنة
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اثلثاً جترمي الخوو ي ر اصمرر ه ل ى نظام ااحاب
اصمعلومات فقط:

الآي عرب شبكات

تعاقب املادة ( )143مكرر من قانون العقوبات السويسري املؤرخ  21ديسمرب
 1937واملعدل بتاريخ  1أكتوبر 2011م على الدخول غري املصرح به إىل أنظمة
احلاسبات اآللية بواسطة جهاز لنقل املعلومات .وهذا يعين حصر التجريم حبالة
الدخول غري املصرح به من قبل أشخاص خارج املؤسسات اليت حتتوي على األنظمة
بواسطة شبكة املعلومات .أما احلاالت اليت تنطوي على الدخول مباشرةً إىل النظام
واليت يقوم بها غالباً العاملون باملؤسسات اليت حتتوي على هذه األنظمة فال يعد ذلك
فعالً جمرماً ما مل يكن الدخول إىل النظام قد مت من خالل شبكة داخلية تابعة للمؤسسة.
وينطبق النص أيضاً على احلاالت اليت يتم من خالهلا الدخول إىل النظام عن طريق
التقاط اإلشارات املنبعثة عن عملية نقل املعلومات متى مت ذلك بواسطة جهاز لنقل
املعلومات ( . )15ووفقاً للمناقشات اليت دارت خالل األعمال التحضريية هلذا القانون
يتضح أنه ال يقصد من وراء هذه املادة اجتريم اعرتاض وسائل االتصاالت وإمنا الدخول
غري املصرح به ألنظمة احلاسبات اآللية عن طريق وسائل االتصاالت.
اصمطل الثاين :فعل الخوو ي ر اصمرر ه ل ى نظام ااحاب الآي
يقصد بكلمة " الدخول" ضمن نطاق املعلوماتية ليشمل كافة األفعال اليت
تسمح بالولوج إىل نظام معلوماتي واإلحاطة أو السيطرة على املعطيات اليت يتكون
منها ،أو اخلدمات اليت يقدمها .واجلدير بالذكر أن املقصود بفعل الدخول هو الذي

 15اسار:
Brown(R.A),”computer –Related Crime in Australia, Hughes (Gordon) (ed),in Essays on computer law,

: 238 -240.

longman professional ,1990 ،P
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ينطوي على نشاط ذهين يقوم به الفاعل فضالً عن قيامه بنشاط مادي ،فهذا النوع من
اجلرائم يتم بفعل إجيابي (.)16
وقد ثارت عدة تساؤالت فيما يتعلق بفعل الدخول غري املصرح به إىل نظام
احلاسب اآللي ،أهمها هل ميكن اجتريم الدخول غري املصرح به مبجرد قراءة املعلومات
على شاشة احلاسب اآللي دون أن يسبق ذلك نشاط ما يقوم به الفاعل؟ وهل يكفي
جمرد الدخول إىل نظام احلاسب اآللي لقيام اجلرمية ؟ وهل تقوم اجلرمية بالبقاء غري
املصرح به داخل النظام والذي يعقب دخوالً مصرحاً به ؟ وهل يستوي الدخول إىل
النظام واعرتاضه لقيام اجلرمية؟ وأخرياً هل يشرتط للعقاب على الدخول غري مصرح به
أن يتم اخرتاقاً لإلجراءات األمنية اليت حتمي النظام؟ سوف نتناول اإلجابة على هذه
التساؤالت تباعاً على النحو اآلتي ،على أن يسبق ذلك كله حتديد ملفهوم عدم
التصريح بالدخول إىل نظام احلاسب اآللي.
أوالً :مفهوم عخم الترريح ابلخوو :

يقصد بالتصريح بالدخول لنظام احلاسب اآللي " اإلذن املمنوح من صاحب
العالقة إىل شخص أو أكثر أو للجمهور للدخول إىل أو استخدام نظام املعلومات أو
موقع الكرتوني أو الشبكة املعلوماتية بقصد االطالع أو إلغاء أو حذف أو اضافة أو
تغيري أو إعادة نشر بيانات أو معلومات أو حجب الوصول إليها أو إيقاف عمل
األجهزة أو تغيري موقع إلكرتوني أو إلغائه أو تعديل حمتوياته"(.)17
ومبفهوم املخالفة تكمن عدم مشروعية الدخول لنظام احلاسب اآللي إىل انعدام
سلطة الفاعل يف الدخول إىل هذا النظام مع علمه بذلك؛ لذلك يكون الدخول إىل
 16اسار:
 17اسار :املادة ( )2م قاسون اجلرائم اإللسأفسية األردينيف

Vergutch(Pascal) ,op,cit,p :189.
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نظام احلاسب اآللي غري مصرح به يف احلالتني؛ احلالة األوىل تتحقق إذا كان هناك
مسؤول عن نظام احلاسب اآللي ،وكان دخول الفاعل إىل هذا النظام قد مت دون
احلصول على تصريح منه .أما احلالة الثانية فتكون عندما يتجاوز الفاعل التصريح
املمنوح له بالدخول إىل معطيات ال يشملها التصريح.
وإذا كان األمر ال يثري مشكلة يف اجتريم احلالة األوىل ،إال أن املشكلة تثور يف
احلالة الثانية أي حالة الدخول غري املصرح به من قبل عاملني مصرح هلم بالدخول إىل
نظام احلاسب اآللي ،ففي هذه احلالة إذا اجتاوز العامل السلطة املخولة له بدخوله إىل
هذا النظام يف غري احلاالت املرخص له فيه ،فهل يكون العامل قد أرتكب جرمية
الدخول غري املصرح به إىل نظام احلاسب اآللي؟ كما ويثور تساؤل أخر حول حتديد
املسؤول عن نظام احلاسب اآللي والذي ميلك حق منح التصريح بالدخول إليه أو منع
هذا الدخول؟
أجابت بعض القوانني عن السؤال املتقدم عندما نصت صراحةً على اجتريم
الدخول غري املصرح به من قبل العاملني باملؤسسات اليت تتبعها هذه األنظمة .ونذكر
على سبيل املثال قانون اجلرائم اإللكرتونية األردني ،حيث نصت املادة  8منه بقوهلا ":
تضاعف العقوبة على اجلرائم املنصوص عليها يف املواد من ( )3إىل ( )6من هذا
ي
القانون حبق كل من قام بارتكاب أي منها أثناء تأديته وظيفته أو عمله أو باستغالل أ ٍ
منهما" .وبإمعان النظر يف هذا النص جنده يقسم أفعال الدخول غري املصرح به إىل نظام
احلاسب اآللي من قبل العاملني باملؤسسات اليت يتبعها هذه النظام إىل ثالث حاالت.
احلالة األوىل أثناء أداء الوظيفة؛ أي عندما يكون داخل النظام ولكن العامل يتجاوز
حدود عمله باالطالع على معلومات ليست ضمن نطاق عمله .احلالة الثانية أثناء عمل
العامل؛ أي بالدخول إىل نظام احلاسب اآللي العمل نفسه غري مصرح له الدخول اليه

التنايم القاسوين جلرمية الدخول غري املصرح ب إىل ساام احلاسآل ايف "دراسة مقارسة"

543

كأن يدخل اىل املعلومات من جهاز مديره دون علم األخري .احلالة الثالثة قيام العامل
باستغالل وظيفته أو عمله للوصول إىل املعلومات غري مصرح له الدخول إليها (.)18
أما بشأن حتديد املسؤول عن نظام احلاسب اآللي والذي ميلك حق منح
التصريح بالدخول إليه أو منع هذا الدخول ،فقد عرّفه البعض بأنه " :كل شخص
طبيعي أو معنوي ،أو كل سلطة عامة ،أو كل مؤسسة أو جهاز يكون هلم سلطة
التصرف يف نظام احلاسب اآللي التابع هلم وتقرير مضمونه أو حمتواه وكيفية تنظيمه،
واهلدف منه" (.)19
وال شك أن حتديد الشخص املسؤول عن نظام احلاسب اآللي ،يسمح بتحديد
األشخاص الذين ينطبق عليهم وصف الدخول غري املصرح به إىل نظام احلاسب
اآللي ،ذلك أن ميلك حق الدخول إىل نظام احلاسب اآللي هو املسؤول عنه أو من
حيصل منه على ترخيص بهذا الدخول ،أما من عدا ذلك ،فهو غري مصرح به.
وبناءً على ما تقدم ميكن أن نقسم الداخل إىل نظام احلاسب اآللي يف املؤسسة
التابع هلا النظام بني ثالث فئات ،الفئة األوىل ،أشخاص ال تربطهم بنظام احلاسب أي
صلة وظيفية .الفئة الثانية ،أشخاص مرخص هلم بالدخول إىل هذه النظام ،وأما الفئة
الثالثة أشخاص غري مرخص هلم بالدخول إال أنهم حبكم عملهم داخل املؤسسة من
الناحية الفنية هلم إمكانية الدخول إىل هذا النظام ( .)20وال شك أن الفئة الوحيدة اليت
 18اسار:
 19اسار:
Universite Aix-MarseilleIII,1990، P:
 20اسار:

Vergutch(Pascal) ,op,cit,p :189.

Champy (Guillaume) fraude informatique ,These, Tome 1 et 2,

198.
Bainbridge(David) ,op,cit,p: 286 &312.
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ال يعد دخوهلا إىل نظام احلاسب اآللي غري مصرح به هي الفئة الثانية ،إال أن التصريح
بالدخول قد يكون يف بعض األحوال مقيداً من حيث الزمان حبيث يتم حتديد وقت
حمدد يسمح خالله الدخول إىل النظام أو أن يكون التصريح مقيداً من حيث املعلومات
اليت ميكن احلصول عليها ،والسؤال الذي يثور هنا ،هل يعد دخوالً غري املصرح به إذا
حصل اجتاوز هلذه القيود؟
فمن وجهة نظر الباحث فيما خيص التجاوز يف الوقت احملدد للدخول ،فإن هذا
التجاوز جيعل الدخول مصرحًا به؛ نظراً إىل انتفاء العلة من التجريم يف هذه احلالة،
فإذا كان التجريم للدخول غري املصرح به إىل نظام احلاسب اآللي يهدف إىل محاية
سرية هذه املعلومات ،فإن هذه العلة ال تتوافر يف هذه احلالة؛ ذلك ألن الدخول إىل
النظام قد مت مبوافقة املسؤول عن النظام وهو ما يعين موافقة املسؤول على إطالع هذا
الشخص على املعلومات اليت ينطوي عليها النظام ،وهو ما يتنافى متاماً مع جرمية
الدخول غري املصرح به إىل نظام احلاسب اآللي.
اثنياً :ضرورة وجود نشاط يسبق الخوو ل ى نظام ااحاب الآي:

يف هذا املقام يثور التساؤل حول ما إذا كان يكفي لقيام جرمية الدخول غري

املصرح به لنظام احلاسب اآللي حصول الفاعل على املعلومات أو الربامج املخزنة ثم
قراءتها عن طريق شاشة احلاسب اآللي ،دون أن تسبق ذلك أية عملية منطقية يقوم بها
الفاعل ،أم جيب أن يقوم الفاعل بتشغيل احلاسب اآللي حبيث يصل يف نهاية األمر إىل
املعلومات أو الربامج املخزونة داخل احلاسب اآللي ،حتى يسأل عن جرمية الدخول
غري املصرح به؟
لقد تباينت مواقف القوانني املقارنة بشأن اإلجابة عن هذا التساؤل ،فقد ااجتهت
بعض القوانني إىل استبعاد ما يسمى بالدخول الذهين احملض“  . ”Intellectuel accesوهو
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ااجتاه املشرع اإلجنليزي ،فقد اشرتط أن يتم الدخول إىل أي من املعطيات أو الربامج
اليت حيتوي عليها احلاسب اآللي عن طريق نشاط ما يتسبب يف قيام احلاسب اآللي بأية
وظيفة كانت .وبقول أخر جيب أن يقوم احلاسب اآللي بوظيفة ما استجابة لنشاط
الفاعل ،فمجرد قراءة املعطيات على الشاشة ال يكفي لتحقق الركن املادي للجرمية بل
جيب أن يقوم بفعل مادي للوصول إىل املعلومة (.)21
وعلى النقيض متاماً من االاجتاه السابق ،فإن قانون اجلرائم اإللكرتونية األردني
مل يتطلب وجود أية نشاط ما يسبق الدخول إىل النظام اآللي ،كما مل يستلزم وسائل
حمددة إلمتام هذه اجلرمية .ويالحظ أن القانون األردني مل يتطلب يف هذه اجلرمية سوى
فعل الدخول إىل الشبكة املعلوماتية أو نظام احلاسب اآللي( .)22ومن وجهة نظر
الباحث ،فإنه ال تثريب على ما أخذ به القانون األردني بهذا الشأن من حيث عدم
اشرتاطه وجود نشاط معني يسبق الدخول إىل النظام احلاسب اآللي؛ ألن فعل الدخول
للنظام يتعني معه أن يكون هناك نشاط ما سبق فعل الدخول .وإن كنا نتمنى من
مشرعنا لو أضاف يف منت النص عبارة "أو االطالع أو القراءة" تلي عبارة " أو نظام
معلومات" ذلك حتى ال يدع جماالً للتفسري وتأويل النص.
اثلثاً :حتقق النتيجة ابلخوو اجملرد ل ى نظام ااحاب الآي:

هنا يثور تساؤل مفاده هل جيب أن يكون الدخول إىل نظام احلاسب اآللي منتجًا

ألثره ،مبعنى أن يفضي الدخول إىل حتقيق نتيجة إجرامية حمددة أال وهي الوصول إىل
 21اسار:
Bainbridge (David) ,op ,cit, p: 310 .

 22سصت املادة /3أ م قاسون اجلرائم اإللسأفسية األردين بقوهلا ":يعاقآل ك م دخ قصدا إىل الشبسة
املعلوما ية أف ساام معل ومام أبي فسيلة دفن صريح أف مبا خيالف أف جيافز التصريحيفيفيف" يف فاجلدير ابلذكر أن ك
م القاسون الفرسسي فالقاسون األمريسي أخذا هبذا االجتاهيف
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املعلومات اليت حيتوي عليها النظام ،أم أن اجلرمية تتحقق مبجرد هذا الدخول وبغض
النظر عن الوصول إىل هذه املعلومات ؟
يرى البعض أنه ليس من الضروري أن ينجح الفاعل يف الوصول إىل أي من
املعلومات أو الربامج حتى يتم النشاط اإلجرامي يف هذه اجلرمية ،بل يكفي جمرد
الدخول إىل نظام احلاسب اآللي؛ نظراً إىل أن العلة من اجتريم الدخول غري املصرح به
هي محاية املعلومات والربامج من الوصول إليها والتالعب بها ،إال أن هذه اجلرمية
هي من اجلرائم اليت متثل عدواناً حمتمالً على احلق( .)23وقد أخذ بهذا االاجتاه املشرّع
األردني والفرنسي باعتبار أن فعل الدخول غري املصرح به إىل نظام احلاسب اآللي
يستوجب العقاب مبجرد حدوث هذا الدخول ،أي مبجرد أن يبدأ الفاعل بتشغيل
احلاسب اآللي(.)24
إال أن األمر خيتلف متاماً يف قانون الواليات املتحدة األمريكية ،فقد تطلب
القانون أن يتم الوصول إىل املعلومات اليت يتضمنها النظام لقيام اجلرمية الدخول غري
املصرح به .فالقانون يعاقب على الدخول غري املصرح به إىل نظام احلاسب اآللي
للحصول على معلومات حمددة( .)25وفعل التجريم ينحصر بالدخول اجملرد إىل
احلاسبات اآللية اليت تعمل فقط داخل احلكومة الفيدرالية ،أو احلاسبات اليت ال تعمل
فقط داخل احلكومة الفيدرالية ،ولكن من شأن هذا الدخول أن يؤثر يف مصاحل
احلكومة الفيدرالية اليت ترتبط بشكل أو بآخر بهذه احلاسبات( .)26ويبدو أن احلكمة من
 23اسار:
Wasik (Martin) ,The computer Misuse Act,1990, crim.L.J. 1990, p:769.

 24اسار :املادة  /3أ م قاسون اجلرائم أسامة اإللسأفسية األردينيف
 25اسار :املادة /1030أ1/ف 2م القاسون الفيدرا األمريسي جلرائم احلاسبام ايفليةيف
 26اسار  :املادة /1030أ 3/م ذام القاسونيف
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اجتريم الدخول اجملرد يف املادة السابقة أهمية احلاسبات اآللية حمل فعل الدخول
الرتباطها مبصاحل احلكومة الفيدرالية (.)27
يف حني ذهب القانون اإلجنليزي إىل ااجتاه مغاير – وهو ما منيل إليه  -يتطلب
لتحقق جرمية الدخول جيب قيام الفاعل بسلوك إجيابي يتمثل يف أي فعل من شأنه أن
يتسبب يف أن يقوم احلاسب اآللي بأية وظيفة كانت ،أو فيما يتعلق بتحديد أن الدخول
غري املصرح به إمنا يكون للحصول على املعلومات ،فيجب أن يصل الفاعل إىل أي من
املعلومات أو الربامج املخزنة داخل احلاسب اآللي .وال يشرتط أن تكون نية الفاعل
متجهة إىل الوصول إىل معلومات أو برامج بعينها بل إن كثرياً من حاالت الدخول غري
املصرح به إىل احلاسب اآللي تتم مع عدم معرفة الفاعل ملا ميكن أن جيده من
املعلومات(.)28
راهعاً :البقاء "التجاوز" ي ر اصمرر ه داول نظام ااحاب الآي:

مما ال شك فيه أن ااجتاه إرادة الفاعل  -ولو باخلطأ  -إىل البقاء داخل هذا

النظام على الرغم من معرفته أنه غري مصرح له بالدخول إليه ال خيتلف يف جوهره عن
الدخول غري املصرح به إىل نظام احلاسب اآللي( ،)29فالنتيجة اإلجرامية يف كلتا احلالتني
واحدة ،وهي الوصول إىل معلومات أو نظام غري مصرح بالدخول إليه ،وبدورنا ميكن
تعريف التجاوز بأنه الدخول إىل حاسب آلي مع وجود تصريح بهذا الدخول ،إال أن

 27اسار:
Olivenbaum (JosepM.) (CTRL) (ALT)(DEL) Rethinking federal computer crime legislation, Setton hall

 28اسار  :املادة  1م قاسون إساءة استخدام احلاسبام ايفلية ل إالأايف
 29اسار :امللط ،مرجع سابق ،ص227:يف

law review, Vol.27,1997، P:586.
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الفاعل يستخدم هذا الدخول باحلصول على املعلومات أو لتعديلها دون أن يكون
مصرحاً له بذلك(.)30
وقد تنبه القانون األردني هلذه احلالة ،فنص صراحةً على اجتريم التجاوز غري
املصرح به داخل نظام احلاسب اآللي بقوله " :يعاقب كل من دخل قصداً إىل الشبكة
املعلوماتية أو نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح أو مبا خيالف أو جياوز
التصريح .)31 ("...وباإلمعان بهذا النص يتبني لنا أن القانون األردني مل يتناول احلاالت
اليت تنطوي على البقاء داخل النظام بعد دخوله على سبيل اخلطأ ،وإمنا احلاالت اليت
يكون فيها الدخول مصرحًا به ابتدا ًء إال أن الداخل يتجاوز احلدود املمنوحة له.
وجدير بالذكر أن البعض يرى يف البقاء غري املصرح به داخل النظام احلاسب
اآللي ال يقتصر فقط على حالة الدخول إىل نظام غري مصرح بالدخول إليه على سبيل
اخلطأ والبقاء داخل النظام على الرغم من العلم بذلك ،وإمنا ينطبق أيضاً على حالة
الدخول إىل نظام احلاسب اآللي مبوافقة املسؤول عن النظام إذا كانت هذه املوافقة
مشروطة بزمن حمدد ومت اجتاوز هلذا الزمن ،فإن البقاء داخل النظام يف هذه احلالة يعد
غري مصرح به(.)32

 30اسار :املضحسي ،ألنان رحيان ،اجلرائم اصمعلوماتية درابة مقارنة ،منشورام احلليب احلقوقية ،لبنان،2014 ،
ص112:يف
 31اسار :املادة /3أ م قاسون اجلرائم اإللسأفسية األردينيف اسار أيضا املادة  1/323م قاسون العقوابم الفرسسي
الي جرمت صراألة الدخول أف البقاء غري املصرح هبما داخ ك أف جزء م ساام املعاجلة ايفلية للمعلوماميف
كذلك احلال اسار املادة /1030ه 6/م القاسون الفيدرا األمريسي جلرائم احلاسآل ايف يف
 32اسار:
Champy( Guillaume) ,op,cit, p: 261.
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ولكن الباحث خيتلف مع هذا االاجتاه ويرد على ذلك ،من حيث إذا كانت
احلكمة من اجتريم البقاء غري املصرح به داخل نظام احلاسب اآللي هي ذات احلكمة من
اجتريم الدخول غري املصرح به إىل هذا النظام أال وهي محاية املعلومات من الوصول
إليها من قبل أشخاص غري مسموح هلم ابتداءً بالدخول إىل النظام ،إال أن هذه احلكمة
ال تتحقق يف هذه احلالة ،فإذا كان الدخول إىل نظام احلاسب اآللي قد مت مبوافقة
املسؤول عن النظام ،فإن ذلك يعين رضاءه باطالع هذا الشخص على املعلومات اليت
ينطوي عليها النظام ،فإذا ما اجتاوز األخري الزمن احملدد هلذا الدخول ،فإنه ال جمال هنا
للقول بأن هناك بقاءً غري مصرح به وفقاً للمفهوم السابق هلذا الفعل ،وإمنا ميكن أن
يشكل هذا الفعل جرمية أخرى أال وهي االستعمال غري املصرح به للحاسب اآللي.
يف حني يرى بعضهم أن االختالف بني جرمية الدخول غري املصرح به إىل نظام
احلاسب اآللي وجرمية البقاء داخل هذا النظام بعد دخوله عن طريق اخلطأ ،يكمن يف
أن األوىل جرمية إجيابية من ناحية ،ووقتيه من ناحية أخرى ،يف حني أن الثانية سلبية
من ناحية ،ومستمرة من ناحية أخرى؛ لذا ال ميكن اجلمع بينهما يف نص قانوني
واحد؛ نظرًا إىل اختالف الطبيعة القانونية لكل منهما (.)33
وإن كان الباحث يتفق مع الرأي القائل بأن الدخول غري املصرح به إىل احلاسب
اآللي هو سلوك إجيابي ،فإنه ال يرى يف البقاء غري املصرح به داخل النظام احلاسب
اآللي سلوكاً سلبياً ،فليس االمتناع عن اخلروج من النظام الذي مت الدخول إليه هو
مناط التجريم بل البقاء داخل هذا النظام بعد الدخول إليه عن غري قصد على العلم
بأن هذا البقاء غري مصرح له به ،وهو ال يشكل سلوكًا إجيابياً.
 33اسار:
-159 .

Champy( Guillaume) ,op,cit,p :151
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وامساً :الخوو ي ر اصمرر ه ونظم محاية أنظمة ااحاببات الآلية (:)34
يثور التساؤل حول مدى فاعلية األنظمة املعلوماتية اليت ال يوفر هلا املسؤولون
عنها التدابري األمنية اليت تضمن محايتها؟ وقد انقسم الفقه بشأن ذلك إىل ااجتاهني:
االجتاه األو هو الذي اعترب اخرتاق نظم محاية أنظمة احلاسبات اآللية كشرط
لتجريم الدخول غري املصرح به إىل نظام احلاسب اآللي ،ذلك ألنه من غري املقبول ترك
معلومات مهمّة دون أية إجراءات تكفل هلا احلماية .ويرى أنصار االاجتاه املتقدم أن فعل
الدخول إىل نظام احلاسب اآللي ال يدل بذاته على عدم املشروعية ،ومن ثم كان لزاماً
على املشرع أن يتم حتديده باإلشارة إىل ضرورة أن يتم الدخول عن طريق الغش
واالحتيال وهو ما يتحقق يف تقديرهم باخرتاق النظم األمنية .وقد أخذت بهذا الرأي
حمكمة صلح جزاء واشنطن بتاريخ  2010/9/27عندما قررت بقوهلا " :أن قيام
نكوالس بالدخول إىل نظام احلاسب اآللي دون علم صاحب العمل  ،وإن الدخول
كان ناتج عن أهمال صاحب العمل يف إغالق احلاسب وعدم أخذ االحتياطات
الضرورية ملنع الغري من الوصول إىل املعلومات احملفوظة به؛ لذلك تقرر احملكمة إعالن
عدم مسؤولية املتهم من هذه التهمة" (.)35
أما االجتاه الثاين -والذي مييل إليه الباحث– يرى أنه ينبغي محاية أنظمة
احلاسبات اآللية واملعلومات اليت حتتوي عليها بغض النظر عن كونها تتمتع حبماية
النظم األمنية من عدمه .ويقيس أنصار هذا االاجتاه جرمية الدخول غري املصرح به على
جرمية السرقة ،حيث إن متتع املال املسروق حبماية صاحبه أو عدم متتعه بهذه احلماية ال

 34اسار:
Vergutch (Pascal) ,op ,cit ,p:203.

 35اسار:
Champy ( Guillaume) ,op,cit,p: 84 &107.
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يؤثر يف قيام جرمية السرقة ،فاجلرمية قد متت بغض النظر عن مقدار الصعوبة اليت
واجهت اجلاني يف تنفيذها (.)36
وقد تباين موقف القوانني املقارنة أيضاً يف اإلجابة على هذا التساؤل .فقد
استبعد كل من القانون األردني والقانون الفرنسي واإلجنليزي ( )37شرط الولوج إىل
النظم األمنية لقيام جرمية الدخول غري املصرح به .يف حني أخذ القانون األمريكي موقفًا
خمتلفاً بهذا الشأن ،إذ توجه إىل اجتريم األفعال اليت تساعد على الولوج واخرتاق
التدابري األمنية داخل احلاسبات اآللية باعتبارها سلوكاً جمرماً يف ذاته(.)38
ويتفق الباحث مع موقف القانون األردني والقانون الفرنسي والقانون
اإلجنليزي حول هذه املسألة  ،إذ ال ينبغي أن ينظر إىل األنظمة األمنية باعتبارها شرطاً
لتجريم الدخول غري املصرح به إىل أنظمة احلاسبات اآللية ،وإمنا ميكن النظر إليها
باعتبارها قرينة على حتقق القصد اجلنائي .فااجتاه إرادة اجلاني إىل الدخول إىل نظام
احلاسب اآللي على حنو غري مصرح به ميكن من الناحية العملية التحقق منه بسهولة
متى كان الدخول نتيجة ملخالفة القواعد األمنية اليت حتمى النظام مبا يتطلبه ذلك من
حبث عن وسيلة الخرتاق هذا النظام األمين(.)39

 36اسار:
Vergutch (Pascal), ,op,cit,p:199.

 37اسار :املادة /3أ م قاسون اجلرائم اإللسأفسية األردين ،فاملادة  263م قاسون العقوابم الفرسسي ،املادة 1
م القاسون إساءة استخدام احلاسبام ايفلية اإلاليزي يف
 38اسار :املادة  1030أ 6/م القاسون الفيدرا األمريسي إلساءة استخدام احلاسبام ايفليةيف
 39اسار:
Vergutch(Pascal), La repression des de'lits informatiques dans une pe'rspe'ctive interationale ,
يفthese,universite de M ontpellier,1996 ،P: 169-171
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اصمبحث الثاين :الركن اصمعنوي
يف جرةمة الخوو ي ر اصمرر ه ل ى نظام ااحاب الآي
الركن املعنوي جلرمية الدخول غري املصرح به إىل نظام احلاسب اآللي يف كل
القوانني املقارنة اليت تناولتها يتخذ صورة القصد اجلنائي  ،باعتبارها من اجلرائم
املقصودة ،فحتى يتوافر هلذه اجلرمية ركنها املعنوي جيب أن حتقق عناصر القصد
اجلنائي من علم وإرادة ،وسوف يتناول الباحث فيما يلي القصد العام املطلوب توافره
يف جرمية الدخول غري املصرح به إىل نظام احلاسب اآللي ،ثم نعقبه بدراسة لبعض
القوانني املقارنة اليت تطلبت قصدًا خاصاً لتحقق هذه اجلرمية.
أوالً القرخ العام يف جرةمة الخوو ي ر اصمرر ه لنظام ااحاب الآي:

نصت مجيع القوانني املقارنة اليت تناولت جرمية الدخول غري املصرح به إىل

نظام احلاسب اآللي على ضرورة حتقق القصد العام لقيام هذه اجلرمية ،وذلك على
اختالف يف العبارات املستخدمة هلذا الغرض ،فقد نص القانون األردني صراحةً على
ضرورة حتقق القصد العام يف جرمية الدخول غري املصرح به إىل نظام احلاسب اآللي
بقوله " :يعاقب كل من دخل قصداً إىل الشبكة املعلوماتية أو نظام معلومات")40( ...
فاستعمل كلمة قصداً  .كما ونص القانون الفرنسي على ذلك حيث تطلب أن يكون
الدخول إىل النظام قد مت عن طريق الغش واخلداع فاستخدام عبارة

" Fraudulently

"وتعين أن الفاعل على علم بأن دخوله إىل نظام احلاسب اآللي غري مصرح به مع علم
الفاعل بذلك ،كذلك األمر يف الواليات املتحدة األمريكية ،اشرتط أن يتم الدخول إىل

 40اسار املادة ( /3أ) م قاسون اجلرائم اإللسأفسية األردينيف
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النظام بدون تصريح ،وقد تطلب القانون اإلجنليزي أن يتم الدخول إىل النظام على
حنو غري مصرح به مع العلم بذلك (.)41
هلذا؛ ملا كان القصد العام يتطلب أن حييط علم اجلاني بكل واقعة ذات أهمية
قانونية يف تكوين اجلرمية ،فكل ما يتطلبه القانون من وقائع لتحقق أركان اجلرمية
واستكمال عناصرها يتعني أن يشمله علم اجلاني ،إال أن نطاق علم اجلاني ال يقتصر
على الوقائع اليت تدخل يف تكوين اجلرمية وإمنا يتعني أن حييط أيضاً بالتكييف الذي
تتصف به بعض هذه الوقائع وتكتسب به أهميتها يف نظر القانون (.)42
وبتطبيق املبادئ العامة سالفة الذكر على جرمية الدخول غري املصرح به إىل نظام
احلاسب اآللي ،ينبغي أوالً أن حييط علم اجلاني بكل واقعة ذات أهمية قانونية تدخل
يف تكوين هذه اجلرمية ،فحتى يتوافر القصد اجلنائي إذن جيب أن حييط علم اجلاني
بعناصر الركن املادي للجرمية.
ولذلك يتعني يف نطاق جرمية الدخول غري املصرح به إىل نظام احلاسب اآللي أن
يكون اجلاني على علم تام بأن فعله منصب على نظام احلاسب اآللي مبا يتضمنه من
معلومات وبرامج باعتباره حمل احلق الذي حيميه القانون .ويتعني القانون بعلم اجلاني
أيضاً خبطورة الفعل الذي يقوم به على احلق الذي حيميه القانون .وبقول آخر إذا كان

 41اسار :املادة /3أ م قاسون اجلرائم االلسأفين األردين ،فاملادة  263م قاسون العقوابم الفرسسي ،ف املادة
 1030أ 1/م القاسون الفيدرا األمريسي إلساءة استخدام احلاسبام ايفلية ،فاملادة  1م القاسون إساءة
استخدام احلاسبام ايفلية اإلاليزييف
 42اسار :ألسىن  ،حممود ايآل ،النظرية العامة للقرخ اجلنائي درابة أتصيلية مقارنة للركن اصمعنوي يف
اجلرائم العمخية ،دار النهضة العربية  ،1988 ،مصر ،ص51يف
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الدخول إىل نظام احلاسب اآللي قد مت عن غري علم خبطورة الفعل على احلق الذي
حيميه القانون ،فإن القصد اجلنائي يعد منتفياً أيضاً (.)43
والتساؤل الذي يثريه الباحث يف هذا املقام هل مثة مسؤولية جزائية على قيام
الفاعل بالدخول إىل نظام احلاسب اآللي حملاولة منع خطر ما يهدد النظام؟ مبعنى أخر
هل يعد القصد اجلنائي متوافراً يف هذه احلالة أم حماولة منع هذا اخلطر يعد باعثاً على
ارتكاب الفعل ،وهو ما ال ينفي القصد اجلنائي؟.
اإلجابة على هذا التساؤل –من وجهة نظر الباحث  -تكمن مبدى معرفة ما إذا
كان هلذا الشخص سلطة الدخول إىل هذا النظام ،أو إذا كانت جمموعة القواعد اليت
تنظم الدخول إىل هذا النظام تسمح به يف حالة الضرورة ،إال أن املشكلة تثور إذا مل
يوجد ما يسمح بهذا الدخول ،ويرى الباحث أنه إذا قام الشخص بالفعل وهو يعتقد
أنه يقوم مبجرد حماولة منع هذا اخلطر دون املساس بالنظام غري املصرح له بالدخول
إليه ،وحدث االعتداء على الرغم من ذلك ،فإن القصد اجلنائي ال يعد متوافراً لديه،
أما إذا قام بالفعل وهو يعلم أنه ال سبيل ملنع هذا اخلطر إال بالدخول إىل هذا النظام ،
فإن القصد اجلنائي يعد متوافراً لديه.
كما ويعد من املبادئ العامة يف القصد اجلنائي أيضاً ،أن يتوقع اجلاني حينما
يقوم بالفعل النتيجة اإلجرامية اليت سوف ترتتب على الفعل "،فتوقع النتيجة هو
األساس النفسي الذي تقوم عليه إرادته ،فحيث ال يكون التوقع ال تتصور وجود
اإلرادة ( .)44والنتيجة اليت جيب أن يتوقعها الفاعل يف جرمية الدخول غري املصرح به هي
الدخول غري املصرح به إىل النظام ،إذ ال يشرتط أن يتجه التوقع إىل اآلثار غري املباشرة
 43اسار:
Lloyd (Ian) ,op ,cit ,p :214.

 44اسار :ألسين ،حممود ،مرجع سابق ،ص 65:يف
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اليت ال يدخلها القانون يف حتديد النتيجة .فالقصد اجلنائي يتوافر ولو مل يتوقع اجلاني
هذه اآلثار ،فيتعني معه أن يتوقع اجلاني أنه سوف يدخل إىل نظام غري مصرح له
بالدخول إليه وال يشرتط أن يتوقع الضرر الذي سوف يلحق النظام أو صاحبه من
جراء هذا الدخول (.)45
كذلك احلال ،فان خطأ الفاعل بالوصول إىل نظام املعلومات غري املصرح له
الدخول إليها ال ينفي القصد اجلنائي ،إذ يكفي أن يتوقع اجلاني الدخول إىل نظام
احلاسب اآللي غري املصرح له بالدخول إليه( .)46فإذا توقع الفاعل أنه بصدد الدخول
إىل نظام معني ،ثم ترتب على فعله الدخول إىل نظام آخر ،فإن القصد اجلنائي يبقى
متوافراً لديه ،فاألصل العام أن حتقق النتيجة اإلجرامية يف موضوع معني ليس من
عناصرها .واجتدر اإلشارة أن القانون اإلجنليزي أصاب عندما نص على أن التحقق من
توافر النية اإلجرامية يف جرمية الدخول غري املصرح به إىل نظام احلاسب اآللي ال يبنفي
أن ترتبط بنوعية املعلومات أو الربامج أو األنظمة حمل اجلرمية ،فالفاعل يسأل عن
جرميته ولو مل يكن دخوله مصحوباً بتحديد املعلومات أو الربامج اليت مت الدخول
إليها(.)47
واجتدر اإلشارة أنه ال يتعني أن ينصرف قصد اجلاني إىل الوقائع اليت يقوم عليها
التشديد ،إذا مل يكن من شأنه التغيري من وصف اجلرمية ،ومل ميس بالتعديل أحد
أركانها وإمنا اقتصر على جمرد تشديد العقاب ،وبناءً على ذلك ،فإنه إذا شدد القانون
عقوبة الدخول غري املصرح به إىل نظام احلاسب اآللي يف بعض احلاالت كما لو كان
 45اسار:
Walden (Ian),computer crime, Reed (Chris) & Angel (John) (eds), in computer lawm blackstone press
limited ,2000, p:317.

 46املضحسي ،ألنان ،مرجع سابق ،ص103:يف
 47اسار :املادة  17م قاسون إساءة استخدام احلاسبام ايفلية اإلاليزييف
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هذا الدخول قد مت بواسطة موظف أو عامل يف املؤسسة اخلاصة بنظام احلاسب اآللي،
فإنه ال ينبغي أن ينصرف علم اجلاني إىل ظرف التشديد حتى يعاقب بالضرف
املشدد(.)48
وبناءً على كل ما تقدم ،فإذا ما توافر العلم على النحو املتقدم ،تعني بعد ذلك
القول بتوافر القصد اجلنائي العام  ،ذلك بأن تتجه إرادة اجلاني إىل الدخول إىل النظام
غري املصرح له بالدخول إليه ،أي أن تتجه إرادته لتحقيق هذه النتيجة ،وال عربة بعد
ذلك للباعث أو الغاية من وراء هذا الدخول .ويرتتب على ذلك أن ادعاء اجلاني بأن
الغاية من دخوله إىل النظام غري املصرح له بالدخول إليه إمنا تكمن يف رغبته يف الكشف
عن أوجه القصور اليت تعرتي النظام الذي متكن من الدخول إليه ،وذلك لتاليف هذا
القصور مستقبالً ،ال حيول دون اعتبار ااجتاه اإلرادة لتحقيق النتيجة اليت جيرمها القانون
وهي الدخول إىل نظام غري املصرح بالدخول إليه (.)49
اثنياً :القرخ اخلاص يف جرةمة الخوو ي ر اصمرر ه ل ى نظام ااحاب الآي:

استلزمت بعض القوانني املقارنة ضرورة توافر قصداً خاصاً إىل جانب القصد

العام يف جرمية الدخول غري املصرح به إىل نظام احلاسب اآللي ،كما واستلزمت بعض
القوانني املقارنة ضرورة توافر القصد اخلاص لتشديد العقوبة .ففي األردن مثالً ،يوجد
نص قانوني يتطلب توافر القصد اجلرمي اخلاص لبعض حاالت الدخول غري املصرح
به إىل نظام احلاسب اآللي ،فضالً عن تشديد العقوبة على حنو ملحوظ متى ارتكب
فعل الدخول بهدف إلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمري أو إفشاء أو إتالف أو حجب أو
تعديل أو تغيري أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو توقيف أو تعطيل عمل الشبكة
 48اسار :املادة  7م قاسون اجلرائم اإللسأفسية األردينيف
 49اسار:
Bainbridge (David) ,op ,cit ,p :237.
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املعلوماتية أو نظام معلومات الشبكة املعلوماتية أو تغيري موقع إلكرتوني أو إلغائه أو
إتالفه أو تعديل حمتوياته أو إشغاله أو انتحال صفتـــه أو انتحال شخصية ( ،)50وإن
كان سبب تشديد العقوبة يعود إىل حصول الفاعل له أو للغري على ربح غري مشروع أو
إحلاق ضرر بالغري نتيجة لالطالع على املعلومات اليت حيتوي عليها النظام.
وكذلك احلال يف اململكة املتحدة جيرم القانون الدخول غري املصرح به متى توافر
لدى الفاعل قصد خاص يتمثل يف نية ارتكاب جرمية أخرى الحقة على هذا
الدخول( .)51وكانت العربة من حتقق القصد اخلاص هنا بيان احلاالت اليت يرتكب فيها
الدخول غري املصرح به إىل نظام احلاسب اآللي بنية ارتكاب جرمية أخرى كالسرقة أو
التهديد أو النصب ،إال أن هذه اجلرمية مل تتم؛ هلذا فقد اشرتط القانون االجنليزي
لقيام هذه اجلرمية أن تتوافر لدى الفاعل نية الدخول إىل النظام مع العلم بكون هذا
الدخول غري املصرح به ،وأن تتوافر لدية نية ارتكاب جرمية أخرى( .)52السيما أنه مل
يُشَْترط أن تتعاصر نية الدخول إىل نظام احلاسب اآللي مع نية ارتكاب جرمية الحقة
على هذا الدخول( ،)53فالفاعل قد يرتكب اجلرمية األوىل املنصوص عليها يف املادة
األوىل من القانون ،ثم تتولد لديه بعد ذلك نية ارتكاب جرمية أخرى (.)54

 50اسار املادة ( / 3ب،ج) م قاسون اجلرائم اإللسأفسية األردينيف
 51اسار :املادة  2م قاسون إساءة استخدام احلاسبام ايفلية اإلاليزييف
Bainbridge(David))314:P،2000، Bainbridge( 52
 53اسار :املادة  3/2م قاسون إساءة استخدام احلاسبام ايفلية اإلاليزييف
 54اسار:
Walden (Ian), ) ,op ,cit ,p :284.
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اخلامتة
بصفة عامة  -ميكن القول  -إن الدخول غري املصرح به إىل احلاسب اآللي
يتحقق بالوصول إىل املعلومات والبيانات املخزونة داخل نظام احلاسب ،دون رضا
املسؤول عن هذا النظام أو املعلومات اليت حتتوي عليها .ومتثل القوانني املقارنة اليت
اجترم الدخول غري املصرح به إىل نظام احلاسب اآللي  -كما رأينا  -ااجتاهات خمتلفة
تتباين فيما بينها ما بني اجتريم جمرد الدخول إىل هذا النظام وما بني اجتريم هذا الدخول
مع توافر بعض الشروط .فقد توصلت هذه الدراسة إىل نتائج وتوصيات ميكن ذكر
أهمها.
أوالً النتائج:

 - 1أظهرت هذه الدراسة أن كل من القانونني األردني والفرنسي أخذا

بالتوسع يف اجتريم كل دخول غري مصرح به إىل نظام احلاسب اآللي وبغض النظر عن
الوسيلة املتبعة أو املعلومات اليت حصل عليها  ،فالتجريم يتحقق مبجرد الدخول
اجملرد .فضالً عن ذلك بينت هذه الدراسة أن القانونني األردني واإلجنليزي يتفقان على
اجتريم الدخول غري املصرح إىل نظام احلاسب اآللي مع تشديد العقوبة يف بعض
احلاالت.
 - 2بينت هذه الدراسة أن القانون الفدرالي يف الواليات املتحدة األمريكية
جرّم الدخول إىل نظام احلاسب اآللي بشرط أن يتعلق فعل الدخول بأنظمة حمددة
تتعلق هذه األنظمة بأنواع حمددة من املعلومات ،وبشرط إحداث إتالف للمعلومات أو
الربامج املخزونة.
 - 3كما وبينت هذه الدراسة أن فعل البقاء غري املصرح به داخل نظام
احلاسب اآللي جمرماً سواء ورد التجريم يف النص اخلاص جبرمية الدخول غري املصرح به

التنايم القاسوين جلرمية الدخول غري املصرح ب إىل ساام احلاسآل ايف "دراسة مقارسة"

559

كما هو احلال يف القانون الفرنسي أو تضمنته نصوص مستقلة كما هو احلال يف القانون
الفيدرالي األمريكي.
واحلقيقة أنه إذا ما أردنا ترجيح أحد هذه االاجتاهات ،فسوف جند أنفسنا أمام
ضرورة املوازنة بني االعتبارات اآلتية:
 خطورة الدخول غري املصرح به إىل نظام احلاسب اآللي بصفة عامة ،على أنيكون مفهوم الدخول هو الوصول إىل املعلومات .مع ضرورة العقاب على هذا الفعل
بوصف الشروع متى حتققت أركانه حلماية أنظمة احلاسبات اآللية ،فالقوانني املقارنة
املشار إليها يف هذه الدراسة مل اجترم فعل الشروع يف جرمية الدخول غري املصرح به
لنظام احلاسب اآللي.
 أهمية اجتريم االعرتاض غري املصرح به لنظام احلاسب اآللي على أن يكونذلك بنصوص منفصلة عن تلك املتعلقة جبرمية الدخول غري املصرح به الختالف
النشاط اإلجرامي يف كل منهما.
اثنياً التوصيات:

 -توصي هذه الدراسة أن يكون هذا التجريم يف احلاالت اليت تكون األنظمة

حمل االعتداء حممية بواسطة تدابري أمنية متى كان ذلك متفقاً مع السياسة التشريعية
للدولة.
 نوصي بضرورة تشديد العقوبة على جرمية الدخول غري املصرح به إىل نظاماحلاسب اآللي إذا أدى ذلك الدخول إىل اخرتاق نظم األمن اخلاصة بنظام احلاسب
اآللي؛ ألن ذلك ينمي عن خطورة جرمية لدى الفاعل ،فوجود األنظمة األمنة قرينة
على أهمية املعلومات اليت حيتوي عليها نظام احلاسب اآللي الذي مت الدخول إليه وهو
ما يقتضي بدوره تشديد العقاب يف هذه احلالة.
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 نوصي بضرورة تشديد عقوبة الدخول غري املصرح به إىل نظام احلاسب اآلليبنية ارتكاب جرمية معلوماتية أخرى الحقة على هذا الدخول ،ومن جانبنا نرى تشديد
العقوبة هنا يربر عالنية النية اجلرمية ،كون هذا الفعل يعد ظرفاً مشدداً يتعلق باجلانب
املعنوي للجرمية إذ يعد وجودها "النية" قرينة على خطورة اإلثم.
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The legal regulation of crime unauthorized access to a computer system
" Comparative Study"
Dr. Mohannad Walid Ismail Al Haddad
Faculty of Law, Zarqa University, Jordan

Abstract. this study show the different to show the legal and operation obstacle in the legislative policy
of the of unauthorized access crime to the computer system in each of Jordan and France, England and
America, swiss. in fact the legislation conflict that criminalizes unauthorized access to the computer
system between the criminalization of mere access to this system, and between the criminalization of only
access to the system, and between the criminalization of this entry with certain conditions, for example if
the information is protected by security systems, and between staying unauthorized computer system and
to interfere with it. While other legislation adopted an intermediate position, so they insistence
punishment of this entry in some cases.
Key words: unauthorized access, interfere system, computer system, electronic information.
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