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قواعد النشر
مجلةةا عةماةةا احمةةة مودةةد مةة( لةةاوا احل ة موا ةالالةةو الشةةرعوان ا ةةا علدوةةا مو دةةا
ُ
عدةاة البوث الالمي مةلجةماا .تانى منشر البووث الالدوا فق الضوامط اآل وا :
ا
أول  :يشترطًفيًالبحثًليقبلًللنشرًفيًاملجلةً ً:
ً
 -1أن يتسم مةألصةلا االمتكة

ةةد عةة(

الجدة الالدوا املنهجوا ل ما اال جةه .

 -2أن يلتز مةملنةهج األا ات الولةئل الالدوا املاتبرة في مجةله .
ً
 -3أن يكون البوث اقوقة في التوثوق التخر ج .
 -4أن يتسم مةلس ما اللغو ا .
 -5أال يكون قد لبق نشره .
ً
 -6أال يكون مست م( موث أ لةلا أ كتةب لواء أكةن ذلك للبةحث نفسه أ لغيره .

ا
ثانياًً:يشترطًعندًتقديمًالبحثً ًً :
-1

ً
ً
ً
أن يق ة ةةد البةح ة ةةث لب ة ةةة منش ة ةةره مش ة ةةفوعة اس ة ةةير ه الوا واةمخت ة ةةرةن ق ة ةرا ا يتض ة ةةد(
ً
ً
امت ك البةحث لحقوق املل وا الف ر ا للبوث كةم التزامة ااد نشر البوةةث ال ااةةد
موافقا خطوا م( هوئا التور ر .

-2

أال ز د صفوةت البوث ع( ة60ن صفوا مقةس ةA4ن .

-3

أن يكةةون مةةنط املةةتن ة 17ن  Traditional Arabicالهةةوامب مةةنط ة13ن أن يك ةةون
بةعد املسةفةت مين األلطر ة مفران .

-4

يقد البةحةةث ثة ث نطةةع مطبوعةةا مةة( البوةةث مةةن ملعةةي مةةةللغتين الار وةةا احنجليزيةةا ال
ز د كلدة ه ع( مةئتي كلدا أ صفوا احدة ..
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ا
ثالثاً:التوثيقً ًً :
 -1وضن هوامب كل صفوا ألفلهة على حدة .
 -2ثبت امل ةا املراعن في فهرس يلحق مآخر البوث .
 - 3وضن ندةذج م( صو ال تةب املعطوط املحقق في مكةنهة املنةلب .
 - 4رفق عدون ال و الرلومةت املتالقا مةلبوث على أن كون اضحا علوا .
ا
رابعا ًاا  :عنةةد ا ألةةدةء األعة فةةي مةةتن البوةةث أ الد الةةا ةةوكر لةةنا الوفةةةة مةلتةةة الهجةةر ذا ةكةةن
ََ
الالم متوفى .
ا
خامسا ًاا  :عنةةد ا األعة األعنبوةةا فةةي مةةتن البوةةث أ الد الةةا ففنهةةة تةةب موةةر عر وةةا وضةةن مةةين
ً
قولين مور ال ونوا من االكتفةء موكر االلم كةم عند اه أل ل مرة .
ا َّ
سادسا  ُ :و م البووث املقدما للنشر في املجلا م( قبل اثنين م( املح دين على األقل.
ً

ا ُ
سابعا  :تاةا البووث مادلا على ألطوانا مدمجا  CDأ رلل على البريد احل تر ني للدجلا .
ً
ا
ثامنا  :ال تاةا البووث لى أصحةبهة عند عد قبولهة للنشر .
ً
تاسعاًاُ :ياطى البةحث نطعتين م( املجلا عشر مست ت م( موثه .
عنوانًاملجلةً ًً :
عدون املرال ت مةلم ئيس ور ر مجلا الالو الشرعوا
الر ةض  -11432ص ب 5701
هة ف  - 2582051 :نةلوخ ة فةكس ن 2590261
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ملخص الدراسة:
استخدم األئمة النقاد مصطلحات عديدة يعربون هبا عن حال الراوي من حيث اجلرح أو
التعديل ،ومصطلحات يعربون هبا عن حال الراوي ابلنسبة إىل را ٍو آخر أو أكثر على سبيل
املقارنة ،وتكون هذه املوازانت عادة يف جمال ضبط الرواية وإتقاهنا ،إال أن هناك اعتبارات أخرى
قصدها األئمة عند موازنتهم بني را ٍو وآخر .لذا قصدت هبذه الدراسة تسليط الضوء على
مصطلح يقل استعماله لديهم ،وهو قوهلم فالن أحلى ..هبدف الكشف عن املعاين املرادة لدى
األئمة من هذا املصطلح.
وقد سلكت يف هذا البحث منهج االستقراء ،والتحليل ،واملقارنة.
وكان من أبرز ما توصلت إليه أن استخدام النقاد ملصطلح أحلى كان قليالً نسبياً ،وأكثر
من استخدمه أبو حامت الرازي ،وكان األئمة يستخدمون هذا املصطلح عادة عند املقارنة بني
رواة من نفس الطبقة ،اشرتكوا ابألخذ عن نفس الشيخ ،أو كانوا متعاصرين من نفس البلد ،أو
كانوا إخوة.
وقد تنوعت االعتبارات املقصودة لدى األئمة هبذا املصطلح ،لكن أكثرها جاء يف ابب
املفاضلة ابعتبار جانب الضبط ،ويشمل هذا اجلانب كون الراوي أعلى يف جانب التوثيق ،أو
كونه أقل ضعفاً يف جانب اجلرح .كما استخدموا أيضاً هذا املصطلح ابعتبار صالح الراوي
وورعه ،وكذلك ابعتبار كون الراوي أطلب للحديث من أقرانه ،وابعتبار كياسة الراوي ،وغري
ذلك ،فلم يكن استخدامهم قاصراً على املوازنة بني الرواة يف جانب الضبط.
الكلمات املفتاحية :موازنة ،رواة ،تعديل ،أحلى ،طبقات ،مراتب

The Imams’ equation between the Hadith narrators using more
appropriate terminology Analytical Inductive Study
Dr. Nabila Zaid al-Hulaiba
Assistant Professor in Assunnah and its sciences Division - College of Theology
Fundamentals
Imam Muhammad Bin Saud Islamic University
Abstract :
The critiques Imams used numerous terms to illustrate the narrator’s status in
terms of the science of crediting and discrediting, and other terms to project the
narrator’s status in relation to another narrator or more by way of comparison.
Such comparisons are usually applied to the field narration precision. However,
there are other considerations the Imams observe when comparing one narrator
and another. Hence, I intend to shed light on a term that they hardly use, namely,
such as saying, “So & so is finer to expose the Imam’s intended definitions of this
term.
I have pursued in this research the inductive methodology and analysis and
comparison.
Of the most significant results is that the use of the ‘Finer’ by the critiques
was minimal, comparatively speaking; and the one who used it most was Abu
Hatim Arrazi; although the Imams used to apply this term when comparing
between narrators of the same rank who transmitted the texts from the same
master, or who are contemporaries of the same locality, or if they were biological
brothers.
The Imams’ intended considerations regarding this term are variant, but most
of which occur when comparing narrators in terms of textual precision. It also
includes the narrator being superior to other narrators in terms of authentication or
having fewer demerits than the others in terms of discrediting. They also applied
this term concerning the narrator’s trustworthiness and piety. It also applies to a
narrator who is more serious in studying the Hadith than his contemporaries; as
well as the narrator’s complacence and otherwise. Their use of the term is not
restricted to the comparison between narrators in terms of text precision.

key words: #Comparison #narrators #Modification #Finer #Levels #ranks

املقدمة:

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على سيد املرسلني ،وعلى آله
وصحبه أمجعني ،وبعد..
فإن املتتبع لسري أئمة النقد األولني يف فحصهم ملروايت األحاديث ،ومتييز
صحيحها من سقيمها ليدرك بوضوح جهودهم العظيمة اليت بذلوها للكشف
عن حال الراوي وعدالته ،ومعرفة درجته من احلفظ واإلتقان ،سعياً يف خدمة
السنة النبوية ،وصيانتها من الغلط والتحريف.
وقد استخدم األئمة النقاد مصطلحات يعربون هبا عن حال الراوي جرحاً
أو تعديالً ،ومصطلحات يعربون هبا عن حاله مقارنة مع را ٍو آخر أو أكثر.
فكان مما لفت نظري من أقوال هؤالء األئمة استخدامهم يف املوازنة بني الرواة
مصطلحاً يقل استخدامه بينهم عادة ،وهو قوهلم :فالن أحلى عندي ..فأحببت
أن أجعل هذا املصطلح موضع حبثي ،وأن أتتبع ابلدراسة أحوال من قيل فيهم
هذا املصطلح بغية الوصول إىل مراد األئمة من استعماهلم هلذا املصطلح ،راجية
من هللا العون والسداد ،فإن التوفيق كله بيديه ،ومرجع األمور كلها إليه.

أمهية البحث وأسباب اختياره:
 .1أن مصطلحات األئمة يف اجلرح والتعديل من العلوم اهلامة اليت حُيتاج إىل
العناية هبا؛ الرتباطها الوثيق ابحلكم على الراوي ومروايته.
 .2أن من عبارات األئمة اليت يعربون هبا عن منزلة الراوي مقارنة بغريه ما ُيتمل
عدة مدلوالت ،مما يتطلب من الباحث املزيد من الدقة يف حترير مقصودهم.

جملة العلوم الشرعية
العدد الستون رجب 1442هـ

17

 .3أن معرفة منزلة الراوي بني أقرانه له أثر كبري يف الرتجيح بني أوجه احلديث
عند حدوث تعارض بينهم.
 .4املسامهة يف إبراز جهود األئمة املتقدمني يف خدمة السنة وحترير
مصطلحاهتم.
أهداف البحث:
 .1الكشف عن مراد األئمة من قوهلم يف الراوي أنه أحلى.
 .2بيان الفرق بني حال هؤالء الرواة استقالالً ،وحاهلم عند موازنتهم بغريهم.
مشكلة البحث وأسئلته:

 .1هل مراد األئمة من قوهلم فالن أحلى ابعتبار الضبط والرواية فقط ،أم
قصدوا هبذا التعبري جوانب أخرى متيز هبا الراوي ،من فقه أو فضل أو
كياسة وفصاحة ..أو غري ذلك؟
 .2هل اختلفت أحكام األئمة عندما بينوا حال الراوي استقالالً عن أحكامهم
عند موازنته بغريه؟
حدود البحث:
دراسة عبارات األئمة النقاد اليت وصفوا هبا الراوي أبنه أحلى من الراوي
الفالين ،أو أنه أحلى يف قلبه من فالن ،أو أنه أحلى مطلقاً ،وحنوها من
العبارات مما ورد يف كتب اجلرح والتعديل ،والتواريخ ،والسؤاالت ،والعلل.
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الدراسات السابقة:
مل أقف على دراسات تناولت هذا املصطلح حتديداً ،إمنا وقفت على
دراستني تناولت موضوع املقارنة بني املروايت ،أو الرواة بشكل عام ،ومها:
 .1مقارنة املروايت ،للدكتور إبراهيم الالحم ،مؤسسة الراين.
 .2ألفاظ املفاضلة يف اجلرح والتعديل ،وأثرها يف احلكم على الرواة ومروايهتم.
وهو حبث حمكم يف جملة الشريعة والقانون ،التابعة لكلية الشريعة ،يف اجلامعة
األردنية ،للدكتور حممد عيد الصاحب .العدد 1429 ،35ه.
خطة البحث:
يتكون البحث من مقدمة ،ومبحثني ،وخامتة على النحو التايل:
املقدمة :وفيها أمهية البحث وأسباب اختياره ،وأهدافه ،ومسائله،
والدراسات السابقة ،وخطته ،ومنهجه.
املبحث األول :املوازنة بني الرواة ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :جهود األئمة النقاد يف بيان حال الراوي ،ومثرة ذلك.
املطلب الثاين :صور املوازنة بني الرواة.
املبحث الثاين :دراسة أحوال الرواة الذين وصفهم األئمة أبهنم أحلى.
اخلامتة :وفيها أهم النتائج.
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منهج البحث:

سلكت يف هذا البحث منهج االستقراء ،والتحليل ،واملقارنة على النحو
التايل:
 .1قمت ابستقراء عبارات األئمة النقاد اليت وصفوا هبا الراوي أبنه أحلى من
الراوي الفالين ،أو أنه أحلى يف قلبه من فالن ،أو أنه أحلى الرواة
املذكورين..وحنوها من العبارات.
 .2مجعت هذه العبارات ،ورتبتها حسب اإلمام األقدم.
 .3قمت بتحليل هذه العبارات بدراسة السياق الذي وردت فيه ،ودراسة ترمجة
ٍ
كل من الراوي ومن قورن هبم،وذلك بتتبع أقوال أخرى لنفس اإلمام الناقد
يف نفس الرواة ،وأقوال أئمة آخرين يف هؤالءالرواة؛ لإلحاطةحباهلم من مجيع
اجلوانب ،ومعرفة النقاط اليت متيزوا هبا ،أو قصروا عنها.
 .4قمت مبقارنة األقوال -املتقدم ذكرها -بعضها ببعض ،للخلوص إىل تصور
واضح ملراد اإلمام الناقد من استخدامه هلذا املصطلح.
***
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املبحث األول :املوازنة بني الرواة ،وفيه مطلبان:

املطلب األول :جهود األئمة النقاد يف بيان حال الراوي ،ومثرة ذلك.

لقد بذل األئمة املتقدمون جهوداً عظيمة يف االحتياط حلديث رسول هللا
 ،ومتييز األحاديث الصحيحة من السقيمة؛ حيث أمضوا أعمارهم يف طلب
احلديث ،وحفظه،وتتبع طرقه ،وعرض بعضها على بعض ،فكانوا كاملنخل
الذي ينخل األحاديث خنالً ،ويتفحص الرواة يف عدالتهم وضبطهم ،فيميز
اجملروحني ،وما قد يهم فيه احلفاظ األثبات..كما قال اإلمام الشعيب" :وهللا لو

أصبت تسعاً وتسعني مرة ،وأخطأت مرة ،ألعدوا علي تلك الواحدة"(.)1
وقال السخاوي" :فاهلل تعاىل بلطيف عنايته أقام لعلم احلديث رجاالً نقاداً
تفرغوا له ،وأفنوا أعمارهم يف حتصيله ،والبحث عن غوامضه وعلله ورجاله،
ومعرفة مراتبهم يف القوة واللني ،فتقليدهم واملشي وراءهم ،وإمعان النظر يف
تواليفهم ،وكثرة جمالسة حفاظ الوقت مع الفهم وجودة التصور ،ومداومة
االشتغال ،ومالزمة التقوى والتواضع؛ يوجب لك -إن شاء هللا -معرفة السنن

النبوية ،وال قوة إال ابهلل"(.)2
وكان من تيقظ األئمة النقاد ،واحتياطهم حلماية السنة مما يشوهباأهنم
يستدلون على ضبط الراوي من عدمه بعرض روايته على رواية أهل احلفظ
واإلتقان ..قال الشافعي -رمحه هللا" :-وأهل احلديث متباينون؛ فمنهم املعروف
( )1تذكرة احلفاظ للذهيب .65 :1
( )2فتح املغيث.236 :1
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بعلم احلديث بطلبه ،ومساعه من األب والعم وذوي الرحم والصديق ،وطول
جمالسة أهل التنازع فيه ،ومن كان هكذا كان مقدماً ابحلفظ ،إن خالفه من
يقصر عنه كان أوىل أن يقبل حديثه ممن خالفه من أهل التقصري عنه ،ويعترب
على أهل احلديث أبن إذا اشرتكوا يف احلديث عن الرجل أبن يستدل على
حفظ أحدهم مبوافقة أهل احلفظ ،وعلى خالف حفظه خبالف حفظ أهل
احلفظ له ،وإذا اختلفت الرواية استدللنا على احملفوظ منها والغلط هبذا ،ووجوه
سواه تدل على الصدق واحلفظ والغلط"(.)1
وكذلك مبقابلة الرواايت ومقارنتها كشف األئمة عن الرواايت املنكرة
ومصدرها ،قال اإلمام مسلم " :فبجمع هذه الرواايت ومقابلة بعضها ببعض،
تتميز صحيحها من سقيمها ،وتتبني رواة ضعاف األخبار من أضدادهم من
احلفاظ .ولذلك أضعف أهل املعرفة ابحلديث عمر بن عبدهللا بن أيب خثعم،
وأشباههم من نقلة األخبار ،لروايتهم األحاديث املستنكرة اليت ختالف رواايت

الثقات املعروفني من احلفاظ.)2(".
ويزداد األمر وعورة عند حماولة تبني الراجح من األوجه حيث يكون
االختالف بني راويني ثقتني أو أكثر ،اختلفوا على شيخهم يف رواية حديث
عنه ،أو تفرد را ٍو منهم برواية عن شيخ مكثر مشهور ،وليست هذه الرواية عند
أقران هذا الراوي..
( )1الرسالة ص .383
( )2التمييز ص.44
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وال يستطيع الكشف عن هذه العلل اخلفية إال أهل النظر العميق ،واحلفظ
الواسع من األئمة النقاد الذين أفنوا أعمارهم يف هذا العلم اجلليل ،والنظر العميق
فكونوا حصيلة نتج عنها تصنيف أصحاب الشيوخ
يف حال الراوي مع شيخهَّ ،
يف طبقات ،متكنهم من الوصول إىل الوجه الراجح من املرجوح عند اختالف
الرواة على شيخهم ..كما قال البيهقي -بعد أن نقل بسنده أجوبة ابن معني
يف بيان مراتب بعض أصحاب الزهري ،وجمموعة غريه من حفاظ احلديث الذين
تدور عليهم أغلب األحاديث ،-قال" :وكذلك روينا عن غريه ،من أئمة أهل
النقل يف ترجيح األخبار أبثبتها ما دل على إمجاعهم على ذلك ...ودل على
شدة جهدهم يف معرفة الرواة ،ومعرفة مدارجهم يف العدالة ،واملعرفة ،واحلفظ،
واإلتقان يف الرواية ،حىت ميكن ترجيح رواية أحفظ الراويني ،وأتقنهما ،على

رواية دونه يف احلفظ واإلتقان ،رضي هللا عنهم ،وجزاهم عن نبيهم خرياً.)1("..
وقال احلافظ ابن رجب" :اعلم أن معرفة صحة احلديث وسقمه حتصل من
وجهني:
أحدمها :معرفة رجاله ،وثقتهم ،وضعفهم...والوجه الثاين :معرفة مراتب

الثقات ،وترجيح بعضهم على بعض عند االختالف ،إما يف اإلسناد ،وإما
يف الوصل واإلرسال ،وإما يف الوقف والرفع ،وحنو ذلك.وهذا هو الذي
ُيصل من معرفته وكثرة ممارسته الوقوف على دقائق علل احلديث"(.)2

( )1املدخل ص .103
( )2شرح علل الرتمذي.245 :2
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وقال احلافظ ابن حجر -رمحه هللا -يف احلديث املعلل" :وهذا الفن أغمض
أنواع احلديث ،وأدقها مسل ًكا ،وال يقوم به إال من منحه هللا تبارك وتعاىل فهما

حاواي ،وإدرا ًكا ملراتب الرواة ،ومعرفة اثقبة .ولذلك مل يتكلم
غائصا ،و ً
ً
اطالعا ً
فيه إال أفراد من أئمة هذا الشأن وحذاقهم ،وإليهم املرجع يف ذلك ،ملا جعل
هللا هلم من معرفة ذلك ،واالطالع على غوامضه ،دون غريهم ممن مل ميارس
ذلك ")1(.

فعند حدوث اختالف بني الرواة يف الرواية عن شيخ؛ فإن من أهم القرائن
اليت استخدمها أئمة النقد بشكل ملحوظ هو اعتبار مراتب هؤالء الرواة يف
ثقةقوي احلفظ ،لكن حديثه عن بعض الشيوخ فيه
شيخهم .فقد يكون الراوي
َّ
ضعف ،خبالف حديثه عن بقية شيوخه ،إما ألنه مل يالزمه فرتة كافية ،أو أدرك
الشيخ بعد تغريه،أو كان حديثه عن غري أهل بلده فلم ُيفظه ،أو لغري ذلك

من األسباب(.)2
وابملقابل فقد يكون الراوي ضعيفاً؛ لكنه يف شيخ معني قد أتقن عنه،
وضبط مروايته؛ لكونه الزمه لفرتة طويلة ،أو كان بلدايً له ،أو لقرابته منه ،أو
كان يكتب عنه ،أولغري ذلك من األسباب.
ومن ذلك قول ابن القيم" :وهذه طريقة احلذاق من أصحاب احلديث،
أطباء عللهُ ،يتجون حبديث الشخص عمن هو معروف ابلرواية عنه ،وحبفظ
()1النكت .711 :2
( )2لالستزادة يراجع :شرح العلل البن رجب.813-733 :2
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حديثه ،وإتقانه ومالزمته له ،واعتنائه حبديثه ومتابعة غريه له ،ويرتكون حديثه

نفسه عمن ليس هو معه هبذه املنزلة "(.)1
فهذا فن جليل حىت أن الزركشي يف مقدمة نكته على ابن الصالح،ذكر
أنواعاًلعلوم احلديث مل يذكرها ابن الصالح ،فقال(( :الثامن :معرفة تفاوت
الرواة ،لقوهلم :هو دون فالن ،وليس هو عندي مثل فالن ،مما يدل على نقصه
ابلنسبة إىل غريه ،وهذا الفن ُيتاج إليه يف ابب الرتجيح عند اختالف الرواية،
وليس من القدح يف الرواية اليت مل تتعارض يف شيء .قال :الشيخ يف شرح
اإلملام" :وهذا النوع من احلديث ينبغي أن يعقد له ابب ،أو يفرد له تصنيف
ويعد يف علوم احلديث بل هو من أجلها للحاجة إليه يف الرتجيح ،ولست أذكر
اآلن أنه فعل ذلك" .انتهى .وقد يقال :برجوعه إىل معرفة طبقات الرواة وقد
أفردوه))(.)2
وهناك قرائن ترجيح أخرى كثرية ،ليس هنا جمال ذكرها ،لكن جيدر التنبيه
إىل أن لكل حديث ذوقه اخلاص ،كما قال العالئي" :ووجوه الرتجيح كثرية ال
تنحصر ،وال ضابط هلا ابلنسبة إىل مجيع األحاديث...وهلذا مل ُيكم املتقدمون
يف هذا املقام حبكم كلي يشمل القاعدة؛ بل خيتلف نظرهم حبسب ما يقوم

عندهم يف كل حديث مبفرده -وهللا أعلم"(.)3
()1الفروسية ص.239
()2النكت .76 :2

( )3املرجع السابق.712 :2
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املطلب الثاين :صور املوازنة بني الرواة.

ويالحظ من خالل تتبع كالم األئمة املتقدمني يف موازانهتم بني الرواة أن
ذلك يتخذ عدة صور ،من أبرزها هااتن الصوراتن:
الصورة األوىل :أن يكون نظرهم من خالل املقارنة بني راويني أو أكثر؛

إما لقرابة بينهم ،أو لتشاهبهم يف االسم ،أو الشرتاكهم يف نفس الطبقة ،وحنو
ذلك من األسباب ..فيكون حكم اإلمام الصادر حينئذ يف مثل هذه احلاالت
نسبياً ،ال مطلقاً يف ذات الراوي ،إ ْذ ال يصور حال الراوي على وجه العموم.
وهذا ما يعرف ابلتوثيق أو التضعيف النسيب.
فمن ذلك سؤال عثمان بن سعيد الدارمي ليحي بن معني عن العالء بن
عبد الرمحن ،عن أبيه .فقال :ليس به أبس .قال :قلت :هو أحب إليك أو
سعيد املقربي؟ فقال :سعيد أوثق ،والعالء ضعيف(.)1
ومن أمثلة هذه الصورة أيضاً :قول ابن معني" :أبو وكيع ضعيف احلديث،

أمثل من أيب ُيىي احلماين"(.)2

الصورة الثانية :أن تكون املوازنة بني الرواة مقيدة بشيخ معني اشرتكوا يف
األخذ عنه -وعادة ما يكون هذا الشيخ من األئمة املشهورين الذين تدور
عليهم غالب األحاديث ،أو مقيدة ببلد معني ،أو إقليم معني .فيبني اإلمام
الناقد أحكامه فيهم ،بعضهم ابلنسبة إىل بعض يف هذا الشيخ حتديداً ،أو يف

()1اتريخ ابن معني -رواية الدارمي -ص .173
()2اجلرح والتعديل البن أيب حامت .2:523

26

موازنة األئمة بني رواة احلديث ابستعمال لفظة "أحلى" دراسة استقرائية حتليلية مقارنة
د .نبيلة بنت زيد احلليــبة

هذا البلد املعني،أو اإلقليم املعني ،بغض النظر عن درجة الراوي من التوثيق
والتضعيف ابلعموم ..وهذا ما يعرف ابلتوثيق أو التضعيف النسيب املقيد.ومسي
مقيداً لتقييد املوازنة بني الرواة يف هذا الشيخ ،أو يف هذا البلد أو يف هذا
اإلقليم ،وحنو ذلك..كما يف قول اإلمام أمحد" :أصحاب قتادة :سعيد وهشام
وشعبة؛ إال أن شعبة مل يبلغ علم هؤالء  .وكان سعيد يكتب كل شيء"(.)1

وقال شعبة" :كان هشام أعلم بقتادة مين ،وأكثر جمالسة مين"(.)2
ومن اجلدير ابلذكر أنه عند أتمل أقوال هؤالء األئمة جند أن هناك حاالت
يكون سبب تقدميهم لرا ٍو على را ٍو إمنا هو ابعتبار أمور أخرى غري مسألة ضبط
الرواية ..أذكر منها ما يلي:
 عقيدة الراوي؛كما يف سؤال أيب داود ألمحد ،حيث قال" :أبو معشر أحبإليك أو محاد؟ قال :زعموا أن أاب معشر كان أيخذ عن محاد؛ إال أن أاب
محادا كان يرى
معشر عند أصحاب احلديث -يريد:كان أكرب -ألن ً
اإلرجاء"(.)3
عناية الراوي ابلفقه؛ كما يف قول أيب زرعة" :قلت لعبد الرمحن بن إبراهيم -وسألته عن اثبت بن ثوابن ،والعالء بن احلارث -أيهما أثبت؟ فقال:
العالء أفقه حديثاً ،واثبت بن ثوابن قليل احلديث"(.)4

()1العلل ومعرفة الرجال -رواية املروذي -ص.16
()2سؤاالت اآلجري أليب داود ص.289
( )3سؤاالت أيب داودص.290
( )4اتريخ مدينة دمشق البن عساكر .117 :11
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 عناية الراوي ابلعلم والقرآن؛ فقد سأل ابن هانئ اإلمام أمحد " :أميا كانأكرب ،أبو حصني أو األعمش؟ قال :أبو حصني أكرب من األعمش،
واألعمش أحب إيل ،األعمش أعلم ابلعلم والقرآن من أيب حصني ،وأبو

حصني من بين أشد ،وكان شيخاً صاحلاً"(.)1
 علم الراوي ابلرجال؛ كما قال ابن أيب حامت" :قيل أليب :أمل يكن للثوريبصر ابحلديث كبصر شعبة؟ قال :كان الثوري قد غلب عليه شهوة احلديث
وحفظه ،وكان شعبة أبصر ابحلديث وابلرجال ،وكان الثوري أحفظ ،وكان
شعبة بصرياً ابحلديث جداً فهما كأنه خلق هلذا الشأن"(.)2
 حتلي الراوي ابلفضل والصالح أو الورع؛ كما يف سؤال املروذي لإلمام أمحد:" إذا اختلف سامل وانفع ،ملن حتكم؟ قال :انفع قد قدم ساملاً عن نفسه،
وقد روى عنه ،وكان مشمراً  ،قلت :مل أرد الفضل ،إمنا أردت يف احلديث
إذا اختلفا ،فقلبك إىل أيهما أميل؟ قال :مجيعاً عندي ثبت ،وذهب إىل
أن ال يقضي ألحد"(.)3
وسأل عبد هللا بن أمحد أابه" :أميا أحب إليك هشيم أو خالد؟ فقال :هو

عندي أصلح يف دينه

-يعين خالدا  -مل يتلبس ابلسلطان"()4

ً

( )1مسائل أمحد -رواية ابن هانئ.213 :2 -
( )2اجلرح والتعديل .128 :1
()3علل أمحد -رواية املروذي -ص .7
( )4العلل ومعرفة الرجال -رواية ابنه عبد هللا.33 :2 -
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 متيز الراوي ابلعقل والكياسة :ومن ذلك قول عبد هللا بن أمحد" :سألت أيبعلي حديثه فرأيت حديثاً صحيحاً،
عن عاصم بن علي؟ فقال :قد عحرض َّ
وحدثنا أيب عنه حبديثني ،وعن حسن بن علي بن عاصم أبحاديث ،قال
أيب :وكان حسن بن علي بن عاصم أعقل من أبيه ومن أخيه "(.)1
وقال ابن معني ملا سئل عن أيب أيوب الدمشقي ،قال" :ليس به أبس،

وهشام بن عمار أكيس منه"(.)2
 فصاحة الراوي؛ كما يف قول عبد الرمحن ابن أيب حامت" :سألت أيب عن أيبمسهر فقال :ثقة ،وما رأيت ممن كتبنا عنه أفصح من أيب مسهر وأيب
اجلماهري"(.)3
وقد يكون التقدمي ابعتبارات نواحي تفصيلية تتعلق مبروايت الراوي ،من
أبرزها ما يلي:
 مراسيل الراوي؛ كما يف قول ابن معني " :مراسيل إبراهيم أحب إيل منمراسيل الشعيب"(.)4
 عدم تدليس الراوي؛ كما يف قول النسائي" :الوليد بن مزيد أحب إلينا يفاألوزاعي من الوليد بن مسلم؛ ال خيطئ وال يدلس"(.)5

( )1املرجع السابق.524 :1
( )2اجلرح والتعديل البن أيب حامت .129 :4
( )3املرجع السابق.287 :1
( )4اتريخ ابن معني -رواية الدوري.14 :4 -
()5اتريخ دمشق .273 :63
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 كثرة مروايت الراوي؛ كما يف قول عبد هللا بن أمحد" :مسعت أيب يقول :حممدبن سريين يف أيب هريرة  ال أقدم عليه أحداً .قلت :فأبو صاحل ذكوان؟

قال :حممد بن سريين يعين فوقه ،أبو صاحل أكثر حديثاً"(.)1
 يقظة الراوي وفطنته :من ذلك أن ابن معني سئل إذا اختلف حممد بنالصباح واهلروي يف حديث عن هشيم ،ومل ُيدث به أحد غري هشيم ،ملن
يقضي منهما؟ فأجاب ابن معني" :كان اهلروي أكيسهما ،وأيقظهما،
وحممد بن الصباح ثقة"(.)2
 رجوع الراوي إىل الكتاب؛ كما يف قول ُيىي بن سعيد -وذكر سفيانوشعبة -فقال" :سفيان أقل سقطاً؛ ألنه يرجع إىل كتاب"(.)3
***

( )1العلل ومعرفة الرجال -رواية عبد هللا بن أمحد.562 :1 -
( )2اتريخ بغداد للخطيب البغدادي .118 :6
()3العلل ومعرفة الرجال -رواية عبد هللا بن أمحد.238 :3 -
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املبحث الثاين :دراسة أحوال الرواة الذين وصفهم األئمة أبهنم أحلى.

 .1قال يعقوب بن شيبة :عن أمحد بن العباس ،قلت ليحىي بن معني :من
أثبت معمر أو يونس؟ قال" :يونس أسندمها ،ومها ثقتان مجيعاً ،وكان
معمر أحلى"(.)1

• ترمجة معمر:
(ع) َم ْع َمر بن راشد األزدي موالهم؛ أبو عروة البصري ،نزيل اليمن.
عده علي بن املديين وأبو حامت فيمن دار اإلسناد عليهم.
وقال ابن حبان :كان فقيهاً متقناً حافظاً ورعاً .وقال اإلمام أمحد :ال تضم
أحداً إىل معمر إال وجدت معمراً أطلب للعلم منه.
وقال أبو حامت :ما حدث معمر ابلبصرة فيه أغاليط ،وهو صاحل احلديث.
وقال الذهيب :أحد االعالم الثقات ،له أوهام معروفة احتملت له يف سعة
ما أتقن.
مات سنة :ثالث ومخسني ومائة(.)2

()1هتذيب الكمال للمزي .556: 32
( )2تنظر ترمجته يف:اجلرح والتعديل 257 :8؛ والثقات البن حبان 484 :7؛ وميزان االعتدال للذهيب
154: 4؛ وهتذيب التهذيب البن حجر .219 :10
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• ترمجة يونس:
(ع) يونس بن يزيد بن أيب النجاد ،ويقال :يونس بن يزيد بن مشكان بن
أيب النجاد ،األَيلي؛ أبو يزيد القرشي ،موىل معاوية بن أيب سفيان .
قال العجلي والنسائي :ثقة .وقال يعقوب بن شيبة :صاحل احلديث ،عامل
حبديث الزهري.
وقال أبو زرعة :ال أبس به.
وقال ابن سعد :كان حلو احلديث كثريه ،وليس حبجة ،رمبا جاء ابلشيء
املنكر.
وقال وكيع :كان سيء احلفظ.
وقال علي بن املديين :سألت عبد الرمحن بن مهدي عن يونس بن يزيد؟
فقال :كان ابن املبارك يقول :كتابه صحيح .قال ابن مهدي :وأان أقول كتابه
صحيح.
وقال ابن حجر :ثقة ،إال أن يف روايته عن الزهري ومهاً قليالً ،ويف غري
الزهري خطأ.
مات سنة تسع ومخسني ومئة(.)1

( )1تنظر ترمجته يف :طبقات ابن سعد 520 :7؛واجلرح والتعديل 248: 9؛ ومعرفة الثقات للعجلي
379 :2؛ والثقات 649 :7؛ وهتذيب الكمال 32:551؛ والتقريب البن حجر ص .614
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وفيما يتعلق ابملوازنة بني يونس ومعمر(:)1
قال ابن املبارك :ما رأيت أحداً أروى للزهري من معمر؛ إال أن يونس آخذ
للسند؛ ألنه كان يكتب .ويف رواية قال...:إال أن يونس أحفظ للمسند .ويف
رواية أخرى :إال ما كان من يونس فإنه كتب الكتب على الوجه.
وما تقدم عن ابن املبارك يفسر قول ابن معني السابق حينما سئل عن

معمر ويونس فقال" :يونس أسندمها."..

وكذلك قال اإلمام أمحد بنحو قول ابن املبارك حيث قال :ما أحد أعلم
حبديثه -يعين الزهري -من معمر؛ إال ما كان من يونس األيلي فإنه كتب كل
شيء هناك.
واملتأمل لكل من ترمجة معمر وترمجة يونس ،جيد أن كالً من معمر ويونس
ثقات ،ومن رواة اجلماعة ،لكن من حيث احلفظ فإن معمراً فاق يونس ،وأما
يونس فهو أضبط إذا روى من كتابه ،كما قال ابن املبارك وابن مهدي عنه:
كتابه صحيح.
ويؤكد ذلك قول ابن املديين :أثبت الناس يف الزهري :سفيان بن عيينة،
وزايد بن سعد ،مث مالك ،ومعمر ،ويونس من كتابه.

( )1سؤاالت ابن اجلنيد البن معني ،ص 308؛ والعلل ومعرفة الرجال -رواية عبد هللا بن أمحد-
172: 1و348: 2؛ واجلرح والتعديل 248: 9؛ وهتذيب الكمال554: 32؛ وشرح العلل البن
رجب .251 :1
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كما سئل اإلمام أمحد من أثبت يف الزهري؟ قال :معمر .قيل له :فيونس؟
قال :روى أحاديث منكرة .وقال يف رواية :يونس كثري اخلطأ عن الزهري،
وعقيل أقل خطأ منه.
وهذا ال ُيط من شأنه؛ إذ ال خيلو ثقة ،مكثر من احلديث ،من وقوع يف
الوهم أو اخلطأ .وكذلك احلال عند معمر ،وقد تقدم قول الذهيب فيه :أحد
االعالم الثقات ،له أوهام معروفة احتملت له يف سعة ما أتقن.
وعوداً على بدء ،عند قول ابن معني" :يونس أسندمها ،ومها ثقتان مجيعاً،
وكان معمر أحلى" .فمن خالل ما تقدم يظهر وجه قوله :معمر أحلى ،ألنه
كان أتقن يف الزهري مقارنة بيونس من حيث احلفظ ،وإن كان كالمها يف
األصل ثقتني عاملني مبروايت الزهري ،كما قال ابن معني يف موضع آخر :أثبت
أصحاب الزهري" :مالك ،ومعمر ويونس كاان عاملني ابلزهري".
وقد يرد إىل الذهن أن ابن معني قال يف معمر أنه أحلى؛ ملا حتلى به من
مكانة يف زمانه وفقه ،لكن يضعف هذا االحتمال قول عثمان الدرامي" :سألت
ابن معني :ابن عيينة أحب إليك يف الزهري أو معمر؟ قال :معمر .قلت :معمر
َ
أحب إليك أو صاحل بن كيسان؟ قال :معمر .قلت :معمر أحب إليك أو
يونس؟ قال معمر" .قلت :فيالحظ أن ابن معني قدم معمراً على آخرين ممن

عرفوا ابإلمامة والفقه كابن عيينة( ،)1فدل على أن هذا االعتبار من حيث هذه
النقطة غري قوي ،وهللا أعلم.
(( )1ع) سفيان بن عيينة :ثقة حافظ فقيه إمام حجة.ينظر:التقريبص .245
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سواء هو عند أصحاب احلديث أحلى من
 .2قال اإلمام أمحد:حممد بن َ
اخلََّفاف؛ إال أن اخلََّفاف أقدم مساعاً(.)1

• ترمجة حممد بن سواء:
سواء بن عنرب السدوسي ،العنربي؛
( – 329خ م ت س ق) حممد بن َ
أبو اخلطاب البصري.
كان جل روايته عن سعيد بن أيب عروبة.
قال ابن معني :كان يف الذكاء يح َشبَّه بقتادة.

وقال ابن شاهني :كان يزيد بن زريع( )2يقول :عليكم به .كما ذكره ابن
حبان يف الثقات.
وقال األزديٍ :
غال يف القدر.
وقال الذهيب :أحد الثقات املعروفني .وقال احلافظ ابن حجر :صدوق،
رمي ابلقدر.
مات سنة سبع ومثانني ومائة ،وقيل غري ذلك( .)3قلت :والظاهر من خالل
ما تقدم أنه من الثقات -وهللا أعلم.-

()1العلل ومعرفة الرجال-رواية عبد هللا بن أمحد.356 :2 -
( )2يزيد بن زريع احلافظ؛ أبو معاوية (ع) ،قال أمحد :إليه املنتهي يف التثبت ابلبصرة .وقال أبو حامت:
إمام ثقة .مات سنة  .182تنظر ترمجته يف:اجلرح والتعديل265 :9؛ وهتذيب الكمال.127 :32
( )3تنظر ترمجته يف :الثقات 42 :9؛ واتريخ أمساء الثقات البن شاهني ،ص211؛ وميزان االعتدال576 :3؛
وهتذيب التهذيب 185 :9؛ والتقريب ص .482
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• ترمجة اخلفَّاف:
(م  )4عبد الوهاب بن عطاء؛ أبو نصر اخلفَّاف ،يقال :العجلي البصري،
نزل بغداد.
قال ابن سعد" :من أهل البصرة ،لزم سعيد بن أيب عروبة وعرف
بصحبته..وكان كثري احلديث معروفاً ،صدوقاً إن شاء هللا" .وذكره ابن حبان
يف الثقات.
وسئل عنه اإلمام أمحد فقال :أما أان فأروي عنه..
وقال املروذي :قلت ألمحد بن حنبل :عبد الوهاب بن عطاء ثقة؟ فقال:
ما تقول! إمنا الثقة ُيىي القطان .وقال يف موضع آخر :ضعيف احلديث،
مضطرب.
وقال ابن معني وابن عدي :ليس به أبس.
وقال البخاري :ليس ابلقوي عندهم،مسع من ابن أيب عروبة ،وهو حمتمل.
وقال النسائي :ليس ابلقوي.
وسأل ابن أيب حامت أابه عنه فأجاب :يكتب حديثه ،حمله الصدق.
قلت :إال أنه معروف بصحبة سعيد بن أيب عروبة -كما تقدم آنفاً عن
ابن سعد -وبسماعه من سعيد قدمياً.قال اإلمام أمحد :كان عاملاً بسعيد .وسأله
ابنه :أميا أحب إليك اخلفاف أو أبو قطن يف سعيد؟ فقال اخلفاف أقدم مساعاً
من أيب قطن.
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وقال اآلجري :قيل أليب داود :عبد الوهاب مسع يف االختالط! فقال :من
قال هذا؟! مسعت أمحد بن حنبل سئل عن عبد الوهاب يف سعيد بن أيب
عروبة ،فقال :عبد الوهاب أقدم.
وسأل ابن أيب حامت أابه :هو أحب إليك أو أبو زيد النحوي يف ابن أيب
عروبة؟ فقال عبد الوهاب ،وليس عندهم بقوي احلديث!
وقال ابن حجر :صدوق رمبا أخطأ ..وعده يف املرتبة الثالثة من مراتب
املدلسني.

مات سنة أربع ومائتني (.)1
سواء هو عند أصحاب احلديث
قلت :فقول اإلمام أمحد املتقدم" :حممد بن َ
أحلى من اخلَفَّاف ،إال أن اخلَفَّاف أقدم مساعاً"؛ أي أقدم مساعاً من سعيد بن
أيب عروبة ،كما ظهر من خالل ترمجة اخلفاف املتقدمة .وسعيد بن أيب عروبة
ثقة حافظ من رجال الستة ،لكنه اختلط سنة مخس وأربعني ومائة .قال
العالئي" :احتج به الشيخان والناس مبا حدث قدمياً" .وقد روى له مسلم من

( )1تنظر ترمجته يف :طبقات ابن سعد 333 :7؛ والعلل -رواية عبد هللا بن أمحد302 :3 -؛ والتاريخ
الكبري للبخاري 98 :6؛ والضعفاء الصغري للبخاري ،ص80؛ واجلرح والتعديل72 :6؛ وسؤاالت
اآلجريص223؛ والضعفاء للنسائي ،ص 208؛ والضعفاء الكبري للعقيلي77 :3؛ والثقات:7
133؛ والكامل296: 5؛ واتريخ بغداد 23 :11؛ وهتذيب التهذيب 399 :6؛ وطبقات
املدلسينص41؛والتقريب ص 627؛ وحبر الدم البن املربد ص .104
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طريق اخلفاف .وقال عبد الوهاب اخلفاف :جالسته -يعين سعيد بن أيب

عروبة -سنة  126ومات سنة .)1(157
ومن خالل ما تقدم يف ترمجة حممد بن سواء وترمجة اخلفاف ،ظهر أن
حممد بن سواء من رجال البخاري ومسلم ،وهو ثقة معروف .يف حني أن
اخلفاف فهو من رجال مسلم دون البخاري ،وهو وإن كان معروفاً إال أن أقوال
األئمة قد اختلفت فيه ما بني حمسن له ومضعف ،وضعفه مما ُيتمل ،وإمنا قحدم
فيما خيص مروايته عن سعيد بن أيب عروبة لقدم مساعه منه.

ابَن بريدة ،فقال:سليمان
 .3قال امليموين" :سألت اإلمام أمحد عن َ
أحلى يف القلب ،وكان أصحهما حديثاً ،وعبد هللا له أشياء إ اّن ننكرها من

حسنها وهو جائز احلديث".
وقال املروذي :قال اإلمام أمحد :هو -أي سليمان -أصح حديثاً ،وأوثق

من أخيه(.)2
• ترمجة سليمان بن بريدة:
صْيب ،األَسلمي امل ْرَوِزي.أخو عبدهللا.
(م  )4سليمان بن بحريدة بن احلح َ
َ

( )1تنظر ترمجته يف :الثقات360 :6؛رجال صحيح البخاري للكالابذي 294 :1؛واملختلطني
للعالئي ص41؛ والتقريب ص 239؛ وهتذيب التهذيب 57 :4؛ والكواكب النريات البن الكيال
ص .201

( )2علل أمحد-رواية املروذي -ص 161؛ واجلرح والتعديل.102 :4
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قال ابن معني وأبو حامت :ثقة .وقال العجلي :سليمان وعبد هللا كاان توأمني
اتبعيني ثقتني...
مات هو وأخوه يف يوم واحد ،سنة مخس ومائة(.)1
• ترمجة عبد هللا بن بحريدة:
صيب األسلمي؛ أبو سهل املروزي ،قاضي
(ع) عبد هللا بن بريدة بن احلح َ
مرو ،أخو سليمان بن بريدة.
قال ابن معني ،وأبو حامت ،والعجلي :ثقة .وقال ابن خراش :صدوق.
وقال اجلوزجاين :قلت أليب عبد هللا -يعين أمحد بن حنبل :-مسع عبد هللا
عن أبيه شيئاً؟ قال :ما أدري ،عامة ما يحروى عن بريدة عنه ،وضعف حديثه.
وقال ابن حجر :ثقة)2(.

قلت :فكل من سليمان وبريدة ثقة ،إال أهنم فضلوا سليمان على أخيه،
كما قال ابن عيينة" :وحديث سليمان بن بريدة أحب إليهم من حديث عبد

هللا".

ابين بريدة سليمان
وقال أبو بكر األثرم أليب عبد هللا -يعين اإلمام أمحدَ :-

وعبد هللا؟ قال :أما سليمان فليس يف نفسي منه شيء ،وأما عبد هللا ،مث

( )1تنظر ترمجته يف :اتريخ ابن معني-رواية الدارمي -ص 117؛ واجلرح والتعديل ،102 :4والثقات:4
303؛ وهتذيب الكمال 11:371؛ وهتذيب التهذيب .153 :4

()2تنظر ترمجته يف :اجلرح والتعديل 13 :5؛ ومعرفة الثقات21 :2؛ وهتذيب الكمال،328 :14
وهتذيب التهذيب138 :5؛ والتقريب ص.297
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سكت ،مث قال :كان وكيع يقول :كانوا لسليمان بن بريدة أمحد منهم لعبد

هللا بن بريدة ،أو شيئاً هذا معناه.

كذلك نقل اإلمام أمحد يف رواية أخرى عن وكيع قوالً له أوضح من سابقه
حيث قال" :يقولون إن سليمان كان أصح حديثاً من أخيه ،وأوثق"..
ويالحظ أن وكيعاً وابن عيينة نسبا ذلك إىل األئمة بصيغة اجلمع .لذا قال
اإلمام أمحد يف رواية امليموين عنه" :سليمان أحلى يف القلب ،وكان أصحهما
حديثاً."...
وأما كون اإلمام البخاري مل يرِو عن سليمان ،فأجاب عنه الباجي بقوله:
"ومل خيرج البخاري عن سليمان شيئاً ،وقد قال :مل يذكر مساعاً من أبيه؛ فلعله

ترك أن خيرج عنه لذلك"(.)1
وأما أخوه عبد هللا فقد روى عنه البخاري وابقي الستة ،وقد ذكر الذهيب

أنه حدث عن أبيه  --فأكثر(.)2
ومما أنزل رتبة عبد هللا عن أخيه ،عند اإلمام أمحد وقوفه على أحاديث له
استنكرها ،ومل أجد من شارك اإلمام أمحد فيما نقله عنه اجلوزجاين ،عندما
سأله إ ْن كان عبد هللا مسع من أبيه شيئاً؟ فقال :ما أدري ،عامة ما يحروى عن
بريدة عنه ،وضعف حديثه.لكن قوله هذا هذا ال يعارض قوله السابق فيه أنه
جائز احلديث ،ألنه ذكر يف رواية أخرى احتمال أن تكون العهدة يف ذلك
( )1التاريخ الكبري4 :4؛ والتعديل والتجريح للباجي .905 :2
( )2سري األعالم.50 :5
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على من روى عنه ،فقد نقل عبد هللا بن أمحد عن أبيه قوله :عبد هللا بن بريدة
الذي روى عنه حسني بن واقد أحاديث ما أنكرها ،وأبو املنيب .يقول أيضاً:

كأهنا من قبل هؤالء(.)1

 .4قال اإلمام أمحد :ليس من أصحاب سفيان أعلى من ُيىي .ووكيع أحلى
يف صدري من عبدالرمحن ،وعبدالرمحن أصح حديثاً.)2(..

• ترمجة وكيع بن اجلراح:
الرؤاسي؛ أبو سفيان الكويف.
(ع) َوكيع بن اجلراح بن َمليح ح
قال ابن عمار :ما كان ابلكوفة يف زمان وكيع أفقه وال أعلم ابحلديث منه،
كان وكيع جهبذاً .وقال ابن سعد :كان ثقة ،مأموانً ،عاملاً رفيعاً ،كثري
احلديث ،حجة.
وقال ابن معني :ما رأيت أفضل من وكيع .مات وكيع سنة مئة ومثاين

عشرة(.)3

()1الضعفاء الكبري.238 :2
( )2املنتخب البن قدامة ص.54
()3تنظر ترمجته يف :طبقات ابن سعد 6:394؛ واجلرح والتعديل 38 :9؛ وهتذيب الكمال:30
462؛ واتريخ بغداد507 :13؛ وهتذيب التهذيب .111 :11
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• ترمجة عبد الرمحن بن مهدي:
حسان ،احلافظ الكبري واإلمام العلم؛ أبو
(ع) عبد الرمحن بن َمهدي بن َّ
سعيد العنربي ،البصري.
قال ابن املديين :أعلم الناس ابحلديث عبد الرمحن بن مهدي.
وقال ابن حبان :كان من احلفاظ املتقنني ،وأهل الورع يف الدين ،ممن حفظ
ومجع وتفقه ،وصنف وحدث ،وأىب الرواية إال عن الثقات.
مات سنة مثان وتسعني ومائة(.)1

وفيما يتعلق ابملوازنة بني وكيع وعبد الرمحن بن مهدي( ،)2فقد قال ابن

معني :وكيع أثبت من عبدالرمحن يف سفيان.
يف حني أن أاب حامت يرى العكس ،حيث قيل له" :قال ُيىي بن معني:
وكيع أحب إيل يف سفيان من ابن مهدي ،فأيهما أحب إليك؟" .قال  :عبد
الرمحن ثبت  ،ووكيع ثقة".
وكذلك اإلمام أمحد؛ فقد قال ابنه عبد هللا :وكان عبد الرمحن بن مهدي
عند أيب أكثر إصابة من وكيع ،يعين يف حديث سفيان خاصة .وكذلك نقل
صاحل بن أمحد عن أبيه حنو ما سبق.

()1تنظر ترمجته يف :اجلرح والتعديل255 :1؛ واتريخ بغداد240 :10؛ وهتذيب الكمال440 :17؛
وتذكرة احلفاظ .241 :1
()2ينظر :علل أمحد-رواية املروذي ،ص 24؛ واجلرح والتعديل38 :9،؛ وهتذيب الكمال462 :30،؛
واتريخ بغداد507 :13،؛ شرح العلل البن رجب ،274 :1 ،وهتذيب التهذيب.111 :11 ،
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قلت :فقول اإلمام أمحد" :وكيع أحلى يف صدري" ،مع أن عبد الرمحن بن
مهدي أصح حديثاً عنده ،وقوله أيضاً يف موضع آخر" :وكيع أكرب يف القلب،
وعبد الرمحن بن مهدي إمام".
فسببه ما عحرف به وكيع من داينة وفقه وورع جعلته ُيتل مكانة أعلى يف
قلب اإلمام أمحد ،حيث ظهر ذلك من خالل أقوال أخرى لإلمام أمحد ..فمن
ذلك قوله :ما رأيت مثل وكيع يف احلفظ واإلسناد واألبواب ،مع خشوع وورع.
وزاد يف رواية أخرى .. :-ويذاكر ابلفقه فيحسن وال يتكلم يف أحد.وقال املروذي :قلت ألمحد من أصحاب سفيان؟ قال :وكيع وُيىي وعبد
الرمحن .قلت قدمت وكيعاً؟! قال :وكيع شيخ.
وقال صاحل بن أمحد :قلت أليب :أميا أثبت عندك؛ وكيع أو يزيد؟ قال :ما
منهما حبمد هللا تعاىل إال ثبت .قلت فأيهما أصلح؟ قال :ما منهما إال صاحل؛
إال أن وكيعاً مل يتلطخ ابلسلطان ،وما رأيت أحداً أوعى للعلم منه وال أشبه
أبهل النسك منه.
وسأل حممد بن علي الوراق اإلمام أمحد " :أميا أحب إليك وكيع بن اجلراح
أو عبد الرمحن بن مهدي"؟ فقال :أما وكيع فصديقه حفص بن غياث البجلي،
فلما ويل حفص القضاء ما كلمه وكيع حىت مات ،وأما عبد الرمحن بن مهدي
فصديقه معاذ بن معاذ العنربي ،فلما ويل معاذ القضاء ما زال عبد الرمحن
صديقه.
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وقال إسحاق بن هانئ :قلت أليب عبد هللا" :أميا أثبت يف سفيان الثوري:
أبو نعيم أو وكيع؟" قال" :ال يقاس بوكيع".قلت أان له :يف الصالح ال يقاس
بوكيع ،فأميا أصح حديثاً؟" فقال" :أبو نعيم أصح حديثاً"..
أما من جهة احلفظ فقد صرح اإلمام أمحد أبن عبد الرمحن أصح حديثاً،
ويف رواية أخرى قال :أقل سقطاً ،وغري ذلك من الرواايت اليت تدور حول نفس
املعىن ،وقد تقدم بعض منها.
وسّلم بن
 .5قال عبد هللا بن أمحد :مسعت أيب يقول" :مهدي بن ميمون ،ا
مسكني ،وأبو األشهب ،وحوشب بن عقيل ،كلهم من الثقات؛ إال أن
مهدي كأنه أحب إيل ،هو يف القلب أحّلهم"(.)1
ونقل عبد هللا قول أبيه املتقدم يف موضع الحق من كتابه مع زايدة..." :إال
َّ
أن سالماً كان يرى القدر .وحوشب بن عقيل ،ابن مهدي حدثنا عنه...
قلت :سالم فوق أيب األشهب قال ال .مث قال :ما أقرهبما"(.)2
• ترمجة مهدي بن ميمون:
(ع) َمهدي بن ميمون األ َْزدي ،املعويل موالهم؛ أبوُيىي البصري.
قال اإلمام أمحد :ثقة ،ثقة .وقال شعبة ،وابن سعد ،وابن معني ،وابن
املديين ،والعجلي ،والنسائي:ثقة .وزاد الدارقطين :حافظ.
مات سنة إحدى أو اثنتني وسبعني ومائة(.)3
()1علل أمحد -رواية ابنه عبد هللا.235 :1 -
( )2املصدر السابق.512 :1
()3تنظر ترمجته يف :العلل -رواية ابنه عبد هللا147 :1-؛ وسؤاالت ابن أيب شيبة البن املديين ص50؛
واجلرح والتعديل ،1:153وهتذيب التهذيب.291 :10
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• ترمجة سالم بن مسكني:
ِ
َّم ِري؛ أبو رْوح
(خ م د س ق) َسالم بن مسكني بن ربيعة األ َْزدي ،الن َ
البصري .يقال :امسه سليمان.
قال الثوري :مل َأر ها هنا شيخاً مثله .وقال ابن املديين :ثقة من أهل
األمانة.
وقال ابن معني :ثقة صاحل .وذكره يف رواية أخرى مع جمموعة آخرين،
وقال :يذهبون إىل القدر.
وقال اإلمام أمحد حيث ذكره مع آخرين -كما تقدم :-من الثقات.
وسئل يف موضع آخر عن سالم بن مسكني ،وسالم بن أيب مطيع ،فقال:
مجيعاً ثقة؛ إال أن ابن مسكني أكثر حديثاً ،وكان ابن أيب مطيع صاحب سنة.
ونقل ابن خلفون عن ابن منري ،وأمحد بن صاحل توثيقه.
وقال أبو حامت :صاحل احلديث .وقال النسائي :ليس به أبس.
وقال أبو داود  :كان يذهب إىل القدر .وقال ابن حجر يف هدي الساري
بعد أن نقل قول أيب داود السابق" :ليس له يف البخاري سوى حديثني؛ أحدمها
يف الطب واآلخر يف األدب".
مات آخر سنة سبع وستني ومئة(.)1

()1تنظر ترمجته يف :اتريخ ابن معني -رواية ابن طهمان -ص97؛ وسؤاالت ابن أيب شيبة ص72؛
واجلرح والتعديل258 :4؛ وهتذيب الكمال297 :12؛ وهتذيب التهذيب251 :4؛ وهدي
الساري مقدمة فتح الباري البن حجر .406 :1
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قلت :والراجح -وهللا أعلم -أنه ثقة لتوثيق أكثر األئمة له ،وأما قول أيب
حامت والنسائي فيه ،فكالمها معروف ابلتشدد.
• ترمجة أيب األشهب:
اخلراز
السعدي ،أبو األشهب ،العحطا ِرِدي البصريَّ ،
(ع) جعفر بن حيان َّ
األعمى.
قال ابن املديين :ثقة ثبت .وقال يف موضع آخر" :قلت ليحىي بن سعيد
أميا أحب إليك سالم( )1وأبو األشهب؟ فقال ما أقرهبما".
أما أبو حامت فقال" :ثقة ،وهو أحب إيل من سالم بن مسكني".
وقال ابن معني ،وأبو زرعة ،والعجلي :ثقة .وقال ابن سعد :ثقة إن شاء
هللا .وقال النسائي :ليس به أبس .وقال اإلمام أمحد :صدوق .وقال يف رواية،
حيث ذكره مع آخرين-كما تقدم..." :من الثقات" .مات سنة اثنتني وستني
ومائة(.)2
• ترمجة حوشب بن عقيل:
العْبدي؛ أبو ِدحية
(د س ق) َح َ
وشب بن َعقيل اجلَّْرمي ،وقيلَ :
البصري(.)3
قال اإلمام أمحد :شيخ ،ثقة .وقال وكيع ،وابن معني ،وأبو داود ،والنسائي:
ثقة.
()1وهو ابن مسكني املرتجم له آنفاً.
()2تنظر ترمجته يف :طبقات ابن سعد 274 :7؛ وسؤاالت ابن أيب شيبة ص65؛ واجلرح والتعديل:2
477؛ ومعرفة الثقات للعجلي  ،268 :1وهتذيب الكمال22 :5؛ وهتذيب التهذيب،75 :2
و.252 :4
()3مل أقف على اتريخ وفاته ،لكنه معاصر لشعبة املتوىف سنة 160ه.ينظر :رجال صحيح البخاري
للكالابذي .1:354
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وقال ابن معني يف رواية أخرى :ليس به أبس .وقال أبو حامت :صاحل
احلديث .وقال األزدي :ضعيف.
وقال ابن عدي :حوشب هذا ال أعرف له من املسند إال شيئاً يسرياً ،وله
أحرف يف الرقائق.

وقال ابن حجر :ثقة(.)1
قلت :وابلنظر يف تراجم الرواة األربعة املتقدمني فجميعهم ثقات ،ويظهر
بوضوح مراد اإلمام أمحد عندما قال يف مهدي بن ميمون أنه أحالهم إىل قلبه،
فهو يعين بذلك علو مرتبته يف التوثيق ،حيث قال فيه يف موضع آخر :ثقة،
ثقة ،ويؤكد علو مرتبته أنه من رواة الستة ،وقد وثقه األئمة ،ومل يرد فيه ما ينزله
عن هذه املرتبة -فيما وقفت عليه من األقوال-؛ فضالً عن قول الدارقطين فيه:
ثقة ،حافظ ،كما تقدم.
وأما سالم فبمقارنة ترمجته مع ترمجة مهدي بن ميمون جند أن ميمون أعلى
منه ،فسالم وإن كان ثقة عند أكثر األئمة؛لكن توسط فيه أبو حامت والنسائي،
وقد روى عنه الستة سوى الرتمذي ،ووصفه اإلمام أمحد وابن معني وأبو داود
أبنه كان يرى القدر.
وأما أبو األشهب فهو من رجال الستة ،وغالب األئمة على توثيقه ،بل إن
أاب حامت قدمه على سالم ،واإلمام أمحد وصفه ضمن رواة آخرين -كما تقدم
()1تنظر ترمجته يف :اتريخ ابن معني -رواية الدوري ،74 :4 -و206 :4؛ وعلل أمحد -رواية ابنه
عبد هللا492 :2 -؛ واجلرح والتعديل281 :3؛ وسؤاالت اآلجري ص 304؛ والكامل448 :2؛
وميزان االعتدال ،622 :1وهتذيب التهذيب57 :3؛ والتقريب ص.184
جملة العلوم الشرعية
العدد الستون رجب 1442هـ

47

أبنه "..من الثقات"؛ إال أن له قوالً آخر فيه وصفه أبنه "صدوق" ،وقريبمنه قول النسائي :ليس به أبس.
وآخر األربعة املذكورين هو حوشب بن عقيل ،الذي قال فيه اإلمام أمحد
يف موضع آخر" :شيخ ،ثقة" ،وهو ثقة عند أكثر األئمة سوى أن أاب حامت قد
أنزل رتبتة .وهو مقل ،وليس هو من رواة الصحيحني.
والسري
 .6قال أبو حامت الرازي :جرير بن حازم صدوق ،صاحل ،قدم هو َّ
بن حيىي مصر ،وجرير بن حازم أحسن حديثاً منه ،والسري أحلى
منه(.)1

السري بن ُيىي:
• ترمجة َّ
(بخ س) السري بن ُيىي بن إايس الشيباين؛ أبو اهليثم ،ويقال :أبوُيىي
البصري.
قال أبو حامت يف موضع آخر :صدوق ثقة ،ال أبس به ،صاحل احلديث.
وقال ُيىي بن سعيد القطان ،وابن املديين ،واإلمام أمحد ،وابن معني،
والنسائي :ثقة ،وزاد ُيىي بن سعيد ،واملديين :ثبت .ويف رواية عن أمحد قال:
ثقة ،ثقة.
ووصف شعبة السري بن ُيىي ابلصدق .وقال لسلمة بن عباية :امسع منه،
فإن ذاك صدوق اللسان ،أو قال :من أصدق الناس ،أو حنوه.

( )1اجلرح والتعديل.505 :2
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وسئل ابن معني عن يزيد بن إبراهيم ،والسرى بن ُيىي أيهما أثبت؟ قال:
يزيد ال شك فيه ،والسري ثقة ،ولكن يزيد بن إبراهيم أكرب منه.
وقال ابن حجر :ثقة ،أخطأ األزدي يف تضعيفه .مات سنة سبع وستني

ومائة(.)1

• ترمجة جرير بن حازم:
ض ِمي؛
كي ،وقيل :اجلَ ْه َ
العتَ ُّ
(ع) َجرير بن حازم بن زيد بن عبد هللا األزديَ ،
أبو النَّضر البصري.
وثقه ابن سعد ،والبزار ،والعجلي .وزاد ابن سعد :وزاد :إال أنه اختلط يف
آخر عمره.
وسأل ابن املديين ُيىي بن سعيد :أبو األشهب أحب اليك أم جرير بن
حازم؟ قال :ما أقرهبما! ولكن كان جرير أكربمها وكان يهم يف الشيء.
وسئل ابن معني :كيف حديث جرير بن حازم؟ قال :هو ثقة .وقال يف
موضع آخر :هو عن قتادة ضعيف.
كما سئل ابن معني يف رواية أخرى عن جرير بن حازم وأيب االشهب فقال:
جرير بن حازم أحسن حديثاً منه وأسند.
وقال اإلمام أمحد :جرير بن حازم حدث ابلوهم مبصر ،ومل يكن ُيفظ.
( )1تنظر ترمجته يف :سؤاالت ابن أيب شيبة ص72؛ وسؤاالت أيب داود ص 332؛ واجلرح والتعديل:1
 ،143و ،4:283و253 :9؛ وهتذيب التهذيب 400 :3؛ والتقريب ص.230
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وقال أبو حامت -كما تقدم :-صدوق ،صاحل ،قدم هو والسري بن ُيىي
مصر ،وجرير بن حازم أحسن حديثاً منه ،والسري أحلى منه.
وقال النسائي :ليس به أبس.
وذكره ابن حبان يف الثقات ،وقال :وكان خيطىء؛ ألن أكثر ما كان ُيدث
من حفظه.
وقال ابن عدي :حدث عن جرير من الكبار أيوب السختياين ،والليث بن
سعد نسخة طويلة- ..إىل أن قال - :وهو مستقيم احلديث ،صاحل فيه ،إال
روايته عن قتادة ،فإنه يروي أشياء عن قتادة ال يرويها غريه ،وجرير عندي من
ثقات املسلمني ،حدث عنه األئمة من الناس...
وقال ابن حجر :ثقة ،لكن يف حديثه عن قتادة ضعف ،وله أوهام إذا
حدث من حفظه...مات سنة سبعني ،بعد ما اختلط ،لكن مل ُيدث يف حال

اختالطه .تويف سنة.)1(175 :
قلت :وابلنظر يف قول اإلمام أيب حامت" :جرير بن حازم صدوق ،صاحل،
السري بن ُيىي مصر ،وجرير بن حازم أحسن حديثاً منه ،والسري
قدم هو و َّ
أحلى منه"؛ جند أن أاب حامت قد وصف السري يف موضع آخر -كما تقدم يف
ترمجته -بقوله" :صدوق ثقة ،ال أبس به ،صاحل احلديث" .فوصفه بتوثيق أعلى
من قوله يف جرير :صدوق ،صاحل.
()1تنظر ترمجته يف:اجلرح والتعديل ،284 :4و505 :2؛ والثقات144 :6؛ والكامل128 :2؛
وهتذيب الكمال528 :4؛ والتهذيب60 :2؛ والتقريب ص138؛ والكواكب النريات ص.117
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وقد شاهبت عبارة أيب حامت قول ابن معني يف جرير حيث قال :أحسن
حديثاً وأسند -أي من األشهب .-وسبقه ُيىي بن سعيد القطان بعبارة حنوها.
ويظهر من خالل ما تقدم يف ترمجة جرير أنه متيز بكونه أقدم من السري،
وحدث عنه الكبار ،وهو من رجال الستة ،خالفاً للسري الذي هو من رجال
النسائي .إال أن جريراً قد أخذ عليه وقوع األوهام منه ،فضالً عن ضعفه يف
قتادة ،يف حني أن السري مل يؤخذ عليه وقوعه يف األوهام واألخطاء ،وقد وصفه
ُيىي بن سعيد القطان واملديين بقوهلما :ثقة ثبت ،ووصفه اإلمام أمحد بقوله:
ثقة ،ثقة ،ومل يوصف جرير بن حازم هبذه املرتبة العليا من التوثيق .فكان جرير
أحسن حديثاً من السري بكونه أقدم ،وكان السري أحلى منه من حيث ضبطه
للحديث بدرجة أعلى ،وهللا أعلم.
 .7قال أبو حامت :بيان بن بشر ثقة ،وهو أحلى من فراس(.)1

• ترمجة بيان بن بشر:
(ع) بيان بن بِشر األمحسي البِ َجلي؛ أبو بشر الكويف املعلم(.)2
روى عن أنس والشعيب ومجاعة.

( )1اجلرح والتعديل.425 :2
( )2وهو غري بيان بن بشر املعلم الذي يروى عنه هاشم بن الربيد .وكالمها كوفيان من نفس الطبقة،
ينظر :املتفق واملفرتق للخطيب البغدادي.123 :2،
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سئل عنه اإلمام أمحد فقال :بخ! ثقة من الثقات .وقال ابن معني والعجلي
والنسائي :ثقة .وزاد العجلي -:وهو من أصحاب الشعيب ،وليس بكثري
احلديث.-
وقال الدارقطين :هو أحد االثبات الثقات .وقال الذهيب :هو حجة بال
تردد)1(.

• ترمجة فراس بن ُيىي:
(ع) فَِراس بن ُيىي اهلمداين ،اخلاريف؛ أبوُيىي ،الكويف ،امل َكتِب.
ح
وقال أمحد والنسائي :ثقة .وقال أبو حامت :شيخ،كان معلماً ثقة ،ما حبديثه
أبس.
وقال اإلمام أمحد -يف موضع آخر -عندما سئل عنه وعن إمساعيل بن
سامل :إمساعيل أوثق منه ،يعين يف احلديث ،فراس فيه شيء من ضعف.
وقال ُيىي بن سعيد القطان :ما بلغين عنه شيء ،وما أنكرت من حديثه
إال حديث االسترباء.
وقال العجلي :ثقة من أصحاب الشعيب ،يف عداد الشيوخ ،ليس بكثري
احلديث.
وقال يعقوب بن شيبة :كان مكتباً ،ويف حديثه لني ،وهو ثقة.

( )1تنظر ترمجته يف:اجلرح والتعديل425: 2؛ ومعرفة الثقات ،256 :1والتعديل والتجريح422 :1؛
وهتذيب الكمال303 :4؛ وسري األعالم124 :6،؛ وهتذيب التهذيب444 :1؛ وحبر الدم ص
.31
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وقال عثمان ابن أيب شيبة :صدوق .قيل له :ثبت؟ قال :ال! وال كرامة،
ولكنه صدوق.

وقال ابن حجر :صدوق ،رمبا وهم .تويف سنة :تسع وعشرين ومائة(.)1
ومن األئمة الذين سئلوا عن بيان وفراس فجعلهما يف مرتبة سواء اإلمام
أمحد حيث قيل له :أميا أحب إليك بيان أو فراس؟ قال :ما فيهما إال ثقة.
كما سئل ابن معني :أيهما أحب إليك يف الشعيب؟ بيان أو فراس؟ فقال:
كالمها ثقة.
قلت :وابلنظر يف الرتمجتني السابقتني جند أن كال الراويني مقلني يف الرواية،
وكالمها من رجال الستة ،ومن الثقات ،إال أن فراساً قد ورد فيه شيء يسري من
التليني ،فيظهر أن هذا مما حدا ابإلمام أيب حامت الرازي -وقد عرف بتشدده
– إىل أن يقول :بيان بن بشر ثقة ،وهو أحلى من فراس .وهللا أعلم.

 .8سئل أبو حامت الرازي عن قطبة بن عبد العزيز ،ويزيد بن عبد العزيز
بن ِسيَاه ،فقال :قطبة أحلى(.)2
• ترمجة قحطْبة بن عبد العزيز:
(م )4قحطْبة بن عبد العزيز بن ِسيَاه األسدي ،احلِ َّماين ،الكويف.
()1تنظر ترمجته يف :علل محد -رواية ابنه عبد هللا318 :1 -؛ واجلرح والتعديل91 :7؛ والتعديل
والتجريح3:1191؛ واتريخ أمساء الثقات ص187؛ وميزان االعتدال  ،343 :3وهتذيب
التهذيب ،233 :8والتقريب ص.444

( )2اجلرح والتعديل .141: 7
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قال قبيصة بن عقبة" :قال يل قطبة بن عبد العزيز :كنا أان وسفيان نتذاكر
حديث األعمش".
وقال اإلمام أمحد،وابن معني ،والعجلي :ثقة .وزاد اإلمام أمحد :شيخ.وقال
الرتمذي :هو ثقة عند أهل احلديث.
وقال البزار :صاحل ،وليس ابحلافظ.
وعده النسائي يف الطبقة الرابعة من أصحاب األعمش(.)1
• يزيد بن عبد العزيز:
(خ م د س) يزيد بن عبد العزيز بن ِسيَاه ،األسدي احلِ َّماين ،الكويف .أخو
قطبة وكان األصغر.
قال اإلمام أمحد ،وابن معني ،ويعقوب بن سفيان ،والدارقطين :ثقة .وذكره

ابن حبان يف الثقات)2(.

 وأما ما ورد من أقوال األئمة يف قطبة وأخيه يف سياق واحد:قول اإلمام أمحد :قطبة بن عبد العزيز شيخ ثقة ،ويزيد بن عبد العزيز بن

سياه مثله يف الثبت ،وكان قطبة رجالً يتفقه(.)3

( )1تنظر ترمجته يف :علل محد -رواية ابنه عبد هللا473 :2 -؛ واجلرح والتعديل 141 :7؛ ومعرفة
الثقات 218 :2؛ واجلامع للرتمذي 707 :4؛ وطبقات النسائي ص84؛ وشرح مشكل اآلاثر
للطحاوي 119 :1؛ وهتذيب التهذيب .338 :8
()2تنظر ترمجته يف:اجلرح والتعديل278 :9؛ والثقات274 :9؛ وسؤاالت الربقاين للدارقطين ص72؛
وهتذيب التهذيب .303 :11
()3علل أمحد -رواية ابنه عبد هللا.473 :2 -
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وقال أيضاً .." :كان أبو معاوية( )1جيلس إىل هذين يتحفظ حديث
األعمش ،يعين يزيد بن عبد العزيز ،وقطبة بن عبد العزيز"(.)2وقال عبد هللا بن
أمحد" :كان أيب يتتبع حديث قطبة ،وسليمان بن قرم ،ويزيد بن عبد العزيز،
ويقول هؤالء قوم ثقات ،وهم أمت حديثاً من حديث شعبة وسفيان ،هم
أصحاب ليث ،وإن كان سفيان وشعبة أحفظ منهم"(.)3

وقال أبو داود :ثقة ،هو وأخوه قطبة(.)4
قلت :مل يرتجح يل ما يفسر قول اإلمام أيب حامت" :قطبة أحلى" ،حيث
أنه وأخاه يف نفس املرتبة من التوثيق ،وساوى بينهما اإلمام أمحد وأبو داود،
كما تقدم قريباً ،بل إن يزيد من رجال البخاري ،وقطبة ليس كذلك.

لكن يالحظ أن قطبة وأخاه يزيد وإن اشرتكا ابلرواية عن األعمش( )5إال
أن النسائي ذكر قطبة يف الطبقة الرابعة من أصحاب األعمش ،ومل يذكر يزيداً
يف أي من الطبقات عنه!وجاء عن قطبة قوله" :كنا أان وسفيان نتذاكر حديث
األعمش".
( )1وهو حممد بن خازم الضرير ،روى عنه قطبة .قال ابن حجر :ثقة ،أحفظ الناس حلديث األعمش..
مات سنة 195ه .تنظر ترمجته يف :هتذيب الكمال  ،607 :23والتقريب ص .475
()2علل أمحد -رواية ابنه عبد هللا.473 :2 -
()3هتذيب الكمال .607 :23
( )4هتذيب التهذيب .303 :11
( )5تقدم أن أاب معاوية كان جيلس إليهما يتحفظ حديث األعمش.
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فيظهر مما تقدم أن قطبة كان معروفاً أكثر يف األخذ عن األعمش ،ولعل
كونه أكرب من أخيه هيأ له أن يسبقه يف طلب احلديث ،والسماع عن شيوخ
أقدم..وهللا أعلم.
ومل أجد أقواالً أخرى أليب حامت يف قطبة أو يزيد؛ سوى ما ذكره ابن أيب
حامت ،أن أابه سئل عن حديث؛ رواه حفص ،عن األعمش ،عن أيب صاحل،
عن أيب هريرة  ،عن  :ال حسد إال يف اثنتني .ورواه يزيد بن عبد العزيز
بن سياه ،عن األعمش ،عن أيب صاحل ،عن أيب سعيد ،عن النيب  .وسئل
أيهما أصح؟ فقال أبو حامت :حفص أحفظ ،واحلديث مروي ،عن أيب هريرة

 ،من طريق آخر ،وال أعلم أليب سعيد ،عن النيب  يف هذا شيئاً(.)1
قلت :فأبو حامت رجح رواية حفص بن غياث عن األعمش ،على رواية
يزيد عنه .وذكر أبن حفص أحفظ ،فقوله هذا مع ما سبق بيانه ،ميكن أن
يقوي احتمال تفسري مراد أيب حامت من قوله قطبة أحلى ،من جانب أنه أحفظ
ألحاديث األعمش من أخيه ،أو أكثر أخذاً عنه .وهللا أعلم.
 .9سئل أبو حامت الرازي عن شعيب بن الليث بن سعد :هو أحب إليك

أو عبد هللا بن عبد احلكم؟ فقال :شعيب أحلى حديثاً (.)2

()1العلل البن أيب حامت ص.905
( )2اجلرح والتعديل.351 :4
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* ترمجة شعيب بن الليث:
(م د س) حش َعيب بن الليث بن سعد ال َف ْه ِمي موالهم؛ أبو عبد امللك
املصري.
قال ابن يونس:كان فقيهاً ،مفتياً ،وكان من أهل الفضل.
وقال أمحد بن صاحل واخلطيب :كان ثقة .كما سئل أمحد بن صاحل :مسع
شعيب الكتب من أبيه؟ فقال :كان يقول مسعت بعضاً وفاتين بعض.
وذكره ابن حبان يف الثقات .وقال ابن حجر :ثقة نبيل فقيه.
مات سنة تسع وتسعني ومائة(.)1

• (س) عبدهللا بن عبد احلكم بن أعني بن ليث املصري؛ أبو حممد
الفقيه ،شيخ مصر.
قال أبو زرعة وابن عبد الرب :ثقة .وزاد ابن عبد الرب :كان رجالً صاحلاً.
وقال العجلي :مل َأر مبصر أعقل من سعيد بن أيب مرمي ،ومن عبد هللا بن
عبد احلكم.
وقال اخلليلي :ثقة كبري ،متفق عليه ،مسع الليث ومالكاً وغريمها ،وله
تصانيف يف الفقه واحلديث.
وقال أبو حامت :صدوق.

( )1تنظر ترمجته يف :الثقات309 :8؛ واتريخ أمساء الثقات113 :1؛ واملتفق واملفرتق 138 :1؛
والتهذيب310 :4؛ والتقريب ص.267
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وقال الساجي:كذبه ُيىي بن معني .إال أن الذهيب نفى هذا القول ،وقال:
مل يثبت قول ابن معني :إنه كذاب.
وقال ابن حجر :صدوق ،أنكر عليه ابن معني شيئاً.

مات عام ثالث عشرة ومائتني(.)1
قلت :من خالل ما سبق يتضح علو منزلة شعيب على عبد هللا بن عبد
احلكم ،فشعيب ثقة ،ومل أقف على أدىن جرح فيه ،كما أنه من رجال مسلم،
بينما عبد هللا بن عبد احلكم -وإن كان معلوم الفضل بني أهل مصر ،-إال أنه
نحقل عن ُيىي بن معني إنكاره عليه أحاديث كما ذكر ابن حجر.
ومما يرجح كفة شعيب على عبد هللا بن احلكم فيما يرواينه عن الليث بن
سعد ،أن شعيباً هو ابن الليث بن سعد ،وكما قال احلافظ ابن حجر" :وال

شك أن آل الرجل أخص به من غريهم"(.)2وبذلك يتضح قول أيب حامت:
"شعيب أحلى حديثاً".وهللا أعلم.

 .10سئل أبو حامت الرازي عن قَبيصة وأيب ُحذيفة؟ فقال :قبيصة أحلى

عندي ،وهو صدوق ،مل َأر أحداً من احملدثني أييت ابحلديث على لفظ واحد
ال يغريه سوى قبيصة بن عقبة ،وعلي بن اجلعد ،وأيب نعيم يف الثوري(.)3

( )1تنظر ترمجته يف :اجلرح والتعديل106 :5؛ والثقات347: 8؛ واإلرشاد للخليلي 426 :1؛ وسري
األعالم221 :10؛ وهتذيب التهذيب  ،253 :5والتقريب ص.310
()2ذكر ذلك يف تعليقه على حديث ال نكاح إال بويل ،حيث رواه يونس بن أيب إسحاق وابناه ،عن
أيب إسحاق موصوالً ،ورجح البخاري جانب الوصل .ينظر :النكت البن حجر (.)606 /2
( )3اجلرح والتعديل .126 :7
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• ترمجة قَبِيصة بن عقبة:
الس َوائي؛ أبو عامر الكويف.
(ع) قَبِيصة بن عحقبة بن حممد ُّ
قال ابن معني :قبيصة ثقة يف كل شيء؛ إال يف حديث سفيان ،فإنه مسع
منه وهو صغري.
وقال اإلمام أمحد :قبيصة كثري الغلط ،وكان صغرياً ال يضبط عن سفيان.
فقيل له :فغري سفيان؟ قال :كان قبيصة رجالً صاحلاً ،ال أبس به يف حديثه،
وأي شيء مل يكن عنده ،يحذكر أنه كثري احلديث.
أما ابن منري فحني قيل له إن قبيصة كان صغرياً حني مسع من سفيان،
أجاب" :لو حدثنا قبيصة عن النخعي لقبلنا منه".
قول أيب داود :كان قبيصة ال ُيفظ مث حفظ
ويساعد يف اجلمع بني األقوال ح
بعد.
كما تعقب الذهيب ابن القطان -عندما قال يف قبيصة :يروي عبد احلق يف
أحكامه لقبيصة ،وال يعرض له ،وهو عندهم كثري اخلطأ-؛ تعقبه الذهيب بقوله:
"بل هو حمتج به عندهم موثق ،مع وجود غلطه" .وتعقبه أيضاً يف موضع آخر
فقال" :قد قفز قبيصة القنطرة ،واحتجوا به ،فأرين احلديث املنكر الذي ينقم
به على قبيصة".
وقال النسائي :ليس به أبس .وذكره ابن حبان يف الثقات .وقال ابن حجر:
صدوق رمبا خالف.
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مات :سنة مخس عشرة ومئتني(.)1

• ترمجة أيب ححذيفة:

(د ت ق) موسى بن مسعود؛ أبو ححذيفة النهدي ،البصري .وحديثه عند
البخاري يف املتابعات.
قال أبو حامت :صدوق ،معروف ابلثوري ..ولكن كان يصحف.
وسأل عبد هللا أابه اإلمام أمحد :أبو حذيفة أليس هو من أهل الصدق؟
قال :نعم ،أما من أهل الصدق فنعم.
وقال العجلي :صدوق ،ثقة .وذكره ابن حبان يف الثقات ،وقال :رمبا أخطأ.
ومن األئمة من ضعفه كعمرو بن علي الفالس حيث قال :ال ُيدث عنه
من يبصر احلديث .وقال الرتمذي :ضعيف يف احلديث ،وقال ابن خزمية :ال
أحتج به .وقال أبو أمحد احلاكم :ليس ابلقوي عندهم.
وقال ابن حجر :صدوق سيء احلفظ ،وكان يصحف .مات سنة عشرين

ومئتني(.)2

( )1تنظر ترمجته يف :اجلرح والتعديل 126: 7؛ ومعرفة الثقات214 :2؛ وبيان الوهم واإليهام البن
القطان 508 :5؛ والرواة الثقات املتكلم فيهم مبا ال يوجب الرد للذهيب ص151؛ وميزان
االعتدال384 :3؛ وسري األعالم135 :10؛ وهتذيب التهذيب 313 :8؛ والتقريب ص453؛
وهدي الساري 436 :1؛ وحبر الدم ص.129

( )2تنظر ترمجته يف :اجلرح والتعديل163 :8؛ ومعرفة الثقات305 :2؛ وجامع الرتمذي (ح)2735؛
والثقات459 :7؛ وميزان االعتدال221 :4؛ وهتذيب التهذيب329 :10؛ والتقريب ص.554
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ِ
َّن تقد َم أاب حامت يف املوازنة بني قبيصة وأيب حذيفة وتفضيل قبيصة
قلت :ومم ْ
اإلمام أمحد حيث قال" :قبيصة أثبت منه جداً  -يعين يف حديث سفيان
عليه :ح
 ،أبو حذيفة شبه ال شيء ،وقد كتبت عنهما مجيعاً"(.)1أما ابن معني فقد ساوى بني أيب حذيفة وقبيصة؛ حيث قال ملا سئل عن
أيب حذيفة :هو مثلهم- .يعىن مثل عبد الرزاق وقبيصة ...يف الثوري.)2(-
وسئل يف رواية ابن حمرز عن أصحاب سفيان من هم؟ فذكر املشهورين الثقات،

مث ذحكر له جمموعة منهم قبيصة وأبو حذيفة ،فقال :هؤالء ضعفاء(.)3
وابلعموم فإنه من خالل الرتمجتني السابقتني يتضح أن قبيصة وإن كان يف
مرتبة الصدوق إال أنه أحفظ للحديث من أيب حذيفة ،كما أن قبيصة من
رجال الستة ،فهو كما قال الذهيب :قفز القنطرة واحتجوا به .أما أبو حذيفة
فهو صدوق سيء احلفظ؛ وعرف ابلتصحيف ،وقد ضعفه عدة أئمة ،وهو من
شيوخ البخاري ،لكن البخاري روى عنه يف املتابعات.
أما عبارة أيب حامت هو أحلى عندي ،فتفسريهاقد ظهر من تتمة السياق،
حيث قال على إثرها :صدوق ،مل َأر أحداً من احملدثني أييت ابحلديث على
لفظ واحد ال يغريه سوى قبيصة بن عقبة- ،وذكر آخرين .-فدل على أن أاب
حامت قدم قبيصة على أيب حذيفة بقوله أحلى؛ ألمر يتعلق بضبط الرواية،
()1علل محد -رواية ابنه عبد هللا.386: 1 -
()2اجلرح والتعديل .163 :8
()3معرفة الرجال البن معني -رواية ابن حمرز.109 :1 ،-
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ويشهد لذلك قول اإلمام أمحد املتقدم عندما قال" :قبيصة أثبت منه جداً -
يعين يف حديث سفيان  ،-أبو حذيفة شبه ال شيء."...

.11سئل أبو حامت الرازي عن قيس بن الربيع :قال عهدي به وال

ينشط الناس يف الرواية عنه ،وأما اآلن فأراه أحلى ،وحمله الصدق ،وليس

بقوي ،يكتب حديثه ،وال حيتج به(.)1

• ترمجة قيس بن الربيع:
الربيع األسدي؛ أبو حممد الكويف.
(د ت ق) قَيس بن َّ
اختلف فيه األئمة جرحاً وتعديالً؛ فكان شعبة وسفيان ُيداثن عن قيس،
وكان ُيىي وابن مهدي ال ُيداثن عنه.
وقال العجلي :كان معروفاً ابحلديث صدوقاً ،ويقال :إن ابنه أفسد عليه
كتبه أبخرة فرتك الناس حديثه.
وقال ابن عدي :عامة رواايته مستقيمة ،وقد حدث عنه شعبة وغريه من
الكبار...ويدل ذلك على أنه صاحب حديث ،والقول فيه ما قاله شعبة وأنه
ال أبس به.
ومن األئمة الذين جرحوه:
ابن معني حيث قال :ليس حديثه بشيء ،وقال مرة أخرى :هو ضعيف
احلديث ،ال يساوي شيئاً.

( )1اجلرح والتعديل.98 :7
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وقال اإلمام أمحد :مسعت وكيع بن اجلراح يقول :حدثنا قيس بن الربيع،
وهللا املستعان!
وقال أبو زرعة :فيه لني .وقال يعقوب بن شيبة :وقيس بن الربيع عند مجيع
أصحابنا صدوق ،وكتابه صاحل ،وهو رديء احلفظ جداً ،مضطربه ،كثري اخلطأ،
ضعيف يف روايته.
وقال النسائي :مرتوك احلديث .وتعقبه الذهيب فقال :ال ينبغي أن يرتك،
فقد قال حممد بن املثىن :مسعت حممد بن عبيد يقول :مل يكن قيس عندان بدون
ِ
يل ،فأقام على رجل احلد فمات ،فطفئ أمره.
سفيان ،لكنه حو َ
قول ابن حبان :قد سربت
قلت :ومما يوفق بني أقوال األئمة املختلفة فيه ح
أخبار قيس بن الربيع من رواية القدماء واملتأخرين ،وتتبعتها ،فرأيته صدوقاً
مأموانً حيث كان شاابً ،فلما كرب ساء حفظه وامتحن اببن سوء ...فكل من
مدحه من أئمتنا وحث عليه كان ذلك منهم ملا نظروا إىل األشياء املستقيمة
اليت حدث هبا عن مساعه .وكل من وهاه منهم فكان ذلك ملا علموا مما يف
حديثه من املناكري اليت أدخل عليه ابنه وغريه.
وقال ابن حجر :صدوق ،تغري ملا كرب ،وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه،
فحدث به.
مات سنة مثان أو سبع وستني ومائة)1(.

()1تنظر ترمجته يف :اجلرح والتعديل98 :7؛ ومعرفة الثقات220 :2؛ والضعفاء للنسائي ص 228؛
واجملروحني البن حبان 218 :2؛ والكامل 46: 6؛ وهتذيب الكمال35 :24؛ وميزان
االعتدال393: 3؛ وسري األعالم43 :8؛ وهتذيب التهذيب350 :8؛ والتقريب ص.457
جملة العلوم الشرعية
العدد الستون رجب 1442هـ

63

قلت :فيحفهم من قول أيب حامت" :عهدي به وال ينشط الناس يف الرواية
عنه ،وأما اآلن فأراه أحلى ،وحمله الصدق ،وليس بقوي ،يكتب حديثه ،وال
ُيتج به،"....
الناس قد تركت الرواية عن قيس ،لكن ابن له بعد ذلك أنه ال
أنه َ
عه َد َ
يصل إىل حد الرتك؛ وإمنا ضعفه حمتمل ،فصار يراه أنه أحلى وأعلى من أن
ينزل إىل رتبة الضعف الشديد والرتك ،ولكن ال يرقى إىل رتبة من ُيتج به.
.12قال أبو حامت الرازي :ما رأيت ابلبصرة أكيس ،وال أحلى من أيب

ربيعة؛ فهد بن عوف ،وكان علي بن املديىن يتكلم فيه(.)1

• ترمجة أيب ربيعة:
زيد بن عوف؛ أبو ربيعة ،ولقبه فهد ،ال حقطَعي ،البصري.
قال العجلي :ال أبس به .وذكره ابن حبان يف الثقات.
وقال ابن عدي :هذا أكثر رواايته عن أيب عوانة ،وهو مشهور يف البصريني،
وينفرد عن أيب عوانة بغري شيء ،وعن غريه ،ومل أر يف حديثه منكراً ال يشبه
حديث أهل الصدق.
وسئل عنه أبو زرعة فقال :أصحاب احلديث رمبا أراهم يكتبونه.
وقال ابن معني :ليس يل به علم ،ال أعرفه ،مل أكتب عنه.
وكتب عنه أبو حامت ،وقال :تَعرف وتحنكر  -وحرك يده.

()1اجلرح والتعديل .570 :3
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وقال الدارقطين :ضعيف .وقال محاد بن سلمة :تركوه .وقال البخاري:
سكتوا عنه .وقال اإلمام مسلم والفالس :مرتوك .واهتمه أبو زرعة بسرقة
حديثني .وقال علي بن املديين:كذاب.
وقال الذهيب :و ٍاه .تويف سنة تسع عشرة ومائتني (.)1

قلت :الراجح أنه مرتوك -وهللا أعلم -لرتك كبار األئمة له ،وجرح اإلمام
البخاري الشديد له بقوله :سكتوا عنه .لكن أاب حامت كتب عن أيب ربيعة -
كما تقدم ،-مع علمه أبن ابن املديين تكلم فيه .وأما قول أيب حامت أنه ما رأى
ابلبصرة أكيس وال أحلى من أيب ربيعة؛ فال يفهم منه أنه يقبل روايته ،فقد
ضعفه تضعيفاً حمتمالً بقوله :تعرف وتنكر ،وهي من العبارات التابعة ألخف
مراتب اجلرح( ،)2أي أن الراوي أييت مرة ابملناكري ومرة ابملشاهري ،كما ذكر

السيوطي( .)3لذا يظهر أن مراد أيب حامت أبحلى أتكيد ملا ذكره قبلها بقوله:

أكيس ،مبعىن أعقل( ،)4وكأنه يريد أن ينزهه عما نسب إليه من الكذب .وهللا
أعلم.
()1تنظر ترمجته يف :اتريخ ابن معني-رواية الدارمي -ص248؛ والتاريخ الكبري404 :3؛ والكىن
ملسلم321 :1؛ واجلرح والتعديل570 :3؛ ومعرفة الثقات 209 :2؛ والضعفاء 463 :3؛
والثقات 13 :9؛ والكامل210 :3؛ واملقتىن للذهيب 234 :1؛ وميزان االعتدال366 :3؛
ولسان امليزان.509 :2
()2ينظر :فتح املغيث للسخاوي .374 :1
()3تدريب الراوي.350 :1
()4ينظر :لسان العرب البن منظور  200 :6مادة (كيس).
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 .13سئل أبو زرعة الرازي عن إبراهيم بن إمساعيل بن حيىي ،فقال :يُذكر
عمه؛ ألن
عنه أنه كان حيدث أبحاديث عن أبيه ،مث ترك أابه ،فجعله عن ا
عمه أحلى عند الناس.)1(..

واملراد ابلعم أي عم أبيه إمساعيل بن ُيىي بن سلمة ،وامسه حممد.
قال ابن أيب حامت :إبراهيم بن إمساعيل بن ُيىي بن سلمة بن كهيل ،روى

عمه( :)2حممد بن سلمة ،عن سلمة بن كهيل .كتب أيب حديثه
عن أبيه ،عن ا
ومل أيته ،ومل يذهب يب إليه ،ومل يسمع منه ،زهادة فيه( .)3وقال ابن حبان يف
ترمجته إلبراهيم بن إمساعيل :كان راوايً ألبيه ،حدثنا عنه اهلمداين وغريه ،يف
روايته عن أبيه بعض املناكري(.)4
• ترمجة عمه:
حممد بن سلمة بن حكهيل احلضرمي ،الكويف.
من متشيعي الكوفة .ذكره ابن حبان يف الثقات.

()1اجلرح والتعديل.84 :2
( )2أغلب األسانيد الواردة من طريق إبراهيم بن إمساعيل بن ُيىي ،ترد على هذا السياق :عن إبراهيم
بن إمساعيل بن ُيىي بن سلمة بن كهيل ،حدثين أيب ،عن أبيه ،عن سلمة بن كهيل ...ينظر على
سبيل املثال :مسند أمحد(ح ،)21144وجامع الرتمذي(ح ،)3805وصحيح ابن
خزمية(ح ،)289والدارقطين (ح ،)37ويكثر هبذه الصورة عند الطرباين يف معامجه ومسند البزار.
()3اجلرح والتعديل .84 :2
()4الثقات .83 :8
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وقال اإلمام أمحد :مقارب احلديث .وقال أبو حامت :كان مقدماً على أخيه
ُيىي بن سلمة وأحب إيل منه.
وقال أبو زرعة" :هو عندي قريب من ُيىي بن سلمة؛ إال أن ُيىي ضعيف
جداً ،وحممد عندي ضعيف ،إال أن حممداً ما أقل ما يروى عنه ،روى عنه
سفيان بن عيينة- "...وذكر آخرين.-
وملا سئل الدارقطين عن ُيىي بن سلمة بن كهيل ،قال :مرتوك ،وابنه إمساعيل
بن ُيىي كذلك ،وأخوه حممد بن سلمة بن كهيل يعترب به.
وقال ابن معنيُ" :يىي بن سلمة بن كهيل ،وأخوه حممد بن سلمة بن كهيل
ليسا بشيء" .وقال اجلوزجاين :حممد وُيىي ،ابنا سلمة بن كهيل ،ذاهبا

احلديث)1(.

قلت :يالحظ أن أكثر األئمة يذكرون ُيىي بن سلمة مقارنة مع أخيه
حممد ،ويالحظ -أيضاً -أن كليهما جمروحان؛ إال أن ُيىي ضعفه أشد من
حممد؛ كما تقدم يف إجابة أيب حامت وأيب زرعة والدارقطين.
وفيما خيص حممد بن سلمة وحده فقد ضعفه اإلمام أمحد تضعيفاً حمتمالً،
حيث قال فيه :مقارب احلديث.
فقول أيب زرعة يف إبراهيم بن إمساعيل بن ُيىي" :يحذكر عنه أنه كان ُيدث
أبحاديث عن أبيه ،مث ترك أابه ،فجعله عن عمه؛ ألن عمه أحلى عند الناس"؛

()1تنظر ترمجته يف :سؤاالت أيب داود ص 307؛ وسؤاالت ابن اجلنيد ص 354؛ وأحوال الرجال
للجوزجاين ص 62؛ واجلرح والتعديل 276 : 7؛ وسؤاالت الربذعي أليب زرعة 349 :2؛
والثقات 375 :7؛ والكامل 216 :6؛ وسؤاالت الربقاين ص70؛ والضعفاء واملرتوكني البن
اجلوزي .67 :3
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أي عمه حممد بن سلمة أحلى عند الناس من أخيه ُيىي؛ جد إبراهيم .وكان
حممد أحلى منه؛ ألن ضعفه أخف من ضعف ُيىي الشديد كما هو ظاهر.
وأما جرح اجلوزجاين الشديد يف حممد وُيىي فقد تقدم أهنما كوفيان ،وحممد
من متشيعي الكوفة ،ومعلوم شدة اجلوزجاين على أهل الكوفة.
 .14قال احلافظ أمحد بن علي السليماين :مسعت احلسني بن إمساعيل

البخاري ،يقول" :سألت حممد بن عبيد( )1فيما بيَن وبينه :أيهما( )2عندك
أوثق؟ فقال :جبارة عندي أحلى وأوثق ،مث قال :مسعت عثمان بن أيب شيبة
يقول :جبارة أطلبنا للحديث وأحفظنا"(.)3

• ترمجة جبارة بن املغلس:
(ق) حجبارة بن املغَلِس ،احلِ َّماين؛ أبو حممد الكويف.
ح
قال ابن منري :صدوق .وقال أيضاً :كان يوضع له احلديث فيحدث به ،وما
كان عندي ممن يتعمد الكذب.
وقال صاحل جزرة :كان رجالً صاحلاً ،سألت ابن منري عنه ،فقال :كان ألن
خير من السماء إىل االرض أحب إليه من أن يكذب ،قلت له :كان أصحاب

( )1وهو احلافظ حممد بن عبيد الطنافسي الكويف (ع) مات سنة أربع ومائتني .تنظر ترمجته يف :سري
األعالم9:436؛ والتقريب ص.495
( )2مل يظهر يل من سياق الكالم من هو الراوي اآلخر املشمول بقول السائل (أيهما)؟ وحاولت
البحث عن هذا النص يف مصادر أخرى علين أقف على مزيد بيان لكين مل أظفر بشيء.
( )3هتذيب التهذيب.51 :2
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احلديث يتكلمون فيه ،فسألين عما أنكروا من حديثه ،فذكرت له مخسة أو
ستة ،فأنكرها ،مث قال :لعله أفسد حديثه بعض جريانه.
وقال البخاري :حديثه مضطرب.
وكان أبو زرعة حدث عنه يف أول أمره مث ترك حديثه بعد ذلك .وقال :أما
أنه كان ال يتعمد الكذب ،ولكن كان يوضع له احلديث فيقرؤه.
وقال أبو داود :مل أكتب عنه ،يف أحاديثه مناكري ،وما زلت أراه وأجالسه
وكان رجالً صاحلاً.
وقال أبو حامت :هو على يدي عدل .وقال الدارقطين :مرتوك .وأما ابن
معني فقد قال :كذاب.

وقال النسائي وابن حجر :ضعيف .مات سنة إحدى وأربعني ومائتني(.)1
قلت :أما قول حممد بن عبيد :جبارة عندي أحلى وأوثق؛ فقد فسره تتمة
قوله حيث قال" :مسعت عثمان بن أيب شيبة يقول :جبارة أطلبنا للحديث
وأحفظنا".فيظهر أن ما عرفه عنه من حرصه على طلب احلديث جعله أحلى
عند حممد بن عبيد.
إال أنه كما تقدم يف ترمجته هناك من أفسد عليه حديثه بعد ذلك فرتك
األئمة الرواية عنه ،وهو مع ذلك قد حشهد له األئمة ابلصالح ،وعدم تعمد
الكذب.
()1تنظر ترمجته يف:اجلرح والتعديل550 :2؛ وسؤاالت الربذعي462 :2؛ والضعفاء للنسائي
ص163؛ والكامل ،180 :2وسؤاالت الربقاين ص20؛ وهتذيب التهذيب50 :2؛
والتقريب.137
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 .15نقل املزي عن أيب عحبيد اآلجري قوله :سألت أاب داود عن عقيل بن خالد

وقرة بن حيويل؟ فقال :عقيل أحلى منه مائة مرة(.)1
ترمجة عقيل بن خالد:
(ع) عح َقْيل بن خالد بن َع ِقيل األَيلي؛ أبو خالد األموي ،موىل عثمان بن
عفان .
قال ابن سعد ،واإلمام أمحد ،والعجلي ،والنسائي :ثقة .وقال إسحاق بن
راهويه :عقيل حافظ ،ويونس صاحب كتاب.
وقال ابن معني :أثبت الناس يف الزهري مالك بن أنس -وذكر آخرين منهم
عقيل.-
وقال أبو زرعة :ثقة صدوق .وقال أبو حامت :ال أبس به .وقال ابن حجر:
ثقة ثبت.

مات سنة إحدى وأربعني ومائة(.)2
• ترمجة قرة بن حيويل:
(م مقروانً )4 ،قحَّرة بن عبد الرمحن بن َحي ِويل ،املعافري ،املصري.
كان األوزاعي يقول ما أحد أعلم ابلزهري من قرة بن عبد الرمحن بن
حيويل.

()1هتذيب الكمال  ،583 :23ومل أجده يف املطبوع من سؤاالت اآلجري.
( )2تنظر ترمجته يف :طبقات ابن سعد  ،519 :7والتاريخ الكبري94 :7؛ واجلرح والتعديل43 :7؛
ومعرفة الثقات144: 2؛ وهتذيب التهذيب228 :7؛ والتقريب ص .396
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وقال ابن معني :ضعيف احلديث .وقال :أبو زرعة األحاديث اليت يرويها
مناكري.
وقال أبو حامت والنسائي :ليس بقوي .وقال أبو داود :يف حديثه نكارة.
وقال العجلي :يكتب حديثه .وقال ابن عدي :مل َأر يف حديثه حديثا
منكراً جداً فأذكره ،وأرجو أنه ال أبس به.
وقال اإلمام أمحد :منكر احلديث جداً .وقال ابن حجر :صدوق ،له
مناكري.
تويف سنة سبع وأربعني ومئة(.)1
قلت :والراجح -وهللا أعلم -أنه ضعيف ،فأغلب األئمة على تضعيفه.
ومن خالل ما تقدم يظهر جلياً تقدم عقيل على قرة ،فعقيل ثقة من رواة
الستة ،بينما عقيل يف أحاديثه نكارة ،وروى مسلم له مقروانً بغريه ،واألكثر

على تضعيفه .لذا قال أبو داود كما تقدم :عقيل أحلى منه مائة مرة .وقال

يف قرة لوحده :يف حديثه نكارة.

***

( )1تنظر ترمجته يف :اجلرح والتعديل132 :7؛ ومعرفة الثقات 217 :2؛ والضعفاء للعقيلي485 :3؛
والكامل6:53؛ وهتذيب الكمال583 :23؛ والتقريب ص.455
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اخلامتة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،والصالة والسالم على خري الربايت ،وبعد..
ففي ختام هذا البحث أذكر أبرز النتائج اليت وصلت إليها..
 .1بذل األئمة النقاد جهوداً عظيمة يف سرب حال الراوة ،ومقارنتهم مع أقراهنم
املتقنني ملعرفة مراتبهم يف احلفظ ،وهذا الفن ُيتاج إليه يف ابب الرتجيح عند
اختالف الراوية.
 .2أن عبارات األئمة اليت أتيت يف سياق املوازنة بني الرواة ال تعطي تصوراً عن
حكمهم يف الراوي مطلقاً ،إمنا هو حكم نسيب يتفاوت حبسب الراوي
املقرون معه ،وحبسب الشيخ الذي يروي عنه.
 .3أن أسباب تفضيل األئمة لرا ٍو على آخر ليست قاصرة فقط على جانب
الضبط واإلتقان ،فهناك أسباب أخرى؛ مثل ما متيز به الراوي من علم
وفقه ،أو ورع ،أو سالمة اعتقاد ..وغري ذلك.
 .4ال بد من التأين عند التعامل مع عبارات األئمة يف املوازنة بني الرواة،
وتوسيع دائرة البحث عن حال الراوي للخروج بتصور واضح عنه ،ومعرفة
جوانب قوته ،وجوانب ضعفه.
 .5أن استخدام األئمة ملصطلح (أحلى) كان يف مواضع قليلة ،حيث وقفت
بعد البحث واالستقراء -على مخسة عشر موضعاً فقط ،وكان أكثرهماستخداماً هلذا املصطلح أبو حامت الرازي ،حيث وقفت له على سبعة
مواضع ،يليه اإلمام أمحد حيث وقفت له على أربعة مواضع ،مث ابن معني
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وأبو زرعة الرازي ،وأبو داود،وحممد بن عبيد الطنافسي ،لكل واحد منهم
موضع واحد.
 .6است ِ
خدم مصطلح أحلى عند املقارنة بني رواة اشرتكوا ابألخذ عن نفس
ح
الشيخ ،أو كانوا متعاصرين من نفس البلد ،أو كانوا إخوة.
 .7من العبارات ما كان وجه التفضيل فيهاظاهراً من خالل سياق كالم الناقد
وظهر ابلدراسة توافقه يف الغالب مع أكثر أحكام األئمة النقاد اآلخرين يف
منزلة الراوي ،ومنها ما كان وجه التفضيل غري ظاهر من العبارة واحتاج إىل
مزيد من الكشف عن حال الراوي عند اإلمام الناقد نفسه،وعند األئمة
اآلخرين.
 .8استعمل هذا املصطلح يف سبعة مواضع مبعىن أن الراوي أعلى يف جانب
التوثيق والضبط .ويف موضع واحد استعمل بني راويني صدوقني وكان
املفضول منهما يصحف .ويف موضع واحد كان الراوي أحلى ملا متتع به
من صالح وورع .ويف موضع واحد كان الراوي املفضل معروفاً أكثر يف
شيخه.ويف موضع واحد كان الراوي أكثر إتقاانً من الراوي املقارن به ،ومتيز
كذلك بكونه ابناً للشيخ الذي اشرتكا ابألخذ عنه.كما استحخدمت أحلى
يف موضع واحد كان الراوي أطلب للحديث من أقرانه ،ويف موضعني كان
الراوي جمروحاً لكنه أحلى ابلنسبة ملن حقه الرتك واجلرح الشديد ،ويف
موضع واحد استخدمت يف ابب الكياسة ،وأن الراوي أعقل من أن
يكذب .وهللا أعلم.
وفيما يلي جدول يلخص ما تقدم..
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اسم اإلمام الراوي املق ادم بلفظة أحلى الراوي املقدم عليه

-1
ابن معني

معمر بن راشد (ع)
أحد األعالم الثقات له أوهام
احتملت يف سعة ما روى

يونس بن يزيد (ع)
ثقة إال أن يف روايته عن الزهري
ومهاً قليالً ويف غري الزهري خطأ،
وكتابه صحيح.

عّلقتهما

من أصحاب الزهري

 1-2أمحد بن حممد بن سواء (خ م ت س عبد الوهاب بن عطاء اخلفاف
(م )4اختلف فيه ما بني حمسن
ق)
حنبل
أيب عروبة
ومضعف
ثقة معروف

من أصحاب سعيد بن

2-2

سليمان بن بريدة بن احلصيب عبد هللا بن بريدة (ع) ثقة له

أخوان توأمان

(م )4ثقة

أحاديث استنكرها اإلمام أمحد

وكيع بن اجلراح (ع)

عبد الرمحن بن مهدي (ع)
حافظ متقن ،أكثر إصابة من من أصحاب سفيان
وكيع يف حديث سفيان عند الثوري
اإلمام أمحد

3-2

عامل حجة

4-2

ق) يذهب إىل القدر.
مهدي بن ميمون (ع) حافظ  -أبو األشهب (ع) صدوق

وجه التقدمي بناء على
ما ظهر يل من الدراسة

أتقن يف الزهري

علو مرتبته يف التوثيق

أصح حديثاً

الداينة والورع

 -سالم بن مسكني (خ م د س

حجة ،مل جيرحه أحد

عند أمحد.
 -حوشب بن عقيل (د س ق)

بصريون متعاصرون

علو مرتبته يف التوثيق

ثقة
1-3

أبو حامت

جرير بن حازم (ع)
بصراين متعاصران وقدما علو مرتبته يف التوثيق
السري بن ُيىي (بخ س) ثقة
ثقة له أوهام إذا حدث من
مصر
ثبت
حفظه ،ضعيف عن قتادة..

2-3

بيان بن بشر (ع) حجة بال فراس بن ُيىي (ع) صدوق رمبا
وهم
تردد

3-3

4-3
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من أصحاب الشعيب

قطبة بن عبدالعزيز بن سياه يزيد بن عبد العزيز بن سياه (خ أخوان من أصحاب
(م )4ثقة

م د س) ثقة

األعمش

علو مرتبته يف التوثيق
معروف أكثر من أخيه
يف األخذ
األعمش

عن

شعيب بن الليث بن سعد (م عبد هللا بن احلكم (س) صدوق،

علو مرتبته يف التوثيق،

د س) ثقة مل جيرحه أحد ،نبيل أنكر عليه ابن معني أشياء ،فقيه ،مصراين متعاصران
شيخ مصر
فقيه مفيت

وابن للشيخ الذي
اشرتكا يف األخذ عنه.
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5-3

عّلقتهما

أبو حذيفة؛ موسى بن سعود
قبيصة بن عقبة (ع) صدوق
البصري (د ت ق) والبخاري
من أصحاب الثوري
عند أيب حامت ،عنده أغالط،
متابعة ،صدوق،كان يصحف
لكنه قفز القنطرة
عند أيب حامت

وجه التقدمي بناء على
ما ظهر يل من الدراسة
أييت ابحلديث على
لفظ واحد

قيس بن الربيع (د ت ق)
6-3

اختلف فيه ،وغالب األئمة
على تضعيفه ،ومن األئمة من

مل يورد عبارته موازنة مع را ٍو آخر -

حاله أفضل من أن
يرتك

تركه.
7-3
-4
أبو زرعة
الرازي
-5

حممد بن عبيد
-6
أبو داود

أبو ربيعة؛ فهد بن عوف.

واهٍ ..وقال أبو حامت :تعرف أهل البصرة
وتنكر.

مشهور يف البصريني

حممد بن سلمة بن كهيلُ .يىي بن سلمة بن كهيل .ضعيف
ضعيف يعترب به.

جداً مرتوك.

جبارة بن املغلس (ق)

_

أخوان
_

قرة بن حيويل (م مقروانً)4 ،
من أصحاب الزهري
عقيل بن خالد (ع) ثقة ثبت.
ضعيف يف حديثه نكارة

الكياسة والعقل

ضعفه أخف.
أطلب للحديث من
غريه
علو مرتبته يف التوثيق

واحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني وعلى آله
وصحبه أمجعني.
***
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املراجع:
 .1ابن اجلوزي ،أبو الفرج؛ عبد الرمحن بن علي".الضعفاء واملرتوكني" .حتقيق عبد هللا
القاضي (بريوت :دار الكتب العلمية.)1406 ،
 .2ابن القطان ،علي بن حممد" .بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام" .حتقيق د .احلسني
آيت سعيد( .ط ،1الرايض :دار طيبة.)1418 ،
 .3ابن الكيال ،حممد بن أمحد" .الكواكب النريات يف معرفة من اختلط من الرواة الثقات".
حتقيق د .عبد القيوم عبد رب النيب( .ط ،1بريوت :دار املأمون.)1401 ،
 .4ابن املِْ َربد ،يوسف بن حسن" .حبر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أمحد مبدح أو ذم".
حتقيق:د .روحية السويفي( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية.)1413 ،
 .5ابن حجر ،أمحد بن علي" .النكت على مقدمة ابن الصالح" .حتقيق د .ربيع املدخلي.
(ط ،1املدينة املنورة :البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية.)1404 ،
 .6ابن حجر ،أمحد بن علي" .تقريب التهذيب" .حتقيق مصطفى عطا( .ط ،2بريوت:
دار الكتب العلمية  1415ه).
 .7ابن حجر ،أمحد بن علي" .هتذيب التهذيب"( .ط ،1بريوت :دار الفكر.)1404 ،
 .8ابن حجر ،أمحد بن علي" .هدي الساري مقدمة فتح الباري"( .ط ،2بريوت :دار
املعرفة).
 .9ابن حجر ،أمحد بن علي".تعريف أهل التقديس مبراتب املوصوفني ابلتدليس"="طبقات
املدلسني" .حتقيق د.عاصم القريويت(.ط ،1األردن :مكتبة املنار).
 .10ابن حجر ،أمحد بن علي".لسان امليزان"( .ط ،3بريوت :مؤسسة األعلمي.)1406 ،
 .11ابن حنبل ،أمحد بن حممد" .العلل ومعرفة الرجال عن أمحد بن حنبل ،رواية املروذي
وغريه" .حتقيق وصي هللا عباس( .ط ،1بومباي :الدار السلفية.)1408 ،
 .12ابن حنبل ،أمحد بن حممد" .العلل ومعرفة الرجال ،رواية ابنه عبد هللا" .حتقيق وصي
هللا عباس( .ط ،2الرايض :دار اخلاين.)1422 ،
 .13ابن حنبل ،أمحد بن حممد" .مسائل اإلمام أمحد ،رواية ابن هانئ" .حتقيق زهري
الشاويش( .ط ،1بريوت :املكتب اإلسالمي.)1400 ،
 .14ابن حنبل ،أمحد بن حممد".سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد" .حتقيق د .زايد منصور.
(ط ،1املدينة املنورة :مكتبة العلوم واحلكم.)1414 ،
76

موازنة األئمة بني رواة احلديث ابستعمال لفظة "أحلى" دراسة استقرائية حتليلية مقارنة
د .نبيلة بنت زيد احلليــبة

 .15ابن شاهني ،عمر بن أمحد ".اتريخ أمساء الثقات " .حتقيق صبحي السامرائي( .ط،1
الكويت :الدار السلفية.)1404 ،
 .16ابن عساكر ،علي بن احلسن" .اتريخ مدينة دمشق ."...حتقيق علي شريي( .ط،1
بريوت :دار الفكر.)1419 ،
 .17ابن معنيُ ،يىي بن معني "من كالم أيب زكراي يف الرجال -رواية ابن طهمان" .حتقيق
أمحد نور سيف( .دمشق :دار املأمون).
 .18ابن معنيُ ،يىي بن معني " .اتريخ ابن معني ،رواية عثمان الدارمي" .حتقيق د .أمحد
نور سيف( .دمشق :دار املأمون للرتاث.)1400
 .19ابن معنيُ ،يىي بن معني" .اتريخ ابن معني  -رواية الدوري" .حتقيق د .أمحد نور
سيف (ط ،1مكة :مركز البحث العلمي.)1399 ،
 .20ابن معنيُ ،يىي بن معني" .سؤاالت ابن اجلنيد أليب زكراي ُيىي بن معني" حتقيق د.أمحد
نور سيف( .ط ،1املدينة املنورة :مكتبة الدار.)1408 ،
 .21ابن معنيُ ،يىي بن معني".معرفة الرجال عن ُيىي بن معني -رواية ابن حمرز" .حتقيق
حممد القصار( .ط ،1دمشق :جممع اللغة العربية .)1405
 .22ابن منظور ،حممد بن مكرم" .لسان العرب"( .ط ،1بريوت :دار صادر).
 .23الباجي ،سليمان بن خلف ".التعديل والتجريح ملن خرج عنه البخاري يف اجلامع
الصحيح" حتقيق أمحد لبزار( .املغرب :وزارة األوقاف.)1411 ،
 .24البخاري ،حممد بن إمساعيل" .التاريخ الكبري" .حتقيق هاشم الندوي( .ط ،1حيدر
آابد الدكن :دائرة املعارف العثمانية.)1372 ،
 .25البخاري ،حممد بن إمساعيل" .الضعفاء الصغري" .حتقيق حممود زايد( .ط ،1بريوت:
دار املعرفة.)1406 ،
 .26البسيت ،حممد بن حبان" .الثقات" .حتقيق شرف الدين أمحد (ط ،1بريوت :دار
الفكر.)1395 ،
 .27البسيت ،حممد بن حبان" .اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني" .حتقيق حممود
زايد( .بريوت :دار املعرفة.)1412 ،
 .28البيهقي ،أمحد بن احلسني".املدخل إىل السنن الكربى" .حتقيق حممد األعظمي.
(الكويت :دار اخللفاء).
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 .29الرتمذي ،حممد بن عيسى".اجلامع الصحيح = سنن الرتمذي " حتقيق أمحد شاكر
(بريوت :دار إحياء الرتاث العريب).
 .30اجلرجاين ،عبد هللا بن عدي" .الكامل يف ضعفاء الرجال" .حتقيق ُيىي غزاوي.
(بريوت :دار الفكر.)1409 ،
 .31اجلوزجاين ،إبراهيم بن يعقوب".أحوال الرجال" .حتقيق صبحي السامرائي( .بريوت:
مؤسسة الرسالة.)1405 ،
 .32اخلطيب البغدادي ،أمحد بن علي" .اتريخ مدينة السالم=اتريخ بغداد" .حتقق د .بشار
معروف ( ط ،1بريوت :دار الغرب اإلسالمي .)1422
 .33اخلطيب ،أمحد بن علي" .املتفق واملفرتق" .د .حممد احلامدي( .ط ،1دمشق :دار
القادري.)1417 ،
 .34اخلليلي ،اخلليل بن عبد هللا" .اإلرشاد يف معرفة علماء احلديث" .حتقيق د .حممد
إدريس( .ط ،1الرايض :مكتبة الرشد.)1409 ،
 .35الدارقطين ،علي بن عمر " .سؤاالت ابن بكري لإلمام الدارقطين .حتقيق حممد األزهري.
(ط ،1القاهرة :الفاروق احلديثة.)1427 ،
 .36الدارقطين ،علي بن عمر".سؤاالت الربقاين للدارقطين" .حتقيق :د .عبد الرحيم
القشقري (ط ،1ابكستان :خانه مجيلي.)1404 ،
 .37الذهيب ،حممد بن أمحد" .الرواة الثقات املتكلم فيهم مبا ال يوجب ردهم" .حتقيق حممد
املوصلي( .بريوت :دار البشائر اإلسالمية.)1412 ،
 .38الذهيب ،حممد بن أمحد" .املقتىن يف سرد الكىن" .حتقيق حممد املراد(.املدينة املنورة:
اجلامعة اإلسالمية.)1408 ،
 .39الذهيب ،حممد بن أمحد" .تذكرة احلفاظ" .حتقيق زكراي عمريات( .ط ،1بريوت :دار
الكتب العلمية.)1419 ،
 .40الذهيب ،حممد بن أمحد" .سري أعالم النبالء"(.ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة،
.)1409
 .41الذهيب ،حممد بن أمحد" .ميزان االعتدال يف نقد الرجال" .حتقيق علي البجاوي.
(بريوت :دار املعرفة).
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 .42الرازي ،أبو زرعة؛ عبيد هللا بن عبد الكرمي".الضعفاء وأجوبة أيب زرعة على سؤاالت
الربذعي .حتقيق د .سعدي اهلامشي( .ط ،1املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية.)1402 ،
 .43الرازي ،عبد الرمحن بن أيب حامت" .اجلرح والتعديل"( .ط ،1حيدر آابد :دائرة املعارف
العثمانية.)1271 ،
 .44الرازي ،عبد الرمحن بن أيب حامت" .العلل" .إشراف :احلميد واجلريسي( .ط ،1الرايض:
.)1427
 .45الزهري ،حممد بن سعد" .الطبقات الكربى" .حتقيق إحسان عباس( .ط ،1بريوت:
دار صادر .)1986،
 .46السجستاين ،سليمان بن األشعث ".سؤاالت أيب عبيد اآلجري أاب داود السجستاين".
حتقيق د.حممد العمري( .املدينة املنورة :اجلامعة اإلسالمية.)1399 ،
 .47السخاوي ،حممد بن عبد الرمحن" .فتح املغيث بشرح الفية احلديث"( ،ط ،1بريوت:
دار الكتب العلمية.)1403 ،
 .48السخاوي ،حممد بن عبد الرمحن".فتح املغيث شرح ألفية احلديث" .حتقيق علي
حسني( .ط ،1مصر :مكتبة السنة.)1424 ،
 .49السالمي ،عبد الرمحن بن أمحد بن رجب ".شرح علل الرتمذي " .حتقيق د .مهام
سعيد( .ط ،1الرزقاء :مكتبة املنار1407 ،ه ).
 .50السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر" .تدريب الراوي يف شرح تقريب النووي" .حتقيق
نظر الفاراييب( .الرايض :دار طيبة.)1427 ،
 .51الشافعي ،حممد بن إدريس" .الرسالة" .حتقيق أمحد شاكر( .تصوير املكتبة العلمية،
بريوت).
 .52الطحاوي ،أمحد بن حممد ".شرح مشكل اآلاثر " .حتقيق :شعيب األرنؤوط( .ط،1
بريوت :مؤسسة الرسالة.)1415 ،
 .53العجلي ،أمحد بن عبد هللا" .الثقات" .حتقيق د.عبد العليم البستوي( .ط ،1املدينة
املنورة :مكتبة الدار.)1405 ،
 .54العقيلي ،حممد بن عمرو" .الضعفاء الكبري" .حتقيق عبد املعطي قلعجي( .ط،1
بريوت :املكتبة العلمية.)1404 ،
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 .55العالئي ،صالح الدين أبو سعيد" .املختلطني" .حتقيق د .رفعت عبد املطلب( .ط،1
القاهرة :مكتبة اخلاجني.)1416 ،
 .56القشريي ،مسلم بن احلجاج" .التمييز" .حتقيق د .حممد األعظمي (ط ،3الرايض:
مكتبة الكوثر.)1410 ،
 .57القشريي ،مسلم بن احلجاج" .الكىن واألمساء ملسلم" .حتقيق عبد الرحيم القشقري.
(ط ،1املدينة املنورة :البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية1404 ،ه ).
 .58الكالابذي ،أمحد بن حممد" .اهلداية واإلرشاد يف معرفة أهل الثقة والسداد" .حتقيق
عبد هللا الليثي( .ط ،1بريوت :دار املعرفة.)1407 ،
 .59املديين ،علي بن عبد هللا" .سؤاالت ابن أيب شيبة لعلي بن املديين" .حتقيق د.موفق
عبد القادر( .الرايض :مكتبة املعارف ،الرايض).
 .60املزي ،يوسف بن الزكي" .هتذيب الكمال" .حتقيق :د .بشار معروف( .ط ،1بريوت:
مؤسسة الرسالة.)1400 ،
 .61املقدسي ،عبد هللا بن أمحد بن قدامة" .املنتخب من علل اخلالل" .حتقيق :طارق
عوض هللا( .الرايض :دار الراية).
 .62النسائي ،أمحد بن شعيب" .الطبقات= ثالث رسائل حديثية" .حتقيق :د.مشهور
سلمان ،ود.الوريكات( .ط ،1الزرقاء :مكتبة املنار)1408 ،
 .63النسائي ،أمحد بن علي" .الضعفاء واملرتوكني" .حتقيق :حممود زايد(.ط ،1بريوت :دار
املعرفة .)1406

***
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استقبال القبلتين
لإلمام برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحيم بن جماعة (790هـ)

-تحقيق ودراسة-

د .خالد بن عبدهللا العيد
قسم الدراسات اإلسالمية – كلية التربية
جامعة الملك سعود

استقبال القبلتين لإلمام برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحيم بن جماعة
(790هـ) تحقيق ودراسة
د .خالد بن عبدهللا العيد
قسم الدراسات اإلسالمية – كلية التربية
جامعة الملك سعود
تاريخ تقديم البحث 1441 /4 /12 :هـ

تاريخ قبول البحث 1441 /6 /23 :هـ

ملخص الدراسة:
هذه الرسالة ألفها اإلمام برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحيم بن مجاعة املتوىف سنة تسعني
وسبعمائة ،وقد تناول فيها مسألة هل استقبل األنبياء بيت املقدس أو الكعبة؟ واالختالف يف
ذلك على قولني :أن بيت املقدس مل يستقبله إال نبينا حممد ﷺ  ،ومل يستقبله أحد من األنبياء،
وقول آخر :أن األنبياء استقبلوا بيت املقدس ،ومل يستقبل الكعبة إال نبينا حممد ﷺ  ،فجاء
كتابه هذا بعد أن وجهه ملك مصر يف وقته بيبان العلم يف ذلك ،فجمع هذا الكتاب وذكر ما
يف ذلك من آاثر وأحاديث ،مث ذكر استقبال نبينا حممد ﷺ للكعبة وبيت املقدس قبل اهلجرة،
وكيف كان ذلك؟ مث تناول نسخ استقبال بيت املقدس ،ومىت كان ذلك؟ ويف أي صالة؟ مث
ختم الكتاب برتجيح أن مجيع األنبياء -صلوات هللا عليهم أمجعني -صلوا إىل بيت املقدس،
لكن ال ابملعىن الذي أراده الزهري ،بل ألهنم كلهم ممجعوا له ﷺ ليلة اإلسراء فأمهم ،وكان ذلك
قبل اهلجرة ،فهو قبل التحويل ،وأن هذه املسألة من املسائل النقلية اليت ال جمال للعقل فيها.
الكلمات املفتاحية :القبلة ،استقبال ،الكعبة ،بيت املقدس ،املسجد احلرام.

Facing the two Qiblah
Imam Burhan Alddin Ibrahim bin Abdurrahim bin Jama’ah (790H)
D. Khalid bin Abdullah ALeid
Department of Islamic Studies - College of Education
King Saud University
Abstract :
This book was written by Imam Burhanuddin Ibrahim Ibn Abdurrahim bin
Jama’ah, who died in the year 790H. In this book, he answers the following
question – ‘Did the Prophets perform prayers towards Jerusalem or did they face
the Kaaba?’
There are two views on this issue: the first states that only Prophet
Muhammad, may Allah praise him, faced Jerusalem. The other viewpoint states
that all the Prophets faced Jerusalem and only our Prophet faced the Kaaba in
Makkah.
This book was compiled at the behest of the King of Egypt. In this work, the
scholar compiled all the narrations pertinent to this topic. He then mentioned the
story of Prophet Muhammad; may Allah praise him, facing the Kaaba and
Jerusalem before the Hijrah and the incidents that are attached to that.
He then spoke of the surrounding incidents that relate to the abrogation of this
command that was issued regarding praying towards Jerusalem.
He then mentioned that the strongest view was that all prophets prayed
towards Jerusalem – in the sense that they prayed there when Prophet Muhammad,
may Allah praise him, ascended into the heaven and he leads them in a prayer.
That was before the hijrah and before the command was given to turn towards the
Kaaba. This matter pertains to the textual evidence, and there is no room for one
to rationalize an opinion in this matter.

key words: Qibla, Facing, Kaaba, Jerusalem, Grand Mosque.

املقدمة

إن احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ،ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا،
وسيئات أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد
أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله { ،ﱁ

ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑﱒ
ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞﱟ } [سورة النساء{ .]1:ﲕ ﲖ
ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣﲤ ﲥ ﲦ
ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ}

[سورة األحزاب.]71-70:

أما بعد ،فإن أصدق احلديث كتاب هللا ،وأحسن اهلدي هدي حممد ،وشر
األمور حمداثهتا ،وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة ،وكل ضاللة يف النار.
إن االهتمام مبا خلفه السلف الصاحل من اآلاثر العلمية من ابب نشر العلم،
ومن أهم هذه العلوم علم احلديث النبوي ،حيث توالت عناية اخللف هبذه
اآلاثر ابلقيام بنشر البعض منها وحتقيق البعض اآلخر ،وبقيت هناك آاثر كثرية،
وموروث علمي ضخم ،مل حيقق بعد ،ومن هذه اآلاثر رسالة (استقبال القبلتني)
لإلمام العامل برهان الدين ابن مجاعة ،والذي تناول فيه التسلسل التارخيي يف
موضوع استقبال القبلة وحتديدها من لدن آدم عليه السالم حىت نبينا حممد 
وبيان نسخ االستقبال لبيت املقدس إىل الكعبة املشرفة.
ونظرا ألمهية هذا الكتاب يف موضوعه استخرت هللا يف حتقيقه ودراسته،
لنشره مبا يظهر الفائدة منه يف هذا املوضوع املهم.
وقد اشتمل حتقيقي ودراسيت هلذا الكتاب على مقدمة ،وقسمني ،وخامتة.
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املقدمة فتشتمل على أمهية املوضوع ،وخطة العمل فيه.
القسم األول :فيشمل دراسة الرسالة كما يلي:
 -1ترمجة برهان الدين ابن مجاعة.
 -2أسباب اختيار هذه الرسالة.
 -3القيمة العلمية للرسالة.
 -4الدراسات السابقة للرسالة.
 -5وصف املخطوط ،ونسبته لربهان الدين ابن مجاعة.

القسم الثاين :فيشمل حتقيق النص ،وذلك بعمل ما يلي:

سليما ،ومقابلة املخطوط مع النسخة املطبوعة.
ً
 -1إخراج النص
 -2تبيني الفروقات بني املخطوط والنسخة املطبوعة يف احلاشية.
 -3وضع ما يتم زايدته من النسخة املطبوعة على املخطوط بني قوسني هكذا
[ ]...وتبني ذلك يف احلاشية بقويل :ما بني املعكوفتني زايدة من النسخة
املطبوعة.
 -4وكذا وضع ما قد يكون زائدا يف املخطوط على املطبوع بني قوسني أيضا،
واإلشارة يف احلاشية ،بقويل :سقط من املطبوع.
 -5رمزت للنسخة املطبوعة حبرف (ط).
 -6أشرت إىل هناية الصفحة يف أثناء حتقيق النص ووضعتها بني معكوفتني
هكذا [.]...
 -7كتابة اآلايت ابلرسم العثماين ،وعزوها مباشرة .
 -8ختريج األحاديث ،واآلاثر ،بعزوها ملصادرها األصلية.
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 -9احلكم على األحاديث ،واآلاثر ،وبيان درجتها تصحيحا ،أو تضعيفاً،
معتمداً على أحكام النقاد من علماء احلديث.
 -10عزو األقوال إىل قائليها ،وذكر املراجع لذلك.
 -11شرح الغريب من األلفاظ ،من خالل كتب املعاجم يف اللغة.
 -12ترمجة األعالم الواردة أمساؤهم يف النص -إال من كانت شهرته تغين عن
التعريف به كالصحابة واألئمة األربعة -من حيث االسم ،ومنزلته ،وبيان
سنة وفاته.
 -13التعريف ابألنساب ،من خالل كتب األنساب.
 -14التعريف ابلبلدان ،من خالل كتب معاجم البلدان.
 -15أضفت بعض الفوائد اليت تناسب احلاجة يف موضوعها يف الكتاب.
اخلامتة :وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.
الفهارس:
 −فهرس األحاديث واآلاثر.
 −فهرس املصادر واملراجع.

 −فهرس املوضوعات.
وهللا أسأل أن جيعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكرمي ،وأن ينفعين واملسلمني
به ،واحلمد هلل رب العاملني ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه
أمجعني.
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القسم األول :دراسة الرسالة

أوالً :ترمجة املؤلف(:)1
امسه ونسبه ومولده:

إبراهيم بن عبد الرحيم بن حممد بن إبراهيم بن سعد هللا بن مجاعة بن علي
بن مجاعة الكناين ،احلموي األصل ،املقدسي ،الشافعي ،أبو إسحاق ،امللقب
بربهان الدين ابن مجاعة ،وقاضي الداير املصرية ،مث الداير الشامية.
ولد مبصر ،يف ربيع اآلخر سنة مخس وعشرين وسبعمائة.
نشأته ومكانته العلمية:

نشأ اإلمام برهان الدين ابن مجاعة ابلشام عند أقاربه يف مدينة املزة(،)2

حيث قدم إليها صغريا ،فقد كان عمره اثنا عشرة سنة ،وكان قدومه للشام بعد
وفاة والده سنة سبع وثالثني.
ويصف نشأته العلمية أبو بكر بن قاضي َشهبة كما يف كتابه "طبقات
الشافعية" حيث يقول ":وقدم دمشق صغريا ،فنشأ عند أقاربه ابملزة ،وأمحضر
( )1انظر :إنباء الغمر ( ،)292 /2وال ّدرر الكامنة ( ،)38 /1والنجوم الزاهرة ( ،)314 /11وطبقات
الشافعية ( ،)188 /3واملعجم املختص ابحملدثني (ص ،)56 :واألنس اجلليل (،)107 /2
والسلوك ملعرفة دول امللوك (.)379-262 ،346 /4
( )2ابلكسر مث التشديد ،وهي :قرية كبرية غنّاء يف وسط بساتني دمشق ،بينها وبني دمشق نصف

فرسخ .وال زالت تعرف هبذا االسم إىل االن وهي من األحياء الراقية يف دمشق .انظر :معجم
البلدان ( )122 /5انظر موقع وكيبيداي ،وموقع مدونة وطن

، https://2u.pw/F4c0u
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على جده ،ومسع من أبيه ،وعمه ،وطلب احلديث بنفسه وهو صغري ،ومسع من
وحصل األجزاء وخترج على الشيوخ،
شيوخ مصر والشام ،والزم املزي والذهيبّ ،
واشتغل يف فنون العلم".
مكانته العلمية ومنزلته:

تنوعت وتعددت عبارات العلماء يف بيان مكانته العلمية ،ومنزلته عند
الناس ،وما كان فيه من خلق الكرم واجلود ،والصدع ابحلق ،وتقدير احلكام
واألمراء له ،وذلك ملا له من املنزلة الرفيعة يف القضاء وتعدد فنونه العلمية ،فمن
ذلك:
يقول شيخه اإلمام الذهيب ":اإلمام الفقيه احملدث املفيد برهان الدين
الكناين الشافعي ،أحد من طلب وعين بتحصيل األجزاء ،وقرأ ومتيز ،وهو يف
ازدايد من الفضائل")1(.

ويقون ابن عماد ":قاضي مصر والشام ،وخطيب اخلطباء ،وشيخ الشيوخ،
وكبري طائفة الفقهاء ،وبقية رؤساء الزمان")2(.
ّ
وقال ابن حجر معدداً شيئاً من أوصافه ":وكان حسن اإللقاء لدرسه ،حمباً
يف احلديث وأهله ،كثري اإلنصاف واالعرتاف ،قوايً يف أمر هللا")3(.

( )1املعجم املختص ابحملدثني (ص .)56
( )2شذرات الذهب (.)533/8
( )3إنباء الغمر أببناء العمر (.)355 /1
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ونقل ابن حجر أيضا عن املقريزي قوله" :كان خطيباً بليغاً ،حسن
الصوت ،مهاابً عفيفاً ،اتركاً لألغراض الدنيوية ،جليالً مليح الوجه مجيل احمليّا،
زائد الوقار ،كثري اإلفضال ،عايل اهلِمة ،ماجداً جواداً ،ممدحاًَ ،عزوفاً عن
الضيم" ،إىل أن قال" :وابجلملة فقد كان مفخراً تتجمل به الدولة ،وتتربك
ّ
بوجوده امللوك" ،وذكر أيضاً عن البشبيشي قوله" :كان مهيباً عظيم القدر عند
اجلليل
امللوك ،حمبباً للناس ،على غاية من العفة والصيانة ،والوقوف مع احلق،
م
الوضيع عنده سواء .مع عدم الغرض يف أمور الدنيا .وكان يقرر فيما يشغر
و م
من الوظائف من يسبق ،إذا كان مستحقاً .ولو طرأ عليه َمن هو أوىل منه ،أو
َمن له جاه ،فال يلتفت إىل ذلك ،بل السابق عنده هو املستحق".
ومن املواقف اليت تبني صدعه ابحلق ،وإنكاره للمنكر ،ما ذمكر يف ترمجته
حيث أنكر ضمان املغاين ،ومكس القراريط ،وبني ما فيها من املظامل ،والفسق،
واملفاسد والقبايح ،وقد اجتمع ابلسلطان وبني له ذلك ،فأصدر السلطان
مرسوما إببطال ذلك)1(.
ومواقفه يف القضاء وقوته يف ذلك كثرية يطول املقام بذكره وقد أطال يف
أخباره املقريزي يف كتاب "السلوك ملعرفة دول امللوك"(.)2

( )1السلوك ملعرفة دول امللوك ()362 /4
(.)397-362/4( )2
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شيوخه وتالمذته:

كما تقدم يف نشأته أنه ابتدأ طلب العلم منذ صغره ،وحيث أنه نشأ يف
أسرة علم كان له نصيب من التتلمذ على أبيه وجده وعمه ،وهم أوائل شيوخه،
ومن أشهر شيوخه أيضاً:
 .1حيىي بن يوسف بن أيب حممد بن أيب الفتوح املقدسي ،شرف الدين،
املعروف اببن املصري ،املتويف يف شهر مجادى اآلخرة سنة سبع وثالثني
وسبعمائة.
 .2اإلمام املِِّزي ،مجال الدين ،أبو احلجاج يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف
القضاعي ،الكليب ،املتوىف يف صفر سنة اثنتني وأربعني وسبعمائة.
 .3أمحد بن علي بن حسن بن داود اجلزري احلموي ،شهاب الدين الكردي،
أبو العباس اهلكاري .املتوىف يف شعبان سنة ثالث وأربعني وسبعمائة.
 .4أمحد بن كشتغدي بن عبد هللا اخلطائي املعزي ،شهاب الدين ،أبو العباس
ابن عالء الدين ،املعروف اببن الصرييف ،املتوىف يف شهر صفر سنة أربع
وأربعني وسبعمائة.
 .5أَبمو نعيم أَمحد بن عبيد بن حممد بن عباس اإلسعردي ،املتوىف يف شهر
شوال من عام مخس وأربعني َوسبعمائة.
 .6اإلمام َّ
الذهيب ،مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز
الرتكماين ،املتوىف يف ذي القعدة سنة مثان وأربعني وسبعمائة.
 .7امليدومي صدر الدين حممد بن شرف الدين حممد بن إبراهيم امليدومى
املصرى ،املتوىف يف رمضان سنة أربع ومخسني وسبعمائة.
جملة العلوم الشرعية
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أما تالمذته فلم أقف على أمساء من تتلمذ على يديه ،علما أنه كان ابرعا

يف الفقه واللغة ،ومهتما جبمع الكتب ،حىت إنه خلف مكتبة متميزة ملا فيها
من حسن االختيار ،بل كان حريصا على اقتناء املخطوط خبط مؤلفه ،ولكن
لعل انشغاله ابلقضاء مل ميكنه من اجللوس للتعليم.
وفاته:

تويف برهان الدين ابن مجاعة يف شعبان سنة تسعني وسبعمائة ،ودفن ابملزة،
فرمحه هللا وأسكنه فسيح جناته.

أسباب اختيار الكتاب للتحقيق:

 -1نشر العلم واإلسهام يف حتقيق املوروث العلمي لعلماء اإلسالم.
 -2السرد التارخيي الستقبال القبلة من لدن آدم عليه السالم إىل نبينا حممد ﷺ.
 -3املكانة العلمية ملؤلفه ،فهو :اإلمام الفقيه احملدث املفيد.
 -4تركيزه على مسألة القبلة واالعتناء هبا مما جعل الكتاب متميزا يف اببه.
أما القيمة العلمية:

 -1يعترب الكتاب أول مصنف – حسب ما وقفت عليه -يف مسألة القبلة،
وبيان ما استقبله األنبياء من لدن آدم عليه السالم إىل نبينا حممد ﷺ.
 -2سبب التأليف حيث كانت مسألة متنازعا فيها بني بعض العلماء يف
عصره ،فبحثها واستدل لكل قول وبني الراجح فيها بدليله.
ِ
صا
قل الكتاب كامال يف بعض املؤلفات كما يف كتاب " احتاف األخ ّ
 -3نَ م
بفضائل املسجد األقصى" حملمد بن شهاب الدين املنهاجي أبو عبدهللا
السيوطي ،وهذا مما يدل على أمهية الكتاب.
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 -4اشتمال الكتاب على كثري من األحاديث واآلاثر املتعلقة مبوضوع القبلتني.

الدراسات السابقة:
من خالل البحث ،وسؤال املختصني يف علم احلديث ،واملهتمني
مبتابعة اجلديد يف التحقيق ،تبني أن الكتاب مل حيقق من قبل ،إمنا نمشر ضمن
ِ
صا بفضائل املسجد األقصى" حملمد بن شهاب الدين
كتاب " احتاف األخ ّ
املنهاجي أبو عبدهللا السيوطي ،وكان دور احملقق للكتاب األم هو ترمجة األعالم
فقط ،ومل يقم بتخريج األحاديث ،واحلكم عليها ،أو عزو األقوال ،أو شرح
الغريب ،فمن هنا كانت احلاجة داعية إىل حتقيق الكتاب حتقيقاً علمياً حسب
ضوابط التحقيق.
***
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وصف املخطوط:

هي مصورة واحدة خمطوطة من ضمن خمطوطات مكتبة امللك سلمان يف
جامعة امللك سعود ،وحتمل الرقم )4812( :وقد كتب عليها عنوان الكتاب،
واسم املؤلف ،وسنة وفاته ،واسم الناسخ ،وسنة وفاته ،ووصفت أبهنا نسخة
جيدة ،وخطها نسخ معتاد.
قلت :وخطها مجيل مقروء ،وقد استخدم اللون األمحر يف بعض الكلمات.
وعدد أسطر اللوحة مخسة وعشرين سطراً ،مبقاس  15×21.5سم ،وعدد
اللوحات أربع لوحات ،وعليها تعليق يف موضع واحد فقط.
افتتحت ابسم الكتاب ونسبته البن مجاعة ،واختتمت ابسم الناسخ إبراهيم
اجلنيين.
ِ
صا بفضائل
وأما النسخة املطبوعة فهي من ضمن كتاب ":احتاف األخ ّ
املسجد األقصى" وهلا الرمز حبرف( :ط).
نسبة الكتاب لبهان الدين ابن مجاعة:

 -1مكتب على غالف املخطوط العبارة التالية ":كتاب استقبال القبلتني،
أتليف شيخ اإلسالم وعلم العلماء األعالم ،قاضي القضاة برهان الدين
إبراهيم ابن مجاعة الشافعي ،تغمده هللا برمحته ،واسكنه فسيح جنته مبنه
وكرمه ،أمني اي رب".
ِ
صا بفضائل املسجد األقصى" قد نسبه
 -2أن صاحب كتاب " :احتاف األخ ّ
لربهان الدين ابن مجاعة ونقل الكتاب كامال.
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صور من املخطوط

الصفحة األوىل:
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الوجه األول من اللوحة األوىل
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الوجه األخري من اللوحة األخرية
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القسم الثاين :النص احمل ّقق
كتاب استقبال القبلتني
أتليف شيخ اإلسالم ،وعلم العلماء األعالم ،قاضي القضاة ،برهان الدين
إبراهيم بن مجاعة تغمده هللا برمحته وأسكنه فسيح جنته مبنه وكرمه.
بسم هللا الرمحن الرحيم
[احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه
أمجعني ،وبعد]( : )1فإنه( )2تنازع عندان رجالن ،أحدمها زعم أن بيت املقدس
مل يستقبله أحد من األنبياء إال حممد ﷺ ،وزعم اآلخر أن مجيع األنبياء استقبلوه،
ومل يستقبل الكعبة أحد منهم إال حممد ﷺ[ ،وكان ذلك بني يدي من مجع هللا
ِ
العلَم( ،)3فربزت إشارته
له بني فضيليت السيف والقلم ،وأعطاه رتبيت الع ْلم و َ
الكرمية ببيان العلم يف ذلك]( )5(...،)4وإيضاح القول[ )6(...فيما
 )1ما بني معكوفتني سقطت من (ط).
( )2يف (ط) وقد.
( )3هو :خليفة ذلك العصر يقال امسه :السلطان امللك الظاهر سيف الدين برقوق بن أنس بن عبد
هللا الشركسي ،مولد يف مشال القفقاس عام أربعني وسبعمائة ،وتوىل امللك سنة أربع ومثانني
وسبعمائة ،وتويف سنة إحدى ومثامنائة .انظر ترمجته :إنباء الغمر ( )50 /4والضوء الالمع (/3
 )11 -10والنجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة (.)373/3
( )4ما بني معكوفتني سقطت من (ط).
( )5يف (ط) وقيل يف الصواب وبيان ذلك.
( )6يف (ط) :فيه.
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هنالك]( ،)1وال شك أن [كالّ منهما معذور ،أما األول فكأنه مسع قول أيب
العالية(" :)3(])2الكعبة قبلة األنبياء كلهم"( ،)4ومسع الثاين قول الزهري(:)5

" مل يبعث هللا [تعاىل]( )6منذ أهبط آدم إىل الدنيا نبيا إال جعل قبلته صخرة

( )1ما بني معكوفتني سقطت من (ط).
ي موىل امرأة من بْين رايح بْن يربوع ،حي من بْين
( )2هو :رفيع بن مهران ،أبو العالية الرايحي البَ ْ
ص ِر ّ
متيم ،أعتقته سائبة ،قال الذهيب ":اإلمام ،املقرئ ،احلافظ ،املفسر" .أدرك زمن النيب  ،وأسلم
يف عهد أيب بكر الصديق  ،تويف سنة ثالث وتسعني .انظر ترمجته :سري أعالم النبالء
( ،)207/4وطبقات احلفاظ (ص .)29
( )3ما بني معكوفتني سقطت من (ط).
( )4انظر :تفسري السمرقندي ( ،)99/1وتفسري القرطيب ( ،)430/2ورواه ابن عبدالرب يف االستذكار
( )20/1بسنده عن أيب العالية قال :يقول" :ال تكن يف شك اي حممد أن الكعبة قبلتك ،وكانت
قبلة األنبياء قبلك ".
( )5هو :حممد بن مسلم بن عبيد هللا بن عبد هللا بن شهاب بن عبد هللا بن احلارث بن زهرة القرشي
الزهري ،أبو بكر املدين ،اإلمام ،احلافظ ،رأى عشرة من الصحابة ،وكان من أحفظ أهل زمانه،
مات سنة أربع وعشرين ومائة .انظر ترمجته :سري أعالم النبالء ( ،)326/5وطبقات احلفاظ (ص
.)49
( )6ما بني معكوفتني سقطت من (ط).
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بيت املقدس"( ،)1ومعلوم أن القولني متعارضان( ،)2وشأن العلماء [رضي هللا
عنهم]( )3فيما هذا( )4سبيله سلوك سبيل التأويل( )5الذي( )6حيصل به
( )1انظر :فضائل بيت املقدس البن املرجى املقدسي (ص )123 :قال :أخربان أبو مسلم ،قال :أبنا
عمر بن الفضل ،قال :ثنا أيب ،قال :ثنا الوليد ،قال :وجدت يف كتايب عن إبراهيم بن حممد وغريه،
عن عثمان بن حممد ،ثنا الليث بن سعد ،عن يونس بن يزيد األيلي ،عن حممد بن شهاب الزهري
قال" :مل يبعث هللا عز وجل منذ هبط آدم إىل الدنيا نبيًّا إال جعل قبلته صخرة بيت املقدس".
وذكره ابن اجلوزي فضائل القدس (ص .)114:األسناد فيه وجادة ،ومل أقف على تراجم بعض
رجاله ،مث إن هذا األثر من الغيبيات اليت ال تقال ابلرأي فيبقى هذا األثر يف دائرة الضعف،
وخاصة أنه من رواية يونس بن يزيد وقد تكلم يف روايته عن الزهري ،قال امليموين :سئل أمحد من
أثبت يف الزهري؟ قال :معمر .قيل :فيونس؟ قال روى أحاديث منكرة .وقال األثرم عن أمحد:
كان جييء أبشياء يعين منكرة ،ورأيته حيمل عليه .وقال أبو زرعة الدمشقي مسعت أمحد يقول:
يف حديث يونس منكرات .وقال ابن سعد :كان كثري احلديث ،وليس حبجة ،ورمبا جاء ابلشيء
املنكر .قال ابن حجر يف التقريب :ثقة ،إال أن يف روايته عن الزهري ومهاً قليال ،ويف غري الزهري،

خطأ .انظر ترمجته :هتذيب الكمال ( ،)551/32هتذيب التهذيب ( ،)450/11تقريب
التهذيب (ترمجة رقم  )7919حبر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أمحد مبدح أو ذم (ص .)180
( )2يف (ط) :متعارضني .وهو خطأ.
( )3ما بني معكوفتني سقطت من (ط)
( )4يف (ط) يبدأ.
ول إليه الشيء ،وقد أولته وأتولته مبعىن ،وقيل أيضا :والتأويل :توجيه لفظ
( )5التَأْويل :تفسري ما يَ مؤ م
متوجه إىل معان خمتلفة مبا ظهر من األدلة ،وقد أظهر املؤلف بيان التأويل بقوله الذي حيصل به
اجلمع ،فلعله أراد النظر يف األقوال واجلمع بينهما من حيث العموم واخلصوص دون اجلزم بتعارضها
وتضادها ،وهلذا قيل يف التأويل أيضاً :والتأويل برتجيح أحد احملتمالت بدون القطع .ينظر:
الصحاح ( ،)1627/4معجم الفروق اللغوية (ص .)130
( )6يف (ط) إال.
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اجلمع ،فإن تعذر أجرومها( )1جمرى البينتني( )2املتعارضتني( [ )3وأقبلوا على
كالم غريمها من علماء احملققني ،وها أان إن شاء هللا تعاىل أوقفك على كالمهم
على ما هو حق اليقني ،وأسوق لك سياق التاريخ املرتب على السنني](،)4
فأقول وابهلل التوفيق:
[إن ]( )5أول من خصه هللا تعاىل بشرف النبوة ،ومنحه رتبة االصطفاء
أبوان آدم عليه [الصالة]( )6والسالم ،وال نعلم( )7أنه كان لبيت املقدس

وجود( )8يف حياته أصال ،إال يف علم هللا [تعاىل]( ،)9ويدل لذلك ما أسنده

( )1يف (ط) أجروها.
( )2يف (ط) البيتني .وهو خطأ.
( )3يف (ط) ملتعارضني.
( )4ما بني املعكوفتني من (ط).
( )5ما بني املعكوفتني سقطت من (ط).
( )6ما بني املعكوفتني سقطت من (ط).
( )7يف (ط) يعلم.
( )8يف (ط) قدمت.
( )9ما بني املعكوفتني سقطت من (ط).
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احلافظ أبو حممد القاسم بن عساكر( )1يف كتابه «املستقصى يف فضائل
املسجد األقصى»( )2عن كعب األحبار( )3أنه قال" :األساس القدمي الذي

كان( )4لبيت املقدس إمنا وضعه سام بن نوح( ،)5مث بناه داود وسليمان على

( ) 1هو :القاسم ابن احلافظ الكبري أيب القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا هباء الدين أبو حممد ابن
عساكر الدمشقي ،قال عنه الذهيب ":اإلمام ،احملدث ،احلافظ ،العامل" ،وقال أيضا ":مجع كتااب
كبريا يف اجلهاد ،وما قصر فيه ،وجملدا يف فضائل القدس ".تويف يف اتسع صفر ،سنة ست مائة،
وكانت جنازته مشهودة .انظر ترمجته :سر أعالم النبالء ( ،)405/21شذرات الذهب يف أخبار
من ذهب (.)564/6
( )2مل أقف عليه ال مطبوعاً وال خمطوطاً ،وقد أشار إىل كتابه الذهيب كما تقدم ،والنووي يف شرح
مسلم ( ،)97/1وابن كثري يف البداية والنهاية ( ،)55/2ويف موقع بيت املقدس للدراسات التوثيقية
أشار إليه برقم )http://www.aqsaonline.org/news.aspx?id=178( .34
كعب بن ماتع احلمريي ،أَبمو إِ ْس َحاق ،املعروف بكعب األحبار ،من آل ذي رعني ،ويمقال:
( )3هوْ :
َّيب  ،وأسلم يف خالفة
من ذي الكالع ممثَّ من بين ميتم ،وهو من مسلمة أهل الكتاب ،أدرك النِ ُّ
أَِيب بَكْر الصديق  ،ويمقال :يف خالفة عم َمر بن اخلطاب  ،ويمقال أدرك اجلاهلية ،وكان حسن
اإلسالم ،متني الداينة ،من نبالء العلماء ،تويف يف خالفة عثمان  سنة اثنتني وثالثني ،وقيل

غري ذلك .انظر ترمجته :السري ( ،)489/3هتذيب الكمال (.)189/24
( )4يف (ط) :كانت.
( )5روى الطربي يف اترخيه بسنده عن وهب بن منبه قال ":إن سام بن نوح أبو العرب وفارس والروم".
(.)201/1
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ذلك األساس( ،)1وقد ثبت يف الصحيح( :)2أنه كان بني آدم ونوح عشرة
قرون( ،)3هذا أقدم ما بلغنا يف أتسيس بيت املقدس منقوال ،فأما( )4ما ذكره

القرطيب( )5من أنه جيوز أن [يكون]( )6بعض( )7أوالد آدم وضعه ،وجيوز أن

( )1وأخرجه ابن املرجي املقدسي بسنده إىل كعب ،يف فضائل بيت املقدس (ص )17 :ابب أن
سليمان -عليه السالم -بىن مسجد بيت املقدس على أساس قدمي ،عن كعب قال :بىن سليمان
بيت املقدس على أساس قدمي ،كما بىن إبراهيم -عليه السالم -الكعبة على أساس قدمي ،واألساس
القدمي الذي كان لبيت املقدس أسسه سام بن نوح ،مث بناه داود وسليمان -عليهما السالم-
على ذلك األساس .وهذا األثر من رواية كعب األحبار وهو معروف ابإلسرائيليات ،ويف سنده
أيضا أبو بكر بن أيب مرمي وهو ضعيف .انظر ترمجته ( )108/33التقريب (ترمجة رقم .)7974
( )2قلت :ليس هذا يف أحد الصحيحني ،وإمنا هو يف صحيح ابن حبان ( ،)69 /14وفيه تعليق
على املخطوط ونصها ":ليس هذا يف الصحيح وأين هو؟".
( )3لفظه كما عند ابن حبان ( 69/14رقم  )6190قال أخربان حممد بن عمر بن يوسف ،حدثنا
حممد بن عبد امللك بن زجنويه ،حدثنا أبو توبة ،حدثنا معاوية بن سالم ،عن أخيه زيد بن سالم،
قال :مسعت أاب سالم ،قال :مسعت أاب أمامة  ،أن رجالً ،قال :اي رسول هللا  أنيب كان آدم؟

قال« :نعم ،مكلم» ،قال :فكم كان بينه وبني نوح؟ قال« :عشرة قرون» وسنده صحيح ،فرواته
كلهم ثقات ،وأخرجه الطرباين يف معجمه الكبري (رقم  )7545به بلفظه.
( )4يف (ط) :أما.
يب،
األنصاري،
اّلل
( )5حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح ،ا ِإلمامّ ،
العالمة ،أبو عبد ّ
ّ
اخلزرجي ،القرطم ّ
ّ
تدل على كثرة اطّالعه ،تويف سنة إحدى وسبعني
متبحر ِيف العلم ،له تصانيف مفيدة ّ
إمام متفنّن ّ
وستمائة .انظر ترمجته :اتريخ اإلسالم ( ،)229/15وطبقات املفسرين للسيوطي (ص.)28
( )6ما بني معكوفتني سقط من (ط).
( )7يف (ط) :لبعض.
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تكون( )1املالئكة أيضا بنته بعد بنائها البيت احلرام( ،)2فمراده أنه مل يرد ما
خيالفه ،أما الوقوع فإنه مل أيت فيه شيء(.)3
وأما البيت احلرام فإنه كان موجوداً ظاهراً ملن يقصده ابحلج والزايرة(،)4
[وكان]( )5آدم عليه السالم ممن [/1أ] حجه وطاف به ،ففي كتاب األم()6
( )1يف (ط) :يكون.
( )2تفسري القرطيب ( )207 /5ونصه ":فيجوز أن يكون غريه من ولده وضع بيت املقدس من بعده
أبربعني عاما ،وجيوز أن تكون املالئكة أيضاً بنته بعد بنائها البيت إبذن هللا ،وكل حمتمل .وهللا
أعلم".
( )3قلت :قصد بذلك أنه مل أيت فيه نص من كتاب أو سنة.
( )4قلت روى األزرقي يف كتابه (أخبار مكة) ( )32/1أثرا بسند عن علي بن احلسني -يف أوله
قصة -وجاء يف هذا األثر قوله ":إن هللا سبحانه وتعاىل بعث املالئكة فقال هلم :ابنوا يل بيتا يف
األرض مبثاله وقدره ،فأمر هللا سبحانه من يف األرض من خلقه أن يطوفوا هبذا البيت ،كما يطوف
أهل السماء ابلبيت املعمور " .ويف إسناده راو جمهول وهو علي بن هارون بن مسلم العجلي ،مل
أجد له ترمجه ،ويف سنده أيضا راو ضعيف جدا وهو القاسم بن عبدالرمحن األنصاري .انظر
ترمجته :اجلرح والتعديل ( ،)113/7ميزان االعتدال ( ،)374/3لسان امليزان (.)374/6
وقد مروي عن جماهد وغريه من التابعني" :خلق هللا تعاىل هذا البيت قبل أن خيلق شيئا من األرضني"
وجاء عن ابن عباس أيضاً قوله ":إن أول بيت وضع للناس حيج إليه هلل"

انظر :تفسري الرازي

( ،)296/8والدر املنثور (.)311/1
( )5ما بني معكوفتني سقط من (ط).
(.)353/3( )6
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إلمامنا الشافعي رضي هللا عنه [وأرضاه]( )1عن أيب سلمة بن عبد الرمحن()2

أن آدم صلوات هللا وسالمه [عليه]( )3ملا حج البيت تلقته املالئكة فقالوا :اي
آدم ّبر حجك ،اي آدم لقد حججنا هذا البيت قبلك أبلفي عام( ،)4ويف
()1ما بني معكوفتني سقط من (ط).
( )2هو :أبو سلمة بن عبد الرمحن بن عوف الزهري املدين ،قيل :امسه عبد هللا ،وقيل :إمساعيل ،كان
ثقة ،فقيها ،كثري احلديث ،تويف ابملدينة سنة أربع وتسعني ،يف خالفة الوليد ،وهو ابن اثنتني
وسبعني سنة .انظر ترمجته :السري ( ،)287/4طبقات احلفاظ (ص.)30
( )3ما بني معكوفتني سقط من (ط).
( )4قال اإلمام الشافعي :وروي عن ابن أيب لبيد ،عن أيب سلمة بن عبد الرمحن أنه قال" :ملا أهبط
هللا تعاىل آدم من اجلنة طأطأه ،فشكا الوحشة إىل أصوات املالئكة ،فقال اي رب :مايل ال أمسع
حس املالئكة؟ فقال خطيئتك اي آدم ،ولكن اذهب فإن يل بيتا مبكة فأته ،فافعل حوله حنو ما
رأيت املالئكة يفعلون حول عرشي ،فأقبل يتخطى موضع كل قدم قرية ،وما بينهما مفازة .فلقيته
املالئكة ابلردم ،فقالوا :بر حجك اي آدم ،لقد حججنا هذا البيت قبلك أبلفي عام" .وراه الشافعي
أيضا عن ابن عيينة عن ابن أيب لبيد عن حممد بن كعب القرظي بلفظه ،دون ذكر قصة يف أوله.
وقال الشافعي :وسفيان ابن عيينة يشك يف إسناده .واألثر أخرجه األزرقي يف أخبار مكة ()39/1
من طريق ابن عباس  ،ويف موضع آخر ( )44/1من طريق أيب هريرة  ،ومداره على إبراهيم
بن حممد بن أيب حيىي ،فمرة يرويه عن ابن أيب لبيد عن ابن عباس موقوفاً ،ومرة عن ابن أيب لبيد،
عن أيب املليح عن أيب هريرة موقوفاً .واألثر هبذا اإلسناد موضوع ألنه من رواية إبراهيم بن حممد
بن أيب حيىي هو األسلمي ،وقد وصفه ابلكذب حيىي بن سعيد ،وقال البخاري :مرتوك.
وأخرجه أيضاً أبو سعيد اجلندي يف "فضائل مكة" (ص  )203من طريق حممد بن زايد ،عن ميمون
بن مهران ،عن ابن عباس موقوفاً ،ويف أوله قصة خلق آدم ،وهو هبذا اإلسناد أيضا موضوع وآفته
حممد بن زايد الطحان اليشكري ،قال اإلمام أمحد" :كذاب خبيث يضع األحاديث" .وقال حيىي
بن معني يف رواية الدوري عنه " :كان كذاابً خبيثاً".
انظر ترمجة إبراهيم بن حممد بن أيب حيىي :الكامل يف ضعفاء الرجال ( ،)492/1الضعفاء واملرتوكون
البن اجلوزي ( ،)116 /1هتذيب الكمال ( ،)185/2ميزان االعتدال ( ،)57/1تقريب التهذيب
(ترمجة رقم.)241:
وحممد بن زايد :اتريخ الدوري ( ،)516/2الكامل ( ،)298/7الضعفاء واملرتوكون ( ،)60/3اتريخ
أمساء الضعفاء والكذابني (ص.)169
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اتريخ ابن جرير( )1إبسناده( )2عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن آدم حج
البيت [ )3(]...من اهلند أربعني حجة([)4على قدميه]( ،)5وهذه اآلاثر ال
يدفعها إال من يرى أن الكعبة مل تكن قبل إبراهيم ،وأنه الذي أنشأها بعد أن

يِْ .
اإل َمام العلم ،اجملتهد ،صاحب
( )1حممد بن جرير بْن يزيد بْن كثري بْن غالب ،أبو جعفر الطََِّرب ّ
التّصانيفِ ،من ِ
آمل طََِرب ْستان ،ولد سنة أربع وعشرين ومائتني ،وتوىف سنة عشر وثالمثائة.،
أهل م
انظر ترمجته( :السري  ،267/14طبقات احلفاظ ،307 :طبقات املفسرين للسيوطي.)30 :

(.)125 /1( )2
( )3يف (ط) :على قدميه.
( )4األثر أخرجه ابن جرير الطربي كما تقدم ،والبيهقي يف شعب اإلميان ( ،450/5رقم )3702
مجيعهم من طريق أيب حيىي القتات قال :قال يل جماهد :لقد حدثين عبد هللا بن عباس (( :
أن آدم نزل حني نزل ابهلند ،ولقد حج منها أربعني حجة على رجليه ،فقلت له :اي أاب احلجاج،
أال كان يركب؟ قال :فأي شيء كان حيمله! فو هللا إن خطوه مسرية ثالثة أايم ،وإن كان رأسه
ليبلغ السماء ،فاشتكت املالئكة نَ َفسه ،فهمزه الرمحن مهزة ،فتطأطأ مقدار أربعني سنة)) .هذا
لفظ ابن جرير ،والبقية بنحوه خمتصرا ،واألثر ضعيف ،ألن مداره على أيب حيىي القتات ،وهو
ضعيف ،ضعفه ابن سعد ،وحيىي بن معني ،وقال أمحد" :رويت عنه أحاديث مناكري جدا" وقال
النسائي ليس ابلقوي ،وقال ابن حجر :لني احلديث .انظر ترمجته :الطبقات البن سعد
( ،)339/6الضعفاء واملرتوكون للنسائي (ص )116والضعفاء واملرتوكون البن اجلوزي (،)93/2
هتذيب الكمال ( ،)401/34تقريب التهذيب (رقم.)8444
( )5ما بني معكوفتني سقط من (ط).
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مل تكن ،وهذا اختيار بعض املتأخرين ،لكن األكثر( )1على خالفه )2(،فإن
قلت( :)3نعم،
قلت :هل كانت الصالة مشروعة يف زمن آدم عليه السالم؟ م
َ

( )1يف (ط) :األكثرين.
( )2قلت :ذكر ابن جرير الطربي يف تفسريه ( )556-550/2اخلالف يف ذلك وأن ابن عباس ،
وقتادة ،وعطاء بن أيب رابح ،وغريهم ،ذهبوا إىل :أن البيت كان موجودا ،وأن إبراهيم عليه السالم
أعاد بنائه .وقال آخرون :بل كان موضع البيت ربوة محراء كهيئة القبة ،وذلك أن هللا ملا أراد خلق
األرض عال املاء زبدة محراء أو بيضاء ،وذلك يف موضع البيت احلرام ،مث دحا األرض من حتتها،
فلم يزل ذلك كذلك حىت بوأه هللا إبراهيم ،فبناه على أساسه ،ونسب هذا القول جملاهد ،وعمرو
بن دينار ،وعطاء يف رواية عنه.
واختتم ابن جرير الطربي هذه املسألة بقول مهم وأتصيل ملثل هذه املسائل واملتعلقة أبمور الغيب فقال
رمحه هللا ":والصواب من القول يف ذلك عندان أن يقال :إن هللا تعاىل ذكره أخرب عن إبراهيم خليله
أنه وابنه إمساعيل رفعا القواعد من البيت احلرام .وجائز أن يكون ذلك قواعد بيت كان أهبطه
مع آدم ،فجعله مكان البيت احلرام الذي مبكة .وجائز أن يكون ذلك كان القبة اليت ذكرها عطاء
مما أنشأه هللا من زبد املاء .وجائز أن يكون كان ايقوتة أو درة أهبطا من السماء .وجائز أن يكون
كان آدم بناه مث اهندم حىت رفع قواعده إبراهيم وإمساعيل .وال علم عندان أبي ذلك كان من أي؛
ألن حقيقة ذلك ال تدرك إال خبرب عن هللا وعن رسوله  ابلنقل املستفيض ،وال خرب بذلك تقوم
به احلجة فيجب التسليم هلا ،وال هو إذ مل يكن به خرب على ما وصفنا مما يدل عليه ابالستدالل
واملقاييس فيمثل بغريه ،ويستنبط علمه من جهة االجتهاد ،فال قول يف ذلك هو أوىل ابلصواب
ما قلنا ،وهللا تعاىل أعلم".
( )3يف (ط) :قلنا.
جملة العلوم الشرعية
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وما خال شرع قط من صالة[ )1(،وقد روى عبدهللا بن اإلمام أمحد( )2يف زايدات
املسند عن أميب بن كعب :أن آدم ملا احتضر اشتهى قطعاً من عنب اجلنة).....
فذكر احلديث ،إىل أن قال يف آخره (:فغسلوه ،وحنطوه ،وكفنوه ،وصلى عليه جربيل

( )1قلت :جاء يف كتاب هللا ذكر الصالة عن بعض أنبيائه ورسله فقال عن إبراهيم عليه السالم:
الص َالةِ َوِم ْن ذمِّريَِّيت َربَّنَا َوتَ َقبَّ ْل مد َع ِاء ﴾ [إبراهيم .]40 :وأخرب عن إمساعيل
اج َع ْل ِين مم ِق َيم َّ
ب ْ
﴿ر ِّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لص َالة َو َّ
الزَكاة َوَكا َن عْن َد َربّه َم ْرضيًّا ﴾ [مرمي.]55 :
 عليه السالم  -أنهَ ﴿ :وَكا َن َأيْمم مر أ َْهلَهم ِاب َّالص َالةَ لِ ِذ ْك ِري ﴾ [طه:
وعن موسى عليه السالم ﴿ :إِن َِّين أ ََان َّ
اعبم ْدِين َوأَقِِم َّ
اّللم َال إِلَهَ إَِّال أ ََان فَ ْ
الزَكاةِ
لص َالةِ َو َّ
ص ِاين ِاب َّ
 .]14وعن عيسى  -عليه السالم َ ﴿ :-و َج َعلَِين ممبَ َارًكا أَيْ َن َما مكْن م
ت َوأ َْو َ
ت َحيًّا ﴾ [مرمي .]31 :ومما جاء يف السنة ،ما رواه ابن حبان يف صحيحه ( ،67/5رقم:
َما مد ْم م

 )1770من طريق عمرو بن احلارث ،عن عطاء ،عن ابن عباس  أن رسول هللا  قال(( :إان
معشر األنبياء أمران أن نؤخر سحوران ونعجل فطران وأن منسك أبمياننا على مشائلنا يف صالتنا))،
وأخرجه الطرباين يف معجمه األوسط ( ،297/4رقم )4249 :من طريق ابن عيينة ،عن عمرو
بن دينار ،عن طاوس ،عن ابن عباس بلفظه .واحلديث صحيح اإلسناد ،فرجاله رجال
الصحيحني ،وهللا أعلم.
) (2عبد هللا بن أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين ،أبو عبد الرمحن ،احلافظ ،الناقد ،حمدث بغداد،
تويف سنة تسعني ومائتني .انظر ترمجته( :السري ،516/13 :طبقات احلفاظ :ص.)292
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()1

ويف اتريخ مكة للفاكهي

عن عروة بن الزبري أن املالئكة عليه السالم،

ودفنوه)( ،)2محلته حىت وضعته بباب الكعبة
( )1عبد هللا بن حممد بن العبّاس ،أبو حممد امل ّكي الفاكهي ،اإلمام ،شيخ احلاكم ،والدارقطين ،كان
أسند من بقي يف مكة ،توىف سنة ثالث ومخسني وثالمثائة .انظر ترمجته( :السري  ،44/16اإلعالم
للزركلي .)120/4
( )2مسند اإلمام أمحد (  ،162/35رقم ،)21240 :قال :حدثنا هدبة بن خالد ،حدثنا محاد بن
سلمة ،عن محيد ،عن احلسن ،عن عيت ،قال :رأيت شيخا ابملدينة يتكلم ،فسألت عنه ،فقالوا:
هذا أيب بن كعب ،فقال " :إن آدم عليه السالم ملا حضره املوت قال لبنيه :أي بين إين أشتهي
من مثار اجلنة ،فذهبوا يطلبون له ،فاستقبلتهم املالئكة ومعهم أكفانه وحنوطه ،ومعهم الفؤوس
واملساحي واملكاتل ،فقالوا هلم :اي بين آدم ،ما تريدون؟ وما تطلبون؟ أو ما تريدون؟ وأين تذهبون؟،
قالوا :أبوان مريض فاشتهى من مثار اجلنة ،قالوا هلم :ارجعوا فقد قضي قضاء أبيكم .فجاءوا ،فلما
رأهتم حواء عرفتهم ،فالذت آبدم ،فقال :إليك عين فإين إمنا أوتيت من قبلك ،خلي بيين وبني
مالئكة ريب تبارك= =وتعاىل .فقبضوه ،وغسلوه وكفنوه وحنطوه ،وحفروا له وأحلدوا له ،وصلوا
عليه ،مث دخلوا قربه فوضعوه يف قربه ووضعوا عليه اللنب ،مث خرجوا من القرب ،مث حثوا عليه الرتاب،
مث قالوا :اي بين آدم هذه سنتكم ".قلت احلديث اختلف فيه عن احلسن البصري على ثالثة أوجه:
يونس
الوجه األول  :كما تقدم محاد بن سلمة ،عن محيد ،عن احلسن به موقفاً ،وقد اتبع محيد الطويل م
بن عبيد فيما أخرجه الطيالسي يف مسنده ( ،443/1رقم ،)551 :وابن سعد يف الطبقات
( ،)33/1واحلاكم يف مستدركه ( ،495/1رقم  )1275من طريق يونس بن عبيد عن احلسن به
بنحوه موقوفاً.
الوجه الثاين :عن احلسن ،عن عيت بن ضمرة ،عن أميب بن كعب  مرفوعاً ،وذلك فيما أخرجه
الطيالسي يف املوضع املتقدم ،عن ابن فضالة ،واحلاكم ( 495/1رقم ، )1275 :من طريق يونس
جملة العلوم الشرعية
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بن عبيد ،والطرباين يف "األوسط" (، )8257والضياء ( ،20/4رقم )1252 :كالمها عن اثبت
البناين.
ثالثتهم عن احلسن ،عن أيب بن كعب ،عن النيب  مرفوعا ،وخمتصرا.
الوجه الثالث :عن احلسن ،عن أميب بن كعب ،مرفوعاً ،وذلك فيما أخرجه احلاكم يف املوضع السابق
(برقم )1276 :من طريق يزيد بن عبدهللا بن أسامة بن اهلاد ،عن احلسن ،عن أًيب ،به مرفوعاً
بنحوه.
واحلديث تفرد به عيت بن ضمرة السعدي ،وعن عيت احلسن البصري ،ولعل األقرب أن احلديث مرة
يرويه احلسن موقوفاً ومرة مرفوعاً.
أما رواية احلسن عن أيب بن كعب دون ذكر عيت ،فقد قال احلاكم" :هذا حديث صحيح اإلسناد ،ومل
خيرجاه ،وهو من النوع الذي ال يوجد للتابعي إال الراوي الواحد ،فإن عيت بن ضمرة السعدي
ليس له راو غري احلسن ،وعندي أن الشيخني علاله بعلة أخرى ،وهو أنه روي عن احلسن ،عن
أيب د ون ذكر عيت" مث ذكر رواية يزيد بن اهلاد كما يف الوجه الثالث ،مث قال ":هذا ال يعلل حديث
يونس بن عبيد ،فإنه أعرف حبديث احلسن من أهل املدينة ومصر ،وهللا أعلم".
وعيت بن ضمرة السعدي قد وثقه ابن سعد ،وابن حبان ،وابن حجر ،ونقل ابن حجر عن ابن املديين
قوله ":جمهول ،مسع من أميب بن كعب أحاديث ال حنفظها إال من طريق احلسن ،وحديثه يشبه
حديث أهل الصدق ،وإن كان ال يعرف" .ولعل األقرب أنه ثقة ،ولكنه قليل احلديث ،ويشكل
عليه تفرده هبذا احلديث ،وقد يقال :إن مثله ال يقبل تفرده لقلة حديثه ،ومبا ذكره ابن املديين.
انظر ترمجته( :طبقات ابن سعد ( ،)146/7الثقات البن حبان ( ،)286/5هتذيب الكمال
( ،)328/19تقريب التهذيب (ترمجة.)4445 :
وقد صحح احلديث احلاكم كما يف املستدرك ،وقال اهليثمي جممع الزوائد (": )199/8رواه عبد هللا
بن أمحد ،ورجاله رجال الصحيح غري عيت بن ضمرة وهو ثقة" .وااللباين يف سلسلة األحاديث
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وصلى عليه جربيل( )2(])1ويف اتريخ ابن عساكر عن ابن عباس رضي هللا
عنهما[ :أن رسول هللا  قال ( :كربت املالئكة على آدم أربع)( ،)3ويف اتريخ
ابن جرير عن ابن عباس رضي هللا عنهما أيضا]( :)4أن شيثا()5عليه [الصالة
و]()6السالم قال جلربيل( :صل على آدم ،فقال :تقدم أنت فصل على أبيك،

الضعيفة واملوضوعة (.)405/6
( )1ذكره ابن اجلوزي يف كتاب التبصرة ( )28/1واملنتظم يف اتريخ امللوك واألمم ()228/1
( )2ما بني املعكوفتني زايدة من (ط).
( )3اتريخ دمشق ( )458/7من طريق حممد بن زايد عن ميمون بن مهران ،عن ابن عباس أن النيب
 قال( :كربت املالئكة على ادم أربعا) وأخرجه الدوري يف اتريخ ابن معني ( ،)254/2والعقيلي
يف الضعفاء الكبري ( ،)67/4وابن عدي يف الكامل يف ضعفاء الرجال ( ،)299/7مجيعهم من
طريق حممد بن زايد به .قال الدوري :قيل له  -وهو يف السوق  :-هذه األحاديث مسعتها؟ فقال:
قد مسعتها ،وكان كذااب خبيثا .وذكر العقيلي قول اإلمام أمحد " :كذاب خبيث أعور ،يضع
احلديث كذاب" .وهبذا يتضح أن احلديث موضوع.
( )4ما بني املعكوفتني زايدة من (ط).
( )5يف (ط) :شيسا ،واملثبت من كتب التخريج اآليت ذكرها.
( )6ما بني املعكوفتني زايدة من (ط).
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كرب()1عليه ثالثني تكبرية ،فأما مخس فهي الصالة ،ومخس وعشرون تفضيال
وّ

()2

آلدم)(.)3
وهذه أاثر متعاضدة()4على أن صالة اجلنازة( )5كانت مشروعة ،ويبعد
أن ال يكون شرع سواها ،مث رأيت يف شرح مسند اإلمام الشافعي لإلمام
الرافعي( :)6أن صالة الصبح صالة آدم ،والظهر لداود ،والعصر لسليمان،

( )1يف (ط) :فكرب.
( )2يف (ط) :تفصيال.
( )3اتريخ الرسل وامللوك البن جرير ( )161/1من طريق ابن سعد قال :أخربين هشام بن حممد قال:
أخربين أيب ،عن أيب صاحل ،عن ابن عباس قال (( :ملا مات آدم قال شيث جلربئيل صلى هللا
عليهما :صل على آدم ،قال :تقدم أنت ،فصل على أبيك ،وكرب عليه ثالثني تكبرية ،فأما مخس
فهي الصالة ،وأما مخس وعشرون فتفضيال الدم)) قلت :واألثر عند ابن سعد يف الطبقات الكربى
( )33/1وفيه قصة آدم ،ومن طريق ابن سعد أيضا أخرجه ابن عساكر يف اتريخ دمشق
( .)268/23واألثر هبذا اإلسناد ضعيف جدا ألنه من رواية هشام بن حممد الكليب ،وهو مرتوك
قاله الدارقطين ،وقال اإلمام أمحد ":من حيدث عنه؟ إمنا هو صاحب مسر ونسب ،ما ظننت أن
أحدا حيدث عنه" .قال ابن َمعِني" :غري ثقة وليس عن مثله يروى احلديث" .انظر ترمجته :الكامل
ً
يف الضعفاء ( ،)412/8الضعفاء واملرتوكون للدارقطين (ص ،)192 :لسان امليزان (.)338/8
( )4قلت :تقدم يف ختريج هذه اآلاثر إما ضعيفة أو موضوعة ،واالستدالل هبا على صالة اجلنازة فيه
نظر ،وهللا أعلم.
( )5يف (ط) :اجلنائز.
( )6عبد الْ َك ِرمي بن محم َّمد بن عبد الْ َك ِرمي بن الْفضل بن ا ْحلسن الْقزِو ِيين ا ِإلمام ا ْجللِيل أَبو الْ َق ِ
اسم
َ
ْ
َ َ م
الرافِعِ ّي ،قال الذهيب :شيخ الشافعية ،عامل العجم والعرب ،صاحب الشرح الكبري ،ولد سنة مخس
َّ
ومخسني ومخس مائة ،وتويف سنة ثالث وعشرين وست مائة .انظر ترمجته( :سري اعالم النبالء:
 ،254/22طبقات الشافعية الكربى للسبكي ،281/8 :طبقات الشافعية لألسنوي.)281/1 :
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واملغرب ليعقوب ،والعشاء ليونس([،)1وورد فيه خرب بعيد من الصحة ،لكن إىل
اآلن مل أقف يف كالم أحد من األئمة على تعيني ما كانوا يستقبلونه]( )2والذي
يقع يف ظين أهنم كانوا يستقبلون الكعبة( ،)3ألن هللا تعاىل يقول{:ﱙ ﱚ

ﱛ ﱜﱝ}

[سورة البقرة]148:

هذه الصلوات فقالِ :
( )1شرح مسند الشافعي ( )253 /1عن عائشة  أنه سئل  عن ِ
"هذه
مواريث آابئي وإخواين :أما صالة اهلاجرة فتاب هللا على داود حني زالت الشمس فصلى هلل تعاىل
متحيصا ودرجات ،ونسب صالة العصر إىل سليمان ،واملغرب
أربع ركعات ،فجعلها هللا يل وألميت
ً
إىل يعقوب ،وصالة العشاء إىل يونس ،وصالة الفجر إىل آدم" وأخرجه أيضا يف التدوين يف
أخبار قزوين مطوالً ( )380 - 379 /3واحلاكم يف اتريخ نيسابور – كما ذكره ابن حجر يف
خمتصرا ،-وقال احلاكم :لو صح لكان على شرط الشيخني=.
لسان امليزان ()239 /5
ً
=قال احلافظ ابن حجر :فذكر احلديث بطوله وهو موضوع .مث قال :كلهم ثقات إال األحنف أبو أمحد
بن خليفة ،املعروف اببن األحنف ،من أهل نيسابور .وقال احلاكم" :وقد تكلم فيه مجاعة من
مشاخينا ،وحدث عن الثقات أحاديث منكرة" .انظر :لسان امليزان (.)239 /5
قلت :قال الذهيب " :وله حديث منكر تفرد به كأنه موضوع" .اتريخ اإلسالم (.)540/7

( )2ما بني املعكوفتني من (ط).
( )3قال ابن عادل احلنبلي رمحه هللا بعد ذكره ألقوال املفسرين حول وجود الكعبة واترخيها" :فدلت
هذه األقوال املتقدمة على أن الكعبة كانت موجودةً يف زمان آدم عليه السالم ،ويؤيده أن الصلوات
كانت الزمةً يف مجيع أداين األنبياء ؛

لقوله{:ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ

ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒ ﲓﲔ ﲕ ﲖ

ﲗ} [سورة مرمي .]58:وملا كانوا يسجدون هلل :فالسجود ال بد له من قِْب لَ ٍة ،فلو كانت قبلة شيث
وإدريس ونوح موضعاً آخر سوى القبلة :لبطل قوله { :ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ
ﲏ ﲐ ﲑ} [سورة آل عمرانَّ ..]96:
فدل ذلك على أن قبلةَ أولئك األنبياء هي الكعبةم" .
اللباب يف علوم الكتاب " (. )401 /5
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قال جماهد وغريه " :لكل أهل ٍ
ملة أو لكل قوم"( ،)1وال شك أن آدم عليه
السالم أول من دخل يف هذا العموم ،وإذا( )2كانت له قبلة خمصوصة فالظاهر
أهنا الكعبة ،فإنه مل يكن إذ ذاك موضع معظم مقصود ابلزايرة منسوب إىل هللا
تعاىل نسبة ظاهرة سواها ،وقد قدمنا( )3أنه كان حيج إليها ويطوف( ،)4فال يبعد
أنه كان يصلي إليها(.)5
فصل( :)6وأما األنبياء الذين كانوا من بعده إىل زمان إبراهيم اخلليل عليه
[الصالة]( )7والسالم فإنه مل يبلغنا عنهم يف االستقبال إال ما قدمناه( )8عن أيب العالية،
ومعلوم أهنمكانوا يعظمون البيت وحيجونه/1[ ،ب] ويطوفون به ،ويصلون عنده ويدعون،
وقد جاءت الرواايت بذلك صرحية عن نوح ،وهود ،وصاحل ،وشعيب(،)9
لكل ِو ْجهة" قال :لكل صاحب
( )1تفسري الطربي ( )192 /3عن جماهد يف قول هللا عز وجل" :و ِّ
ملة.
( )2يف (ط) :إذا.
( )3ص.15 :
( )4يف (ط) :هبا.
( )5قلت :تقدم ختريج اآلاثر والرواايت اليت فيها حج آم عليه السالم وطوافه ابلكعبة ،وأن تلك اآلاثر
ضعيفة بل بعضها موضوع.
( )6يف (ط) :قال.
( )7ليست يف (ط).
( )8ص.12 :
( )9قلت :اختلف العلماء يف مسألة حج األنبياء ،فقيل :مجيع األنبياء عليهم السالم قد حجوا البيت
من لدن آدم إىل نبينا حممد  ،قال اهليثمي -عن احلج " :-وهو من الشرائع القدمية .....وقال
ابن إسحاق مل يبعث هللا نبيا بعد إبراهيم إال حج ،والذي صرح به غريه أنه ما من نيب إال حج،
خالفا ملن استثىن هودا وصاحلا صلى هللا عليهم وسلم" وقال يف الفتاوى " :وشعار األنبياء فإنه
ما من نيب إال حج البيت خالفا ملن استثىن هودا وصاحلا" .وقال النووي " :فإن احلج أحد أركان
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الدين وِمن أعظم الطاعات لرب العاملني وهو ِشعار ِ
أنبياء هللا" .وهذا ما ذهب إليه ابن كثري أيضا
َ ْ
َم
حيث قال " :ما من نيب إال وقد حج البيت إال ما كان من هود وصاحل ،قلت :وقد قدمنا حجهما
إليه".
وقيل :حج مجيع األنبياء إال هودا وصاحلاً ،قال ابن إسحاق " :حدثين ثقة من أهل املدينة عن عروة
بن الزبري أنه قال " :ما من نيب إال وقد حج البيت ،إال ما كان من هود وصاحل ،ولقد حجه نوح،
فلما كان من األرض ما كان من الغرق أصاب البيت ما أصاب األرض ،فكان البيت ربوة محراء،
فبعث هللا تعاىل هوداً ،فتشاغل أبمر قومه ،حىت قبضه هللا عز وجل إليه ،فلم حيجه حىت مات ،مث
بعث هللا تعاىل صاحلاً فتشاغل أبمر قومه ،فلم حيجه حىت مات ،فلما بوأه هللا عز وجل إلبراهيم
ِ
يب إَِّال
حجه ،مث مل يبق نيب إال حجه " ،ورواه البيهقي عن عمروة بن الزبري خمتصرا قَ َ
الَ " :ما م ْن نَِ ٍّ
ِ ٍ
صالِ ٍح ".
َوقَ ْد َح َّج الْبَ ْي َ
ت إَِّال َما َكا َن م ْن مهودَ ،و َ
وقيل :حج البيت من األنبياء مخسة وسبعون نبيا ،وقد ذكر هذا عن جماهد حيث قال" :حج مخسة
وسبعون نبيا كلهم قد طاف ابلبيت ".
وقيل :حج البيت كل نيب بعد خليل هللا إبراهيم عليه السالم ،قال األزرقي رمحه هللا  ":ذكر حج إبراهيم
عليه السالم وأذانه ابحلج وحج األنبيا ء بعده ،وطوافه وطواف األنبياء بعده " ،مث ذكر عن ابن
إسحاق قال " :كان إبراهيم عليه السالم حيجه كل سنة على الرباق ،قال :وحجت بعد ذلك
األنبياء واألمم " .انظر( :أخبار "أخبار مكة" لألزرقي ( )69-68/ 1سنن البيهقي()288 /5
االيضاح يف مناسك احلج والعمرة ص ص ،26حتفة احملتاج يف شرح املنهاج .)3/4
قلت :ولعل األقرب يف هذا ما جاء يف حديث حسن مبجموع طرقه ،وهو ما رواه الطرباين يف معجمه
الكبري ( 452/11رقم )12283:عن ابن عباس  قال :قال رسول هللا (( :صلى يف
مسجد اخليف سبعون نبيا ،منهم موسى كأين أنظر إليه ،وعليه عباءاتن قطوانيتان ،وهو حمرم على
بعري من إبل شنوءة خمطوم خبطام ليف له ضفران)) ،وأخرجه الفاكهي يف أخبار مكة ( 234/4
رقم ،)2542 :وابن املخلص يف املخلصيات ( 163/2رقم )1285 :مجيعهم من طريق عطاء
بن السائب ،عن سعيد بن جبري به .وإسناده حسن ،كما حسنه األلباين يف سلسلة األحاديث
الصحيحة ( ،)37/5وله شاهد من حديث أيب موسى ،وأنس  ،كما عند أيب يعلي املوصلي
يف مسنده برقم.)7231 ،4275 :
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وقصة عاد يف( )1إرساهلم من يستسقي هلم ابحلرم مشهورة()2

( )1يف (ط) :ويف.
( )2قلت ذكرها ابن عساكر يف اتريخ دمشق ( )84/74حيث قال :وعن جابر بن عبد هللا  قال:
إذا أراد هللا بقوم سوءا حبس عنهم املطر ،وحبس عنهم كثرة الرايح .قال :فلبثوا بذلك ثالث سنني
ال يستغفرون هللا ،فقال هلم هود{ :ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ
ﳈ ﳉ } [سورة هود ]52:يعين :برزق متتابع {ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ

} [سورة هود ]52:يعين :يف الغىن والعدد{ ،ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ} [سورة
هود ]52:فأبوا ّإال متاداي .فلما أصاهبم اجلهد أنفوا أن يطلبوا إىل هود أن يستسقي هلم ،ونزل هبم

البالء ،وجهدوا ،فطلبوا إىل هللا الفرج ،وكان طلبتهم عند البيت احلرام ،مسلمهم ،ومشركهم،
فتجمع هبا انس كثري خمتلفة أدايهنا ،وكلهم معظّم ملكة ،يعرف حرمتها ومكانتها من هللا عز وجل.

وذكر ابن جرير الطربي يف اترخيه )221/1( :قصة هالك عاد واستسقائهم يف مكة .كما ذكرها أيضا
ابن كثري يف تفسريه ( .)391/3( ،)70/3وهذه من األخبار اليت تروى وال ينبين عليها حكم
إبثبات أو نفي.
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وقد قال( :)1ما من نيب هلك قومه إال ذهب بعدهم إىل مكة ،فأقام هبا
يعبد هللا حىت ميوت ،فقبورهم حول البيت( ،)2فمقتضى( )3هذا ال يبعد أهنم
كانوا يصلون إليه ،وقد ذكر أبو العالية أنه رأى مسجد صاحل وهو منحوت،
وقبلته إىل البيت احلرام ،وكذلك قبلة دانيال(.)4

( )1يف (ط) :روي.
( )2أخرج األزرقي يف “أخبار مكة” ( ،)133 /2 ،68 /1من حديث عطاء بن السائب ،عن ابن
سابط عن النيب  قال(( :كان النيب من األنبياء إذا هلكت أمته حلق مبكة فيتعبد فيها النيب،
ومن معه حىت ميوت فيها ،فمات هبا نوح ،وهود ،وصاحل ،وشعيب ،وقبورهم بني زمزم واحلجر)).
وأخرجه ابن جرير يف “التفسري” ( )448 /1بنحوه ،وهذا مرسل فعبدالرمحن بن سابط ثقة اتبعي
كثري اإلرسال كما ذكر ذلك عنه يف ترمجته ،انظر( :هتذيب الكمال  ،123/17تقريب التهذيب
ترمجة رقم ،)3867 :وقد ورد يف ذلك أاثر يعضد بعضها بعضاً وال خيلوا أسانيدها من مقال ،وال
ميكن إثبات ذلك إال بنص صحيح عن رسول هللا  ،وهللا أعلم .ينظر هلذه اآلاثر( :مصنف

عبدالرزاق ،120/5 :طبقات ابن سعد ،43/1 :أخبار مكة للفاكهي :رقم  ،1090مستدرك
احلاكم)615/2 :
( )3يف (ط) :فبمقتضى.
يهوداي خاصم أاب العالية فقال:
( )4أخرجه الطربي يف تفسريه ( )206 /3بسنده عن الربيع قال :إ ّن ًّ
وسى عليه السالم كان يصلِّي إىل صخرة بيت املقدس .فقال أبو العالية :كان يصلّي عند
إن مم َ
مسجد صاحل ،فإنه حنته من اجلبل .قال أبو
الصخرة إىل البيت احلرام .قال :قال :فبيين وبينك
م
ِ
مر على مسجد
العالية :قد صلّيت فيه وقبلتمه إىل البيت احلرام .قال الربيع :وأخربين أبو العالية أنه ّ
ذي القرنني ،وقِبلتمه إىل الكعبة.
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فإن()1
خرب الطوفان البيت ،وأزال رمسه()2؟
َ
قلت :أىن يكون هذا وقد ّ
قلت :قد قال جماهد :خفي موضع الكعبة ودرس من الغرق وبقي مكاهنا أكمة
م
محراء ال تعلوها السيول( ،)3غري أن الناس كانوا يعلمون أن موضع البيت

( )1يف (ط) :وإن.
( )2يف (ط) :رسومه.
( )3أخرجه األزرقي يف أخبار مكة  ،53/1من طريق سعيد بن سامل ،عن ابن جريج ،عن جماهد قال:
كان موضع الكعبة قد خفي ،ودرس يف زمن الغرق فيما بني نوح وإبراهيم عليهما السالم ،قال:
وكان موضعه أكمة محراء مدرة ال تعلوها السيول غري أن الناس يعلمون أن موضع البيت فيما
هنالك ،وال يثبت موضعه ،وكان أيتيه املظلوم ،واملتعوذ من أقطار األرض ،ويدعو عنده املكروب،
فقل من دعا هنالك إال استجيب له ،وكان الناس حيجون إىل موضع البيت حىت بوأ هللا مكانه
إبراهيم عليه السالم ملا أراد من عمارة بيته ،وإظهار دينه وشرائعه ،فلم يزل منذ أهبط هللا آدم عليه
السالم إىل األرض معظما حمرما بيته تتناسخه األمم ،وامللل أمة بعد أمة ،وملة بعد ملة " ،قال:
«وقد كانت املالئكة حتجه قبل آدم عليه السالم» ويف إسناده سعيد بن سامل القداح ،وثقه ابن
معني يف رواية الدارمي ،وقال مرة ليس به أبس ،وقال أبو حامت :حمله عندي الصدق ،وقال ابن
عدي :حسن احلديث وأحاديثه مستقيمة ،وقد أمخذ عليه اإلرجاء ،قال ابن حجر :صدوق يهم.
انظر ترمجته ( :اتريخ الدارمي ترمجة رقم ،363 :الكامل البن عدي  ،452/4هتذيب الكمال
 ،454/10تقريب التهذيب ترمجة رقم  )2315 :واألثر إىل جماهد حسن ،إال أن مثل هذه
األخبار هي من أمور الغيب ،ومن قصص األمم السابقة واليت ال ميكن اجلزم هبا إال برواية صحيحة
عن رسول هللا  ،وأما واحلال كهذه فتبقى من سرد التاريخ ،وهللا أعلم.
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يف( )1هنالك ،فكان أيتيه املظلوم واملتعوذ( )2من أقطار األرض ،ويدعو عنده
املكروب فيستجاب له( ،)3وهذا أصح( )4مما رواه الفاكهي( )5عن حذيفة
أنه رفع فلم حيجه أحد بني نوح وإبراهيم [عليهما السالم](.)6

( )1يف (ط) :فيما.
( )2يف (ط) :واملبعود.
( )3قلت :تقدم ختريج االمثر ،انظر حاشية رقم( )6ص.22 :
( )4تقدم أن أثر جماهد سنده حسن ،انظر حاشية رقم ( )6ص.22 :
( )5قلت :مل أجده يف أخبار مكة للفاكهي ،نعم أخرج البيهقي يف سننه الكربى( ،288/5رقم:
 )9837بسنده عن ابن إسحاق قال :حدثين الثقة من أهل املدينة ،عن عروة ابن الزبري أنه قال:
((ما من نيب إال وقد حج البيت ،إال ما كان من هود ،وصاحل ،ولقد حجه نوح ،فلما كان من
األرض ما كان من الغرق أصاب البيت ما أصاب األرض ،وكان البيت ربوة محراء ،فبعث هللا
هودا -عليه السالم -فتشاغل أبمر قومه حىت قبضه هللا إليه فلم حيجه حىت مات فلما بوأه هللا
إلبراهيم عليه السالم حجه مث مل يبق نيب بعده إال حجه)) وذكره ابن عساكر يف اتريخ دمشق
( )90/74والسيوطي يف الدر املنثور (  .)669/1وهذا األثر عن عروة يف إسناده راوي مبهم
وهو شيخ ابن إسحاق ،وقد قيل عن ابن إسحاق أنه يروي عن اجملاهيل ،وخالصة منزلة ما يرويه
ابن إسحاق ،ما ذكره ابن حجر بقوله " :ما ينفرد به وإن مل يبلغ الصحيح فهو يف درجة احلسن
إذا صرح ابلتحديث ".فتح الباري " (.)163/11
( )6ما بني املعكوفتني زايدة من (ط).
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وأما اخلليل( )1إبراهيم عليه السالم [فإنه ملا بعثه هللا تعاىل إىل منرود ،وهو
أبرض اببل ،وكان من أمره ما قصه هللا تعاىل يف كتابه العزيز( ،)2حني جناه

منه وخلصه من كيده ومكره ،هاجر عند ذلك إىل الشام ،واستقر ابألرض
املقدسة متخلياً لعبادة هللا ،متوجها إليها ،وأهل الكتاب يزعمون أنه ضرب قبته
شرقي بيت املقدس ،ويف هذه املدة محلت هاجر وولدت إمساعيل ،وكان من
أمرها مع سارة ما هو مشهور فنقلها إبراهيم اببنها إىل وادي مكة شرفها هللا
تعاىل ،وكان يزورهم على [الرباق]( )3املرة بعد املرة ،مث يرجع إىل األرض املقدسة
ويف هذه املدة]( )4مل( )5يبلغنا أين كان يستقبل [قبل أن أيمره]( )6هللا تعاىل

( )1يف (ط) :أبوان بدل اخلليل.
( )2قال تعاىل:

{ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ

ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ

ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ} [سورة البقرة.]258:
( )3جاء يف املخطوط( :السراق) واملثبت كما يف النصوص ،وقد أشار حمقق الكتاب (ص )181أنه
يف نسخة (الرباق) ،وهذا هو األصح .قلت :روى ابن جرير يف تفسريه ( )421/14عن ابن
الرباق ،وهي دابَّة إبراهيم
املسيب وأيب سلمة بن عبدالرمحن (( :أن رسول هللا  أمسري به على م
اليت كان يزور عليها البيت احلرام ،يقع حافرها موضع طرفها)) .يف قصة اإلسراء رواته كلهم ثقات،
إال أن اخلرب مرسل.
( )4ما بني املعكوفتني زايدة من (ط).
( )5يف املخطوط :فلم .ولعل هذا التعديل أنسب لسياق اجلملة.
( )6يف (ط) :فلما أمره.
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ببناء البيت احلرام ،فلما( )1بناه استقبله( )2هو()3وبنوه من( )4بعده إىل زمن
موسى عليه الصالة( )5والسالم ،ال أعلم يف ذلك خالفا بني املسلمني)6(،

وإمنا خالف يف ذلك اليهود ،ففي تفسري الواحدي( )7عن ابن عباس ( رضي
هللا عنهما)()8
يف قوله تعاىل  { :ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ } [سورة البقرة]142:
أن ضمري (قبلتهم) ،و(كانوا) ،يعود( )9إىل إبراهيم ،وإمساعيل ،وإسحاق،

( )1ليست يف (ط).
( )2يف (ط) :واستقبله.
( )3ليست يف (ط).
( )4ليست يف (ط).
( )5ليست يف (ط).
( )6قلت روى البخاري يف صحيحه ( ،1227/3رقم )3184 :من حديث ابن عباس يف قصة ترك
إبراهيم عليه السالم لسارة وابنها إمساعيل وجاء يف احلديث قوله(( :فانطلق إبراهيم حىت إذا كان
عند الثنية حيث ال يرونه استقبل بوجهه البيت مث دعا هبؤالء الكلمات ورفع يديه فقال { :ﱳ
ﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀ
ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ

ﲌ ﲍ} [سورة إبراهيم .]37:ويف هذا دليل على استقباله للبيت حىت قبل رفعه وبنيانه.
( )7يف (ط) :الواحد ،وهو خطأ ،وفيه أيضا (يف الواحدة) وهي خطأ أيضاً وزايدة ال معىن هلا.
( )8من (ط).
( )9يف (ط) :يعودون.
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ويعقوب ،واألسباط ،ألهنم كانوا يزعمون أن قبلة إبراهيم كانت ببيت
املقدس( ،)1انتهى(.)2

وليس ذلك أبول هبتهم( )3ومكابرهتم ،قال ابن عباس ،وغريه يف قوله
تعاىل :ﱩ { ﲓ ﲔ ﲕﲖ } [سورة البقرة ]144:قالوا :الكعبة( ،)4ألهنا كانت
قلت :لو كان إبراهيم وبنوه استقبلوا( )5الكعبة لدفنوا إليها،
قبلة إبراهيم ،فإن َ

( )1التفسري الوسيط ( )224/1قال الواحدي ":قوله تعاىل{ :ﱂ ﱃ} [سورة
البقرة ]142:اآلية ،نزلت يف حتويل القبلة ،قال ابن عباس :عين ابلسفهاء :يهود املدينة........

ما والهم أي :عدهلم وصرفهم{ ،ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ} [سورة
البقرة ]142:يعنون بيت املقدس.
( )2ليست يف (ط).
( )3يف (ط) فريتهم ،والبهت :قال ابن فارس يف مقاييس اللغة ( ،307/1مادة :هبت) ":الباء واهلاء
والتاء أصل واحد ،وهو كالدهش واحلرية .يقال هبت الرجل يبهت هبتا .والبهتة احلرية .فأما البهتان
فالكذب .يقول العرب :اي للبهيتة ،أي اي للكذب" ،وقال ابن منظور يف لسان العرب (-12/2
 ،13مادة :هبت) ":والبهتان :افرتاء ،ال يعلمه فيبهت منه ،واالسم البهتان ،وهبت الرجل أهبته
هبتا إذا قابلته ابلكذب".
ت ،وذلك فيما رواه البخاري يف صحيحه
قلت وقد جاء يف احلديث وصف اليهود أبهنم قوم مهب ٌ
( 132/5رقم )3329 :من حديث عبدهللا بن سالم  يف قصة إسالمه حيث قال ":اي رسول
هللا إن اليهود قوم هبت ،إن علموا إبسالمي قبل أن تسأهلم هبتوين عندك "....احلديث.
()4تفسري ابن جرير (.)663/2
( )5يف (ط) :يستقبلون.

122

استقبال القبلتني لإلمام برهان الدين إبراهيم بن عبد الرحيم بن مجاعة (790ه) -حتقيق ودراسة-
د .خالد بن عبدهللا العيد

وها أنت ترى نصائب قبورهم الشريفة دالة على أهنم وضعوا( )1إىل الصخرة،
قلت :الظاهر أهنم موضوعون على صفة االستلقاء( ،)2كما يوضع احملتضر يف
م
أحد الوجهني ،وقد قيل إن شخصا [جتاسر]( )3ونزل ابملغارة ووصل إليهم

فوجد سيدان [/2أ ] اخلليل عليه السالم مستلقيا على سرير( ،)4وأما سيدان
موسى عليه السالم فالرواايت عنه مضطربة ،وحاصل ما وقفت عليه من كالم
الناس فيه ثالثة أقوال:
القول األول( :)5أنه كان يصلي إىل الصخرة ،ويدل لذلك ما روي يف فتح

بيت املقدس أن عمر  استشار كعبا أين يضع املسجد؟ فقال :اجعله خلف
الصخرة ،فتجتمع القبلتان ،قبلة موسى ،وقبلة حممد صلى هللا عليهما وسلم،
فقال(( :ضاهيت( )6اليهودية)))7(.
( )1يف (ط) :موضوعون.
( )2وهو النوم على القفا (الظهر) .انظر :هتذيب اللغة ( ،)228/9لسان العرب (.)256/15
( )3ما بني املعكوفتني ليست يف (ط).
( )4يف (ط) :سريره .وقصة دفن إبراهيم عليه السالم يف املغارة ذكرها ابن كثري يف البداية والنهاية
( )403/1ومل أقف على اسم الشخص الذي نزل يف املغارة.
( )5يف (ط) :أحدها.
( )6يف (ط) :ضاحيت ،وفيه تصحيح من احملقق بقوله( :ضاهيت) ،وهذا هو الصواب -كما سيأيت
يف ختريج األثر ،-ومعناه :أي شاهبتها وعارضتها .انظر ( :النهاية يف غريب احلديث البن األثري:
 ،106/3لسان العرب.)488/14 :
( )7قلت :أخرج اإلمام أمحد يف مسنده ( ،370/1رقم )261 :بسنده عن عبيد بن آدم ،قال :مسعت
صليت خلف الصخرة،
عمر بن اخلطاب يقول لكعب :أين ترى أن أصلي؟ فقال :إن أخذت عين
َ
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والقول( )1الثاين :أنه كان يستقبل الكعبة([ ،)2وهذا قول أيب العالية( )3يف
مناظرته لبعض اليهود ،قال اليهود :كانوا يستقبلون الصخرة ،وقال أبو العالية:
بل كان يصلي إىل املسجد احلرام]( )4وهبذا جزم بعض أئمة النقل ممن

فكانت القدس كلها بني يديك ،فقال عمر ((: ضاهيت اليهودية ،ال ،ولكن أصلي حيث
صلى رسول هللا  ،فتقدم إىل القبلة فصلى)) ،وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سالم يف األموال
( ،260/1رقم  )451من طريق اهليثم بن عمران العنسي ،قال :مسعت جدي عبد هللا بن أيب
عبد هللا ،يقول :ملا ويل عمر بن اخلطاب زار أهل الشام ،فذكره بنحوه.
واألثر هبذين الطريقني إسنادمها ضعيف ،إسناد أمحد فيه أبو سنان :عيسى بن سنان احلنفي القسملي،
ضعف ومل يرتك ،وقال ابن
ضعيف قد ضعفه اإلمام أمحد ،وحيىي بن معني ،وغريهم ،قال الذهيب :م
حجر :لني احلديث .انظر ترمجته (:هتذيب الكمال ،606/22:الكاشف ،ترمجة،4374 :
التقريب ،ترمجة.)5295 :
وإما إسناد القاسم ،ففيه اهليثم بن عمران ،ذكره ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل ومل يذكره جبرح وال
تعديل ،وذكره ابن حبان يف الثقات ،ومل أقف على جرح أو تعديل فيه ،فهو جمهول احلال ،وأما
جده فقال اخلطيب البغدادي -يف املتفق واملفرتق -عنه :من أفاضل أهل دمشق ،يروي أحاديث
مراسيل حدث عنه اهليثم بن عمران.
انظر ترمجتهما( :اجلرح والتعديل ،83-82/9:الثقات ،577/7 :املتفق واملفرتق ،1427/3 :اتريخ
دمشق.)114/74:
( )1ليست يف (ط).
( )2قلت :وهذا قول ابن عباس  ، وجماهد ،واحلسن البصري ،ومقاتل بن سليمان ،وغريهم .انظر:
تفسري الطربي (.)257 /12
( )3انظر :االستذكار ( ،)20/1الروض األنف (.)69/4
( )4زايدة من (ط).
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[عاصران( )1إسناد القول]([ )2عنه الكالم يف قوله

تعاىل{ :ﱚ ﱛ

ﱜ ﱝ } [سورة البقرة ، ]143:والقوالن عندي حمتمالن ألنه عليه السالم كان
يعظم املكانني قطعاً ،أما تعظيمه الكعبة فبما ثبت من حجه إليها( ،)3وأما
تعظيمه لبيت املقدس فلسؤاله عليه السالم [عند املوت أن يدنيه منه ولو رمية]
()5( )4
حبجر ].

( )1يف املخطوط :عاصرانه ،واملثبت من (ط) وبه يستقيم الكالم مع ما بعده.
( )2يف (ط) :ممن عاصران إسناد القول.
( )3قلت :أخرج مسلم يف صحيحه ( ،152/1رقم )166 :من حديث ابن عباس  : أن رسول
هللا ﷺ مر بوادي األزرق ،فقال« :أي واد هذا؟» فقالوا :هذا وادي األزرق ،قال« :كأين أنظر
إىل موسى عليه السالم هابطا من الثنية ،وله جؤار إىل هللا ابلتلبية» ).....احلديث.
( )4قلت :أخرج مسلم يف صحيحه ( ،1842/4رقم )2372 :من حديث أيب هريرة  قال :أمرسل
ملك املوت إىل موسى عليه السالم ،فلما جاءه صكه ففقأ عينه ،فرجع إىل ربه فقال :أرسلتين
إىل عبد ال يريد املوت ،قال فرد هللا إليه عينه وقال :ارجع إليه ،فقل له :يضع يده على منت ثور،
فله ،مبا غطت يده بكل شعرة ،سنة ،قال :أي رب مث مه؟ قال :مث املوت ،قال :فاآلن ،فسأل
هللا أن يدنيه من األرض املقدسة رمية حبجر ،فقال رسول هللا « :فلو كنت مث ،ألريتكم قربه
إىل جانب الطريق ،حتت الكثيب األمحر».
( )5ما بني املعكوفتني زايدة من (ط)( .فلسؤاله عليه السالم عن املوت إال دان منه ولو رمته حبجر)
هكذا يف املطبوع واللفظ املثبت أعاله ليستقيم املعىن مع ما يف احلديث املتقدم.
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والقول( )1الثالث :أنه كان يستقبل قبة الزمان( ،)2وتسمى قبة العهد ،وهي
اليت أمره( )3هللا تعاىل بعملها من خشب الشمشاد( )4مزينة ابحلرير والذهب
والفضة ،فلما تويف وقام [ابألمر]( )5بعده فتاه يوشع بن نون ،واستقرت يده
على بيت املقدس ،نصب القبة املذكورة على الصخرة ،فكان( )6ومجيع بين
إسرائيل يصلون إليها ،وجرى على( )7ذلك من بعدهم جيالً بعد ٍ
جيل ،فلما
ابدت لطول الزمان صلوا إىل مكاهنا الذي كانت فيه وهو الصخرة( ،)8والظاهر
()9
أن ذلك كان بوحي من هللا  ،وإال مل يوافقهم سيدان رسول هللا ﷺ فمن َمثّ
( )1ليست يف (ط).
( )2قال البقاعي يف نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور ( ":)370/2كما أمر الرب موسى ،ومنها
أنه أمرهم  -كما بني يف السفر الثاين  -بنصب قبة الزمان اليت كانوا يصلون إليها ،ويسمع موسى
الكالم منها" .و ( ":)744/2فشرع له بعض األحكام وأمره بنصب قبة الزمان اليت يوحي إليه
فيها ويصلون إليها".
( )3يف (ط) :أمر.
( )4هكذا يف املخطوط ،ويف(ط) :خشب السمار ،قال ابن خلدون يف اترخيه (" :)96 /2مث أمر هللا
موسى ببناء قبة للعبادة والوحي من خشب الشمشاد ،ويقال هو السنط وجلود األنعام وشعر
األغنام" .وشجر الشمشاد يعمل منه خشب امسه :نمضار .ويقال الشمشاد أو الشمشاذ هو:
البقس ،ويقال :بقسيس :شجر كاآلس ورقا وحبا ،أو هو الشمشاذ .....خشبه صلب يعمل منه
بعض األدوات .انظر( :القاموس احمليط ،533 :اتج العروس ،460/15 :املعجم الوسيط.)65 :
( )5زايدة من (ط).
( )6يف (ط) :هو.
( )7يف (ط) :عكس ،وهو خطأ.
( )8البداية والنهاية (.)308/1
( )9قلت تقدم :ذكر بناء القبة واألمر ابلعبادة والصالة إليها .انظر :حاشية رقم ( )2و( )4يف هذه
الصفحة.
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كانت( )1قبلة األنبياء الذين سكنوا األرض املقدسة( ،)2وكانوا مع ذلك يعظمون
البيت احلرام وحيجونه[ ،كما]( )3قال ابن إسحاق( :)4ما بعث هللا نبيا بعد
إبراهيم إال وقد حج البيت([ .)5وقد جاء يف كثري من الرواايت( )6التنصيص
على موسى ،وعيسى ،ويونس ،عليهم السالم تلبيتهم( )7صلى هللا عليهم
وسلم](.)8

( )1يف (ط) :كان.
( )2ذكر ابن عطية يف تفسريه ( )219 /1عن الضحاك قال" :إن األحبار قالوا للنيب  :إن بيت
املقدس هو قبلة األنبياء.
( )3ما بني املعكوفتني من (ط).
( )4حممد بن إسحاق بن يسار بن خيار األخباري ،أبو عبد هللا ،القرشي ،املطليب موالهم ،املدين،
صاحب -السرية النبوية -العالمة ،احلافظ،
تويف سنة مخسني ومائة .انظر ترمجته( :سري أعالم النبالء  ،33/7طبقات احلفاظ .)82
( )5تقدم يف (ص.) 22:
( )6روى مسلم قي صحيحه ( ،152/1رقم )166 :عن ابن عباس  ،أن رسول هللا  مر بوادي
األزرق ،فقال« :أي واد هذا؟» فقالوا :هذا وادي األزرق ،قال« :كأين أنظر إىل موسى عليه
السالم هابطا من الثنية ،وله جؤار إىل هللا ابلتلبية» ،مث أتى على ثنية هرشى ،فقال« :أي ثنية
هذه؟» قالوا :ثنية هرشى ،قال« :كأين أنظر إىل يونس بن مىت عليه السالم على انقة محراء جعدة
عليه جبة من صوف ،خطام انقته خلبة وهو يليب».
وأما عيسى عليه السالم فروى مسلم أيضا ( ،915/2رقم )1252 :من حديث أيب هريرة  عن
النيب  قال« :والذي نفسي بيده ،ليهلن ابن مرمي بفج الروحاء ،حاجا أو معتمرا ،أو ليثنينهما»
( )7يف (ط) :هكذا [تلبيم] وقد صحح احملقق الكلمة بقوله لعلها تلبيتهم .قلت :وهو الصواب كما
يف أعاله.
( )8ما بني املعكوفتني من (ط).
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فصل( :)1وأما سيدان( )2رسول هللا ﷺ فقد مجع له بني القبلتني قطعا(،)3

وإمنا [كان وقع]( )4اخلالف يف كيفية ذلك ،والذي صححه اإلمام أبو عمر
ابن عبد الرب( )5أنه صلى هللا عليه وسلم كان مدة( )6مقامه مبكة يستقبل
الكعبة( ،)7فلما قدم املدينة استقبل بيت املقدس مث حتول إىل الكعبة( ،)8فيكون

( )1ليست يف (ط).
( )2يف (ط) :وأما حممد.
{ﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲ
( )3قلت :قال تعاىل :ﱦ
ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ

ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ} ]سورة البقرة [ 143:وعن الرباء بن عازب
(( : أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان أول ما قدم املدينة نزل على أجداده ،أو قال أخواله
من األنصار ،وأنه «صلى قبل بيت املقدس ستة عشر شهرا ،أو سبعة عشر شهرا ،وكان يعجبه
أن تكون قبلته قبل البيت .......احلديث)) متفق عليه ،أخرجه البخاري يف صحيحه (،147/1
رقم  ،)399ومسلم يف صحيحه ( ،374/1رقم.)525 :
( )4ما بني املعكوفتني من (ط).
( )5اإلمام ،العالمة ،حافظ املغرب ،شيخ اإلسالم ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب
بن عاصم النمري ،األندلسي ،القرطيب ،املالكي ،صاحب التصانيف الفائقة ،تويف سنة ثالث
وستني وأربعمائة .انظر ترمجته( :سري أعالم النبالء ،153/18 :طبقات احلفاظ :ص.)431 :
( )6يف (ط) :بدء ،والصواب ما جاء أعاله.
( )7التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ( )55 /8حيث قال ":وفيه أنه كان يصلي مبكة إىل
الكعبة ،وهو ظاهره أنه مل يصل إىل بيت املقدس إال ابملدينة" .وقال يف االستذكار (": )180/1
وهذا أصح القولني عندي".
( )8تقدم ذكر حيث الرباء بن عازب .
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النسخ قد وقع مرتني( .)1ويف تفسري الطربي( )2عن ابن جريج( )3أن( )4أول ما
صلى مبكة إىل الكعبة ،مث صرف عنها إىل بيت املقدس فصلت إليه األنصار
ابملدينة ثالث حجج ،ويف رواية أخرى له عن قتادة( )5حولني( ،)6فلما هاجر
صلوا معه تلك املدة ،مث حتولوا إىل الكعبة ،والصحيح الذي أطبق عليه [/2ب]

( )1قلت :وهذا يعين أن استقبال الكعبة نسخ ملا قدم املدينة إىل بيت املقدس ،مث بعد ذلك نسخ
استقبال بيت املقدس إىل الكعبة.
( )2تفسري الطربي (.)623/2
( )3هو :عبدامللك بن عبدالعزيز بن جريج ،أبو الوليد ،وقيل :أبو خالد ،الرومي ،موىل بين أمية ،عامل
أهل مكة ،أول من صنف الكتب ،ثقة فقيه فاضل ،لكنه يدلس ،تويف سنة مخسني ومائة .انظر
ترمجته( :سري أعالم النبالء ،325/6 :طبقات احلفاظ :ص.)81 :
( )4يف (ط) :أنه.
( )5هو :قتادة بن دعامة بن قتادة -وقيل :ابن عكابة ،-بن عزيز السدوسي ،أبو اخلطاب البصري،
احلافظ ،املفسر ،ثقة ثبت ،تويف سنة سبع عشرة ومائة ،وقيل غي ذلك .انظر ترمجته( :سري أعالم
النبالء ،269/5 :طبقات احلفاظ :ص.)54 :
( )6قلت :مل أقف على ما ذكره أبن هذه رواية عن ابن جريج ،وإمنا هو قول لقتادة كما رواه عنه ابن
جرير يف تفسريه ( )624/2بسنده عنه قال :صلت األنصار حنو بيت املقدس حولني قبل قدوم
النيب ﷺ املدينة ،وصلى نيب هللا ﷺ بعد قدومه املدينة مهاجرا حنو بيت املقدس ستة عشر شهرا
مث وجهه هللا بعد ذلك إىل الكعبة البيت احلرام.
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األكثرون أنه مل يصل مبكة إال إىل بيت املقدس( ،)1ولكنه كان يصلي بني الركن اليماين
واحلجر األسود ،فتكون الكعبة أمامه( ،)2فيظن من وراءه( )3أنه يصلي إليها ،ولعله إمنا
كان يفعل ذلك حباًّ الستقباهلا لكوهنا قبلة أبيه إبراهيم( ،)4أو أتلفا لقريش( ،)5فلما قدم

( )1وهو قول أيب إسحاق احلريب ،وقتادة ،والسدي ،انظر :تفسري الطربي ( ،)640-615/2التمهيد
( ،)55-49/8فتح الباري البن رجب (.)183/1
( )2قلت :وهذا ما روي عن ابن عباس  ، وذلك فيما أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده (،136 /5
ال " :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي وهو مبكة حنو بيت
رقم  )2991بسنده عنه قَ َ
املقدس ،والكعبة بني يديه ،وبعد ما هاجر إىل املدينة ستة عشر شهرا ،مث صرف إىل الكعبة "
وأخرجه البزار يف مسنده (رقم ،)4825 :والطرباين يف معجمه الكبري (رقم )11066 :مجيعهم
من طريق األعمش ،عن جماهد ،عن ابن عباس  ،وإسناده صحيح.
( )3يف (ط) :يراه.
( )4وقد ذكر ذلك ابن عبدالرب يف االستذكار ( )180/1حيث قال ":كان يستقبل مبكة الكعبة
لصالته على ما كانت عليه صالة إبراهيم ،وإمساعيل).
( )5قال الطربي يف تفسريه ( )658 /2فقال هللا جل ثناؤه{ :ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒ

ﲓ ﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ } [سورة البقرة]144:
وقال آخرون :بل كان يهوى ذلك من أجل أنه كان قبلة أبيه إبراهيم عليه السالم ،مث روى بسنده
عن ابن عباس  : أن رسول هللا  ملا هاجر إىل املدينة ،وكان أكثر أهلها اليهود أمره هللا عز
وجل أن يستقبل بيت املقدس ،ففرحت اليهود ،فاستقبلها رسول هللا  ستة عشر شهرا ،فكان
رسول هللا  حيب قبلة إبراهيم ،فكان يدعو وينظر إىل السماء ،فأنزل هللا عز وجل{ :ﲌ ﲍ
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املدينة واجلمع بني القبلتني فيها متعذر صلى إىل بيت املقدس أتلفا لليهود( ،)1فلما رآهم
عن غيهم ال ينزعون حتول إىل الكعبة(.)2

ﲎ ﲏ} [سورة البقرة ]144 :واألثر من رواية علي بن أيب طلحة عن ابن عباس،
ورايته عنه منقطعه حيث مل يسمع من ابن عباس ،لكن هناك من رأى أنه أخذ التفسري عن ابن
عباس من جماهد ،وعكرمة ،فيصحح روايته على هذا .والذي يظهر وهللا أعلم أن اإلسناد منقطع
فاألثر ضعيف هلذا .انظر لرتمجة علي بن أيب طلحة( :هتذيب الكمال ،490/20 :ميزان
االعتدال ،134/3 :تقريب التهذيب :رقم .)4754
توقع من هللا أن محيوله إىل
وقال العيين يف شرح سنن أيب داود ( ":)448 /2وكان -عليهَ السالم -يَ م

الكعبة؛ ألهنا قبلة أبيه إبراهيم -عليه السالم ،-وأدعى للعرب إىل اإلميان؛ ألهنا مفخرهتم ومزارهم

ومطافهم".
( )1روى الطربي يف تفسريه ( )623/2عن أيب العالية قال« :إن نيب هللا  خري أن يوجه وجهه
حيث شاء ،فاختار بيت املقدس لكي يتألف أهل الكتاب ،فكانت قبلته ستة عشر شهرا ،وهو
يف ذلك يقلب وجهه يف السماء مث وجهه هللا إىل البيت احلرام» .قال ابن حجر ":وهذا الينفي
أن يكون بتوقيف " .فتح الباري (.)502 /1
وقال الزخمشري يف تفسريه ":)200 /1( :مث أمر ابلصالة إىل صخرة بيت املقدس بعد اهلجرة أتلفا
لليهود".
يستألف اليهود فتوجه
وقال القرطيب يف تفسريه (" :)150/2وذلك أن النيب  ملا قدم املدينة أراد أن
َ
أدعى هلم".
إىل قبلتهم ليكون ذلك َ
وقال الشوكاين يف فتح القدير (": )175 /1مث ملا هاجر توجه إىل بيت املقدس أتلفا لليهود".

( )2قال تعاىل{ :ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ} [سورة البقرة]144 :
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مث القائلون هبذا اختلفوا( ،)1فأكثرهم على أن استقباله( )2بيت املقدس
وهو ابملدينة كان حتماً([)3من هللا تعاىل]( ،)4يدل له قوله تعاىل:

{ﱧﱨ
ﱦ

ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ } [سورة البقرة ]143:اآلية.
وقالت طائفة( :)5إنه ملا قدم املدينة خريه هللا بني القبلتني ،وقيل( :)6بني
اجلهات كلها يتوجه حيث شاء ،فاختار بيت املقدس ،مث توجه( )7إىل الكعبة،

( )1قلت :أشار إىل هذا االختالف الطربي يف تفسريه ( ،)622/2والقرطيب يف تفسريه (،)150 /2
وابن عطية يف تفسريه (.)218 /1
( )2يف (ط) :استقباهلم.
( ) 3وهو الذي عليه اجلمهور :ابن عباس وغريه ،وجب عليه استقباله أبمر هللا تعاىل ووحيه ال حمالة.
وقد تقدم األثر عن ابن عباس  .وهذا أيضا ما ذكره كثري من املفسرين ،السمرقندي يف "حبر
العلوم" ( ،)127/1ابن عطية يف " احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز" ( ،)219/1الرازي يف
تفسريه " مفاتيح الغيب" ( ،)89/4ومن املعاصرين الشيخ ابن عثيمني يف "تفسري الفاحتة والبقرة"
( ،)111/2وغريهم.
( )4ما بني املعكوفتني زايدة من (ط).
( )5وهو قول :عكرمة ،واحلسن البصري ،ذكره الطربي يف تفسريه ( )622/2ونسبه القرطيب للطربي،
كما يف تفسريه (.)150 /2
( )6وهو قول أيب العالية ،وقتادة ،وابن زيد ،انظر الطربي ،623/2 :والرازي يف تفسريه،19 /4 :
القرطيب يف تفسريه ،152/2 :تفسري ابن عطية.218/1 :
( )7يف (ط) :وجه.
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واستشهد ابن زيد( )1على هذا بقوله تعاىل:

{ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ

ﲊ ﲋ ﲌﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ} [سورة البقرة ،.]115:وقد انعقد اإلمجاع
اآلن()2على [أن]( )3استقبال الكعبة([ )4إال يف شدة اخلوف( ،)5ويف انفلة
السفر( ،)6حسب ما هو مقرر أبدلته]( )7يف كتب الفقه( ،)8وأمجعوا على
أن آية التحويل إليها قوله تعاىل{:ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ } ( )9اآلية.
العدوي ،موىل عمر بن اخلطاب املدينّ ،مشهور يف التفسري ،وقد
( )1عبد الرمحن بن زيد بن أسلم
ّ
ضعف يف احلديث ،تويف سنة اثنتني ومثانني ومائة .انظر ترمجته :السري ( ،)349/8هتذيب الكمال
م
( ،)114/17التقريب (رقم.)3865:
( )2ليست يف (ط).
( )3ما بني املعكوفتني من (ط).
( )4قال ابن عبد الرب يف التمهيد (" :)54/17أمجع العلماء أن القبلة اليت أمر هللا نبيه وعباده ابلتوجه
حنوها يف صالهتم هي الكعبة البيت احلرام مبكة ،وأنه فرض على كل من شاهدها وعاينها
استقباهلا".
وقال اإلمام الشوكاين يف الدراري املضية شرح الدرر البهية (" :.)81/1واألحاديث املتواترة مصرحة
بوجوب االستقبال بل هو نص القرآن الكرمي{ :ﲓ ﲔ ﲕﲖ ﲗ ﲘ
ﲙ ﲚ ﲛ } ]سورة البقرة [144:وعلى ذلك أمجع املسلمون ،وهو قطعي من
قطعيات الشريعة".
( .)5وروى مسلم يف صحيحه ( ،574/1رقم )839 :عن ابن عمر  ،قال« :صلى رسول هللا 
صالة اخلوف إبحدى الطائفتني ركعة ،والطائفة األخرى مواجهة العدو ،مث انصرفوا وقاموا يف مقام
أصحاهبم مقبلني على العدو ،وجاء أولئك مث صلى هبم النيب  ركعة ،مث سلم النيب  ،مث قضى
هؤالء ركعة ،وهؤالء ركعة».
( )6روى البخاري يف صحيحه ( ،370/1رقم  )1043عن جابر « :أن النيب  كان يصلي
التطوع وهو راكب يف غري القبلة» .و ( ،399/1رقم )955:ابن عمر  قال« :كان النيب 
يصلي يف السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إمياء ،صالة الليل إال الفرائض ،ويوتر على
راحلته».
( )7ما بني املعكوفتني سقطت من (ط).
( )8انظر اجملموع شرح املهذب للنووي ( ،)189/3املغين شرح خمتصر اخلرقي البن قدامة (.)131/2
([ )9البقرة.]144 :
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واختلفوا يف اتريخ( )1نزوهلا ،فقيل :يف رجب([ ،)2وقيل :يف]()3
شعبان( )4من السنة (الثانية)( ،)5وبسبب ذلك وقع الشك يف مدة استقبال

بيت املقدس ،هل كان ستة عشر شهرا؟ او سبعة عشر شهرا؟ وقد رواه البخاري
[رمحه هللا تعاىل]( )6يف صحيحه( )7عن الرباء هكذا بصيغة الشك ،وأسنده
الدارقطين( )8عنه فقال :ستة عشر من غري شك ،وكذلك جزم به الشافعي يف

( )1يف (ط) :أايم.
( )2ممن قال بذلك :ابن عباس  ،ومقاتل بن سليمان ،والسدي ،وحممد بن القاسم ،وحكى ابن
إسحاق هذا القول عن اجلمهور .انظر :تفسري مقاتل بن سليمان ،144/1 :الطبقات الكربى
البن سعد ،242/1 :تفسري الطربي ، ،618/2:تفسري القرطيب ،150-149/2 :التمهيد البن
عبدالرب ،55/8 :الدر املنثور.344/1 :
( )3ما بني املعكوفتني ليست يف (ط).
( )4ممن قال بذلك :الواقدي ،وأبو حامت ،وغريهم ،وقد تقدم ذكر بعض املراجع هلذا االختالف.
ومما قيل أيضاً يف شهر حتويل القبلة :أهنا محولت يف شهر مجادى اآلخرة ،محكي ذلك عن إبراهيم
احلريب ،وعبدالرمحن بن عبدهللا بن كعب بن مالك ،وغريهم .انظر :زاد املسري البن اجلوزي:
 ،121/1الدر املنثور ،345/1 :اهلداية إىل بلوغ النهاية.)492/1 :
( )5زايدة من (ط).
( )6ليست يف (ط).
( 110/1( )7رقم )399 :عن الرباء بن عازب  ،عن الرباء بن عازب  ،قال((" :كان رسول
هللا  صلى حنو بيت املقدس ،ستة عشر أو سبعة عشر شهرا ....،احلديث)) .وأخرجه مسلم
أيضا ( ،374 /1رقم )525 :مبثله.
( ،11 /2( )8رقم )1072:من طريق أيب بكر بن عياش قال :ثنا أبو إسحاق ،عن الرباء  قال:
ِ
املقدس .....،احلديث).
صلينا مع رسول هللا  بعد قدومه املدينة ستة عشر شهرا حنو بيت
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أحكام القرآن([ )1رضي هللا عنه]( ،)2وزعم [ابن أيب حامت]( )3أهنا سبعة
عشر وثالثة أايم( ،)4فقال :ألن التحويل كان يوم النصف من شعبان.

قال الواقدي( :)5وكان يوم الثالاثء( ،)6وأما وقت نزوهلا ،قيل( :)7نزلت بني
الصالتني ،فأول( )8صالة صليت إىل الكعبة العصر ،وهذا هو الثابت يف صحيح
البخاري عن الرباء( ،)9وقيل :إهنا نزلت قبل الظهر ،فهي( )10أول صالة صليت،

( ) 64/1( )1حيث قال ":فلما هاجر إىل املدينة ،استقبل بيت املقدس ،موليا عن البيت احلرام ستة
عشر شهرا" .قلت :والكتاب من مجع البيهقي.
( )2ليست يف (ط).
( )3قلت :هكذا يف املخطوط واملطبوع ،والصواب :أبو حامت البسيت كما يف احلاشية اآلتية.
( )4قال أبو حامت ابن حبان يف صحيحه (" :)620 /4صلى املسلمون إىل بيت املقدس بعد قدوم
املصطفى  املدينة سبعة عشرا شهرا وثالثة أايم سواء ،وذلك أن قدومه  املدينة كان يوم
االثنني الثنيت عشرة ليلة خلت من ربيع األول ،وأمره هللا جل وعال ابستقبال الكعبة يوم الثالاثء
للنصف من شعبان ،فذلك ما وصفت على صحة ما ذكرت".
( )5حممد بن عمر بن واقد األسلمي الواقدي املدين القاضي نزيل بغداد ،صاحب التصانيف واملغازي،
أبو عبدهللا ،أحد أوعية العلم على ضعفه املتفق عليه ،قال ابن حجر ":مرتوك مع سعة علمه".
مات سنة سبع ومائتني وله مثان وسبعون .انظر ترمجته( :سري أعالم النبالء ،454/9 :تقريب
التهذيب :رقم.)6175 :
( )6اهلداية اىل بلوغ النهاية ،)494 /1( :التمهيد (.)55 /8
( )7يف (ط) :فقيل.
( )8يف (ط) :وأول.
( ،16 /1( )9رقم )40 :عن الرباء بن عازب  ،أن النيب  كان أول ما قدم املدينة نزل على
أجداده ،أو قال أخواله من األنصار ،وأنه «صلى قبل بيت املقدس ستة عشر شهرا ،أو سبعة
عشر شهرا ،وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت ،وأنه صلى أول صالة صالها صالة العصر،
وصلى معه قوم......،احلديث»
( )10يف (ط) :يف ،والصواب ما اثبت أعاله.
جملة العلوم الشرعية
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كذلك خرجه النسائي( )1عن أيب سعيد [بن]( )2املعلى ،الثالث( :)3أهنا
...
...
نزلت وقد صلى رسول هللا ﷺ من الظهر ركعتني(... )4
( )1يف سننه الكربى (  ،17/10رقم ،)10937 :وأخرجه الطرباين يف معجمه الكبري (،303/22
رقم ) 770 :كالمها من طريق الليث ،حدثنا خالد بن يزيد ،عن ابن أيب هالل ،قال :أخربين
مروان بن عثمان ،أن عبيد بن حنني ،أخربه ،عن أيب سعيد بن املعلى ،قال :كنا نغدوا للسوق
على عهد رسول هللا  فنمر على املسجد فنصلي فيه ،فمرران يوما ورسول هللا  قاعد على

املنرب ،فقلت :لقد حدث أمر فجلست فقرأ رسول هللا { :ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ } ]سورة
البقرة [144:حىت فرغ من اآلية ،قلت لصاحيب :تعال نركع ركعتني قبل أن ينزل رسول هللا 
فنكون أول من صلى ،فتوارينا فصلينا ،مث نزل رسول هللا  ،فصلى للناس الظهر يومئذ " واحلديث
سنده ضعيف ،ألن فيه مروان بن عثمان بن أيب سعيد بن املعلى ،وهو ضعيف ،وقد تفرد به.
انظر ترمجته( :هتذيب الكمال ،397/27 :تقريب التهذيب :رقم.)6572 :
( )2ما بني املعكوفتني زايدة من (ط).
( )3يف (ط) :الثابت ،والصواب ما أثبت أعاله لذكر األقوال فهذا هو القول الثالث.
( )4وهو قول جماهد وغريه :نزلت هذه اآلية ورسول هللا  يف مسجد بين سلمة ،وقد صلّى أبصحابه
الرجال مكان النساء ،والنساء
وحول ّ
فتحول يف الصالة واستقبل امليزابّ ،
ركعتني من صالة الظهر ّ
فسمي ذلك املسجد مسجد القبلتني" .وممن رجح هذا القول أيضا :الواقدي،
مكان الرجالّ ،
وابن النجار ،وابن كثري ،والبغوي ،وابن حجر ،والسخاوي.
انظر :طبقات ابن سعد ( ،)186 /1ابن النجار يف الدر الثمينة يف أخبار املدينة (ص ،)115:الثعليب
يف تفسريه ( ،)12 /2القرطيب يف تفسريه ( ،)149 ،148 /2البغوي يف تفسريه (،)179 /1
ابن كثري يف تفسريه ( ،)325 /1وابن حجر يف الفتح ( ،)97/1والسخاوي يف التحفة اللطيفة
( .)70/1قلت :وقد ذكر غري واحد اجلمع بني الرواايت اليت جاءت يف حتديد وقت التحول،
ويف أي صالة كانت  ،فمن ذلك ما ذكره احلافظ ابن حجر ،يف الفتح ( ،)97/1حيث قال:
"والتحقيق أن أول صالة صالها النيب  يف بين سلمة ،ملا مات بشر بن الرباء بن معرور الظهر،
وأول صالة صالها ابملسجد النبوي العصر ،وأما الصبح فهو من حديث ابن عمر أبهل قباء".
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وذلك مبسجد [/3أ] بين سلمة( )1فاستداروا وهم( )2يف الصالة ،فلذلك
مسي مسجد القبلتني(.)3

[هذا ما يسر هللا تعاىل كتابته على سبيل االستعجال]( ،)4وقد خطر يل
عند وصويل إىل هذا املوضع أن مجيع األنبياء [صلوات هللا عليهم أمجعني]()5

وقال أيضاً ،يف الفتح ( " :)503/1ال منافاة بني اخلربين ألن اخلرب وصل وقت العصر إِىل من
هو داخل املدينة ،وهم بنو حارثة ،وذلك يف حديث الرباء ،واآليت إِليهم بذلك عباد بن بشر ،أو
ابن هنيك ،ووصل اخلرب وقت الصبح إِىل من هو خارج املدينة ،وهم بنو عمرو بن عوف أهل
يسم اآليت بذلك إِليهم ".وذكر ابن حجر عن ابن العريب
قباء ،وذلك يف حديث ابن عمر ،ومل ّ
قوله ":وجه اجلمع بني اختالف الرواية يف الصبح والعصر ،أن األمر بلغ إِىل قوم يف العصر ،وبلغ
إِىل أهل قباء يف الصبح".
( )1نسب هلم ألنه يف قريتهم ،وبنو سلمة بن سعد ،هم بطن من اخلزرج ،من األزد ،من القحطانية،
وينسب هلم كثري من الصحابة منهم :جابر بن عبدهللا ،وكعب بن مالك ،وغريهم .انظر :مجهرة
أنساب العرب ( ،)358/1األنساب ( ،)50/3هناية األرب يف معرفة أنساب العرب
(ص.)293:
( )2سقطت من (ط) وكتب بدهلا (و و) هكذا.
( )3يقع يف اجلهة الشمالية الغربية من املدينة املنورة ،قريباً من العقيق غريب جبل سلع ،وهو على ميني
القادم إِىل املدينة املنورة من طريق خالد بن الوليد  .وقد أمر خادم احلرمني الشريفني امللك
فهد بن عبد العزيز آل سعود  -حفظه هللا  -إبِعادة بنائه وتوسعته ،وقد مت ذلك بفضل هللا
وتوفيقه ومت افتتاحه يف 1408/3/30ه .انظر :املساجد األثرية يف املدينة النبوية (ص،)195:
املدينة معامل وحضارة (ص.)63:
( )4ما بني املعكوفتني ليست يف (ط).
( )5ما بني املعكوفتني زايدة من (ط).
جملة العلوم الشرعية
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صلوا إىل بيت املقدس ،لكن ال ابملعىن الذي أراده الزهري( ،)1بل ألهنم كلهم
ممجعوا له ﷺ ليلة اإلسراء فأمهم( ،)2وكان ذلك قبل اهلجرة ،فهو قبل

التحويل([ ،)3وهذه( )4املسألة من املسائل النقلية اليت ال جمال للعقل فيها،
ٍ
فمن بىن على قول كل مؤ ٍ
مصنف فليوطن
لف ،واعتمد على ما حكاه كل
نفسه على التكذيب الذي ال يندفع ،والتأثيم الالحق ملن حدث بكل ما
مسع( ،)5هذا واملتعني على كل من طلب العلم وأراده أن ال يسلم لغري أهله

( )1تقدم يف ص.12:
( )2روى مسلم يف صحيحه ( ،156/1رقم )172 :بسنده ،عن أيب هريرة ،قال(( :قال رسول هللا
 :لقد رأيتين يف احلجر وقريش تسألين عن مسراي ،فسألتين عن أشياء من بيت املقدس مل
أثبتها؟ فكربت كربة ما كرب ت مثله قط قال :فرفعه هللا يل أنظر إليه ،ما يسألوين عن شيء إال
أنبأهتم به ،وقد رأيتين يف مجاعة من األنبياء ،فإذا موسى قائم يصلي ،فإذا رجل ضرب ،جعد كأنه
من رجال شنوءة ،وإذا عيسى ابن مرمي عليه السالم قائم يصلي ،أقرب الناس به شبها عروة بن
مسعود الثقفي ،وإذا إبراهيم عليه السالم قائم يصلي ،أشبه الناس به صاحبكم ،يعين نفسه،
فحانت الصالة فأممتهم ،فلما فرغت من الصالة ،قال قائل :اي حممد ،هذا مالك صاحب النار،
فسلم عليه ،فالتفت إليه ،فبدأين ابلسالم)).
( )3يف (ط) :انتهى كالم ابن مجاعة.
( )4من هنا إىل هناية النص ليس يف (ط).
( )5عن أيب هريرة ،أن النيب --قال(( :كفى ابملرء إمثا أن حيدث بكل ما مسع)) ،احلديث اختلف
فيه على شعبة من وجهني:
األول :رواية على بن حفص ،عن شعبة ،عن خبيب بن عبد الرمحن ،عن حفص بن عاصم ،عن أيب
هريرة  مرفوعاً ،مبثله.
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الثاين :رواية أصحاب شعبة عنه ،عن خبيب بن عبدالرمحن ،عن حفص بن عاصم ،مرسال ،عن النيب
 مبثله.
أخرج األول مسلم يف مقدمة صحيحه ( )10/1وأبو داود يف سننه ( ،344 /7رقم ،)4992 :واحلاكم
يف مستدرك (رقم .)381 :قال أبو داود" :ومل يسنده إال هذا الشيخ ،يعين علي بن حفص
املدائين" .وقال احلاكم " :قد ذكر مسلم هذا احلديث يف أوساط احلكاايت اليت ذكرها يف خطبة
الكتاب عن حممد بن رافع ،ومل خيرجه حمتجا به يف موضعه من الكتاب ،وعلي بن جعفر املدائين
ثقة وقد نبهنا يف أول الكتاب على االحتجاج بزايدات الثقات ،وقد أرسله مجاعة من أصحاب
شعبة" .وقال الدراقطين يف العلل ( ":)275/10يرويه شعبة ،واختلف عنه ،فرواه علي بن حفص
املدائين عن شعبة عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أيب هريرة ع ِن النيب ﷺ ،وخالفه أَصحاب
شعبة عن شعبة ،عن خبيب ،عن حفص بن عاصم مرسال ،عن النيب ."
وأخرج الوجه الثاين مسلم يف املوضع املتقدم ،من طريق معاذ العنربي ،وعبدالرمحن بن مهدي.
وأبو داود يف املوضع السابق من طريق حفص بن عمر.
والقضاعي يف مسند الشهاب (رقم )1416 :من غندر حممد بن جعفر.
وقد رجح الدارقطين رواية من أرسله فقال ":وكذلك قال غمندر ،والنضر بن مشيل ،وسليمان بن حرب،
وغريهم ،والقول قوهلم" .وهو كما قال فقد خالف علي بن حفص هو املدائين أصحاب شعبة
الثقات ،وعلي بن حفص ،قال عنه عبدالرمحن :سألت ايب عن علي بن حفص املدائين ،فقال:
صاحل احلديث ،يكتب حديثه وال حيتج به .وقال ابن حبان :رمبا أخطأ ،ووثقه علي بن املديين،
وابن أيب شيبة ،وأبو داود ،وقال النسائي :ليس به أبس ،وقال ابن حجر يف التقريب :صدوق.
انظر ترمجته :هتذيب الكمال ،408/20 :تقريب التهذيب.4719 :
وعليه فاحلديث من وجه الراجح ضعيف ،ألنه مرسل ،وقد مروي مرفوعا عن أيب هريرة  ،وذلك فيما
أخرجه ابن املبارك يف الزهد (رقم ،)735:وابن عدي يف الكامل ( )34-33/9كالمها من طريق
حيىي بن عبيدهللا عن أبيه عن أيب هريرة  مرفوعا مبثله.
وهذا اإلسناد علته حيىي بن عبيدهللا بن موهب القرشي الكويف ،وهو مرتوك احلديث ،بل قال احلاكم
يضع احلديث ،وعلق ابن حجر على هذا بقوله " :وأفحش احلاكم فرماه ابلوضع" .انظر ترمجته:
(هتذيب الكمال ،449/31 :هتذيب التهذيب ،254/11 :تقريب التهذيب :رقم .)7955
وعليه فاحلديث ال يثبت من طريق أيب هريرة  مرفوعا ،وهللا أعلم.
جملة العلوم الشرعية
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قيادة ،بل عليه أن ال أيخذ املاء إال من جماريه( ،)1وال يطلب العلم إال من
معدنه( ،)2وصاحب البيت أدرى ابلذي فيه( ،)3والبيوت إمنا تدخل من
أبواهبا(،)4

وأهل مكة أخرب بشعاهبا( ،)5وهللا تعاىل جيعلنا ممن متيز له حق العلم من
ابطله ،وأهلم اإلكثار من قول ال أدري ،فمن أخطأها أصيبت مقاتله ،وهللا
سبحانه وتعاىل أعلم ابلصواب ،وإليه املرجع واملآب.
وللحديث شاهد من حديث أيب أمامة  عند احلاكم يف مستدركه (رقم )2196 :والقضاعي يف
مسند الشهاب (رقم )1415 :ولكن من طريق أيب غالب :البصري ،ويقال :األصبهاين صاحب
أيب أمامة البصري ،وهو ضعيف .انظر ترمجته( :هتذيب الكمال ،170/34 :تقريب التهذيب:
)8289

( )1أصل هذا شطر بيت لبهاء الدين زهري أبو الفضل بن حممد املهليب حيث قال:
إذا سألت فسل من فيه مكرمة

ال تطلب املاء إال من جماريه ،انظر :ديوان هباء الدين زهري

(ص.)375:
( )2شطر من بيت يف مرثية من سعدون الورجيين ليحىي بن عمر بن يوسف االندلسي املتوىف سنة
تسع ومثانني مائتني
قوله :بل ما ابتغى العلم إال من معادنه ...يلقى الثقات وينأى عن ذوي التهم.
انظر( :رايض النفوس يف طبقات علماء القريوان.)502/1 :
( )3جاء يف ديوان ابن نباتة املصري (ص.)565 :
ٍ
أدرى ابلذي فيه
مل ند ِر ما فيه من وصف فنحصره .......وصاحب البيت َ

( )4ويف ذلك يقول هللا تعاىل :ﲳ{ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷﲸ } [سورة البقرة]189:
( )5هذا مثل مشهور شائع االستعمال ،يضرب للمباشر للشيء واملخالط له أنّه أخرب به وأبصر حباله.
( زهر األكم يف األمثال واحلكم (ص.)57 :
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متت الرسالة هنار االثنني  22رجب الفرد من شهور سنة  1101على يد
الفقري إبراهيم بن سليمان بن حممد بن عبد العزيز احلنفي اجلينيين( )1األصل

الدمشقي الدار ،وهي اثين نسخة كتبها برسم العالمة الفهامة الشيخ محزة بن
الشيخ يوسف الدومي ()2حفظه هللا تعاىل آمني].
***

قلت :وختم ابن مجاعة رسالته هبذه اجلمل اليت يقصد منها أن يكون طالب العلم والباحث عن احلق
ملتزم يف طلبه مصادر العلم املوثوقة ،واملتلقاه عن العلماء الرابنني الذين جعلوا الكتاب والسنة
منهجا هلم يف استدالهلم والقول به.
مؤرخ ،من فضالء احلنفية ،األديب األملعي،
( )1إبراهيم بن سليمان بن حممد بن عبد العزيز اجلينيينّ :

العالمة البارع املتقن كان فقيهاً ،من أهل (جينني) بفلسطني ،وقد كتب كتبا عديدة خبطه ،وألف
بضع رسائل اترخيية ،تويف رمحه هللا سنة مثان ومائة وألف للهجرة .انظر ترمجته( :سلك الدرر يف
أعيان القرن الثاين عشر ،6/1 :األعالم للزركلي ،41/1 :معجم املؤلفني لكحالة.)36/1 :
يوسف بن حممود الدُّومي ،مث ال ِّدمشقي ،احلَنبلي ،العامل العالمة العمدة الفهامة الفاضل
(َ )2محزةم بن م
الصاحل التقي كان متضلعاً من العلوم مع الصالح والتقوى ،ولد يف سنة مخس وثالثني بعد األلف،
ودرس وأفاد ابجلامع األموي مدة تزيد على ثالثني سنة ،تويف -رمحه هللا -بدمشق يف ليلة األحد
غرة مجادي الثانية يف سنة ست ومائة وألف.
انظر ترمجته( :سلك الدرر ،76/1 :النعت األكمل ألصحاب اإلمام امحد بن حنبل :ص.)227
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اخلامتة

مت حبمد هللا وتوفيقه حتقيق هذا الكتاب املتميز يف نوعه ،واملختص مبسألة
حمددة ،تناوهلا اإلمام برهان الدين ابن مجاعة ،أبسلوب متميز مجع بني السرد
التارخيي ،وعزو األقوال لقائليها ،واالستدالل لكل قول ،الرتجيح مبا رأه.
كما اختتم رسالته بنصائح مهمة لطالب العلم ،والباحث عن احلق.
ولعل من أبرز نتائج هذا التحقيق ما يلي:
 -1سعة علم واطالع اإلمام برهان الدين ابن مجاعة.
 -2أن هذا املسألة اليت تناوهلا ابلبحث خمتلف فيها على قولني ،مجع بينهما
ابن مجاعة برأي سديد وهو أن استقبال بيت املقدس من األنبياء كان
إبمامة النيب هلم يف ليلة اإلسراء واملعراج.
سخ استقبال الكعبة بعد اهلجرة إىل
 -3أن القبلة قد نمسخت مرتني ،األوىل نَ م
بيت املقدس ،والثانية نسخ استقبال بيت املقدس إىل الكعبة.
 -4أن أول صالة صالها النيب  بعد حتويل القبلة كانت يف بين سلمة الظهر،
وأول صالة صالها ابملسجد النبوي العصر ،وأما الصبح فصالة أهل قباء.
هذا ما يسر هللا سبحانه وتعاىل ،وأمحده على توفيقه وامتنانه ،وهللا أسأل
أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي ،وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا
حممد وآله وصحبه أمجعني.
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املراجع

 .1األحاديث املختارة أو املستخرج من األحاديث املختارة مما مل خيرجه البخاري ومسلم
يف صحيحيهما ،املقدسي :ضياء الدين أبو عبد هللا حممد بن عبد الواحد املقدسي
(املتوىف643 :ه ) ،دراسة وحتقيق :الدكتور عبد امللك بن عبد هللا بن دهيش ،ط،3
دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت -لبنان1420 ،ه 2000 -م.
 .2اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان ابن حبان :أبو حامت حممد بن حبان بن أمحد
التيمي ،البسيت ، ،ترتيب :األمري عالء الدين علي بن بلبان الفارسي (املتوىف739 :
ه ) ،حتقيق :شعيب األرنؤوط ،ط ،1مؤسسة الرسالة -بريوت1408 ،ه.
 .3أحكام القرآن للشافعي ،البيهقي :أمحد بن احلسني بن علي بن موسى ،تعليق :عبد
الغين عبد اخلالق ،ط ،2مكتبة اخلاجني -القاهرة1414 ،ه 1994 -م.
 .4أخبار قزوين ،القزويين :أبو القاسم عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي ،الرافعي،
حتقيق :عزيز هللا العطاردي ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت1408 ،ه 1987-م.
 .5أخبار مكة وما جاء فيها من األاثر ،األزرقي :أبو الوليد حممد بن عبد هللا بن أمحد
بن حممد الغساين (املتوىف250 :ه ) ،حتقيق :رشدي الصاحل ملحس ،ط ،3دار
األندلس للنشر – بريوت1403 ،ه.
 .6االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار ،وعلماء األقطار ،فيما تضمنه املوطأ من
معاين الرأي واآلاثر ،وشرح ذلك كله ابإلجياز واالختصار ،ابن عبدالرب :أبو عمر
يوسف بن عبد هللا بن حممد القرطيب ،حتقيق :سامل حممد عطا ،حممد علي معوض،
ط ،1دار الكتب العلمية – بريوت2000 – 1421 ،م.
 .7األعالم ،الزركلي :خري الدين بن حممود بن حممد بن علي ،الزركلي الدمشقي (املتوىف:
1396ه ) ط ،15دار العلم للماليني 2002 ،م
 .8إنباء الغمر أببناء العمر يف التاريخ ،ابن حجر :أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد
العسقالين ،حتقيق :د .حممد عبد املعيد خان ،ط ،2دار الكتب العلمية  -بريوت/
لبنان 1406 -ه 1986 -م.
 .9األنساب ،السمعاين :أبو سعد عبد الكرمي بن حممد بن منصور التميمي (املتوىف:
562ه ) ،حتقيق :عبد الرمحن بن حيىي املعلمي اليماين ،وغريه ،ط ،1جملس دائرة
املعارف العثمانية ،حيدر آابد1382 ،ه 1962 -م.
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 .10أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،البيضاوي :انصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر
الشريازي (املتوىف685 :ه ) ،حتقيق :حممد عبد الرمحن املرعشلي ،ط ،1دار إحياء
الرتاث العريب – بريوت 1418 ،ه .
 .11اإليضاح يف مناسك احلج والعمرة ،النووي :أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف
النووي ،ط ،2دار البشائر اإلسالمية ،بريوت  -املكتبة اإلمدادية ،مكة املكرمة،
1414ه 1994 -م.
 .12حبر الدم فيمن تكلم فيه اإلمام أمحد مبدح أو ذم ،ابن املربد :يوسف بن حسن بن
أمحد بن حسن ابن عبد اهلادي الصاحلي (املتوىف909 :ه ) ،حتقيق وتعليق :الدكتورة
روحية السويفي ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت -لبنان1413 ،ه 1992 -م.
 .13البحر الزخار ،البزار :أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق البزار (املتوىف،)292:
حتقبق :حمفوظ الرمحن زين هللا ،وآخرون ،ط ،1مكتبة العلوم واحلكم  -املدينة املنورة،
2009م.
 .14حبر العلوم ،السمرقندي :أبو الليث نصر بن حممد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه
احلنفي (املتوىف373 :ه ) ،حتقيق :حممود مطرجي ،دار النشر :دار الفكر – بريوت،
 .15البداية والنهاية ،ابن كثري :أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي ،ط ،1دار
الفكر1407 ،ه 1986 -م.
الرزاق احلسيين
حممد بن عبد ّ
حممد بن ّ
 .16اتج العروس من جواهر القاموس ،الزبيديّ :
(املتوىف1205 :ه ) ،ط ،1دار الفكر -بريوت1414 ،ه .
 .17اتريخ أمساء الضعفاء والكذابني ،ابن شاهني :أبو حفص عمر بن أمحد بن عثمان
بن أمحد (املتوىف385 :ه ) ،حتقيق :عبد الرحيم حممد أمحد القشقري ،ط،1
1409ه 1989/م.
 .18اتريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم ،الذهيب :مشس الدين أبو عبد هللا حممد
عواد معروف ،ط ،1دار الغرب اإلسالمي،
بن أمحد بن عثمان ،حتقيق :الدكتور بشار ّ
2003م.
 .19اتريخ الدارمي عن حيىي بن معني ،الدارمي :عثمان بن سعيد الدارمي (املتوىف:
280ه ) ،حتقيق :د .أمحد حممد نور سيف ،دار املأمون للرتاث – دمشق.
 .20اتريخ الرسل وامللوك ،الطربي :أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثري (املتوىف:
310ه ) ،ط ،2دار الرتاث – بريوت1387 ،ه
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 .21اتريخ بغداد ،اخلطيب :أبو بكر أمحد بن علي بن اثبت اخلطيب البغدادي (املتوىف:
463ه ) ،حتقيق :الدكتور حممد صادق آيدن احلامدي ،ط ،1دار القادري للطباعة
والنشر والتوزيع ،دمشق1417 ،ه 1997 -م.
 .22اتريخ مدينة دمشق ،ابن عساكر :أبو القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا (املتوىف:
571ه ) ،حتقيق :عمرو بن غرامة العمروي ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،
1415ه 1995 -م.
 .23التاريخ والعلل عن حيىي بن معني ،الدوري :العباس بن حممد بن حامت الدوري
(املتوىف271 :ه) ،حتقيق :أبو عمر حممد بن علي األزهري ،ط ،1دار الفاروق
احلديثة للطباعة والنشر -القاهرة1434 ،ه 2013 -م.
 .24التبصرة ،ابن اجلوزي :مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي ،ط ،1دار الكتب
العلمية ،بريوت – لبنان1406 ،ه 1986 -م.
 .25التحفة اللطيفة يف اتريخ املدينة الشريفة ،السخاوي :مشس الدين أبو اخلري حممد بن
عبد الرمحن بن حممد (املتوىف902 :ه ) ،ط ،1الكتب العلمية ،بريوت-لبنان،
1414ه 1993/م.
 .26حتفة احملتاج يف شرح املنهاج ،اهليتمي :أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي
(املتوىف974 :ه ) ،ط ،1املكتبة التجارية الكربى -مصر1357 ،ه 1983 -م.
 .27حتقيق :جلنة من العلماء ،ابن حزم :أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم
األندلسي (املتوىف456 :ه ) ،مجهرة أنساب العرب ،ط ،1دار الكتب العلمية –
بريوت.1983/1403 ،
 .28تفسري الفاحتة والبقرة ،ابن عثيمني :حممد بن صاحل بن حممد العثيمني (املتوىف:
1421ه ) ،ط ،1دار ابن اجلوزي ،اململكة العربية السعودية 1423 ،ه .
 .29تفسري القرآن العظيم ،ابن كثري :أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي
(املتوىف774 :ه ) ،حتقيق :حممد حسني مشس الدين ،ط ،1دار الكتب العلمية –
بريوت 1419 ،ه .
 .30تفسري جماهد ،جماهد :أبو احلجاج جماهد بن جرب املخزومي (املتوىف104 :ه )،
حتقيق :الدكتور حممد عبد السالم أبو النيل ،ط ،1دار الفكر اإلسالمي احلديثة،
مصر1410 ،ه 1989 -م.
 .31تفسري مقاتل بن سليمان ،البلخي :أبو احلسن مقاتل بن سليمان بن بشري األزدي
(املتوىف150 :ه ) حتقيق :عبدهللا حممود شحاته ،ط ،1دار إحياء الرتاث – بريوت،
1423ه .
جملة العلوم الشرعية
العدد الستون رجب 1442هـ

145

 .32تقريب التهذيب ،ابن حجر :أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد العسقالين (املتوىف:
852ه ) ،حتقيق :حممد عوامة ،ط ،1دار الرشيد – سوراي.1986 – 1406 ،
 .33التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،ابن عبدالرب :أبو عمر يوسف بن عبد
هللا بن حممد القرطيب (املتوىف463 :ه ) حتقيق :مصطفى بن أمحد العلوي ،حممد عبد
الكبري البكري ،وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية – املغرب1387 ،ه.
 .34هتذيب التهذيب ،ابن حجر :أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد العسقالين ،ط،1
مطبعة دائرة املعارف النظامية ،اهلند1326 ،ه.
 .35هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ،املزي :يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف ،أبو
احلجاج( ،املتوىف742 :ه ) حتقيق :د .بشار عواد معروف ،ط ،1مؤسسة الرسالة –
بريوت.1980 – 1400 ،
 .36هتذيب اللغة ،األزهري :حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي ،أبو منصور (املتوىف:
370ه ) ،حتقيق :حممد عوض مرعب ،ط ،1دار إحياء الرتاث العريب – بريوت،
2001م.
 .37الثقات ،ابن حبان :أبو حامت حممد بن حبان بن أمحد التيمي البسيت (املتوىف:
354ه ) ،حتقيق :جمموعة من العلماء حتت إدارة مدير دائرة املعارف العثمانية ،ط،1
دار الفكر  -بريوت1983 ،م.
 .38جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،الطربي :أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن
كثري (املتوىف310 :ه ) حتقيق :الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،ط ،1دار
هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن1422 ،ه 2001 -م.
 .39اجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب :أبو عبد هللا حممد بن أمحد مشس الدين القرطيب
(املتوىف671 :ه ) ،حتقيق :أمحد الربدوين ،وإبراهيم أطفيش ،ط ،2دار الكتب املصرية
– القاهرة1384 ،ه  1964 -م.
 .40اجلرح والتعديل ،ابن أيب حامت :أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس التميمي،
احلنظلي ،الرازي (املتوىف327 :ه ) ،ط ،1دار إحياء الرتاث العريب -بريوت،
1271ه – 1952م.
 .41الدر املنثور يف التفسري ابملأثور ،السيوطي :جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر
(ت )911:حتقق :مركز هجر للبحوث ،ط ،1دار هجر – مصر1424 ،ه -
 2003م.
 .42الدراري ال ممضية شرح الدرر البَهية ،الشوكاين :حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا
(املتوىف1250 :ه ) ط ،1دار الكتب العلمية1407 ،ه 1987 -م.
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 .43الدرة الثمينة يف أخبار املدينة ،ابن النجار :أبو عبد هللا حممد بن حممود النجار
(املتوىف 643 :ه ) ،احملقق :د .صالح الدين بن عباس شكر ،ط ،1مركز حبوث
ودراسات املدينة املنورة1426 ،ه 2005 -م.
 .44ديوان ابن نباتة املصري ،ابن نباتة :مجال الدين بن نباتة املصري الفاروقي (املتوىف:
 768ه ) ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت – لبنان.
 .45ديوان املبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكرب،
ابن خلدون :عبد الرمحن بن حممد بن حممد ،ابن خلدون أبو زيد ،اإلشبيلي (املتوىف:
808ه ) ،حتقق :خليل شحادة ،ط ،2دار الفكر ،بريوت1408 ،ه 1988 -م.
 .46ديوان هباء الدين زهري ،املهليب :هباء الدين زهري بن حممد املهليب ،ط ،1دار صادر
للنشر ،بريوت1383 ،ه.
 .47روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،األولسي :أبو الفضل حممود
األلوسي (املتوىف1270 :ه ) ،حتقيق :علي عبد الباري عطية ،ط ،1دار الكتب
العلمية – بريوت1415 ،ه .
 .48الروض األنف يف شرح السرية النبوية البن هشام ،السهيلي :أبو القاسم عبد الرمحن
بن عبد هللا بن أمحد السهيلي (املتوىف581 :ه ) ،حتقيق :عمر عبد السالم السالمي،
ط ،1دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت1421 ،ه .
 .49رايض النفوس يف طبقات علماء القريوان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وسري من
أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم ،املؤلف املالكي :أبو بكر عبد هللا بن حممد ،حتقيق:
بشري البكوش ،ط ،2دار الغرب اإلسالمي ،بريوت – لبنان 1414 ،ه 1994 -م.
 .50زاد املسري يف علم التفسري ،ابن اجلوزي :مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي
(املتوىف597 :ه ) حتقيق :عبد الرزاق املهدي ،ط ،1دار الكتاب العريب – بريوت،
1422ه .
 .51الزهد والرقائق ،ابن املبارك :أبو عبد الرمحن عبد هللا بن املبارك بن واضح احلنظلي،
(املتوىف181 :ه ) ،حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي ،دار الكتب العلمية – بريوت.
 .52زهر األكم يف األمثال واحلكم ،اليوسي :احلسن بن مسعود بن حممد ،أبو علي ،نور
الدين (املتوىف1102 :ه ) ،حتقيق :حممد حجي ،حممد األخضر ،ط ،1الشركة
اجلديدة  -دار الثقافة ،الدار البيضاء – املغرب 1401 ،ه  1981 -م.
 .53سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ،األلباين :أبو عبد الرمحن
حممد انصر الدين ،بن احلاج نوح ،ط ،1مكتبة املعارف للنشر والتوزيع ،الرايض.
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 .54سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة ،األلباين :أبو عبد
الرمحن حممد انصر الدين ،بن احلاج نوح (املتوىف1420 :ه ) ،ط ،1دار املعارف،
الرايض1412 ،ه 1992 /م.
 .55سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر ،احلسيين :حممد خليل بن علي بن حممد،
أبو الفضل (املتوىف1206 :ه ) ،ط ،3دار البشائر اإلسالمية ،دار ابن حزم ،الدمام،
 1408ه  1988 -م
 .56سنن أيب داودِ ،
الس ِج ْستاين ،أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق (املتوىف:
ّ
275ه ) حتقيق :شعيب األرنؤوط  -حم َّمد ِ
كامل قره بللي ،ط ،1دار الرسالة العاملية،
َ
َ
 1430ه  2009 -م
 .57السنن الكربى ،البيهقي :أمحد بن احلسني بن علي بن موسى (املتوىف458 :ه )
حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،ط ،3دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنات1424 ،ه
 2003م. .58سنن النسائي ،النسائي :أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي ،النسائي (املتوىف:
303ه ) ،حتقيق :حسن عبد املنعم شليب ،ط ،1مؤسسة الرسالة – بريوت1421 ،ه
2001م. .59سري أعالم النبالء ،الذهيب :مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان،
حتقيق :جمموعة من احملققني إبشراف الشيخ شعيب األرانؤوط ،ط ،3مؤسسة الرسالة،
1405ه 1985/م.
 .60شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،ابن العماد :أبو الفالح عبد احلي بن أمحد
العكري (املتوىف1089 :ه ) ،حتقيق :حممود األرانؤوط ،وعبد القادر
بن حممد َ
األرانؤوط ،ط ،1دار ابن كثري ،دمشق1406 ،ه 1986 -م.
 .61شرح سنن أيب داود ،العيين :أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني
الغيتاىب (املتوىف855 :ه ) ،حتقيق :أبو املنذر خالد بن إبراهيم املصري ،ط ،1مكتبة
الرشد – الرايض1420 ،ه 1999-م.
 .62شرح مسند الشافعي ،القزويين :أبو القاسم عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي،
حممد بكر زهران ،ط ،1دار الفالح
الرافعي (املتوىف623 :ه ) ،حتقيق :أبو بكر وائل َّ
للبحث العلمي وحتقيق الرتاث1428 ،ه 2007 -م.
 .63شعب اإلميان ،البيهقي :أمحد بن احلسني بن علي بن موسى ،حتقيق :لدكتور
عبدالعلي عبد احلميد حامد ،ط ،1مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ابلرايض1423 ،ه
2003 -م.
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 .64الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،اجلوهري :أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري
الفارايب (املتوىف393 :ه ) ،حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،ط ،4دار العلم
للماليني -بريوت1407 ،ه .
 .65صحيح البخاري ،البخاري :حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري ،أبو
عبد هللا (املتوىف256 :ه ) ،ط ،1دار الشعب – القاهرة1987 – 1407 ،م.
 .66صحيح مسلم ،القشريي ،مسلم بن احلجاج أبو احلسن النيسابوري (املتوىف:
261ه ) ،حتقيق :حممد فؤاد عبدالباقي ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.
 .67الضعفاء الكبري ،العقيلي :أبو جعفر حممد بن عمرو بن موسى (املتوىف322 :ه )،
حتقيق :عبداملعطي أمني قلعجي ،ط ،1دار املكتبة العلمية – بريوت1404 ،ه -
1984م.
 .68الضعفاء واملرتوكون ،ابن اجلوزي :مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي ،حتقيق:
عبد هللا القاضي ،ط ،1دار الكتب العلمية – بريوت1406 ،ه.
 .69الضعفاء واملرتوكون ،الدارقطين :أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد (املتوىف385 :ه )،
حتقيق :أبو عمر حممد بن علي األزهري ،ط ،1دار الفاروق احلديثة للطباعة والنشر
– القاهرة1434 ،ه 2013 -م.
 .70الضعفاء واملرتوكون ،النسائي :أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي (املتوىف:
303ه ) ،حتقيق :حممود إبراهيم زايد ،ط ،1دار الوعي – حلب1396 ،ه .
 .71الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،السخاوي :مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد
الرمحن بن حممد ،دار اجليل – بريوت.
 .72طبقات احلفاظ ،السيوطي :جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر ،ط ،1دار الكتب
العلمية – بريوت1403 ،ه.
 .73طبقات الشافعية الكربى ،السبكي :اتج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين (املتوىف:
771ه ) ،حتقيق :د .حممود حممد الطناحي د .عبد الفتاح حممد احللو ،ط ،2هجر
للطباعة والنشر والتوزيع1413 ،ه .
 .74طبقات الشافعية ،ابن شهبة :أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر األسدي الشهيب
(املتوىف851 :ه ) ،حتقيق :د .احلافظ عبد العليم خان ،ط ،1عامل الكتب – بريوت،
1407ه .
 .75طبقات الشافعية ،األسنوي :أبو حممد عبد الرحيم بن احلسن بن علي (املتوىف:
772ه ) ،حتقيق :كمال يوسف احلوت ،ط ،1دار الكتب العلمية2002 ،م.
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 .76الطبقات الكربى ،ابن سعد :أبو عبد هللا حممد بن سعد بن منيع اهلامشي ابلوالء،
البصري( ،املتوىف230 :ه ) حتقيق :إحسان عباس ،ط ،1دار صادر – بريوت،
1968م.
 .77طبقات املفسرين العشرين ،السيوطي :جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر،
(املتوىف911 :ه ) ،حتقيق :علي حممد عمر ،ط ،1مكتبة وهبة – القاهرة1396 ،ه.
 .78العلل الواردة يف األحاديث النبوية ،الدارقطين :أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد،
حتقيق وختريج :حمفوظ الرمحن زين هللا السلفي ،ط ،1دار طيبة – الرايض1405 ،ه -
1985م.
 .79غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،النيسابوري :نظام الدين احلسن بن حممد بن حسني
القمي (املتوىف850 :ه ) ،حتقيق :زكراي عمريات ،ط ،1دار الكتب العلميه – بريوت،
1416ه .
 .80فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ابن حجر :أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد
العسقالين ،ترقيم :حممد فؤاد عبدالباقي ،ط ،1دار املعرفة  -بريوت1379 ،ه.
 .81فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ابن رجب :زين الدين عبد الرمحن بن أمحد،
السالمي( ،املتوىف795 :ه ) ،حتقيق :حممود بن شعبان بن عبد املقصود ،وآخرون،
َ
ط ،1مكتبة الغرابء األثرية  -املدينة النبوية1417 .ه 1996 -م.
 .82فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري ،الشوكاين :حممد بن
علي بن حممد بن عبد هللا ،ط ،1دار ابن كثري ،دار الكلم الطيب  -دمشق ،بريوت،
1414ه .
 .83فضائل القدس ،ابن اجلوزي :مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي ،حققه
وقدم له :الدكتور جربائيل سليمان جبور ،ط ،2دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت،
1400ه 1980 -م.
 .84فضائل بيت املقدس ،ابن املرجي :أبو املعايل املشرف بن املرجى بن إبراهيم املقدسي
( 492ه ) ،حتقيق :أمين نصر الدين األزهري ،ط ،1دار الكتب العلمية -بريوت،
1422ه 2002 -م.
 .85فضائل مكة ،اجلندي :أبو سعيد املفضل بن حممد اجلندي (املتوىف 308 :ه )،
حتقيق :أيب عبيدة جودة حممد ،ط1441 ،1ه.
 .86القاموس احمليط ،الفريوزآابدي :جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآابدى
(املتوىف817 :ه ) حتقيق :مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة ،ط ،8مؤسسة
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت – لبنان1426 ،ه 2005 -م.
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 .87الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة ،الذهيب :مشس الدين أبو عبد هللا
حممد بن أمحد بن عثمان (املتوىف748 :ه ) ،حتقيق :حممد عوامة ،ط ،1دار القبلة
للثقافة اإلسالمية  -مؤسسة علوم القرآن ،جدة1413 ،ه 1992 -م.
 .88الكامل يف ضعفاء الرجال ،ابن عدي :أبو أمحد بن عدي اجلرجاين (املتوىف:
365ه ) ،حتقيق :عادل أمحد عبداملوجود ،وغريه ،ط ،1الكتب العلمية -بريوت-
لبنان1418 ،ه 1997م.
 .89كتاب األموال ،ابن سالّم :أبو عمبيد القاسم بن سالّم بن عبد هللا اهلروي البغدادي
(املتوىف224 :ه ) ،حتقيق :أبو أنس سيد بن رجب ،ط ،1دار اهلدي النبوي
(املنصورة)  -دار الفضيلة (الرايض)1428 ،ه 2007 -م.
 .90الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،الزخمشري :أبو القاسم حممود بن عمرو بن
أمحد (املتوىف538 :ه ) ،ط ،3دار الكتاب العريب – بريوت1407 ،ه .
 .91اللباب يف علوم الكتاب ،النعماين :أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل
(املتوىف775 :ه ) ،حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود ،وعلي حممد معوض ،ط ،1دار
الكتب العلمية  -بريوت  /لبنان1419 ،ه 1998-م.
 .92لسان العرب ،ابن منظور :أبو الفضل حممد بن مكرم بن على الرويفعى (املتوىف:
711ه ) ،ط ،3دار صادر – بريوت1414 ،ه .
 .93لسان امليزان ،ابن حجر :أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد العسقالين،حتقيق :عبد
الفتاح أبو غدة ،ط ،1دار البشائر اإلسالمية2002 ،م.
 .94جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،اهليثمي :أبو احلسن نور الدين علي بن أيب بكر بن
سليمان(املتوىف807 :ه ) حتقيق :حسام الدين القدسي ،مكتبة القدسي ،القاهرة،
1414ه 1994 ،م.
 .95اجملموع شرح املهذب ،النووي :أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي (املتوىف:
676ه ) دار الفكر.
 .96احملرر الوجيز يف تف سري الكتاب العزيز ،ابن عطية :أبو حممد عبد احلق بن غالب
األندلسي احملاريب (املتوىف542 :ه ) ،حتقيق :عبد السالم عبد الشايف حممد ،ط،1
دار الكتب العلمية – بريوت 1422 ،ه .
 .97املخلصيات ،ابن املخلص :حممد بن عبد الرمحن بن العباس (املتوىف393 :ه )
حتقيق :نبيل سعد الدين جرار ،ط ،1وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية لدولة قطر،
1429ه 2008 -م.
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 .98املدينة معامل وحضارة ،حممد السيد الوكيل ،ط ،1دار القلم -دمشق1417 ،ه -
1996م
 .99املراجع
 .100املساجد األثرية يف املدينة النبوية ،حممد إلياس عبد الغين ،ط ،2مطابع الرشيد
ابملدينة املنورة1419 ،ه 1999 -م.
 .101املستدرك على الصحيحني ،النيسابوري :أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن
حممد املعروف اببن البيع (املتوىف405 :ه ) حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،ط،1
دار الكتب العلمية – بريوت.1990 – 1411 ،
 .102مسند أيب داود الطيالسي ،الطيالسي :أبو داود سليمان بن داود بن اجلارود
البصرى (املتوىف204 :ه ) ،حتقيق :الدكتور حممد بن عبد احملسن الرتكي ،ط ،1دار
هجر – مصر1419 ،ه 1999 -م.
 .103مسند أيب يعلى ،املوصلي :أبو يعلى أمحد بن علي بن املثمىن التميمي( ،املتوىف:
307ه ) حتقيق :حسني سليم أسد ،ط ،1دار املأمون للرتاث – دمشق– 1404 ،
1984م.
 .104مسند الشهاب ،القضاعي :أبو عبد هللا حممد بن سالمة بن جعفر (املتوىف:
454ه ) ،احملقق :محدي بن عبداجمليد السلفي ،ط ،2مؤسسة الرسالة – بريوت،
1986 - 1407
 .105ا ملسند ،ابن حنبل :أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل الشيباين
(املتوىف241 :ه ) ،حتقق :شعيب األرنؤوط – وآخرون ،ط ،1مؤسسة الرسالة،
1421ه 2001 -م.
 .106املصنف ،الصنعاين :أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن انفع احلمريي (املتوىف:
211ه ) حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي ،ط ،2اجمللس العلمي -اهلند ،املكتب
اإلسالمي – بريوت1403 ،ه.
 .107معامل التنزيل يف تفسري القرآن ،البغوي :أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد
البغوي (املتوىف510 :ه ) ،حتقيق :عبد الرزاق املهدي ،ط ،1دار إحياء الرتاث
العريب-بريوت1420 ،ه
 .108املعجم األوسط ،الطرباين :أبو القاسم سليمان بن أمحد اللخمي ،حتققي :طارق
بن عوض هللا بن حممد ،وعبد احملسن بن إبراهيم احلسيين ،ط ،1دار احلرمني –
القاهرة1415 ،ه.
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 .109معجم الفروق اللغوية ،العسكري :أبو هالل احلسن بن عبد هللا بن سهل (املتوىف:
395ه ) ،حتقيق :بيت هللا بيات ،ط ،1مؤسسة النشر اإلسالمي1412 ،ه .
 .110املعجم الكبري ،الطرباين :أبو القاسم سليمان بن أمحد اللخمي (املتوىف360:ه )،
حتقيق :محدي بن عبد اجمليد السلفي ،ط ،2دار إحياء الرتاث العريب 1983 ،م.
 .111املعجم املختص ابحملدثني ،الذهيب :مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن
عثمان ،حتقيق :د .حممد احلبيب اهليلة ،ط ،1مكتبة الصديق ،الطائف1408 ،ه
 1988م. .112معجم املؤلفني ،كحالة :عمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغين كحالة
الدمشقي (املتوىف1408 :ه ) ،مكتبة املثىن ،ودار إحياء الرتاث العريب ،بريوت،
1376ه.
 .113املعجم الوسيط ،الزايت( :إبراهيم مصطفى  /أمحد الزايت  /حامد عبد القادر /
حممد النجار) ،إشراف :جممع اللغة العربية ابلقاهرة ،ط ،1دار الدعوة.
 .114معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس :أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين
الرازي( ،املتوىف395 :ه ) ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون ،ط ،1دار الفكر،
1399ه 1979 -م.
 .115املغين شرح خمتصر اخلرقي ،ابن قدامة :أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن
حممد بن قدامة املقدسي (املتوىف620 :ه ) ط ،1دار إحياء ،الرتاث العريب،
1405ه 1985 /م.
 .116مفاتيح الغيب ،التفسري الكبري ،الرازي :أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن،
امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (املتوىف606 :ه ) ط ،3دار إحياء الرتاث
العريب – بريوت 1420 ،ه .
 .117املنتظم يف اتريخ األمم وامللوك ،ابن اجلوزي :مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن
علي ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،مصطفى عبد القادر عطا ،ط ،1دار الكتب
العلمية ،بريوت1412 ،ه 1992 -م.
 .118املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،النووي :أبو زكراي حميي الدين حيىي بن
شرف النووي ،ط ،1دار إحياء الرتاث العريب – بريوت1392 ،ه.
 .119ميزان االعتدال يف نقد الرجال ،الذهيب :مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد
بن عثمان ،حتقيق :علي حممد البجاوي ،ط ،1دار املعرفة للطباعة والنشر ،بريوت-
لبنان1382 ،ه 1963 -م.
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 .120النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة ،ابن تغري بردي :أبو احملاسن يوسف بن
تغري بردي بن عبد هللا الظاهري احلنفي ،املتوىف874 :ه ) ،دار الكتب ،مصر.
 .121نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور ،البقاعي :إبراهيم بن عمر بن حسن الرابط
(املتوىف885 :ه ) ،حتقيق :عبد الرزاق غالب املهدي ،ط ،1دار الكتب العلمية -
بريوت1415 ،ه 1995 -م.
 .122النعت األكمل ألصحاب اإلمام أمحد بن حنبل ،العامري :حممد كمال الدين بن
حممد الغزي العامري (ت 1214 :ه ) حتقيق ومجع :حممد مطيع احلافظ -نزار أابظة،
ط ،1دار الفكر ،دمشق – سوراي1402 ،ه 1982-م.
 .123هناية األرب يف معرفة أنساب العرب ،القلقشندي :أبو العباس أمحد بن علي
القلقشندي (املتوىف821:ه ) ،حتقيق :إبراهيم اإلبياري ،ط ،2دار الكتاب اللبنانني،
بريوت1400 ،ه 1980 -م.
 .124النهاية يف غريب احلديث واألثر ،ابن األثري :جمد الدين أبو السعادات املبارك بن
حممد بن حممد اجلزري (املتوىف606 :ه ) ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد
الطناحي ،ط ،1املكتبة العلمية  -بريوت1399 ،ه 1979 -م.
 .125اهلداية إىل بلوغ النهاية ،القيسي :أبو حممد مكي بن أيب طالب َمحّوش بن حممد
القريواين (املتوىف437 :ه ) حتقيق :جمموعة رسائل جامعية  -جامعة الشارقة ،إبشراف
الدكتور :الشاهد البوشيخي ،ط ،1جمموعة حبوث الكتاب والسنة الشارقة1429 ،ه
 2008م. .126الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد ،الواحدي :أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد،
النيسابوري (املتوىف468 :ه ) ،حتقيق وتعليق :الشيخ عادل أمحد عبد املوجود،
وآخرون ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان1415 ،ه 1994 -م.
***
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د .محمد بن معيض الشهراني
قسم الدراسات اإلسالمية – كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالقويعية
جامعة شقراء
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قسم الدراسات اإلسالمية– كلية العلوم والدراسات اإلنسانية بالقويعية
جامعة شقراء
تاريخ تقديم البحث 1441 /4 /13 :هـ تاريخ قبول البحث 1442 /3 /18 :هـ

ملخص الدراسة:
أن املصارف اإلسالمية تتميز بتعدد صيغها وأساليبها اليت تليب احتياجات اجملتمع
املختلفة للوصول إىل إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية هي هدف كل جمتمع.
التمويل التشاركي :أسلوب تقوم به املصارف اإلسالمية لتقدمي التمويل ملشروع معني،
طلبه العميل ،دون تقاضي فائدة ،وإمنا يشارك املصرف يف الناتج احملتمل ،إن رحباً أو خسارة
يف ضوء قواعد وأسس توزيعية متفق عليها بني الطرفني.
وأشهر صيغه يف املصارف اإلسالمية :املشاركة الثابتة ،واملشاركة املتناقصة املنتهي
ابلتمليك-وهي األكثر انتشاراً ،-واملشاركة املتغرية.
وتبني أن التمويل التشاركي ،مشروع وجائز ،بضوابط األحكام العامة للشركات وضوابط
خاصة ،تتعدد بتعدد صورة املشاركة نفسها .ويعترب شركة مستجدة وحادثة ،ميكن خترجيها على
بعض الصور يف فقه الشركات واملعامالت اإلسالمية.
ومن أهم مميزاته خلوه من التعامل ابلفائدة ،وهو من أفضل الصيغ البديلة عنها ،وتكمن
قوته يف حتسني الكفاءة التخصصية ،وزايدة معد النمو االقتصادي ويصبح املصرف مشاركاً
فعاالً فيها.
وقد كشفت الدراسات أن أهم املخاطر يف تطبيقه هي املخاطر االئتمانية العالية املرتبطة
بصيغته؛ وذلك بسبب عدم وجود مطلب الضمان ،ومعظم املخاطر وجد هلا وسائل محاية
مشروعة تسيطر عليها ،وترفع من منسوب االطمئنان الستخدام املصارف هلذه الصيغة.
الكلمات املفتاحية :التمويل ،التشاركي ،املشاركة ،الثابتة ،املصارف ،اإلسالمية ،املراحبة،
االستصناع.

Financing by participation (Musharakah)
(Its forms, risks, and the means to control it)
Dr. Muhammed M Al- Shahrani
Department of Islamic Studies - Faculty of science in Al-Quway'iyah
Shaqra University
Abstract :
Islamic banks are distinguished by the diversity of their forms and methods
that meet the different needs of society to achieve economic and social
prosperity, which is the goal of every society.
Funding by participation: It is a banking method used by Islamic banks to
provide financing to a specific project, upon customer’s request, without taking
any interests; instead, the bank participates in the potential outcome, whether it is
a profit or a loss, under agreed rules and distributional foundations between the
two partners (Al-Mutaaqidin).
In addition, its most popular forms in Islamic banks are: fixed (long-term)
participation “permanent musharakah”, diminishing musharakah which ends
with ownership – the most widespread form-, and the variable musharakah.
It turned out that financing by participation is legitimate and permissible in
Islamic sharia, with regulations of general corporate provisions and special
regulations, and there are as many regulations as the number of forms of
participation itself. Moreover, it is considered a new and an innovative
corporation, in which some images in fiqh of corporate and Islamic transactions
can be applied to it.
One of its most important features is that it is interest-free, and it is one of
the best alternative forms. Moreover, its strength lies in improving professional
competence and increasing economic growth, and the bank becomes an active
participant.
Studies have revealed that the most important risks associated with funding
by participation are the high credit risks related to its form due to the lack of
warranty requirement, and most of the risks have been found to have legitimate
controlled protection means, which raises the level of reassurance for banks that
use this form of funding.
key words: Financing, participation, musharakah, fixed participation, long-term
musharakah, banks, Islamic banks, murabaha, Istisnā'.

املقدمة:

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله
وأصحابه أمجعني ،وبعد:
ألجل مشولية اإلسالم ،وصالحيته لكل زمان ومكان ،استنبط الفقهاء
من مصادر الشريعة اإلسالمية صيغ التمويل اإلسالمي ،واليت تقوم على
املشاركة يف الغنم والغرم ،أو اليت تقوم على البيع والشراء ،أو اليت تقوم على
اإلجارة والتجارة وحنو ذلك ،لتكون بديالً عن الصيغ الوضعية التقليدية اليت
تتضمن شبهات الراب والغرر واجلهالة ،ومن أهم هذه الصيغ واألساليب:
"التمويل التشاركي" ،وحقيقته أبنه أسلوب يقوم على أساس متويل املصرف
اإلسالمي للعميل (املتمول) يف مشروع ما يكوان شريكني فيه ،وذلك دون
تقاضي فائدة (راب) ،وإمنا يشارك املصرف يف الناتج احملتمل ،إن رحباً أو
خسارة.
ولكن لطبيعة املسائل املستجدة والنوازل احلادثة ،جند اختالفاً بني
الباحثني والفقهاء واملتخصصني يف مثل هذه املسائل ،إما يف تسميتها أو
تصويرها أو تكييفها الشرعي ،أو يف بعض أحكامها وتطبيقاهتا ،فمن جِجميز
إبطالق ،ومن مانع إبطالق ،وبينهما فريق أيخذ من هذا وذاك ويتوسط
بينهما فال جيوز إبطالق ،وال مينعه إبطالق ،بل ينظر يف قواعد الشريعة الثابتة
ما ميكن أن ينزله على احلادثة ،ويقيسه عليها مع مراعاة الضوابط الشرعية
واملوانع القطعية ،فيجمع كل ذلك ،وخيرج بقول وسطاً ،وهناك اختالف يف
بعض أحكامها لكنه لفظي ال يؤثر يف األصول وال يف الفروع.
جملة العلوم الشرعية
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ويف مسألة البحث وهي" :التمويل التشاركي" ،كان هلا حظاً وفرياً من
ذلك االختالف ،فابتداءً من انتمائها اختلفوا إىل إي نوع من أنواع الشركات
هي؟ وهل هي كالشركات املعروفة يف الفقه ،أم نوع جديد ومستحدث؟ وهل
هي جائزة أم فيها شبهة الراب؟ وما هي صورها وصيغها-عند القائلني ابجلواز؟
وما إجراءات ووسائل تطبيقها؟ وهل لتطبيقها خماطر؟ وهل لتلك املخاطر ِمن
وقاية؟ ألجل هذا حاولت يف هذه الورقات أن أجيب عن تلك األسئلة،
مستعيناً ابهلل يف حبث ومسْتجه بـ" :التمويل التشاركي ،وصيغه ،وخماطره ،ووسائل
السيطرة عليها" .وهللا ويل التوفيق والسداد.
أمهية املوضوع:
 -1كون املوضوع من املسائل املستجدة والنوازل احلديثة.
 -2قلة الدراسات الفقهية أو ندرهتا اليت تناولت هذا املوضوع.
 -3اإلقبال املتزايد للتعامل هبذه الصيغة؛ كوهنا ختلو من التعامل ابلفائدة،
وكل شبهاهتا احملرمة.
 -4دور صيغ وأساليب التمويل التشاركي يف حتقيق خمتلف أبعاد التنمية
املستدامة.
أسباب اختيار املوضوع:
 -1املسامهة يف إبراز البدائل التمويلية الشرعية ،مما يعود ابلنفع على كثري من
الناس ،واملصارف اإلسالمية.
 -2حاجة املصارف اإلسالمية واألفراد إىل أساليب متويل متعددة ومباحة.
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 -3الرغبة يف حبث فروع وأحكام هذه الصيغة( :التمويل التشاركي) ،ومعرفة
أقوال الفقهاء املعاصرين ،وتكييفها وقياسها على أقوال الفقهاء املتقدمني.
أهداف البحث:
 -1التعرف على البدائل التمويلية يف املصارف اإلسالمية ،اليت تليب
احتياجات اجملتمع املختلفة.
 -2توضيح مفهوم التمويل التشاركي ،وصيغه ،وجماالت تطبيقه.
 -3بيان التكييف الفقهي لصيغة التمويل التشاركي وحكمه الشرعي.
 -4إجياد الوسائل واحللول التطبيقية للسيطرة على خماطر التعامل ابلتمويل
التشاركي.
منهج البحث:
اتبع الباحث املنهج التحليلي املقارن ،وذلك جبمع املادة العلمية من
الفروع واملسائل املتعلقة ابملوضوع ،وتتبع أقوال الفقهاء واملختصني ،ومقارنتها
ومناقشتها ،مستعيناً مبا جكتب يف هذا املوضوع ممن سبق من الباحثني
املعاصرين ،ومقابلتها مبا قاله الفقهاء املتقدمني ،وتوثيق ذلك من مصادرها
األصلية ،ونسبتها ألصحاهبا.
كما استخدمت املنهج االستنباطي يف بعض جوانب البحث إلبراز
مفهوم التمويل التشاركي وتكييفيه على أقوال املتقدمني يف أنواع الشركات
والتعامالت املشاهبة ،واستنباط احلكم املناسب لصيغ التمويل التشاركي.
كما قمت بذكر اآلايت القرآنية ابلرسم العثماين مع بيان الصورة ورقم
اآلية يف املنت.
جملة العلوم الشرعية
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وقمت بتخريج األحاديث واآلاثر من مصادرها ،فما كان يف الصحيحني
ج
أو أحدمها أكتفي بذكره مع ذكر الكتاب والباب ،واجلزء والصفحة ،فإن مل
وخرجه أصحاب السنن أو غريهم اكتفيت بتخرجيه
يكن احلديث يف أحدمها َّ
منها ،مع ذكر الكتاب والباب ،واجلزء والصفحة ،مث أذكر حكمه من أقوال
املتقدمني ،فإن مل أجد فأستعني ابحلكم عليه من أقوال املتأخرين.
وقد راعيت كتابة عالمات الرتقيم احلديثة اليت تجيسر فهم النص ،من
الفاصلة والنقطة واألقواس جرايً على ما هو املتبع يف مثل هذه البحوث.
الدراسات السابقة:
يجعد هذا املوضوع من النوازل املستجدة ،واملسائل احلديثة ،وقد تناوله
بعض الباحثني ،والفقهاء املعاصرين ،واملختصني ،أبساليب وطرق متعددة،
وقد اطلع الباحث على ما تيسر له منها ،واستفاد من جمموعها ،وفكان من
أهم الدراسات السابقة اليت هلا عالقة مبوضوع الدراسة:
الدراسة األوىل :صيغ وأساليب التمويل ابملشاركة للمؤسسات الصغرية
واملتوسطة لتحقيق التنمية املستدامة ،دراسة حالة جمموعة البنك اإلسالمي
للتنمية ،مسري هرابن(.)1

( )1رسالة ماجستري جامعة فرحات عباس-سطيف ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،
بتاريخ2015 :م.
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وهدفت الدراسة التعريف بصيغ وأساليب التمويل ابملشاركة املستحدثة
لتمويل قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،وتوضيح الدور الذي تلعبه صيغ
التمويل ابملشاركة يف حتقيق أبعاد التنمية املستدامة.
وتوصل إىل نتائج أمهها :أن للمؤسسات الصغرية واملتوسطة أمهية كبرية يف
االقتصادايت احلديثة ،نظرا ملا تتميز به من سهولة اإلنشاء ،واحتياجاهتا،
تتعدد أشكال التمويل التقليدي من حيث املدة الزمنية ،فنجد التمويل
الطويل األجل ،واملتوسط ،والقصري ،إال أنه وابل رغم من هذا التعدد إال أنه
ال يكون إال على شكل القروض مبختلف أنواعها املالية غري ضخمة ،وكذا
مرونتها وتكيفها يف البيئة اليت تتعامل ريها ،إن املشاركة واملضاربة تشجع أفراد
اجملتمع على االهتمام ابلتكوين واكتساب الكفاءات وزايدة املهارة ،وهذا من
أجل احلصول على التمويل إلنشاء مؤسساهتم.
وإن االستخدام احملدود لصيغ التمويل ابملشاركة يف جمموعة البنك
اإلسالمي للتنمية يعود إىل ارتفاع درجة املخاطرة بسبب نقص املعلومات
املتعلقة بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول األعضاء ،هلذا تقوم
اجملموعة مبنح رؤوس األموال إىل البنوك اإلسالمية احمللية لتقوم هذه األخرية
بتمويل هذه املؤسسات ورق صيغ التمويل اإلسالمية ،وأن البنك مل حيقق
األهداف اليت أنشأ ألجلها.
وختمها بتوصيات أمهها :ضرورة االهتمام وتنمية قطاع املؤسسات
الصغرية واملتوسطة ملا تلعبه من أمهية كبرية يف حتقيق التنمية ،العمل على
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توسيع استخدام صيغ التمويل ابملشاركة سواء املشاركة ،أو املضاربة ،أو
املزارعة واملساقاة يف البنوك اإلسالمية يف التطبيق العملي.
ومن أهم الفروق بني هذه الدراسة وهذا البحث ،يظهر من خالل العنوان
أنه اقتصر على التمويل يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،وعند ذكر صيغ
املشاركة وأقسامها مل يتعرض للحكم الشرعي لكل صورة وصيغة من صيغ
التمويل التشاركي ،ومل يذكر تكييفها الفقهي ،واكتفى بذكرها وتعريفها
خمتصراً.
الدراسة الثانية :تطوير آليات التمويل ابملشاركة يف املصارف اإلسالمية،

إلياس عبد هللا أبو اهليجاء(.)1
هدفت الدراسة إىل بيان مدى التزام املصارف اإلسالمية يف تطبيق صيغة
التمويل ابملشاركة يف الواقع العملي ،ويف تطوير آليات تساعد عند استخدامها
يف زايدة التمويل بصيغ املشاركات عن طريق احلد من املعوقات واملخاطر اليت
تقابل ذلك .فتشكل هبذا ثالثة حماور ،التعريف لصيغ التمويل ابملشاركة،
والثاين :معوقات االستخدام للتمويل ابملشاركة ،والثالث :تطوير آليات لعالج
معوقات صيغ التمويل ابملشاركة.
وقد توصل الباحث من خالل هذه الدراسة إىل جمموعة من النتائج من
أمهها أن التمويل ابملشاركة يعترب من بني أهم التمويالت مقارنة بصيغ التمويل
األخرى ،وأيضا كنتيجة أخرى توصل إليها الباحث هي ارتفاع درجة املخاطرة
( )1رسالة دكتوراه ،جامعة الريموك ،كلية الشريعة ،األردن ،بتاريخ2007 :م.
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هلذه الصيغ نتيجة طول مدة االستثمار من جهة وعدم وجود الضماانت من
جهة اثنية ،وانطالقا من هذه النتائج اليت توصل إليها الباحث نسعى يف حبثنا
هذا إىل معرفة مدى إمكانية استخدام هذه الصيغ لتحقيق التنمية املستدامة.
ومن أهم الفروق بني هذه الدراسة وحبثي هذا ،أنه مل يفصل ويناقش صيغ
التمويل املشاركة ،واكتفى بذكر اثنني من أقسامها بينما هي أكثر من ذلك،
ومل يناقش اجلانب الفقهي هلذه الصيغ ،ومل يذكر تكييفها عند الفقهاء وعلى
أي صورة تكون تلك الصيغ ،خبالف هذا البحث ،ومن عنوان البحث يظهر
أنه أهتم بتطوير آليات التمويل ابملشاركة.
الدراسة الثالثة :التمويل املصريف ابملشاركة وأثره يف االستثمار ابملصارف
اإلسالمية ،جنوى خمتار البدري(.)1
هدفت الدراسة إىل التعرف على طبيعة وكفاءة التمويل ابملشاركة يف
املصارف وأتثريها على أرابح البنك ،واثر خماطر تعثرها على البنك ،اعتمدت
الدراسة على املنهج التارخيي من خالل تناول األدبيات اليت اهتمت هبذا
املوضوع – واملنهج امليداين التطبيقي على عينة من املصارف يف السودان،
املنهج الوصفي التحليلي الختبار صحة الفرضيات.

( )1حبث تكميلي لنبل درجة املاجستري يف احملاسبة والتمويل ،دراسة تطبيقية على بنك التضامن
اإلسالمي  2008م –  2014م ،جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا ،بتاريخ1437 :ه –
2016م.
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وبناء على التحليل توصلت الباحثة لنتائج أمهها :نظام التمويل بصبغة
املشاركة نظام كفء يؤثر أتثري واضح يف حجم االستثمار يف البنك ،وأن
نظام التمويل بصبغة املشاركة يؤثر يف رحبية املصارف ،حيتوي التمويل
ابملشاركة على خماطر متعددة منها ما هو متعلق ابلعملية ومنها ما هو متعلق
بنوع النشاط االقتصادي ومنها ما هو متعلق ابلظروف العامة.
وعلى ضوء النتائج توصلت الباحثة إىل مجلة من التوصيات أمهها :ال بد
من القيام بدراسة املشاريع جيداً واالستعانة ابخلرباء يف جماالت دراسة اجلدوى
قبل الدخول يف عمليات التمويل ،وتفعيل دور البنك املركزي يف أحكام
الرقابة الشرعية واملصرفية بغرض تقومي تصويب األداة بصورة مستمرة .وضرورة
أخذ املصارف اإلسالمية مببدأ اجلودة الشاملة
ومن أهم الفروق أن هذه الدراسة ذكرت صور املشاركة ابختصار شديد،
فلم يفصل يف أنواع املشاركة الثابتة ،وابلتايل مل يتعرض حلكمها الشرعي وال
تكييفها الفقهي وكذلك بقية الصيغ .ويظهر أن الباحثة اكتفت بذكر احلكم
الشرعي للشراكة على العموم .كما أهنا عند ذكر خماطر التمويل هبذه الصيغة،
ذكرت أسباب املخاطر سرداً ،ومل تذكر سبل ووسائل السيطرة على تلك
املخاطر.
وهناك دراسات وحبوث يف جمال التمويل عموماً وهي كثرية ،وهي بشكل
أو آبخر تلتقي مع هذه الدراسة يف مواضيع معدودة وحمددة ،وتفرتق معها يف
أخرى.
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خطة البحث:
واقتضت طبيعة البحث أن يكون يف مخسة مباحث ،وخامتة ،وفهارس
وهي كالتايل:
املبحث األول :التمويل يف املصارف اإلسالمية ،وأساليبه.
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :مفهوم التمويل اإلسالمي.
املطلب الثاين :الفرق بني التمويل اإلسالمي والتمويل الربوي.
املطلب الثالث :أساليب التمويل اإلسالمي.
املبحث الثاين :الشركة ،مشروعيتها ،وأنواعها ،والتمويل التشاركي ومميزاته.
وفيه مطلبان:
املطلب األول :الشركة ،مشروعيتها وأنواعها ،وفيه ثالثة فروع:
الفرع األول :تعريف الشركة لغة واصطالحاً.
الفرع الثاين :مشروعية الشركة.
الفرع الثالث :أنواع الشركة.
املطلب الثاين :مفهوم التمويل التشاركي ومميزاته ،وفيه فرعان:
الفرع األول :مفهوم التمويل التشاركي.
الفرع الثاين :مميزات التمويل التشاركي.
املبحث الثالث :صيغ التمويل التشاركي وحكمها.
وفيه ثالثة مطالب:
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املطلب األول :املشاركة الثابتة ،وحكمها ،وخصائص وإجراءات تطبيقها،
وفيه ثالثة فروع:
الفرع األول :أقسام املشاركة الثابتة.
الفرع الثاين :احلكم الشرعي للمشاركة الثابتة.
الفرع الثالث :خصائص وإجراءات تطبيق املشاركة الثابتة.
املطلب الثاين :املشاركة املتناقصة ،وصورها ،وحكمها ،ومراحل تطبيقها،
وفيه أربعة فروع:
الفرع األول :تعريف املشاركة املتناقصة.
الفرع الثاين :صور املشاركة املتناقصة كما جتريها املصارف اإلسالمية.
الفرع الثالث :احلكم الشرعي للمشاركة املتناقصة.
الفرع الرابع :اخلطوات العملية ومراحل تطبيق املشاركة املتناقصة.
املطلب الثالث :املشاركة املتغرية ،وحكمها ،وإجراءات تطبيقها ،وفيه
ثالثة فروع:
الفرع األول :تعريف املشاركة املتغرية.
الفرع الثاين :احلكم الشرعي للمشاركة املتغرية.
الفرع الثالث :إجراءات تطبيق املشاركة املتغرية يف املصارف اإلسالمية.
املبحث الرابع :عوائق التمويل التشاركي ،وخماطره ووسائل السيطرة عليها.
وفيه مطلبان:
املطلب األول :عوائق التمويل التشاركي.
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املطلب الثاين :خماطر التمويل التشاركي ومصادره ،ووسائل السيطرة
عليها ،وفيه ثالثة فروع:
الفرع األول :أسباب املخاطر يف التمويل التشاركي.
الفرع الثاين :مصادر اخلطورة يف التمويل التشاركي.
املبحث اخلامس :التمويل التشاركي تطبيقاً على اتفاقية إنشاء املشاركة يف
مصرف اإلمناء السعودي.
 اخلامتة. ملحق. فهرس املصادر واملراجع. فهرس احملتوايت.***
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املبحث األول :التمويل يف املصارف اإلسالمية ،وأساليبه .وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول :مفهوم التمويل اإلسالمي
تعددت صيغ التمويل يف املصارف واملؤسسات اإلسالمية يف العصر
الراهن ،وأريد منها أن تليب متطلبات السوق املعاصرة اليت تنامت وازدادت
تعقيداً عما كانت عليه يف الزمن األول ،زمن تصنيف املسائل الفقهية يف
أبواب ما يسمى فقه األموال أو املعاوضات.
واألمر الذي تنبغي مالحظته واعتباره لدى النظر يف صيغ التمويل
اإلسالمي املعاصر هذه أن بعضاً منها جاء ليقابل صيغ التمويل التقليدي يف
املصارف واملؤسسات املالية التقليدية غري اإلسالمية .فهذه مسة عامة تراها
ماثلة يف بعض املعامالت املمارسة حتت مظلة االقتصاد اإلسالمي ،فهي
معامالت أريد هبا أن تكون البديل أو املقابل اإلسالمي لتلك املمارسة يف
ظل االقتصاد الوضعي.
أوالً :التمويل يف اللغة :مصدر من الفعل ( َم َّوَل) ِ
ميول متَْ ِو ًيال ،إِذا جعل لَهج
ِ
ت ،ابل َكس ِرَ ،مت ج
ال َم ْوالً
َماالًَ ،و(متَََّوَل) َّ
ص َار ذَا َمال ،وقال ويقال :مْل َ
الر جج جل َ
ِ
وم َّولَهج غريجه َمتويالً(،)1
تَ :كثـجَر مالج َ
وم جؤوالً :ص ْر َ
استَ َم ْل َ
ت ذَا مال .ومتَََّولْ َ
توْ
كَ .
ج

( )1الفروق اللغوية للعسكري (ص ،)176 :خمتار الصحاح (ص ،)301 :اتج العروس للزبيدي
(.)428 /30
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املشروع :أمده مبال ،قدم له ما حيتاج إليه من
مول
ويف املعاجم اللغة املعاصرةَّ :
َ

مال(.)1
اثنياً :التمويل يف االصطالح :هو جمموع األعمال والتصرفات اليت متدان
بوسائل الدفع يف أي وقت يكون هناك حاجة إليها ،وميكن أن يكون قصري
األجل أو متوسط األجل أو طويل األجل"(.)2
وهذا التعريف أكثر تقارابً مع النظرة االقتصادية احلديثة اليت تعرف
التمويل أبنه :اإلمداد لألموال يف أوقات احلاجة إليها ،وهناك تعريفات أخرى

للتمويل(.)3
وابجلملة ميكن تعريف التمويل أبنه :عملية تقدمي األموال ،أو احلصول
عليها ،من اجلهات املختلفة ،بغرض االستفادة من هذه األموال استهالكياً أو
استثمارها يف املشاريع اإلنتاجية ،للحصول على األرابح.

( )1معجم اللغة العربية املعاصرة ألمحد خمتار عمر (.)2139 /3
( )2التمويل الالربوي للمؤسسات الصغرية يف األردن ،جلميل حممد خطاطبة ،جامعة الريموك -
األردن ،اتريخ1992 :م (ص.)38 :
( )3انظر :التمويل اإلسالمية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة دراسة حالة بنك الربكة اجلزائري،
للطالب :بو زيد عصام ،رسالة لنيل شهادة املاجستري ،جامعة قاصدي مرابح – ورقة ،بتاريخ:
2010م (ص ،)3 :والتمويل برأس املال املخاطر ،دراسة مقارنة مع التمويل بنظام املشاركة،
لعبد هللا بلعيدي ،رسالة لنيل شهادة املاجستري ،جامعة احلاج خلضر –ابتنة2008 ،-م (ص:
.)6
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والتمويل اإلسالمي هو :تقدمي مال بقصد االسرتابح من مالكه إىل
وفق أحكام الشريعة اإلسالمية)1(.

شخص آخر يديره مقابل عائد
وحني قلنا يف التعريف "مال" فهو يشمل :مجيع أنواعه النقدي والعيين
واملنفعة.
وقولنا" :وفق أحكام الشريعة اإلسالمية" يعين أن تقدمي التمويل وإدارته
وأخذ العائد البد أن يكون حمكوم أبحكام الشريعة اإلسالمية.
املطلب الثاين :الفرق بني التمويل اإلسالمي والتمويل الربوي:
تقدم التعريف مبفهوم التمويل اإلسالمي ،وأما التمويل الربوي (الفوائد):
فهو التمويل الذي يقوم على مبدأ القرض بفوائد حيث يقدم املمول قرضاً
عليه فوائد حمددة أو زايدة يف مقدار الدين نفسه(.)2
من الناحية الشكلية هناك وجه تشابه بني التمويلني فالصورة اليت يتم هبا
التمويل حيث يكون املال من جانب والطرف العامل من جانب آخر وهذا

ما حيدث يف التمويل الربوي والتمويل اإلسالمي على حد سواء(.)3

( )1لإلطالع على مزيد من التعريفات :مفهوم التمويل يف االقتصاد اإلسالمي ،ملنذر قحف ،مكتبة
امللك فهد الوطنية1424 ،ه (ص ،)12 :تطوير آليات التمويل ابملشاركة يف املصارف
اإلسالمية ،إللياس عبد هللا أبو اهليجاء ،رسالة للحصول على درجة الدكتوراه ،جامعة الريموك
–إربد -األردن ،بتاريخ2007 :م (ص )23 :التمويل اإلسالمية للمؤسسات الصغرية
واملتوسطة بو زيد عصام (ص.)3:
( )2االقتصاد اإلسالمي ،لغسان حممود ابراهيم ،ومنذر قحف ،دار الفكر ،دمشق سوراي (ص:
.)172
( )3التمويل اإلسالمية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة بو زيد عصام (ص.)6 :
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ومن أهم الفروقات بني نوعي التمويل من حيث الفائدة ،أن صيغة
التمويل بدون فوائد ختتلف عن التمويل ابلفوائد يف عدة نقاط أمهها:
 -1التمويل اإلسالمي يدخل املال والعمل يف الدورة اإلنتاجية على أساس
الربح املرتبط بتحمل املخاطر ،أما التمويل الربوي فيتحمل صاحب
املشروع وحده مجيع خماطر اإلنتاج وهو وحده يستحق الربح.
 -2الشكل األساسي للتمويل الربوي هو القروض الطويلة واملتوسطة األجل
مقابل ضماانت اسرتداد القرض وفوائده ،أما التمويل اإلسالمي فتتعدد
وتتنوع أشكال التوظيف فيه (املشاركة ،املضاربة ،املراحبة.)...
 -3الراب زايدة يف َّ
الدين وهو شيء ليس من طبيعة النماء ،يف حني أن الزايدة
يف التمويل اإلسالمي هي زايدة يف شيء مملوك من طبيعة النمو.
 -4الدائن يف العالقة الربوية ال يضمن ،أي ال يتحمل أية خسارة يف حني
أن املالك املمول يف التمويل اإلسالمي يضمن حتمل أي خسارة.
 -5الزايدة يف العالقة الربوية افرتاضية حتكيمية ،يف حني أن الزايدة يف التمويل
اإلسالمي إن وجدت فهي زايدة حقيقية فعلية.
 -6التمويل الربوي يستند أساساً إىل القدرة على السداد وحدها؛ لذلك
ميكن أن يكون ملشروع استثماري أو لسداد ديون سابقة أو للعبث احملض
كاملقامرة ،يف حني أن التمويل اإلسالمي ال بد أن مير عرب السلع
واخلدمات ،أو املنافع -كما تقدم -كان ذلك يف املشروع إنتاجي
ينتجها ،أو يف عمل جتاري يتم من خالله تداول السلع واخلدمات.
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 -7يسمح التمويل الربوي ابالقرتاض بني البنوك ويتداول الديون بني بنك
وآخـر ،يف حني أن التمويل اإلسالمي ال يسمح بتداول الديون؛ ألن
تداول الديون بني البنوك يقوم على فكرة خصم السندات من خالل

الزمن وهو من الراب(.)1
ومن خالل ما سبـق يتضح أن التمويـل اإلسالمي هو أحسن وأضمن
الطرق الستثمـار األمـوال يف إطار معامالت مصرفية جـائزة شرعاً ليس فيها
شـيء مـن الراب ،وأن مـا مييزه عن غريه مـن التمويالت الربويـة هـو استبعــاد
كافــة املعامالت غري الشرعية من أعمالـه ،وخاصة نظام الفوائد الربويـة الذي
ميثل خيط الروح ابلنسبـة للتمويـ ـ ــل الربوي.
***

( )1مفهوم التمويل يف االقتصاد اإلسالمي منذر قحف (ص ،)52 :التمويل الالربوي للمؤسسات
الصغرية يف األردن ،جلميل حممد سلمان خطاطبة (ص ،)46 :تطوير آليات التمويل ابملشاركة
يف املصارف اإلسالمية ،إلياس عبد هللا أبو اهليجاء (ص )26 :التمويل اإلسالمية للمؤسسات
الصغرية واملتوسطة بو زيد عصام (ص.)3 :
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املطلب الثالث :أساليب التمويل اإلسالمي:

إن املصارف اإلسالمية تلعب دوراً مهماً يف احلياة االقتصادية ،ومتيزت
بتعدد صيغ التمويل اليت ميكن من خالهلا تلبية احتياجات اجملتمع املختلفة
للوصول إىل أحداث تنمية اقتصادية واجتماعية هي هدف كل جمتمع ،من
خالل قيامها أبعمال الوساطة املالية بني أصحاب رؤوس األموال وبني
أصحاب املشاريع ،وتبني أن التمويل يعد من أهم أنشطة املصارف اإلسالمية
ملا يتحقق له من عوائد وأرابح.
والتمويل اإلسالمي تتنوع أساليبه وصيغه ،ابختالف نوع النشاط املتمول؛
أو ابختالف ما تتعلق بدرجة السلطة اليت يتمتع هبا الطرف املتصرف ابملالك
واحلقوق وااللتزامات ،وبشكل أدق فإن بعض صيغ التمويل اإلسالمية
تتضمن إلقاء العبء على الطرف العامل وحده وحصر دور املمول أبن يضع
النقود أو األرض أو األشجار كاملضاربة ،واملزارعة ،واملساقاة ،وال يتدخل يف
إدارهتا ،يف حني أن بعض الصيغ يقوم املالك بتحديد نوع السلعة وامتالكها
وحتضريها على ما وصفت له ،ويتحمل ما ينشأ من التزامات ومسؤوليات،
غري أنه يستفيد من توفري األموال لديه لتقدمي شروط مالية ميسرة للطرف
املتمول لقاء مثن يدخل فيه اعتبار االسرتابح ابملال ،وهذا كاإلجارة والبيع
ابلتقسيط وغريها.
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لذلك ميكن أن تكون هذه الصيغ أو األساليب للتمويل اإلسالمي
منحصرة يف اآليت:
 -1أسلوب التمويل ابملشاركة (التشاركي) ،وهي ما سأحبثه يف هذه
الورقات-إن شاء هللا تعاىل ،وسيأيت تعريفها وحكمها ،وصورها وغري
ذلك مما يتعلق هبذه الصيغة.
 -2أسلوب التمويل ابملعاوضات :هو نوع من التمويل التجاري كاملراحبة
والسلم واالستصناع(:)1
أ -التمويل ابملراحبة :هي عقد من عقود االستثمار التجاري وصيغة من
صيغ التمويل يتم مبوجبها التمويل ابلبيع ،وهي اتفاق بني مشرت
لسلعة معينة وببائع هلا ،ومبواصفات جمددة على أساس كلفة السلعة،
إضافة إىل هامش ربح يتفق عليه املشرتي والبائع ،والسلع قد يتم

( )1صيغ وأساليب التمويل ابملشاركة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة لتحقيق التنمية املستدامة،
دراسة حالة جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية ،لسمري هرابن ،لنيل شهادة املاجستري ،جامعة
فرحات عباس-سطيف-اجلزائر ،بتاريخ2015 :م (ص ،)51 :تطوير آليات التمويل ابملشاركة
يف املصارف اإلسالمية ،إلياس عبد هللا أبو اهليجاء (ص )30 :دور املصارف اإلسالمية يف دفع
عجلة االستثمار احمللية يف فلسطني ،لبهاء الدين بسام مشتهي ،دراسة لنيل شهادة املاجستري،
بتاريخ2011 :م (ص)38 :
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تسليمها يف احلال أو يف أجل معني ،ودفع املقابل للسلعة قد يتم يف
احلال أو الحقا(.)1
لسلَم :هو عقد من عقود االستثمار وصيغة من صيغ
ب -التمويل اب َّ
التمويل ،يتم مبوجبها التمويل ابلشراء املسبق ،لتمكني البائع من
احلصول على التمويل الالزم ،وهو بيع آجل بعاجل ،واآلجل هو
السلعة املباعة والعاجل هو الثمن الذي يفعه املشرتي(.)2
ج -التمويل ابالستصناع :هو عقد من عقود االستثمار وصيغة من صيغ
التمويل ،يتم مبوجبها صنع السلع أبوصاف معلومة ،مبواد من عند
الصانع ،على أساس أن ميول املستصنع مبلغا معينا سواء عند بداية
العقد أو خالل فرتات متفاوتة أثناء أداء الصانع للعمل املتفق عليه
بينهما ،وذلك حسبا لالتفاق املوجود يف العقد(.)3

( )1التمويل االستثماري طويل األجل يف املصارف اإلسالمية ،جلابر شعيب اإلمساعيل ،لنيل شهادة
املاجستري ،جامعة حلب ،بتاريخ2011 :م (ص.)85 :
( )2أساليب متويل االستثمارات يف املصارف اإلسالمية اليمنية :لعبد هللا علي عبد هللا الطوقي ،جملة
جامعة الناصر ،العدد الرابع يوليو – ديسمرب 2014م (ص ،)135 :التمويل االستثماري
طويل األجل يف املصارف اإلسالمية ،جلابر شعيب اإلمساعيل ص.)91 :
( )3التمويل االستثماري طويل األجل يف املصارف اإلسالمية ،جلابر شعيب اإلمساعيل ص.)93 :
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 -3أسلوب التمويل ابإلجارة :هو نوع من التمويل يشمل اإلجارة(:)1
ترتكز اإلجارة على بيع املنفعة ،واملمول يقوم بشراء األصول واملعدات
واألجهزة املطلوبة من املستأجر ملدة حمددة مقابل إجيار دوري ،ويتخذ هذا
األسلوب عدة أنواع منها :الشراء من البائع والتأجري له ،التأجري املباشر،
اإلجيار املنتهي ابلتمليك ،والشكل التايل يوضح خمتلف صيغ التمويل يف
البنوك اإلسالمية(.)2

 -4أسلوب التمويل ابلتربعات :هو التمويل الذي يكون القصد منه احلصول
على األجر والثواب وابتغاء احلياة اآلخرة ،كالقرض احلسن ،واهلبات
واألوقاف(.)3
***

( )1صيغ وأساليب التمويل ابملشاركة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ،لسمري هرابن (ص،)51 :
تطوير آليات التمويل ابملشاركة يف املصارف اإلسالمية ،إلياس عبد هللا أبو اهليجاء (ص)36 :
دور املصارف اإلسالمية يف دفع عجلة االستثمار ،لبهاء الدين بسام مشتهي (ص)45 :
( )2التمويل االستثماري طويل األجل يف املصارف اإلسالمية ،جلابر شعيب اإلمساعيل ص.)88 :
( )3دور املصارف اإلسالمية يف دفع عجلة االستثمار ،لبهاء الدين بسام مشتهي (ص )46 :تطوير
آليات التمويل ابملشاركة يف املصارف اإلسالمية ،إلياس عبد هللا أبو اهليجاء (ص.)28 :
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املبحث الثاين:
الشركة ،مشروعيتها ،وأنواعها ،التمويل التشاركي ومميزاته
وفيه مطلبان:
املطلب األول :الشركة ومشروعيتها وأنواعها.
وفيه ثالثة فروع:
الفرع األول :تعريف الشركة لغة واصطالحاً:
أوالً :الشركة يف اللغة:
ِ
الش ِركة-بكسر وضم ،ومعناه :جخمالَطَةج َّ ِ ِ
ني
َّيءج بَْ َ
الشري َك ْني ،كأَ ْن يَ جكو َن الش ْ
ال :شارْكت فجَالان ِيف الش ِ
ِ
ِ
اثْـنَ ْ ِ
ت
َح جد جمهَاَ ،ويـج َق ج َ َ ج ً
َّيء ،إِ َذا ص ْر َ
ني َال يَـْنـ َف ِرجد بِه أ َ
ْ
ص ِة
ك .قَ َال تعاىل ِيف قِ َّ
ت فجَال ًان ،إِذَا َج َع ْلتَهج َش ِري ًكا لَ َ
َش ِري َكهجَ ،وأَ ْشَرْك ج
شارك
وسى{:ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ} [سورة طه ،]32:واملشاركة :مصدر من الفعل َ
جم َ
شارك ،واملشاركة صيغة جمبالغة على
يشارك ،جمشاركةً ،فهو جمشا ِرك ،واملفعول جم َ
وزن جمفاعلة ،تدل على تعدد األطراف ،وهي جمشتقة من الفعل ش ِرَك،
الصائد(.)1
والشََّرك:
حبائل َّ
ج
اعل" ،وهذا ال
وأما (الت َش جارك) فهو مصدر للفعل :تَ َش َارك ،على وزن "تَـ َف َ
يكون إال يف اثنني فصاعداً ،قال الزخمشري(" :)2وزن تفاعل ،ملا يكون من
اثنني فصاعداً حنو تضارابً وتضاربوا"(.)3
( )1الصحاح اتج اللغة ( )1593 /4مقاييس اللغة ( )265 /3النهاية يف غريب احلديث واألثر
( )467 /2اتج العروس (.)223 /27
( )2هو :أبو القاسم حممود بن عمر اخلوارزمي الزخمشري ،اإلمام الكبري يف التفسري واحلديث والنحو
واللغة وعلم البيان ،وتويف سنة 467ه ،وصنف كتباً حسنة منها :كتاب الكشاف عن حقائق
التنزيل ،والفائق يف غريب احلديث .نزهة األلباء يف طبقات األدابء (ص )290 :جممع اآلداب
يف معجم األلقاب (.)378 /2
( )3املفصل يف صنعة اإلعراب (ص.)371 :
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()1
َحد جمها
وشارَك أ ج
شارَكاَ ،
وقال الزبيدي يف "اتج العروس" :أن ا ْش ََرتكا وتَ َ
اآلخر واال ْشِرت جاك هنَا مبَعَن الت ِ
يك على جشَركاءَ َك َما يجقال:
وجي َم جع َّ
الشر ج
َّشارك ،جْ
ج َْ
ج
َ
تعاىل{:ﱕ ﱖ ﱗ} [سورة يونس ]71:أَي:
وشَرفاءج ،قَ َال َ
َش ِريف وأَ ْشراف ج
ِ ِ
كعلِ َم ،ابل َكس ِر َوجه َو
ِو ْادعجوا جشَركاءَ جكم ليجعا ِونجوجكم ،ويقالَ :ش ِرَكه ِيف البَي ِع واملرياث َ
أَفصح من أَ ْشرَكه ر ِ
ابعيًّا(.)2
َج
َ ج
وجاء يف "معجم املصطلحات املالية واالقتصادية" :أن " َش ِرك" اصطالحاً
يطلق على اشرتاك يف األرض بنحو املزارعة واملخابرة"(.)3
واحلاصل أن الشركة يف اللغة يدور معناها على التعدد الذي يفيد
االختالط واالشرتاك يف شيء ما بني اثنني فصاعداً ،ومنه قوله تعاىل{ :ﲧ
ﲨ ﲩ ﲪ ﲫﲬ} [سورة األحقاف ،]4:ومنه قوله -صلى هللا عليه وسلم:-
«الْ جم ْسلِ جمو َن جشَرَكاءج ِيف ثََالثِ :يف الْ َك ََِلَ ،والْ َم ِاءَ ،والنَّار»(.)4

( )1هو :حممد بن حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين الزبيدي ،أبو الفيض ،امللقب مبرتضى:
عالمة ابللغة واحلديث والرجال واألنساب ،من كبار املصنفني .أصله من واسط (يف العراق)
ا
ومولده ابهلند (يف بلجرام) ومنشأه يف زبيد (ابليمن) رحل إىل احلجاز ،وأقام مبصر ،تويف سنة:
 1205ه ،من مصنفاته( :اتج العروس يف شرح القاموس) ،و(إحتاف السادة املتقني) .حلية
البشر يف اتريخ القرن الثالث عشر (ص ،)1492 :األعالم للزركلي (.)70 /7
( )2اتج العروس (.)223 /27
( )3معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء (ص.)260 :
( )4أخرجه أبو داود يف سننه ( )344 /5كتاب البيوع ،ابب يف منع املاء ،برقم ،)3477( :وابن
ماجه يف سننه ( )528 /3أبواب الرهون ،ابب :املسلمون شركاء يف ثالث ،برقم.)2472( :
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اثنياً :الشركة يف االصطالح:
اختلفت عبارات الفقهاء الذين ذكروا تعريف الشركة مبعناها العام،
فعرفوها بتعريفات متعددة يغلب عليها العموم واإلمجال:
فقد عرفها احلنفية أبهنا" :اختصاص ما فوق الواحد بشيء ،وامتيازهم
به"(.)1
ونوقش :أبن التعريف غري مانع ،فالوكالة تعطي اختصاص اثنني فأكثر
مبحل واحد ،وليست شركة ،فاملوكل ميتاز ابختصاص امللك والتصرف،
والوكيل ميتاز ابختصاص التصرف دون امللك(.)2
وعرفها املالكية أبهنا" :تقرر متمول بني مالكني فأكثر ملكاً فقط" ،قال
الشارح ...فيدخل" :شركة اإلرث والغنيمة ،ال شركة التجر"(.)3
ونوقش أبن قوله( :ملكاً فقط) هذا التعريف خاص بشركة امللك ،والشركة
ابملعَن العام جيب أن يصدق على مجيع أفراد الشركة :شركة امللك وشركة
العقد فالتعريف العام جيب أن ينطبق على كل ما يصدق عليه اسم الشركة،
فخروج ما مساه الشارح شركة التجر من التعريف يدل على أن هذا التعريف
عاما للشركة(.)4
ليس تعري ًفا ً
وعرفها الشافعية بقوهلم" :ثبوت احلق يف شيء الثنني فأكثر على جهة
الشيوع"(.)5
( )1جملة األحكام العدلية (ص )202 :درر احلكام يف شرح جملة األحكام (.)6 /3
( )2املعامالت املالية أصالة ومعاصرة أليب عمر الدبيان (.)20 /14
( )3املختصر الفقهي البن عرفة ( )5 /7شرح حدود ابن عرفة (ص )322 :التاج واإلكليل ملختصر
خليل (.)66 /7
( )4املعامالت املالية أصالة ومعاصرة أليب عمر الدبيان (.)20 /14
( )5أسىن املطالب لزكراي األنصاري ( )252 /2حاشية اجلمل على شرح املنهج (.)392 /3
جملة العلوم الشرعية
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مآال ابلفعل أو ابلقول ،وهو هبذا
حاال أو ً
فقوله( :ثبوت احلق) يعينً :
يشمل شركة امللك وشركة العقد؛ ألن احلق إن كان ثبوته عن طريق العقد
فيختص ابملال ويف شركة العقد فقط ،أو يثبت بغري العقد كاإلرث وحنوه
فتدخل فيه شركة امللك ،والشركة قد تكون يف املال وقد تكون يف غري املال،
مثال فإنه حق قد يثبت ألكثر من اثنني
كما لو اشرتكا يف حق القصاص ً
على سبيل الشيوع ،وقوله( :على سبيل الشيوع) هذا القيد معترب عند
الشافعية ألهنم يشرتطون لصحة الشركة خلط املالني ،فال تصح الشركة عند
الشافعية فيما ال شيوع فيه كشركيت األعمال والوجوه(.)1

وعرفها احلنابلة أبهنا" :هي االجتماع يف استحقاق أو تصرف"(.)2
فقوله( :االجتماع يف استحقاق) إشارة إىل شركة امللك ،وقوله( :أو
تصرف) إشارة إىل شركة العقد ،وهذا التعريف على اختصارها هو أمجعها؛
ألنه يشمل مجيع أنواع الشركات وخيرج ما ال شركة فيه فقوله( :االجتماع)
خرج به ما مل يكن فيه شركة ،وقوله( :استحقاق) يشمل شركة امللك ،وقوله:
(تصرف) يشمل العقود سواء كانت شركة عقد ،أو شركة وجوه أو شركة
مضاربة أو مفاوضة.

( )1كفاية النبيه يف شرح التنبيه البن الرفعة (.)185 /10
( )2املغين البن قدامة ( )3 /5املمتع يف شرح املقنع البن املُنَ َّجى ( )695 /2شرح الزركشي على
خمتصر اخلرقي (.)124 /4
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الفرع الثاين :مشروعية الشركة:

الشركة اثبتة ابلكتاب والسنة واإلمجاع واملعقول(:)1
 أما الكتاب فقول هللا تعاىل{ :ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒ} [سورة النساء]12:وهذا يف شركة االستحقاق ،وقال هللا تعاىل{:ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ
ﲨ}

[سورة ص]24:

واخللطاء هم :الشركاء( ،)2وهي وإن ذكرت يف معرض

اخلصومة إال أهنا تقرر وجود الشركة دون أن ينكر عقدها(.)3
وقوله تعاىل{ :ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ
ﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇ

ﲈﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ} [سورة الروم ،]28:فهذه اآلية تضمنت
مثالً ضربه هللا تعاىل للمشركني الذين يعبدون معه غريه وجيعلون له شركاء،
عبده شريكاً له يف ماله
فسأهلم سبحانه منكراً :هل يرضى أحدكم أن يكون ج
وهو فيه على السواء؟(.)4

( )1املغين البن قدامة ( )3 /5اجلامع ملسائل املدونة ( )266 /16البناية شرح اهلداية للعيين (/7
.)371
( )2حبر املذهب للروايين (.)3 /6
( )3الشركات يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي ،لعبد العزيز اخلياط ،مؤسسة الرسالة بريوت،
الطبعة 1994 ،4م (.)59 /1
( )4تفسري ابن كثري (.)312 /6
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قال القرطيب( )1عن بعض العلماء" :إن هذه أصل يف الشركة بني

املخلوقني الفتقار بعضهم إىل بعض ونفيها عن هللا سبحانه"(.)2
 وأما من السنة :ما جاء يف الصحيح قوله -صلى هللا عليه وسلم:-ِ ِ
يع َح ََّّت يـج ْؤِذ َن َش ِري َكهج،
س لَهج أَ ْن يَبِ َ
« َم ْن َكا َن لَهج َشريك يف َربْـ َعة ،أ َْو ََنْل ،فَـلَْي َ
ِ
َخ َذَ ،وإِ ْن َك ِرَه تَـَرَك»(.)3
فَِإ ْن َرض َي أ َ
السائِ ِ
يب-صلى هللا عليه
ب قَ َ
واألصل يف جواز الشركة" :عن َّ
ت النَِّ َّ
ال :أَتَـْي ج
ول َِّ
صلَّى هللاج َعلَْي ِه َو َسلَّ َم
ال َر جس ج
وسلم-فَ َج َعلجوا يـجثْـنجو َن َعلَ َّي َويَ ْذ جك جر ِوين ،فَـ َق َ
اَّلل َ
«أ ََان أ َْعلَم جكم» يـع ِين بِِه ،قجـ ْلت :ص َدقْت ِأبَِِب أَنْت وأ ِجمي :جكْنت َش ِر ِ
يكي فَنِ ْع َم
َ
ج َ َ
ج ْ َْ
َ َ
ت َال تج َدا ِريَ ،وَال متجَا ِري"(.)4
َّ
الش ِر ج
يك ،جكْن َ

( )1هو :حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األمام العالمة أبو عبد هللا ،األنصاري اخلزرجي القرطيب،
أمام متفنن متبحر يف العلم ،له تصانيف مفيدة تدل على كثرة اطالعه ،تويف 671ه ،من كتبه
" اجلامع ألحكام القرآن " و" قمع احلرص ابلزهد والقناعة" .اتريخ اإلسالم للذهيب (/15
 ،)230الوايف ابلوفيات للصفدي (.)87 /2
( )2تفسري القرطيب (.)23 /14
الش ْف َع ِة ،برقم:
ب ُّ
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه صحيح مسلم ( )1229 /3كتاب املساقاةَ ،اب ُ
( )1608من حديث جابر س.
ب ِيف َكَر ِاهيَ ِة الْ ِمَر ِاء ،برقم)4836( :
( )4أخرجه أبو داود يف سننه ( )260 /4كتاب األدبَ ،اب ٌ

وأخرجه ابن ماجه يف سننه ( )388 /3أبواب التجارات ،ابب الشركة واملضاربة برقم:
( ) 2287قال اهليثمي " :رواه الطرباين ،ورجاله رجال الصحيح غري منصور بن أيب األسود،
وهو ثقة" .جممع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي (.)409 /9
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قال السرخسي( " :)1األصل يف جواز الشركة ،وذكر احلديث مث قال:
"أي :ال تداري ،وال ختاصم ،وبعث رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم-
والناس يفعلون ذلك فأقرهم عليه ،وقد تعامله الناس من بعد رسول هللا-صلى

هللا عليه وسلم -إىل يومنا هذا من غري نكري منكر"(.)2
 -وأما اإلمجاع فقد نقله مجع من الفقهاء أن املسلمني قد أمجعوا على

جواز الشركة ،وإمنا اختلفوا يف أنواع منها(.)3
 وأما املعقول فإن اإلسالم حث على حفظ الضرورايت وهي ما تقومعليه حياة الناس ،وال بد منها الستقامة مصاحلهم من حفظ الدين والنفس
والعقل واملال والنسل ،وراعى احلاجيات وهي ما حيتاج إليه الناس من اليسر
والسعة ويبعدهم عن املشقة والضيق ،وإذا مل تراع هذه احلاجيات أصاب
الناس حرج ومشقة ،وما شرع اإلسالم هلذا قال تعاىل{ :ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ

ﲟ ﲠ ﲡﲢ} [سورة احلج.)4(]78:

( )1هو :حممد بن أمحد بن أيب سهل أبو بكر السرخسي ،اإلمام الكبري مشس األئمة ،كان إماما
عالمة حجة متكلما فقيها أصوليا مناظراً ،تويف سنة 483هـ ،من مصنفاته :املبسوط ،وشرح
خمتصر الطحاوي .اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية للقرشي ( )28 /2اتج الرتاجم البن
قطلوبغا (ص.)234 :
( )2املبسوط للسرخسي (.)151 /11
( )3املغين البن قدامة ( ،)3 /5حبر املذهب للروايين ( )3 /6واإلقناع البن املنذر (،)268 /1
ومراتب اإلمجاع البن حزم (ص )91 :اختالف األئمة العلماء البن هبرية (.)444 /1
( )4الشركات يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي للدكتور عبد العزيز اخلياط (.)64 /1
جملة العلوم الشرعية
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الفرع الثالث :أنواع الشركة:

ومن خالل ما تقدم من تعريف الشركة يف الفقه اإلسالمي يتبني أهنا

تنقسم إىل ثالثة أقسام وهي(:)1
أوالً :شركة األمالك :وهي الشركة اليت تنشأ بني طرفني ،أو أكثر بغري فعل
منهما ،وذلك مثل اإلرث ،والوصية ،واهلبة ،وقد تنشأ بني طرفني أو أكثر
بفعلهما ،مثل قيامهما ابلشراء ،وقبول اهلبة والوصية ،ويكون كل منهما
أجنبياً يف نصيب صاحبه ممنوعاً من التصرف فيه(.)2
اثنياً :شركة اإلابحة :واملقصود هبا كون العامة مشرتكني يف صالحية
التملك ابألخذ واإلحراز لألشياء املباحة اليت ليست يف األصل ملكاً ألحد
كاملاء والكأل واألشجار اليت يف الفالة(.)3

( )1الشركات يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة ،رشاد حسن خليل ،دار الرشيد للنشر والتوزيع،
الطبعة الثالثة1981 :م (ص.)23 :
( )2بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع للكاساين ( )56 /6واالختيار لتعليل املختار البن مودود (/3
 )12وجمموع الفتاوى البن تيمية ( )353 /20والشركات يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة
لرشاد خليل (ص.)26 :
( )3وهذا النوع من الشركة مل يذكره كثري من الفقهاء ضمن أنواع الشركة .انظر :درر احلكام يف شرح
جملة األحكام ( ،)6 /3والشركات يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة لرشاد خليل (ص.)23 :
واملشاركة املتناقضة وتطبيقاهتا املعاصرة البنك االسالمي األردين منوذجا ،نور الدين عبد الكرمي
الكواملة ،دراسة لنيل شهادة املاجستري ،اجلامعة اإلسالمية العاملية – ماليزاي ،بتاريخ2006 :م
(ص.)49 :
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اثلثاً :شركة العقود :وهي الشركة اليت يتفق فيها طرفان أو أكثر على
املشاركة يف رأس املال واستخدامه واستثماره مبمارسة نشاط معني ،واملشاركة
يف الربح الذي يتحقق نتيجة لذلك ،وهذه الشركات تتم إبرادة عقدية وليس

فيها جرب ،وحتصل ابإلجياب والقبول بني الشركاء(.)1
وهذه األخرية هي ما يهمنا يف هذا البحث؛ حيث إن التمويل التشاركي
بني املصرف واملمول هو من هذا النوع من الشركات-كما سيأيت.
وتعرف شركة العقد يف االصطالح االقتصادي :ما وقع فيه االتفاق
مبقتضى عقد معني على القيام بعمل أو نشاط وفق مقاصد الشرع ،يشرتكان
فيه أبمواهلما أو أعماهلما أو جاههما أو أحدمها ابملال واآلخر ابلعمل أو

بغريها من الوجوه(.)2
أو يقال هي :عقد قانوين جيمع بني شخصني أو أكثر يف مشروع معني
يساهم كل منهم حبصته يف رأس املال أو اإلدارة ،والشركة يف االقتصاد
الوضعي هلا أشكال قانونية كثرية كشركة املسامهة ،والشركة ذات املسؤولية
احملدودة ،والشركة القابضة وغريها"(.)3

( )1املبسوط للسرخسي ( )151 /11والدر املختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار (ص:
 )363والشركات يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة لرشاد خليل (ص.)40 ،23 :
( )2الشركات يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة لرشاد خليل (ص )44 :وتطوير آليات التمويل
ابملشاركة يف املصارف اإلسالمية ،إلياس عبد هللا أبو اهليجاء (ص)40 :
( )3صيغ وأساليب التمويل ابملشاركة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ،لسمري هرابن (ص.)58 :
جملة العلوم الشرعية
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وأقسام شركة العقود(:)1
 -1شركة األموال :وهي اليت تقوم على أساس مشاركة الشركاء يف رأس املال.
 -2شركة األعمال :وهي اليت تعتمد يف قيامها على اجلهد البدين الذي يبذله
الشركاء من حرفة وصنعة وغريمها.
 -3شركة الوجوه :وهي اليت تنشأ على أساس ثقة الناس ابملتشاركني من غري
أن يكون هلما مال أو صنعة.
مث إن هذه األقسام الثالثة يكون عناانً أو مفاوضة.
 -4شركة املضاربة :وهي اليت تقوم على اجلهد البدين واملايل.
وهذا التقسيم يدفع توهم أن شركيت العنان واملفاوضة قسمان مغايران لشركيت
األعمال والوجوه ،وأهنما غري داخلتني فيهما ،والصحيح أن العنان
واملفاوضة تردان يف األعمال والوجوه-كما تقدم ،-كما أن هذا التقسيم
يشمل مجيع أنواع الشركات اليت ذكرها الفقهاء يف معرض تقسيماهتم
لشركة العقد(.)2

( )1اختلفت الفقهاء يف تقسيمات أنواع شركة العقد ،وذلك حبسب القواعد والقيود اليت اشرتطوها
يف العقد ،والتقسيم املختار للدكتور رشاد خليل :الشركات يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة
(ص.)174 -109 :
( )2الشركات يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة لرشاد خليل (ص.)109 :
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املطلب الثاين :مفهوم التمويل التشاركي ،ومميزاته

وفيه فرعان:

الفرع األول :مفهوم التمويل التشاركي:

تقدم تعريف التمويل يف اللغة واالصطالح ،وكذلك املشاركة يف اللغة
واالصطالح ،وهنا نعرف هبما كمصلح مركب من جزئني" :التمويل
التشاركي" واملقصود به:
"مسامهة املصرف يف رأس مال املشروع ،ومما يرتتب عليه أن يصبح
املصرف شريكاً يف كل ما يرتتب عليه من ربح أو خسارة ابلنسبة املتفق

عليها"(.)1
وقد عرفه كثري من الباحثني يف الفقه املصريف املعاصر أبنه" :أسلوب
متويلي يقوم على أساس تقدمي املصارف اإلسالمية للتمويل الذي يطلبه
املتعامل معه ،وذلك دون تقاضي فائدة اثبته (راب) ،وإمنا يشارك املصرف يف
الناتج احملتمل ،إن رحباً أو خسارة وحسب ما يرزق هللا به فعالً يف ضوء قواعد
وأسس توزيعية متفق عليها بني املصرفني وطالب التمويل قبل بدء التعامل،
وهذه األسس مستمدة من ضوابط بعض العقود الشرعية"(.)2

( )1تطوير آليات التمويل ابملشاركة يف املصارف اإلسالمية ،إلياس عبد هللا أبو اهليجاء (ص.)28 :
( )2املشاركة املتناقضة وتطبيقاهتا املعاصرة البنك االسالمي األردين منوذجا ،نور الدين عبد الكرمي
الكواملة (ص.)25 :
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إذن فالتمويل التشاركي يضم طرفني اثنني على األقل ،وهذا يؤكد معناه
اللغوي –كما تقدم يف املعَن اللغوي -من أن الفعل :تشارك ،على وزن
"تفاعل" ال يكون إال يف اثنني فصاعداً ،فالطرف األول املصرف الذي يشارك
املتمول يف نشاطه أو يف مشروعه ،بتقدمي التمويل له بدون أي فائدة ربوية،
والطرف الثاين :هو العميل املتمول املشارك يف املشروع جبزء معني من حصة
التمويل أو برأس املال أو بعمل وقد يتوىل اإلدارة ،كما أن هذين الطرفني
يتشاركان يف توزيع الناتج الصايف احملتمل من عملية املشاركة سواء كان رحباً أم
خسارة ،ومبقدار مسامهة كل طرف يف املشروع.
الفرع الثاين :مميزات التمويل التشاركي:

إن أهم ما مييز نظام التمويل ابملشاركة خلوه من التعامل ابلفائدة (الراب)
وكل شبهات الراب واحملرمات ،وهذا ما مييز هذا النظام وجعل اإلقبال عليه
متزايداً ،ومن خالل النقاط التالية يتضح مميزات التمويل التشاركي ودوره يف

التنمية االقتصادية واالجتماعية(:)1
 -1إن تطبيق مبدأ املشاركة يؤدي إىل حترير الفرد من النزعة السلبية اليت
يتصف هبا صاحب الوديعة انتظاراً للحصول على الفائدة املصرفية دون أي

( )1املشاركة املتناقصة كأداة من أدوات التمويل لكمال توفيق حممد حطاب ،مقاالت ضمن
دراسات اقتصادية إسالمية ،البنك اإلسالمي للتنمية ،العدد الثاين حمرم 1424ه – 2003م
( ،)14 /10وخماطر صيغ التمويل التجارية اإلسالمية يف البنوك السعودية لعادل بن عبد الرمحن
بوقري ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه ،جامعة أم القرى2005 ،م (ص.)18 :
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جهد مبذول ،بينما حيصل صاحب املال بفضل املشاركة على عائد عادل
واملتكافئ مع اجلهد والدور الفعلي الذي أداه بواسطة رأمساله يف العملية
التنموية.
 -2إن تطبيق مبدأ املشاركة يعمل على حتقيق العدالة يف توزيع عوائد
املشروع حبيث ال ترتاكم تراكماً خمالً ،وال أن هتدر الطاقات البشرية بغري مثن،
وال ينصرف النشاط إىل األمور اهلامشية ،كما ال يتوقف حتقيق الربح يف
املشاركة على جانب احلالل ،بل يتجاوزه إىل حتقيق التنمية االقتصادية
واالعتبارات االجتماعية املرتبطة بسماحة القيم الغراء واملبادئ الكرمية للشريعة
اإلسالمية.
 -3ختطى أسلوب املشاركة حلاجز الضماانت يؤدى إىل توسيع القاعدة
االستثمارية والوصول إىل أكرب شرحية من اجملتمع مما يؤدي إىل زايدة فرص
العمل وارتفاع فرص التكافل بني األطراف املتعاقدة والقوى العاملة يف املشروع
املمول ابملشاركة ،فيؤدي إىل زايدة معدل النمو االقتصادي.
 -4أسلوب التمويل ابملشاركة يعمل على حتسني الكفاءة التخصصية من
املصارف اإلسالمية من خالل دراسات اجلدوى للمشروع تستطيع أن تعيد
النظر يف املوارد املستخدمة للوصول إىل القيمة احلقيقة للمواد الستخدامها
أفضل استخدام بعكس املستثمر الذي يهتم فقط أبسعار السوق وال يويل
اهتماما لألسعار احلقيقية.
 -5مرونة أسلوب التمويل ابملشاركة ومالئمته لكافة أوجه النشاط
االقتصادي سهل على املصارف اإلسالمية أتدية دورها املنوط هبا.
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 -6أسلوب املشاركة املتناقضة تتيح للكثري من املستثمرين وخاصة
الصغار منهم فرص التملك للمشروعات بطرق مباشرة ،وحتمل املخاطر يكون
من مجيع الشركاء بنسب عادلة استناداَ إىل نسبة املسامهة يف رأس املال.
 -7توفر املشاركة احلافز لكل الشركاء إلجناح املشروع؛ ألن اجلميع
سيشرتك يف الناتج وينتظرها.
 -8متيز أسلوب التمويل ابملشاركة ابرتفاع العائد (األرابح) خلضوعه
لتغريات سوق السلع مقارنة أبساليب التمويل األخرى اليت يكون فيها العائد
اثبت.
وت ْك جمن القوة التنموية للتمويل التشاركي يف ما يلي(:)1
 حتسني الكفاءة التخصصية. التوازن بني العمالة واستقرار األسعار. زايدة معدل النمو االقتصادي. عرض أهداف النظام االقتصادي اإلسالمي.***

( )1دور املصارف اإلسالمية يف دفع عجلة االستثمار ،لبهاء الدين بسام مشتهي (ص.)43 :
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املبحث الثالث :صيغ التمويل التشاركي وحكمها .وفيه ثالثة مطالب:

املطلب األول :املشاركة الثابتة وحكمها وخصائص وإجراءات تطبيقها ،وفيه ثالثة فروع:
تسمى هذه املشاركة أيضاً ابملشاركة الدائمة ،أو املشاركة يف رأس املال
املصرف شخصاً واحد أو أكثر يف متويل جزء من رأس
املشروع ،وفيها يشارك
ج
مال مشروع معني ،ويرتتب عن ذلك أن يصبح شريكاً يف ملكية هذا املشروع
ويف إدارته وتسيريه واإلشراف عليه ،وشريكاً فيما ينتج عنه ،من هذا الصيغة
تبقى لكل طرف من األطراف حصته الثابتة يف املشروع إىل حني انتهاء
املشروع أو املدة اليت جحددت يف االتفاق.
الفرع األول :أقسام املشاركة الثابتة :تنقسم إىل قسمني مها:
أ -املشاركة الثابتة املستمرة (الدائمة) :يعد هذا النوع من التمويل
التشاركي على مسامهة املصرف يف تقدمي جزء من رأس مال مشروع معني،
ويكون شريكاً فيه للعميل يف كل متعلقات املشروع ،من إدارة وإشراف وربح
وخسارة حبسب اإلسهام يف رأس املال ،وحسب القواعد احلاكمة لشرط
العقد ،ولكل طرف حصة اثبتة يف املشروع ،إىل حني انتهاء املدة أو انتهاء
الشركة.
وميكن تعريف املشاركة الثابتة أبهنا :دخول املصرف يف رأس مال مشرتك
حبصة اثبتة ال تنتهي إال ابنقضاء عمر الشركة أو خروجه منها ويوزع صايف
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انتج نشاط الشركة –رحباً أو خسارة-على الشركاء حسب مسامهة كل منهم
يف رأس املال(.)1

يسمي هذا النوع من املشاركة ابلدائمة وذلك ابلنظر إىل أن اجلهة
وقد َّ
املمولة تقصد االستمرار والدوام يف الشركة إىل حني تصفيتها خبالف املشاركة
املتناقصة اآلتية اليت ال يتوفر فيها قصد االستمرار(.)2
واملشاركة الثابتة يف املصارف اإلسالمية تعرف أبهنا" :إسهام املصرف
اإلسالمي يف تقدمي جزء من رأس مشروع معني مبشاركة آخرين :مما خيوله
احلق يف أن يصبح شريكاً يف ملكية املشروع ،وإدارته وأرابحه ،بنسبة مسامهة
كل منهما يف رأس املال ،أو ابلنسبة املتفق عليها ويف حال خسارة فإهنا
تقسم مبقدار مسامهة كل شريك يف رأس املال"(.)3
فقيام البنك اإلسالمي بنشاطه التمويلي عن طريق دخوله كشريك مع
املتعامل يف رأس مال عملية جتارية أو صناعية أو زراعية حمددة يقرتحها هذا
األخري عليه فيصبح الطرفان شريكني ،واملقصود بكوهنا اثبتة هو استمرار
وجود كل طرف من األطراف فيها حَّت هنايتها حيث إن كل طرف حيتفظ
حبصته اثبتة يف رأس مال املشروع إىل حني إجنازه وتصفية الشركة(.)4
( )1تطوير آليات التمويل ابملشاركة يف املصارف اإلسالمية ،إلياس عبد هللا أبو اهليجاء (ص.)61 :
( )2املعامالت املالية املعاصرة لوهبة زحيلي (ص .)434
( )3املصارف اإلسالمية واملؤسسات االقتصادية ،وائل عربيات ،دار الثقافة للنشر–األردن ،الطبعة
األوىل ،اتريخ2006 :م (ص.)52 :
( )4إدارة خماطر صيغيت التمويل ابملضاربة واملشاركة كضرورة للقضاء على العوائق التطبيقية هلما،
حلليمة بزاز ومجال شرفة ،جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ،ورقة حبثية مقدمة امللتقى
الدويل حول النظام املايل الدويل واملالية اإلسالمية ،بدون اتريخ (ص)4 :
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واملشاركة الثابتة املستمرة ،قد تسمى بـ"التمويل املباشر" ،وهو وسيلة
البنوك اإلسالمية مبدئياً يف التمويل على املدى املتوسط والطويل ،وهلذه
الطريقة عدة مزااي من أمهها :أن تَ َدخل البنك (املمول) يف تسيري املشروع أو

اإلشراف عليه خبربة الفنية اليت يقدمها للمشروع ،مما سيعطي العميل
(املتمول) أكرب فرص لتحقيق أعلى مردودية ممكنة ،وخربة مكتسبة(.)1

ب -املشاركة الثابتة املنتهية :وهي :ملكية اثبتة يف ملكية املشروع وما
يرتتب عليها من حقوق إال أن االتفاق بني املصرف والشركاء يتضمن أجالً
حمدداً ،مثل دورة نشاط جتاري أو دروة مالية أو عملية مقاوالت توريد أو
صفقة معينة ابملشاركة أو غريها من الصور؛ ألهناء العالقة بينهما(.)2

مبعَن أن املشاركة الثابتة املنتهية تكون فيها الواجبات اليت يتحملها
املصرف أو احلقوق اليت حيصل عليها اثبته؛ ألن مشاركته اثبتة وتسمى
منتهية؛ ألن الشركاء حددوا للشراكة بينهم أجالً حمدداً(.)3

( )1األساس الشرعي لصيغة التمويل ابملشاركة بقلم حممد املاحي ،دكتور ابحث يف قانون األعمال
والتجارة موقع :زيري بريس 2016م ،وانظر :املصارف اإلسالمية واملؤسسات االقتصادية ،لوائل
عربيات (ص.)52 :
( )2صيغ التمويل اإلسالمية وأثرها يف النشاط االقتصادي ،ماهر عزيز عبد الرمحن (ص.)317 /
( )3تطوير آليات التمويل ابملشاركة يف املصارف اإلسالمية ،إلياس عبد هللا أبو اهليجاء (ص.)64 :
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الفرع الثاين :احلكم الشرعي للمشاركة الثابتة:

يعد هذا النوع من التمويل التشاركي ينطبق على شركة العنان()1؛ ألن
املشاركة الثابتة مبدئياً تقوم على أساس أن األرابح تتوزع بني املصرف
واملتمول بنسبة حصة كل طرف يف رأس املال سواء يف حالة الربح أو
اخلسارة ،وهذه هي صورة العنان ،فما متيزت به من ثبات حصة كل شريك -
يف الغالب-إىل حني انتهاء املشاركة ال جخيرجها عن هذه احلقيقة وأهنا كشركة
العنان ،كما أن خلو هذه املشاركة من االتفاق على أن تؤول ملكية حمل
التمويل إىل العميل ال يغري شيئاً من هذا التكييف؛ بل هو األصل يف شركة
العنان ،وقد أمجع الفقهاء على جوازه؛ ألهنا تقتضي الوكالة يف التصرف عن
كل واحد لصاحبه ،والوكالة جائزة ابتفاق الفقهاء(.)2
إال أن ما جرى العمل به هو أن إدارة املشاركة تناط ابلزبون املتعامل
وبذلك فهو يستحق مقابالً عن إدارته يقتطع من األرابح الصافية قبل توزيعها

( )1شركة العنان هي :عقد يلتزم مبقتضاه شخصان أو أكثر أبن يسهم كل منهم بدفع حصة معينة
يف رأس مال يتجرون به ،على أن يكون الربح بينهم على حسب أمواهلم ،أو على نسبة يتفقون
عليها ،وهذا هو التعريف املختار للدكتور علي اخلفيف ،ورشاد خليل .انظر :الشركات يف الفقه
اإلسالمي دراسة مقارنة لرشاد خليل (ص.)115 :
( )2نقل اإلمجاع :حممد بن احلسن اجلوهري يف نوادر الفقهاء (ص ،)274 :والروايين من الشافعية
يف حبر املذهب ( )12 /6ونقل االتفاق ابن هبرية يف اختالف األئمة العلماء (،)444 /1
وابن رشد احلفيد من املالكية يف بداية اجملتهد وهناية املقتصد ( ،)35 /4وانظر :الشركات يف
الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة لرشاد خليل (ص.)115 :
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شرط أن يكون االتفاق قد حصل بشأنه يف العقد ،فهذا األسلوب من
التعامل وهو القيام بتمويل جهة ما جبزء من رأس املال ،يف مشروع معني على
أن يكون لكل منهما نسبة حمددة من األرابح ،ويكون القائم على إدارة

املشروع له نسبة من الربح إضافة إىل نسبة ربح رأس ماله يف الشركة(.)1
واملالحظ أن هذه الوضعية جتعل العملية مزجياً من املشاركة واملضاربة؛
ألن املتعامل حيصل أوالً على نسبة من مردودية العملية كمقابل لَلدارة
بصفته مضارابً ويقسم الباقي بينه وبني البنك على أساس مشاركة كل منهما
يف رأس ماهلا ،أما إذا خسرت العملية فإن اخلسارة توزع حسب حصة كل
طرف يف رأس املال ،وأيخذ املدير أجرة املثل فقط ،ويتحمل اخلسارة كونه
مشاركاً ،فهي من هذا الوجه تشبه املضاربة إذ املضارب له حصتان حصة
كعامل وحصة كصاحب مال.
فقد نص الفقهاء على جواز هذه الصورة أيضاً فقد ذكر ابن قدامة( )2يف
مسألة" أن يشرتك ماالن وبدن صاحب أحدمها " فقال يف "املغين"" :فهذا
جيمع شركة ومضاربة ،وهو صحيح ،فلو كان بني رجلني ثالثة آالف درهم،
ألحدمها ألف ،ولآلخر ألفان ،فأذن صاحب األلفني لصاحب األلف أن
( )1تطوير آليات التمويل ابملشاركة يف املصارف اإلسالمية ،إلياس عبد هللا أبو اهليجاء (ص.)61 :
( )2هو :عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسيُ ،ثَّ الدمشقي ،الصاحلي موفق الدين أَبُو
ُحمَ َّمد ،الفقيه ،الزاهد ِاإلمام ،شيخ ا ِإل ْسالم ،وأحد األعالم ،من أكابر احلنابلة ،ولد ِيف سنة
541ه ،وتويف سنة 260ه ،له تصانيف ،منها " املغين" ،و " روضة الناظر" .ذيل طبقات
احلنابلة ( )281 /3طبقات علماء احلديث (.)160 /4
جملة العلوم الشرعية
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يتصرف فيها على أن يكون الربح بينهما نصفني ،صح ،ويكون لصاحب
األلف ثلث الربح حبق ماله ،والباقي وهو ثلثا الربح بينهما ،لصاحب األلفني
ثالثة أرابعه ،وللعامل ربعه؛ وذلك ألنه جعل له نصف الربح ،فجعلناه ستة
أسهم ،منها ثالثة للعامل ،حصة ماله سهمان ،وسهم يستحقه بعمله يف مال
شريكه ،وحصة مال شريكه أربعة أسهم ،للعامل سهم وهو الربع(.)1
واخلالصة :أن األصل يف املشاركة الثابتة أهنا جائزة مشروعة قياساً على
شركة العنان ،وسواء يف ذلك املستمرة أو املنتهية.

الفرع الثالث :خصائص وإجراءات تطبيق املشاركة الثابتة(:)2
أ  -جيري االتفاق على املشاركة الدائمة مبوجب عقد موقع من البنك
والشركاء حيدد فيه مقدار املشاركة يف رأس املال أو العمل من قبل
األطراف املشاركة ،وكيفية توزيع األرابح واخلسائر وتصفية الشراكة وغريه
من الشروط املتعلقة ابلشركة.
ب  -تبعاً لذلك يقدم كل طرف ما تعهد به من رأس مال أو عمل.
ج  -تكون احملاسبة عن األرابح واخلسائر يف هناية كل سنة مالية عادة ،بعد
خصم النفقات وأتعاب أو أجور إدارة وتشغيل الشركة.
( )1املغين البن قدامة (.)20 /5
( )2املشاركة يف الشريعة اإلسالمية ،حملمد عبد الرؤوف محزة ،رسالة لنيل شهادة املاجستري ،جامعة
سانت كليمتس – الشارقة ،بتاريخ2007 :م (ص )13 :وانظر :األساس الشرعي لصيغة
التمويل ابملشاركة بقلم حممد املاحي/دكتور ابحث يف قانون األعمال والتجارة .موقع :زيري
بريس2016 :م.
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د  -يشرتك البنك اإلسالمي يف تقدمي اخلربة واملشورة للمشروع ،وأحياانً
ينتدب البنك ممثلني عنه لالشرتاك يف إدارة املشروع.
ه -تنفيذ املشاركة الدائمة يتم عن طريق املشاركة يف إجياد مشروعات أو
شركات جديدة أو املسامهة ابالشرتاك يف مشروعات قائمة فعالً،
وملختلف أنواع املشروعات كما أوضحنا سابقاً.
و  -يشرتط البنك عادة أن يكون املشروع أو الشركة اليت جيري هبا ملتزمة يف
قواعد التعامل الشرعية مبختلف مراحل عملها.
ز  -تعترب املشاركة الدائمة من وسائل االستثمار أو التمويل متوسطة أو
طويلة املدة لدى البنك اإلسالمي ..وتعترب املشاركة الدائمة من وسائل
االستثمار ،أو التمويل ملدة متوسطة ،أو طويلة لدى املصارف اإلسالمية
يف الشرق العرِب.
وجماالت تطبيق املشاركة الثابتة :قد تكون املشاركة طويلة األجل وذلك
يف حالة ما إذا كانت مشاركة طويلة األجل (مستمرة) ،ويصلح هذا األسلوب
لتمويل العمليات اإلنتاجية املختلفة واليت أتخذ شكالً قانونيا كشركة تضامن
أو شركة توصية ،وسواء كانت تلك الشركات صناعية أو زراعية أو جتارية.
وقد تكون املشاركة قصرية وذلك يف حالة متويل العمليات اليت تستغرق
زمناً قصرياً ،ومن تلك العمليات االعتمادات املستندية حيث تكون قيمة
االعتماد مشاركة بني املصرف والعميل(.)1

( )1خماطر صيغ التمويل اإلسالمي وعالقتها مبعيار كفاية رأس املال ،موسى مبارك أبو حميميد،
رسالة لنيل شهادة الدكتوراه ،األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية ،بتاريخ2008 :م (ص:
.)88
جملة العلوم الشرعية
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املطلب الثاين :املشاركة املتناقصة وصورها ،وحكمها ومراحل تطبيقها

وفيه أربعة فروع:
قد تسمى" :املشاركة املتناقصة املنتهية ابلتملك" ،وهي نوع من الشركات
اليت ظهرت يف العصر احلديث وهي من األساليب احلديثة لالستثمار لدى
البنوك اإلسالمية ،والفرق بينها وبني الصيغ األخرى يف مسألة الدوام
واالستمرار ،فأحد الشريكني وهو املصرف غالباً-يف املشاركة املتناقصة ال
ينوي االستمرار يف الشركة ،وفيها وعد ملزم أيخذه املصرف على نفسه،
للسماح لشريكه من احلصول على حصة هذا املصرف يف هذه املشاركة،
خالل مدة معينة وعقد بيع مستقل تنتقل على إثره ملكية هذا املشروع إىل
الشريك بطريقة متناقصة()1؛ ولذلك مسيت مشاركة متناقصة.
الفرع األول :تعريفها :هي شركة بني طرفني أو أكثر يف مشروع ذي منفعة
مادية ،يتعهد فيها أحد األطراف بشراء حصة البقية ،سواء كان الشراء من
حصة الطرف املشرتي يف الدخل أم من موارد أخرى"(.)2
ويف "معجم املصطلحات املالية واالقتصادية" قال" :املشاركة املتناقصة:
صيغة فقهية مستجدة للتمويل ،استحدثتها املصارف اإلسالمية الستثمار

( )1املشاركة املتناقضة وتطبيقاهتا املعاصرة ،نور الدين عبد الكرمي الكواملة (ص.)28 :
( )2املشاركة املتناقصة أحكامها يف ضوء ضوابط العقود املستجدة ،للدكتور :نزيه كمال محاد ،جملة
اجملمع الفقهي اإلسالمي ،السنة الثالثة عشرة – العدد اخلامس عشر (ص ،)205 :املشاركة
املتناقضة وتطبيقاهتا املعاصرة ،نور الدين عبد الكرمي الكواملة (ص.)28 :
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أمواهلا ،وتلبية حاجات العمالء التمويلية مبنأى عن القروض الربوية ،وتسمى
أحياان «املشاركة املنتهية ابلتمليك"(.)1

فاملصرف هنا شريك ممول والعميل شريك ابلعمل وجبزء من التمويل،
ويقوم العميل ابحللول حمل املصرف تدرجيياً ،فتتناقص مشاركة املصرف حَّت
تنتهي يف هناية مدة املشاركة ،ولذلك تسمى ابلشركة املتناقصة ابلنسبة
للشريك الذي يبيع نصيبه حَّت خيرج من الشركة ،وتسمى ابملشاركة املنتهية
ابلتمليك ابلنسبة للشريك الذي يشرتي حصة شريكه حَّت ينفرد ابمللكية(.)2
فاملشاركة املتناقصة صيغة متويل تعتمد على اشرتاك املصرف مع أحد
عمالئه يف شراء أصل من أصول املنتجة :كعقار أو شركة قائمة....إخل،
والغرض من صيغة املشاركة املتناقصة ان تكون بديالً عن القرض الربوي،
حيث يقدم املصرف االئتمان لعمالئه على غري أساس الفائدة ،ففي
املصارف الربوية ،يقوم ابملتمول بطلب القرض من املصرف الربوي الذي
يعمل ابلفائدة مث يشرتي ما يريد بذلك املبلغ نقداً ،ويسدد إىل املصرف
الدائن القرض وفوائده ،أما يف املصارف اإلسالمية فيمكنه احلصول على
التمويل للغرض ذاته ولكن على أساس التشارك واملشاركة املتناقصة ،وليس
بقرض(.)3
( )1وذكر أن أقدم تعريف هلذه الصيغة ما جاء يف (م  )2من قانون البنك اإلسالمي األردين الصادر
سنة ( 1978م) ،معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء (ص.)416 :
( )2الشركة املتناقصة لعبد هللا بن فيصل ،حبث حمكم جمللة العدل العدد  -60شوال 1434ه،
السنة اخلامسة عشرة (ص.)190 :
( )3املشاركة املتناقصة نزيه كمال محاد (ص،)205 :
جملة العلوم الشرعية
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الفرع الثاين :صور املشاركة املتناقصة كما جتريها املصارف اإلسالمية:
صورة هذه املشاركة أن يشارك املصرف اإلسالمي شري ًكا آخر أو أكثر
إلنشاء شركة جتارية أو مصنع أو بناء شقق سكنية...،إخل ،ويعد املصرف
ملزما أبن يبيع له نصيبه من الشركة وأن حيل حملَّه ،يف
الشريك اآلخر ً
وعدا ً
ملكيتها دفعة واحدة أو على دفعات حسب مبا تقتضيه الشروط املتفق
عليها ،وبعد سداد رأس مال املصرف ابلتدريج.
ويف هذا النوع من العقود يج ِ
ض املصرف الطرف اآلخر يف اإلشراف
فو ج
على املشروع وإدارته ،لكون األخري هو منشئ العملية وخبريها والعارف
بطبيعتها ،ويكون تدخل املصرف يف اإلدارة ،ابلقدر الذي يضمن له
االطمئنان على حسن سري العملية والتزام الشريك ابلشروط املتفق عليها يف
العقد.
وهلذا يقوم املصرف اإلسالمي ابلتدقيق على الزابئن وتقييم املشاريع
ومراقبة عمليات التنفيذ واملشاركة ابإلدارة الفعلية لضمان التوصل إىل النتائج
املتوقعة ،وكلما قام الشريك بشراء جزء من رأس مال املصرف ،كلما تناقصت
حصة املصرف ونسبته يف املشاركة ،وهكذا حَّت تصبح حصة املصرف صفرا،
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وامتالك الشريك الذي ستؤول امللكية إليه لكل املوجودات اخلاصة ابملشروع

بنسبة  %100ويف هناية فرتة السداد(.)1
هناك صور متعددة ومتنوعة للمشاركة املتناقصة ،وقد ورد يف توصيات
مؤمتر املصرف اإلسالمي األول بدِب املنعقد عام 1979م ،ذكر ثالث صور
للمشاركة املتناقصة:
الصورة األوىل :املشاركة املتناقصة احلرة:
يتفق املصرف مع الشريك على حتديد حصة كل منهما يف رأس مالك
الشركة وشروطها ،على أن يكون حلول هذا الشريك حمل املصرف بعقد
مستقل ،يتم بعد إمتام التعاقد اخلاص بعملية املشاركة ،حبيث يكون لكل من
الشريكني حرية كاملة يف التصرف ببيع حصصه لشريكه أو لغريه ،ومسيت
حرة؛ ملا يتمتع فيها الشركاء من حرية اختيار املوعد الذي يتم فيه انتقال
ملكية الشركة إىل الشريك ،وكذلك حريه اختيار من يشرتي حصة املصرف
أو شريكة.
ففي هذه الصورة ال يتم حتديد كيفية أو آلية شراء نصيب املصرف ،بل
من املمكن للمصرف أن يدخل شريكاً خارجياً إذا رأت مصلحته ذلك(.)2

( )1املشاركة املتناقصة (املنتهية ابلتمليك) يف املصرف اإلسالمي-أتصيل وضبط ،إلمساعيل شندي،
ورقة علمية مقدمة إىل مؤمتر" :االقتصاد اإلسالمي وأعمال البنوك" ،املنعقد يف جامعة اخلليل
بتاريخ 2009 /7/ 28-27م (ص.)9 :
( )2املشاركة املتناقضة وتطبيقاهتا املعاصرة ،نور الدين عبد الكرمي الكواملة (ص )38 :واملشاركة
املتناقصة إلمساعيل شندي (ص.)10 :
جملة العلوم الشرعية
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الصورة الثانية :املشاركة املتناقصة ابلتمويل املشرتك:
أن يتفق املصرف مع العميل على املشاركة يف تقدمي رأس املال الكلي أو
اجلزئي ملشروع ذي دخل متوقع ،وذلك على أساس اتفاق املصرف مع
الشريك اآلخر على حصول املصرف على حصة نسبية من صايف الدخل
احملقق فعالً ،مع حقه ابالحتفاظ ابجلزء املتبقي من اإليراد أو أي قدر منه
يتفق عليه ،ليكون ذلك اجلزء خمصصا لتسديد أصل ما قدمه املصرف من
متويل(.)1
أي أن طريقة توزيع األرابح تعتمد على مشاع نسيب ،يتعمد على مقدار
الربح الذي يدره املشروع ،ويف حني أيخذ كل شريك نصيبه من الربح تكون
آليه شراء الشريك حلصة املصرف ،عن طريق اقتطاع نسبة معينة ،أو قدر
حمدد مسبقاً غري حصة البنك من األرابح ،وحني يتم دفع ما قدمه املصرف
من رأس املال كامالً يكون الشريك قد اشرتى نصيبه ،ويكون املصرف قد
خرج من هذه الشركة بعد أن اسرتجع ماله ومقدار من الربح فوقه(.)2
الصورة الثالثة :املشاركة املتناقصة بطريقة األسهم:

حيدد نصيب كل من املصرف وشريكه يف الشركة يف صورة أسهم متثل
قيمة الشيء موضوع املشاركة (عقار مثالً) ،حيصل كل من الشريكني
(املصرف والشريك) على نصيبه من اإليراد املتحقق من العقار وللشريك إذا
( )1جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد الثامن ،وانظر :املشاركة املتناقضة وتطبيقاهتا املعاصرة نور الدين
عبد الكرمي الكواملة (ص )38 :املشاركة املتناقصة إلمساعيل شندي (ص.)10 :
( )2املشاركة املتناقضة وتطبيقاهتا املعاصرة ،نور الدين عبد الكرمي الكواملة (ص)39 :
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شاء أن يقتين من هذه األسهم اململوكة للمصرف عدداً معيناً كل سنة حبيث
تكون األسهم املوجودة يف حيازة املصرف متناقصة إىل أن يتم متليك شريك
املصرف األسهم بكاملها ،فتصبح له امللكية املنفردة للعقار دون شريك
آخر(.)1
ويف هذه الصورة قد يتفق الطرفان على حتديد فرتة مناسبة لكليهما ،يتم
ابنقضائها انتقال ملكية الشركة إىل شريك املصرف بعد أن يشرتي كامل
األسهم ،إما من العائد الذي يدره عليه املشروع أو من أي مصدر خارجي،
شارا بني املصارف اإلسالمية ،ومن
وهذه الصورة هي األكثر
ً
شيوعا وانت ً
املالحظ يف هذه الصورة أن املشروع يبقى ملك املصرف حَّت يشرتي الشريك
كامل أسهم املصرف ،ومن هنا جاءت فكرة اقتطاع خمصص مواجهة خماطر
االستثمار حَّت خيفف املصرف من عبء حتمل هذه اخلسائر من الناحية
القانونية ،ابعتباره هو املالك ،ومن يتحمل كامل اخلسائر(.)2
ويف الواقع العملي توجد صور متعددة للمشاركة املتناقصة ،وأكثرها
انتشاراً ما أشري إليه وهي اليت يتم مبوجبها اتفاق الطرفني على تنازل البنك
عن حصته تدرجيياً مقابل سداد الشريك مثنها دورايً ،خالل فرتة مناسبة
يتفقان عليها ،وعند انتهاء العملية يستقل العميل مبلكية املشروع(.)3

( )1املرجع السابق.
( )2املشاركة املتناقضة وتطبيقاهتا املعاصرة ،نور الدين عبد الكرمي الكواملة (ص.)39 :
( )3الشركة املتناقصة لعبد هللا بن فيصل بن أمحد الفيصل (ص.)191 :
جملة العلوم الشرعية
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الفرع الثالث :احلكم الشرعي للمشاركة املتناقصة:
اختلف الفقهاء املعاصرون يف التَّكيِيف الفقهي هلذا النوع من الشركة،
وعلى أي نوع من أنواع الشركات تكيف ،وميكن إمجال أقواهلم إىل ثالثة
أقوال:

القول األول :إن املشاركة املتناقصة من جنس شركة امللك( ،)1واستدلوا
مبا يلي:
 -1أن املال الذي يتم االتفاق على استثماره يف الشركة املتناقصة يكون
عبارة عن أعيان ،كعقار ،أو مصنع وغريها ،وصورة ذلك أن خيتص الشركاء
يف متلك "الشيء الواحد" وابلتايل يكون االشرتاك يف متلك العقار على هيئة
شركة امللك(.)2
 -2واستأنسوا مبا ذكره الكاساين يف وصف شركة املالك االختيارية فذكر أن
الذي يثبت بفعلهما فنحو أن يشرتاي شيئاً ،فيصري املشرتى مشرتكا بينهما
شركة ملك( ،)3وكذلك هنا ،فبمجرد اتفاق الشركاء على متلك عني معينة
تصري هذه الشركة شركة ملك ،وذلك بناءً على التعريف لشركة امللك(.)4
( )1وممن ذهب إىل ذلك :الدكتور حسن الشاذيل ،والدكتور نزيه كمال محاد ،والدكتور قطب
مصطفى سانو .انظر :جملة جممع الفقه ا ِإلسالمي ،العدد الثالث عشر ( )519 /2املعامالت
املالية أصالة ومعاصرة (.)146 /15
( )2املشاركة املتناقضة وتطبيقاهتا املعاصرة ،نور الدين عبد الكرمي الكواملة (ص )62 :واالستثمار يف
عقود املشاركات يف املصارف اإلسالمية :دراسة فقهية مقارنة ،أمحد حممد لطفي ،دار الفكر
والقانون ،املنصورة2013 ،م (ص)189 :
( )3بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ()56 /6
( )4االستثمار يف عقود املشاركات يف املصارف اإلسالمية ،ألمحد حممد لطفي (ص.)189 :
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ونوقش هذا الدليل والذي قبله :أبن الغرض الذي أبرمت عليه املشاركة
املتناقصة يف مجيع صورها هو استثمار رأس املال ،سواء كان قيمياً أو عقاراً أو
منقوالً أو اثبتاً ،وهذا يتعارض مع شركة امللك اليت هي اجتماع يف
استحقاق(.)1
 -3أن الغرض األساسي من انعقاد هذه الشركة-من الناحية التطبيقية-هو
متكني أحد األطراف (املتمول) من متليك عني ،أو مشروع ذي دخل
معروف ،وهي تقوم على أساس اتفاق طرفني على إنشاء شركة ملك بينهما
مشاعا بينهما ،تنتهي
يف مشروع أو عقار أو غري ذلك يشرتاينه ،فيكون
ً
ابنتقال حصة أحد الشريكني إىل اآلخر تدرجييًا بعقود بيع مستقلة متعاقبة
فيتملكها فبدأت بعقد ملك وانتهت بتملك(.)2

ونوقش :أبن الواقع العملي للمشاركة املتناقصة مبين على أن كل شريك وكيل
عن شريكه يف العمل ،وقد يكون أحد الشركاء هو الوكيل ،وهذه هي صورة
شركة العنان اليت هي أحد أقسام شركة العقد(.)3

( )1االستثمار يف عقود املشاركات يف املصارف اإلسالمية ،ألمحد حممد لطفي (ص)190 :
واملشاركة املتناقضة وتطبيقاهتا املعاصرة ،نور الدين عبد الكرمي الكواملة (ص.)82 :
( )2املعامالت املالية أصالة ومعاصرة ( )147 /15املشاركة املتناقضة وتطبيقاهتا املعاصرة ،نور الدين
عبد الكرمي الكواملة (ص.)63 :
( )3املشاركة املتناقضة وتطبيقاهتا املعاصرة ،نور الدين عبد الكرمي الكواملة (ص.)63 :
جملة العلوم الشرعية
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وأن يف املشاركة املتناقصة ال يعترب كل أجنيب يف حصة شريكه ،بل يتم
االتفاق يف حال انعقاد الشركة على كيفية العمل وموضوع املشروع ،وابلتايل
يعطي الطرف العامل حريته الكاملة يف سبيل إجناح هذا املشروع وإدخال
أكرب قدر ممكن من األرابح ،وهذا على خالف شركة امللك اليت يكون كل
شريك أجنيب يف حصة شريكه وال يتصرف إال إبذن مسبق منه وإال فهو
ضامن(.)1
القول الثاين :إن املشاركة املتناقصة من جنس شركة العقد ،حيث تبدأ
بعقد شركة عنان مضاف إليها وعد من أحد األطراف ببيع حصته لشريكه،

وتنتهي بعقد بيع مستقل( ،)2واستدلوا ابآليت:
 -1أن طبيعة املشاركة املتناقصة تنطبق على عقد شركة العنان ،وال يوجد
فيها ما يتعارض مع كيفية هذه الشركة إذ إن الغرض األساسي هو إبرام عقد
يقصد منه حتصيل الربح واستثمار األموال(.)3

( )1االستثمار يف عقود املشاركات يف املصارف اإلسالمية ،ألمحد حممد لطفي (ص.)190 :
( )2وذهب إىل هذا الرأي :الدكتور وهبة الزحيلي ،والدكتور أمحد حمي الدين ،واألستاذ مرتضى
الرتايب ،والدكتور عبد الستار أبو غدة ،والدكتور حممد عثمان شبري ،والدكتورة أمرية عبد اللطيف
مشهور .انظر :املعامالت املالية املعاصرة لوهبة زحيلي ،دار الفكر املعاصر ،بريوت لبنان ،الطبعة
حملمد عثمان شبري ،دار
األوىل ،اتريخ2002 :م (ص  ،)436املعامالت املالية املعاصرة َّ
النفائس ،الطبعة السادسة2007 ،م (ص  ،)341وانظر :املعامالت املالية أصالة ومعاصرة أليب
الدبـي ِ
ِ
ان (.)148 /15
عمر ُدبْـيَان بن حممد ُّ َْ
( )3املشاركة املتناقصة للتسخريي ،جملة جممع الفقه اإلسالمية العدد اخلامس عشر (.)582 /1
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 -2أن املسامهة يف رأس مال هذه الشركة تتم من مجيع األطراف بقصد
أن يعود الربح لكل األطراف؛ ألن شركة العنان يف املال تعد من أهم عقود
املشاركات اإلسالمية فهي متثل أسلوابً لالستثمار املباشر الذي به يقوم
الشريكان حيث يشرتكان مبدخراهتما يف املشروع االستثماري(.)1
القول الثالث :أبهنا مشرتكة من شركيت امللك والعقد ومنها شركة العنان،
وانقسم أصحاب هذا القول إىل فريقني :فريق يرى أهنا شركة مستجدة
ومستحدثة تنتهي بتمليك الشريك بطريق البيع ،فال تعد شركة ملك ،وال

شركة عقد وإن كان هناك وجه شبه بشركة العنان(.)2
وذهب الفريق اآلخر :أن تكييفها متقلب حسب صورة املشاركة املتناقصة
املعمول هبا فقد تكون شركة ملك ،أو شركة عقد فإذا استخدمت هذه
الشركة لتمويل عقاراً اثبتاً كمسكن ،أو منقوالً كسيارة ،فهي شركة ملك ،وأما
إذا كان املقصود هبذه الشركة االستثمار يف املستغالت واملدخرات أو يف
مشروع جتاري فهي شركة عقد ،)3(،واستدلوا ابآليت:

( )1املشاركة املتناقضة وتطبيقاهتا املعاصرة ،نور الدين عبد الكرمي الكواملة (ص )63 :واالستثمار يف
عقود املشاركات يف املصارف اإلسالمية ،ألمحد حممد لطفي (ص.)191 :
( )2وهذا رأي الدكتور عجيل جاسم النشمي .جملة جممع الفقه ا ِإلسالمي ،العدد الثالث عشر (/2
 ،)567وجملة جممع الفقه ا ِإلسالمي ،العدد اخلامس عشر ( ،)640 /1وانتظر :املعامالت
املالية أصالة ومعاصرة (.)149 /15
( )3وهذا ما يراه الشيخ تقي العثماين ،والدكتور علي أمحد السالوس .جملة جممع الفقه ا ِإلسالمي،
العدد الثالث عشر ( ،)646 /2وانظر :املعامالت املالية أصالة ومعاصرة (.)151 /15
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 -1أن الشركة املتناقصة ليست وكالة من الطرفني ،وليس فيها إطالق يد كل
من الشريكني يف التصرف وليست هي دفع مال يعمل به حَّت تكون
مضاربة ابإلضافة إىل أن مقصود هذه الشركة االستثمار ال التمليك،
وأيضا املشاركة املتناقصة ال تعترب شركة عنان؛ ألن مقصود شركة العنان
استثمار األموال ال التمليك كما هو احلال يف املشاركة املتناقصة(.)1
 -2ال جيوز يف شركة امللك أن يتفاوت الشركاء يف نصيبهم من رأس املال وما
يعود على الشركة من أرابح ودخل على خالف ما يف املشاركة

املتناقصة(.)2
الراجح- :بعد استعراض األقوال وأدلتها-يتضح أن املشاركة املتناقصة
املنتهية ابلتمليك ،ليست شركة عنان من كل وجه وال هي شركة ِملك اتمة؛
ألن االتفاق أن يتملك الشريك حصة شريكة كما أن االتفاق تضمن عقود
بيع متعاقبة وليس هذا من شأن شركة امللك ،فلم يبق إال أن تكون شركة
جديدة مستجدة وحادثة ،ولكنها ليست بصورة كلية مستجدة وحادثة ،وإمنا
احلداثة يف صورها وآلية استعماهلا؛ ألن أصل هذه الشركة مستمدة من
القواعد العامة يف الفقه اإلسالمي اخلاص ابلشركات؛ لذا فتخرج أحكامها
( )1املعامالت املالية أصالة ومعاصرة ( )149 /15املشاركة املتناقضة وتطبيقاهتا املعاصرة ،نور الدين
عبد الكرمي الكواملة (ص ،)64 :واالستثمار يف عقود املشاركات يف املصارف اإلسالمية،
ألمحد حممد لطفي (ص.)192 :
( )2املشاركة املتناقضة وتطبيقاهتا املعاصرة ،نور الدين عبد الكرمي الكواملة (ص ،)65 :واالستثمار
يف عقود املشاركات يف املصارف اإلسالمية ،ألمحد حممد لطفي (ص.)192 :

210

(صي غُهِ َ ،
ش ِ ِ
السيْط ََرةِ َعليْ َها)
ووسائِ ُل َّ
وَمَاط ُرهَ ،
اركي َ
الت ْ
َّم ِويل التَّ َ ُ
د .حممد بن معيض الشهراين

بصورة أساسية على هذه القواعد ،مع مراعاة ما فيها من جديد وحداثة،
وبعدها ال يضر تسميتها أو تكييفها على أي نوع من أنواع الشركات يف
طت بقواعد املعامالت املالية ،حبيث ال يؤثر تطبيقها
ضبِ ْ
الفقه ،مادام وقد ج
على هذه القواعد الثابتة ،وال خيالف نصاً صرحياً ،وال مشاحة يف االصطالح.
مث اختلف الفقهاء املعاصرون يف مشروعية جواز التمويل ابملشاركة
املتناقصة عموماً جبميع صورها ،تبعاً الختالفهم يف تكييفها ،وذلك إىل
قولني:
القول األول :الشركة املتناقصة جائزة مطل ًقا( ،)1واستدل ابآليت:
 -1بعموم األدلة العامة الدالة على جواز الشركة العامة يف الفقه ا ِإلسالمي،

وقد تقدم أدلتها يف أول البحث ،والشركة املتناقصة فرد منها(.)2
 -2أن األصل يف املعامالت الصحة واإلابحة ،وكون الشركة جتمع بني عقود
خمتلفة كالشركة والبيع ،واإلجارة فال يوجد ما مينع من اجتماع هذه العقود
يف عقد واحد سواء أكانت هذه العقود متفقة األحكام أم خمتلفة
األحكام ،طاملا استوىف كل عقد منها أركانه وشرائطه الشرعية ،وسواء
معا،
أكانت هذه العقود من العقود اجلائزة أم من العقود الالزمة أم منهما ً
( )1وإىل هذا ذهب الدكتور الشاذيل .جملة جممع الفقه ا ِإلسالمي ،العدد اخلامس عشر (،)528 /1
والعدد الثالث عشر ( )462 /2وانظر :املعامالت املالية أصالة ومعاصرة (.)160 /15
( )2انظر :مشروعية الشركة يف املبحث الثاين ،وانظر :املعامالت املالية أصالة ومعاصرة (/15
.)160
جملة العلوم الشرعية
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وإمنا املمنوع من اجتماع هذه العقود إذا كان الشرع قد هنى عن هذا
شرعا ،وهذا ال
االجتماع ،أو كان يف اجتماعها توصل إىل ما هو حمرم ً
يوجد يف عقد الشركة املتناقصة ،فلم مينع الشرع من اجتماع البيع والشركة

واإلجارة(.)1
ونوقش :أبنه ال يسلم أبن الشرع مل مينع من اجتماع البيع والشركة ،فقد
نص املالكية على أن الشركة والبيع مانع من موانع الشركة ،ففي "البيان
والتحصيل" ما نصه" :وأما الشركة والبيع فإمنا مل جيز اجتماعهما يف صفقة
واحدة؛ ألن الشركة من العقود اجلائزة لكل واحد من املشاركني أن ينفصل
عن صاحبه مَّت ما أراد وال يلزمه البقاء معه على الشركة فدخل على ذلك
الغرر يف البيع ألن البائع إمنا رضي ببيع سلعته منه ابلثمن الذي مسياه ملا رجاه
من االنتفاع ببقائه معه على الشركة ،وذلك ال يلزمه ،ولو لزمه أيضا لكان

البيع غررا جلهل قدر االنتفاع مبشاركته إايه"(.)2
القول الثاين :املشاركة املتناقصة ال جتوز مطلقاً؛ ملا تنطوي عليه من

مفاسد ،وخمالفات شرعية وفيه شبهة( ،)3واستدلوا ابآليت:

( )1املعامالت املالية أصالة ومعاصرة (.)161 /15
( )2البيان والتحصيل ( ،)417 /4وانظر :بداية اجملتهد ( ،)35 /4والتوضيح يف شرح خمتصر ابن
احلاجب (.)342 /6
( )3وممن ذهب إىل هذا القول :الدكتور :علي السالوس ،والدكتور حسني كامل فهمي ،والدكتور
صاحل املرزوقي .قرار جممع الفقه ا ِإلسالمي ،رقم  ،)15 /2( 136وانظر :املعامالت املالية
أصالة ومعاصرة (.)162 /15
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 -1أن الشركة املتناقصة هي يف حقيقتها قرض بفائدة مسترت ابسم الشركة؛
ألنه من الواضح أن البنك وعميله ال يريدان يف واقع األمر مشاركة
بعضهما البعض ،فالنية مبيتة فيه من البداية على أن يبدأ ختارج البنك من
التعامل فور االنتهاء من قيام املشروع وتنتهي عملية املشاركة أبكملها بني
الطرفني مبجرد حصول كل منهما على الغرض األصلي املنشئ هلذا
التعامل ،وهو القرض ابلنسبة للعميل ،والعائد من هذا القرض مع اسرتداد
أصله ابلنسبة للبنك(.)1

ونوقش :أبن املعروف أن املستقرض ضامن للمال ،وأن املقرض غري
مسؤول عن أي ضرر يتعرض له املقرض ،وهذا ما يتم تطبيقه يف القروض
الربوية أيضاً ،وأما يف املشاركة املتناقصة فليس كذلك؛ إذ إن الطرف املمول
وهو املصرف يف أغلب األحوال يكون شريكاً لطالب التمويل يف الربح
واخلسارة ،وكل طرف وكيل عن اآلخر يف نصيبه ،وال يضمن إال يف حالة
التعدي والتقصري ،فالنظر يف الربح واخلسارة معاً وليس يف الربح فقط ،وهذا
جوهر الفرق بينها وبني املصارف الربوية(.)2
 -2أن اشرتاط أحد الشريكني على الشريك اآلخر يف العقد نفسه من
البداية شراء حصته منه يعين اشرتاط ضمان هذه احلصة يف رأس املال
بقيمتها اإلمسية ولو مل يتعد أو يفرط ،ويف هذا يقول الدكتور حسني كامل
فهمي" :إذا أراد أحد الشركاء التخارج من الشركة فهو يبيع حصته
( )1املعامالت املالية أصالة ومعاصرة (.)153 /15
( )2املشاركة املتناقضة وتطبيقاهتا املعاصرة ،نور الدين عبد الكرمي الكواملة (ص.)82 :
جملة العلوم الشرعية
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الشائعة اليت امتلكها إما للغري ،وإما إىل ابقي الشركاء املستمرين يف
الشركة ،وهذا كله جائز يف حالة ما إذا مت التخارج وبيع احلصة دون شرط
مسبق ،أما إذا اشرتط أحد الشريكني على الشريك اآلخر يف العقد نفسه
من البداية شراء حصته منه فكأنه اشرتط ضمان هذه احلصة يف رأس
املال بقيمتها االمسية دون تعد ،فيفسد العقد عند من يقول :إن الشرط
الفاسد يفسد الشركة ،ويفسد الشرط عند من يقول أبن الشرط الفاسد

ال يفسد العقد"(.)1
 -3أن املشاركة املتناقصة عبارة عن متويل حمض ،وليس فيه مشاركة يف الربح
واخلسارة ،وهذا أسوأ من بيع الوفاء ،يعين إن مل يكن هو صورة من بيع
الوفاء فهو أسوأ من بيع الوفاء؛ ألن اآلخر (املتمول) ملتزم مببلغ يدفعه
إمنا يف بيع الوفاء إن مل يرد العني فال يدفع شيئاً ،وهذا متحقق يف املشاركة
املتناقصة ،حيث يتفق املصرف مع العميل على أن حيصل البنك من
شريكة حصة نسبية من صايف الدخل احملقق فعالً وحيتفظ جبزء من
اإليرادات لتسديد ما قدمه املصرف من التمويل وهذا يعترب زايدة على
رأس املال(.)2
ونوقش :أبن بيع الوفاء بيع خمتلف فيه ،والراجح حترميه ألنه يعين إقراض
قرضا جر منفعة ،وتسميته ابلبيع
الثمن إىل أجل مقابل االنتفاع ابملبيع ،فصار ً

( )1املعامالت املالية أصالة ومعاصرة (.)154 /15
( )2املشاركة املتناقضة وتطبيقاهتا املعاصرة ،نور الدين عبد الكرمي الكواملة (ص.)76 :
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ال خترجه عن حقيقته ،فالعربة ابملقاصد واملعاين ال لأللفاظ واملباين ،وقد شبه
املانعون املشاركة املتناقصة ببيع الوفاء حيث تصوروا أن البنك ال ميلك حصة
يف الشركة ،وإمنا قصد التمويل مقابل أن حيصل على نسبة من األرابح
املستفادة من املشروع ،وهناك فرق كبري بني املشاركة املتناقصة وبيع الوفاء
فالشريك يف املشاركة املتناقصة يشارك يف الغنم والغرم ،خبالف بيع الوفاء،
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن بيع الوفاء يتم من خالل مبيع معني تنتقل
كامال ألحد املتعاقدين ،مث تعود ملكيته إىل البائع السابق خبالف
ملكيته ً
املشاركة املتناقصة فإهنا مشاركة ميلك الطرفان فيها حمل املشاركة ،وليست
موجودات املشاركة تبدأ مبلكية واحد ،مث تنتقل إىل اآلخر ،مث تعود إىل
السابق كما هو احلال يف بيع الوفاء(.)1

 -4أن املشاركة املتناقصة هو أحد صور بيع العينة( )2اليت هنى عنها الفقهاء،
وذلك للنص الصريح يف عقد البيع على أن يعيد املشرتي بيع األصل
الذي اشرتاه إىل نفس البائع املالك األصلي ،وإذا كان الشافعي قد
خالف اجلمهور فأجاز بيع العينة بصفة عامة إال أن اإلمجاع منعقد على
( )1املعامالت املالية أصالة ومعاصرة ( )159 ،157 /15املشاركة املتناقضة وتطبيقاهتا املعاصرة،
نور الدين الكواملة (ص.)82 :
( )2بيع العِينة :العينة يف اللغة :السلف ،واصطالحاً :هو بيع الشيء بثمن مؤجل ث شراؤه يف نفس

اجمللس بثمن حال أقل من الثمن األول .انظر :طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهية (ص:
 ،)112والقاموس الفقهي (ص ،)270 :ومعجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة
الفقهاء (ص.)338 :
جملة العلوم الشرعية
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حترمي بيع العينة إذا كان البيع الثاين مشروطًا يف العقد األول ،ومل خيالف
يف ذلك أحد على حترمي العينة يف هذه الصورة ،وهذا هو املتحقق يف عقد

املشاركة املتناقصة(.)1
يوضح ذلك الفقيه السبكي يف معرض كالمه على بيع العينة ،فيقول:
"فإن فرض الشرط مقارًان للعقد بطل بال خالف ،وليس حمل الكالم ،وإمنا
حمل الكالم إذا مل يكن مشروطًا يف العقد ،وذلك من الواضحات"(.)2
ونوقش :أبن العينة فيها بيعان أحدمها حال ،واآلخر مؤجل ،وهذه
املشاركة املتناقصة ليس فيها عقد بيع ،وإمنا فيها عقد مشاركة ،مث حيصل البيع
أيضا ابلقيمة السوقية ،أما بيع العينة فإن هناك زايدة يف
بعدئذ ،وهو حيصل ً
البيع املؤجل عن البيع احلال ،وهي اليت يوجد هبا عنصر الفائدة ،وكون أحد
الطرفني يريد احلصول على الربح فأي مانع يف الشرع من ذلك؟ إذا كان يريد
احلصول على الربح ،واآلخر يريد احلصول على امللكية الكاملة ابلتدريج،
فليس هناك ما مينع هذه الرغبات إذا كانت وفق أحكام الشريعة وعقودها
.
وضوابطها
فليس هناك عالقة بني موضوع الشركة املتناقصة وبيع العينة ،فبيع العينة
بني طرفني ،وهذا بني عدة أطراف ،وبيع العينة يف نفس الوقت ،وهذا بعد

( )1املعامالت املالية أصالة ومعاصرة ( )157 /15املشاركة املتناقضة وتطبيقاهتا املعاصرة ،نور الدين
عبد الكرمي الكواملة (ص.)92 :
( )2تكملة اجملموع شرح املهذب للسبكي (.)157 /10
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وقت طويل ،وبيع العينة ال بد أن يكون السعر مل يتغري ،وهنا يف الغالب تتغري
األسعار ،فلذلك ال تتوافر يف عقد الشركة املتناقصة صور بيع العينة ،فينبغي

أن تستبعد هذه الشبهة(.)1
 -5الدخول يف الوعد امللزم ابلبيع يف العقد ،وقبل قيام الشركة جيعل الوعد
من قبيل العقد؛ ألن اإللزام من طبيعة العقود ،وليس من طبيعة الوعود،
وإذا كان ذلك عقدا فإن هذا يعين بيع ما ال ميلك البائع ،وكون اإللزام
ليس من العاقدين بل من أحدمها ال يعين أننا هبذا أخرجنا الوعد امللزم
عن طبيعة العقد ،فالعقد الذي اشرتط فيه اخليار من جانب واحد هو
وجائزا من طرف ،وكذا الشأن يف الوعد
الزما من طرفً ،
عقد ،وإن كان ً
امللزم إذا كان من أحدمها ،فهو الزم من طرف ،وجائز من طرف آخر،
وإذا كان ذلك كذلك فإن اإللزام ابلوعد يف املعاوضات مل أقف فيه على
قول للفقهاء املتقدمني يقولون :أبن له قوة اإللزام(.)2

ونوقش :أبن اإللزام ابلوعد هنا وإن كان يف عقد من عقود املعاوضة إال
أن اإللزام يف ذلك ليس فيه حمذور شرعي كاإللزام يف بيع املراحبة لآلمر
ابلشراء ،فإن احملذور من اإللزام يف بيع املراحبة وقوع البنك يف بيع السلعة قبل
متلكها ،خبالف اإللزام ابلوعد على اخلروج من الشركة ،أو على بيع نصيبه

( )1املعامالت املالية أصالة ومعاصرة (.)158 /15
( )2املشاركة املتناقضة وتطبيقاهتا املعاصرة ،نور الدين عبد الكرمي الكواملة (ص ،)75 :املعامالت
املالية أصالة ومعاصرة (.)155 /15
جملة العلوم الشرعية
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مانعا من صدور املواعدة امللزمة يف املشاركة
منها فال يبدو أن هناك ً
املتناقصة(.)1
القول الثالث :إن الشركة املتناقصة جتوز بشروط ،وبه قال مجع من
العلماء املعاصرين( ،)2وذهب إليه جممع الفقه ا ِإلسالمي الدويل يف دورته
اخلامسة عشرة ،واألعضاء املؤمترون يف مؤمتر املصرف ا ِإلسالمي األول
بدِب( ،)3وكذلك اجمللس الشرعي هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية
ا ِإلسالمية(.)4
( )1املرجع السابق.
( )2منهم الدكتور عبد الستار أبو غدة ،والدكتور نزيه محاد ،والدكتور قطب سانو .جملة جممع الفقه
ا ِإلسالمي ،العدد اخلامس عشر ( )616 ،536 /1وانظر :املعامالت املالية أصالة ومعاصرة
(.)162 /15
( )3قرار رقم )15/2( 136 :بشأن املشاركة املتناقصة وضوابطها الشرعية ،ضمن قرارات جملس
جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي املنعقد يف دورته اخلامسة عشرة
مبسقط ( سلطنة عُمان )  19 – 14احملرم 1425هـ ،املوافق ( 11 – 6مارس) 2004م،

وفيه" :بعد اطالعه على البحوث الواردة إىل اجملمع بصوص موضوع املشاركة املتناقصة
وضوابطها الشرعية ،وبعد استماعه إىل املناقشات اليت دارت حوله ،قرر ما يلي :املشاركة
املتناقصة :معاملة جديدة تتضمن شركة بني طرفني يف مشروع ذي دخل يتعهد فيها أحدمها
بشراء حصة الطرف اآلخر تدرجياً سواء كان الشراء من حصة الطرف املشرتي يف الدخل أم من
موارد أخرى."...
( )4وقد وضعوا شروطاً ال ختتلف كثرياً عن الشروط اليت وضعها جممع الفقه ا ِإلسالمي فقد جاء يف
معيار الشركة الذي صدر عن اجمللس الشرعي هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية
ا ِإلسالمية (ص )345 :صدر هذا املعيار بتاريخ  4ربيع األألول  1423ه املوافق  16أاير
(مايو)  2002م ،وفيه جوزوا هذا العقد بشروط هي:
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وهذا الفريق قد حاول أن جيمع بني القولني السابقني فال هو تبَن القول
ابجلواز مطل ًقا ،وال القول ابملنع مطل ًقا ،وإمنا استجاب للمحاذير الشرعية اليت
ساقها الفريق القائل ابملنع إبطالق ،ووضع شروطًا جتنبه الوقوع يف مثل تلك
جديدا خيتلف عن القول القائل ابجلواز مطل ًقا.
احملاذير ،فأصبح قوالً ً
واشرتط قرار جممع الفقه ا ِإلسالمي الشروط التالية:
 -1عدم التعهد بشراء أحد الطرفني حصة الطرف اآلخر مبثل قيمة احلصة
عند إنشاء الشركة ملا يف ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه ،بل
ينبغي أن يتم حتديد مثن بيع احلصة ابلقيمة السوقية يوم البيع ،أو مبا يتم
االتفاق عليه عند البيع.
 -2عدم اشرتاط حتمل أحد الطرفني مصروفات التأمني ،أو الصيانة ،وسائل
املصروفات بل حتمل على وعاء املشاركة بقدر احلصص.
أ -جواز حصول البنك على وعد ملزم من عميله على شراء حصة البنك يف املشاركة تدرجييًا من
خالل عقد بيع عند الشراء وحبسب القيمة السوقية يف كل حني ،أو ابلقيمة اليت يتفق عليها
عند الشراء.
أيضا عن
ب -يشرتط أن يكون الوعد منفصالً عن عقد الشركة نفسه ،وأن يكون عقد البيع
ً
منفصال ً
عقد الشركة.
ج -أال حيدد مثن بيع احلصة يف الوعد احملرر من أي من الطرفني.
د -ال جيوز اشرتاط البيع ابلقيمة االمسية ملا ذلك من ضمان حصة البنك.
ه -ال جيوز أن يتضمن عقد الشركة أي نص يعطي اأاي من طريف املشاركة احلق يف اسرتداد حصته من
رأس مال الشركة.
و -ال جيوز اشرتاط مبلغ مقطوع من األرابح ألحد الطرفني.
جملة العلوم الشرعية
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 -3حتديد أرابح أطراف املشاركة بنسب شائعة ،وال جيوز اشرتاط مبلغ
مقطوع من األرابح أو نسبة من مبلغ املسامهة.
 -4الفصل بني العقود وااللتزامات املتعلقة ابملشاركة.
-5منع النص على حق أحد الطرفني يف اسرتداد ما قدمه من مسامهة متويل.
الراجح :أن املشاركة املتناقصة جائزة ،ولكن جيب أن تنطبق عليها شروط

األحكام العامة للشركات ،وشروط خاصة هبا( )1كما يف القول الثالث ،فإذا
توفرت هذه الشروط وانتفت الشبهات املذكورة عند القائلني ابملنع-كما تقدم
يف املناقشة-فتجوز؛ ملا ذكروه يف األدلة؛ وألن التعامل ابملشاركة املتناقصة فيه
حتقق مصاحل املتعاملني ،ومعلوم أن الشرع اعترب املصاحل مادامت مشروعة وال
تعارض نصوصاً شرعية ،إضافة إىل أهنا تلعب دوراً مهماً ورئيساً يف التنمية
احمللية ،وذلك بتمويل املصرف وتوفري الدعم املادي للحرفيني وأصحاب
الصناعات ،ويهيئ هلم الفرصة لزايدة الدخل ،فيكون املصرف (املمول) قد

( )1ومنها :أنه ال جيوز االشرتاط يف املشاركة املتناقصة البيع والشراء للحصص ،ويشرتط فيها أن ال
تكون جمرد متويل بقرض فال بد من وجود اإلرادة الفعلية للمشاركة ،ويشرتط أن يتملك البنك
حصته يف املشاركة ملكاً اتماً ،وحتدد النسب املستحقة لكل من أطراف الشركة ،وجيوز إصدار
أحد الشريكني وعداً ملزماً حيق للطرف مبوجبه لشريكه متلك حصته ،أو أن يصدر أحدمها إجياابً
ممتداً بديالً عن الوعد ،وذكرت غريها من الشروط ،ويف احلقيقة هي مسائل متفرعة عن
املشاركة ،وهللا أعلم .انظر :الشركات يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي للدكتور عبد العزيز
اخلياط ( -166 /1وما بعدها) ،املشاركة املتناقضة وتطبيقاهتا املعاصرة ،نور الدين عبد الكرمي
الكواملة (ص.)87 :
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استفاد بشركته وهو الربح-احملتمل ،-ويكون العميل (املتمول) مستفيداً
حبصوله على عقار أو مال جديد بفضل املشاركة ،مع الربح –احملتمل أيضاً-
 ،وهللا أعلم.
ويستحسن هنا أن أذكر ضوابط التمويل التشاركي على العموم ،وإن
كانت بعض هذه الضوابط يف الشركة عموماً ،وذلك يف النقاط التالية(:)1
 -1أن يكون رأس املال من النقود ويكون معلوماً وموجوداً وميكن التصرف
به ،وأجاز بعضهم أن يكون عيناً على أن يقوم ابلنقد.
 -2ال يشرتط تساوي رأس املال لكال الطرفني ،فيمكن تفاوت احلصص.
 -3يتم توزيع األرابح بنسب مئوية شائعة معلومة عند التعاقد ،وحتدد حصة
من الربح مقابل العمل ،وحصة مقابل رأس املال.
 -4التأكد من سالمة تطبيق املشاركة من الناحية احملاسبية ،كما جاء يف
اجمللة" :ويتطلب هذا النوع من التمويل أن حيتفظ العميل ابلسجالت
احملاسبية للمشروع على أساس منفصل متاما من أنشطة األعمال األخرى
حَّت ميكن حتديد النسبة العادلة من الربح العائدة إىل املشاركني يف
التمويل بعد مواجهة أتعاب اإلدارة املتفق عليها".

( )1خماطر التمويل بصيغة املشاركة يف املصارف اإلسالمية ،عائشة األسود ،لنيل شهادة املاسرت،
جامعة الشهيد محه خلضر -الوادي اجلائر ،بتاريخ2014 :م (ص )40 :املشاركة املتغرية ،صيغة
مقرتحة لتمويل رأس املال العامل ،حملمد البلتاجي مقدم لندوة الفقهية الثالثة ملصرف أبو ظيب
اإلسالمي (ص.)4 :
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 -5استخدامها لتمويل عناصر رأس املال العامل ،ومتابعة التأكد من جمال
االستخدام.
الفرع الرابع :اخلطوات العملية ومراحل تطبيق املشاركة املتناقصة:
متر املشاركة املتناقصة (املنتهية ابلتمليك) بعدد من ا ملراحل املختلفة،
يتخللها خطوات عملية ،تتنوع حسب نوع وطبيعة املشروع املراد إنشاؤه،
وهي ختتلف كذلك بني مصرف وآخر ،وهي بشكل عام كما يلي(:)1
املرحلة األوىل :مرحلة التأسيس :وهي مرحلة تقدمي األوراق وحتديد
األهداف قبل االتفاق:
 -1يتقدم العميل بطلب للمصرف اإلسالمي ملشاركته يف مشروع استثماري
مشاركة متناقصة ،و يجرفق معه دراسة جدوى اقتصادية هلذا املشروع،
والواثئق الالزمة ،كسند ملكية أرض أو ما شابه ذلك.
 -2يقوم املصرف بدراسة املشروع والتحقق من جدوى نفعه بدراسة األمور
اآلتية:
 عدم احتواء هذا املشروع على التجارة أو العمل مبا هو جحمَّرم ،أو يتناىف معتعاليم اإلسالم.

( )1املشاركة املنتهية ابلتمليك كما جيريها بيت التمويل األمريكي ،ألمحد الصويعي شليبك (ص:
 ،)342املشاركة املتناقصة إمساعيل شندي (ص )11 :االستثمار ابملشاركة يف البنوك
اإلسالمية ،ألمحد حممد حممود نصار ،اجمللس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية ،مملكة
البحرين (ص.)81 :
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 اجلدوى االقتصادية والفنية ،لضمان أن يعود املشروع على املصرف بربحمادي.
 يتأكد املصرف من صالحية املشروع ،ألن حيقق فائدة ومصلحة للمجتمعاحمللي.
 ينظر املصرف يف كفاءة العميل ِاملتقدم ،ومقدرته املادية ،واإلدارية ،ويتأكد
من أمانته ،ومدى قدرته على الوفاء ابلتزاماته.
 -3إذا أصدر املصرف موافقته على الدخول يف هذا املشروع مموال بصيغة
مشاركة متناقصة ،فيعقد االتفاق مع الشريك ،وتبدأ مرحلة التنفيذ
العملي.
املرحلة الثانية :مرحلة التنفيذ العملي ،ويف هذه املرحلة يتم االتفاق على
األمور اآلتية:
 -1قيمة التمويل اليت سوف يقدمها املصرف ،فقد يقوم بتمويل املشروع
متويال كامال ،أو يقوم بتمويل جزء منه.
 -2يف حالة متويل املشروع العقاري ،أيخذ املصرف من العميل الضماانت
املطلوبة ،كرهن عقار لصاحل املصرف.
 -3يكون املصرف هو املالك للمشروع ،وله حرية اختاذ القرار يف أي تغيري
خارج موضوع االتفاق ،وميكن أن يستأنس برأي الشريك.
 -4يتم إجراء األمور اإلدارية املطلوبة للمشروع مثل توقيع العقد بعد
صياغته ،وفتح حساب خاص ابلشركة.
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يقسم الربح إىل ثالثة أقسام بنسب متفق
 -5ابلنسبة لتوزيع األرابح ،فقد َّ
عليها ،نسبة للمصرف كعائد متويل ،ونسبة للشريك اآلخر كعائد ملا
دفعه ،وما يقوم به من عمل ،ونسبة لسداد متويل املصرف أو لشراء حصة
املصرف من املشروع ،ويتم حتديد هذه النسبة حسب نصيب كل طرف
من رأس املال ،أو حسب اتفاق معني بينهما.
 -6يتحمل اخلسارة كال الطرفني كل حسب مقدار نصيبه من رأس املال.
املرحلة الثالثة :مرحلة التخارج وإهناء الشراكة:
وهي املرحلة اليت يتم فيها انتقال ملكية املشروع إىل شريك املصرف،
الذي بدأ بعميل فشريك ،ويف النهاية إىل مالك للمشروع ،فاملشروع يبقى
مستمرا ،ويدر دخال على مالكه ،ولكن الذي توقف هو الشراكة ،وذلك
خبروج املصرف من الشركة ،بعد أن ابع حصته لشريكه ،واسرتد رأس املال
مول به املشروع ،وخرج ببعض ِ
الربح ،ولذلك مسيت" :ابملشاركة املنتهية
الذي َّ
ابلتمليك".
***
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املطلب الثالث :املشاركة املتغية وحكمها وإجراءات تطبيقها

وفيه ثالثة فروع:
الفرع األول :تعريفها :وهي البديل الشرعي عن التمويل ابحلساب اجلاري
املدين ،حيث يتم متويل العميل بدفعات نقدية حسب احتياجه مث أيخذ
البنك حصته من األرابح الفعلية يف هناية العام وفقاً للنتائج املالية

للمشروع(.)1
حتتاج الكثري من الشركات إىل سيولة نقدية لتمويل مصروفاهتا اجلارية من
شراء مواد خام ،ومستلزمات التشغيل ابإلضافة إىل دفع رواتب العاملني،
وتلجأ الشركات عادة إىل البنوك التقليدية الربوية للحصول على القرض
بفائدة أو استخدام احلساب اجلاري املدين والذي يعتمد أيضاً على أسعار
الفائدة ،وإىل وقت قريب مل تكن املصارف اإلسالمية قد وجدت بديل
لتمويل السيولة النقدية للمتعاملني.
وقد استخدمت بعض املصارف صيغة املشاركة املتغرية كأحد البدائل
لتوفري السيولة النقدية للشركات اليت تعتمد على متويل العميل بدفعات نقدية
واليت تتغري حسب احتياجه ،مث يتم احتساب األرابح الفعلية يف هناية العام
بعد إعداد املركز املايل ووفق النتائج الفعلية(.)2

( )1صيغ وأساليب التمويل ابملشاركة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ،لسمري هرابن (.)65
( )2املشاركة املتغرية  -صيغة مقرتحة لتمويل رأس املال العامل حملمد البلتاجي (ص.)3 :
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لذلك عرفها بعض الباحثني :أبنه الشركة اليت تتميز بتغريات متتالية يف
هيكلة رأمساهلا ،وتتميز عن غريها من املشاركات أبن رأس ماهلا ليس اثبتاً
املمول إىل السيولة
حمدداً بل هو متغري بصورة مستمرة حبسب حاجة الشريك َّ
وهذا سبب تسميتها ابملتغرية(.)1

الفرع الثاين :احلكم الشرعي للمشاركة املتغية:
يظهر مما تقدم أن املشاركة املتغرية تعد من قبيل شركة العنان ،ابلنظر إىل
اشرتاك طريف التمويل يف املال الشرتاكهما يف الربح ،وحتمل اخلسارة؛ لذلك
فإن الصورة املتقدمة هلذا النوع من الشركة ال ختتلف كثرياً عن الشركات
األخرى ،لذلك ذكر هلا الدكتور :حممد البلتاجي ضوابطاً هي نفسها اليت
ذكرت للتمويل ابملشاركة عموماً( ،)2فذكر أن مؤمتر املصارف اإلسالمية بدِب
قرر أن املشاركة تقررها الشريعة اإلسالمية إذا كان نشاطها حالالً ،وما يرزق
هللا به من ربح يوزع بني الشريكني بنسبة رأس املال كل منهما وأن تكون
اخلسارة كذلك ،وفق القاعدة الشرعية" :الغنم ابلغرم" أي أن الربح (الغنم)
مقابل اخلسارة (الغرم) ،وقد جاء يف بند  ،4 -1-6التمويل ابملشاركة يف
األرابح واخلسائر ،ونصه(" :)3جيوز توفري التمويل على أساس املشاركة يف
األرابح واخلسائر إلحدى الشركات لتلبية املتطلبات العامة للتمويل ملدة

( )1حنو مصرف إسالمي للكبيجي (ص.)195 :
( )2املرجع السابق.
( )3جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد السادس (ص.)1091 :
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حمددة من الوقت وذلك مقابل أجر حمدد أو متغري يتم تقاضيه على
موجودات الشركة".
مث كان مستند اجلواز يف هذا النوع من التمويل أن األصل يف املعامالت
هو احلل والصحة ،وال دليل على منع هذه املعاملة ،فمبادئ املشاركة على
العموم تدل على جوازها؛ فيجوز للمؤسسة املمولة أن أتخذ حصة من
األرابح مقابل قيامها بتوفري التمويل ،وتسدد نسبة مئوية متفق عليها مقدما
إىل البنك الذي يقدم التمويل (حبيث ختتلف عن سعر الفائدة) انشئة من
مبلغ الربح الذي حتققه املؤسسة ابستخدام أسلوب التمويل ابملشاركة يف
األرابح واخلسائر.
وميكن احتساب توزيع الربح ملبلغ التمويل عن طريق القيام أوالً ابقتطاع
دفعه مقابل خدمات اإلدارة املقدمة من العميل يف إدارة املؤسسة ،عندئذ
يقسم املبلغ الباقي ابلنسبة املباشرة للتمويل ابملشاركة يف األرابح واخلسائر إىل
إمجايل املوارد املالية املوظفة يف أعمال املؤسسة واليت تؤهل للمشاركة يف
األرابح.
وإذا تكبدت الشركة خسائر فإن هذه اخلسائر يتم تغطيتها أوال من
االحتياطات املتوفرة وإذا مل ميكن تغطيتها فإن املمول جيب أن يتحملها يف
حدود مشاركته يف التمويل اإلمجايل.
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الفرع الثالث :إجراءات تطبيق املشاركة املتغرية يف املصارف اإلسالمية(:)1
 -1يقوم العميل ابلتقدمي للمصرف بطلب لتمويل مشروع معني ويرغب يف
قيام املصرف بتوفري السيولة النقدية الالزمة للمشروع ،على أن يرفق هبذا
الطلب دراسة جدوى للمشروع ،وفيه حيدد املبلغ املطلوب وتوقيت
االحتياج.
 -2يقوم املصرف بتقييم جدوى املشروع ،ويف حالة املوافقة عليه يقوم
املصرف بدفع السيولة النقدية املطلوبة وفق التواريخ احملددة واليت قد تتغري
وفق االنفاق الفعلي للمشروع ،ومن هنا جاءت تسمية مشاركة متغرية.
 -3يقوم العميل بعد ذلك إبدارة املشروع وفق ما هو خمطط له يف دراسة
اجلدوى.
 -4يتم بعد ذلك استخراج النتائج الفعلية للمشروع عن طريق حماسب قانوين
حمايد للطرفني الستخراج نتائج النشاط وحتديد أرابح املشروع عن تلك
املدة ،ويقوم املصرف أبخذ حصته من األرابح وفق املبالغ اليت قام بدفعها
واملدة اليت استفاد منها املشروع.
 -5ويف حال حتقق خسارة يتحمل كل طرف حصت منها بقدر حصته يف
رأس مال املشاركة ،بشرط أن يثبت العميل (املتمول) أن اخلسارة حتققت
ألسباب ليس له دخل يف حدوثها وأنه التزم بكل شروط وأحكام عقد
املشاركة ومل يقصر يف إدارة عملية الشركة ،وإن كانت نتيجة التقصري
( ))1املشاركة املتغرية  -صيغة مقرتحة لتمويل رأس املال العامل حملمد البلتاجي (ص.)3 :
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فيتحمل الشريك ويعوض املصرف عن األضرار أو اخلسائر اليت حلقت
به.
 -6ويف حالة رغبة العميل يف جتديد التمويل يتقدم العميل بطلب جديد
ومستقل.
ميكن القول بصفة عامة أن املشاركة املتغرية تصلح لكافة قطاعات
األنشطة االقتصادية ومن تلك القطاعات اليت ميكن متويلها من خالل
التمويل ابملشاركة(:)1
 -1القطاع الصناعي :يعد القطاع الصناعي من أهم القطاعات اليت ميكن
االستفادة منها من متويل رأس املال والعامل من خالل املشاركة املتغرية،
والقطاع الصناعي من أهم األنشطة اإلنتاجية ،اليت حتتاج إىل سيولة نقدية
فيموله املصرف.
 -2القطاع العقاري :حيث يتم عملية إنشاء الوحدات السكنية مث بيعها بعد
ذلك وفق دراسة جدوى املشروع.
 -3القطاع الزراعي :ويتم ذلك من خالل توفري السيولة لشراء البذور
والسماد وسداد تكلفة األيدي العاملة.

( )1املشاركة املتغرية  -صيغة مقرتحة لتمويل رأس املال العامل حملمد البلتاجي (ص.)7 :
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املبحث الرابع:

عوائق التمويل التشاركي ،وخماطره ووسائل السيطرة عليها.
وفيه مطلبان:

املطلب األول :عوائق التمويل التشاركي:
يـج َعد التمويل ابملشاركة أحد أهم أساليب التمويل اإلسالمية ،وأكثرها
رحبية ،ومع ذلك مل حيظ حبيز كبري من صور التمويل اليت تقدمها املصارف

اإلسالمية إىل اآلن ،فقد ذكر الدكتور :يوسف الشبيلي( :)1أنه ال يزال
التمويل من خالل عقود املداينة هو األكثر تطبيقاً لدى تلك املصارف ،ففي
دراسة أجرهتا أحد املراكز االستشارية املتخصصة يف العام 2009م على صيغ
العقود املطبقة يف املصارف والنوافذ اإلسالمية يف اململكة العربية السعودية
وعددها  12مصرفاً وانفذة.
وخلصت الدراسة إىل أن التمويل ابملشاركة ال يتجاوز  %3من إمجايل
متويالت البنوك ،وإذا ما قورن بعقود املداينات( :املراحبة  ،%26والبيع
ابلتقسيط  )%5فهذه النسبة تعد ضئيلة جداً.
ولعل من أبرز العقبات اليت تواجه البنوك اإلسالمية يف اعتمادها على
صيغة املشاركة هو ارتفاع نسبة املخاطرة لدى البنك املمول بطريقة املشاركة
مقارنة ابملداينة ،وكذلك صعوبة التخارج بعد انتهاء مدة التمويل.
( )1التمويل ابملشاركة ،اآلليات العملية لتطويره ،يوسف الشبيلي ،حبث مقدم لندوة الثالثة ملصرف
أبو ظيب اإلسالمي يف  20 -19يناير 2011م (ص.)1 :
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وأظهرت دراسات أخرى حديثة أعدت حول آراء املصرفيني اإلسالميني
حول خماطر صيغ التمويل ،فكانت املخاطر االئتمانية هي األكثر يف التمويل
ابملشاركة ،مما يظهر أن صيغ التمويل القائمة على املشاركة يف الربح تنطوي
على خماطر ائتمان أعلى من بقية الصيغ األخرى ،بينما التمويل ابملراحبة هو
األعلى واألكثر أمناً رغم مميزات التمويل التشاركي الكثرية اليت تعود على
األفراد واملؤسسات واجملتمع ابلفائدة والنفع(.)1
بينما يرى الدكتور :عبد هللا علي عبد هللا الطوقي أن من أهم األسباب-
إضافة إىل املخاطرة ،-اليت أدت إىل االحجام عن تطبيق التمويل التشاركي،
بعض العوائق املتمثلة يف العمل اإلداري للمصارف اإلسالمية ،ويف أخالقيات

العميل ،وقد أمجلها يف النقاط التالية(:)2
 -1تفتقر املصارف اإلسالمية إىل األسس العلمية اليت متكن املصارف
اإلسالمية من حتقيق النجاحات يف استخدام هذه اآللية.
 -2عدم توفر الصدق واألمانة يف معظم العمالء ،حيث إهنم يسعون إىل
التحايل والتالعب وتزوير الواثئق إلخفاء األرابح ،وقد يصل األمر إىل
ادعاء اخلسارة.

( )1إدارة املخاطر يف الصناعة املالية اإلسالمية ،لطارق هللا خان ،وحبيب أمحد ،مطبوعات البنك
اإلسالمي للتنمية ،ترمجة :د .عثمان اببكر ،د .رضا سعد هللا ،بدون اتريخ (ص.)75 :
( )2أسالي ب متويل االستثمارات يف املصارف اإلسالمية اليمنية ،لعبد هللا علي عبدهللا الطوقي (ص:
.)134
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 -3موارد املصارف اإلسالمية يغلب عليها أهنا موارد قصرية األجل ،وهذا
بطبيعة احلال ال ميكن املصارف اإلسالمية من التوجه حنو االستثمار
طويلة األجل.
 -4افتقار املصارف اإلسالمية-يف الغالب-إىل الكادر البشري الذي ميتلك
القدرة والكفاءة على تطبيق أسلوب التمويل ابملشاركة؛ ألن عملية
التعرف على الفرص االستثمارية املالئمة للمشاركات حتتاج إىل املهارات
واخلربات من قبل موظفي املصارف اإلسالمية.
***
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املطلب الثاينَ :ماطر التمويل التشاركي ووسائل السيطرة عليها.
وفيه ثالث فروع:

الفرع األول :أسباب املخاطر يف التمويل التشاركي(:)1
إن العالقة الوثيقة بني االستثمار اإلسالمي وحتمل املخاطر (تبعة اهلالك
الكلى أو اجلزئي ،أو اَنفاض القيمة) فهذا التالزم بينهما مرده إىل أن
استعداد املستثمر لتحمل املخاطرة –وليس اإلقدام عليها هو أهم خصائص
االستثمار اإلسالمي اليت متيزه عن التعامل الربوي املضمون العائد للمقرض
اج
ابلفائدة ،وهذا املبدأ قد أرسـاه احلديث الشـريف املوجز وهو«:ا ْخلََر ج
ِابلضَّم ِ
ان»( )2أي ما خيرج ويتحصل من مكاسب منوط استحقاقه شرعاً
َ
بتحمل التبعة واملسئولية عن اخلسارة أو التلف يف حال وقوعهما(.)3
وميكن ذكر أهم أسباب املخاطر يف التمويل التشاركي يف النقاط التالية:

( )1التمويل برأس املال املخاطر دراسة مقارنة مع التمويل بنظام املشاركة ،عبد هللا بلعيدي (ص:
.)229
( )2أخرجه أبو داود يف سننه ( )368 /5كتاب البيوع ،ابب فيمن اشرتى عبداً فاستعمله ،ث وجد
به عيباً برقم )3508( :والرتمذي يف سنن الرتمذي ت بشار ( )572 /2أبواب البيوع ،ابب ما
جاء فيمن يشرتي العبد ويستغله ث جيد به عيباً ،برقم )1285( :والنسائي يف (اجملتىب) (/7
 )254كتاب البيوع ،اخلراج ابلضمان ،برقم )4490( :وأخرجه ابن ماجه يف سننه ()353 /3
أبواب التجارات ،ابب اخلراج ابلضمان ،برقم )2243( :من حديث عائشة ك ،قال الرتمذي:
" هذا حديث حسن صحيح".
( )3التمويل ابملش ــاركة اآلليـات العملية لتطويره لعبد الستار أبو غدة ،الندوة الفقهية الثالثة ،مصرف
أبو ظيب اإلسالمي ،بتاريخ 19 :و 2011/01/20م (ص.)17 :
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 ملا كان التمويل ابملشاركة مبنياً على مبدأ "الغنم ابلغرم" حيث تتم املشاركةيف األرابح أو اخلسائر اليت تتحقق طبقا للحصة املتفق عليها ،فإن

املخاطرة هنا حمتملة ،وقد تكون مرتفعة.
 ويف الواقع فإن استخدام املصارف اإلسالمية لصيغ املشاركة هو يف أدىناحلدود ويعود ذلك للمخاطر االئتمانية العالية املرتبطة هبذه الصيغ وتشبه
هذه املخاطر ،خماطر التأخر يف السداد أو عدم السداد ابلكامل ،وتزيد
املخاطر املتوقعة يف صيغ املشاركة بسبب حقيقة عدم وجود مطلب
الضمان.
 مع وجود احتماالت اخلطر األخالقي ،واالنتقاء اخلاطئ للزابئن ،وبسببضعف كفاءة هذه املصارف يف جمال تقييم املشروعات وتنقيتها.
 مث أن الرتتيبات املؤسسية مثل املعاملة الضريبية ونظم احملاسبة واملراجعةواألطر الرقابية مجيعها ال تشجع التوسع يف استخدام هذه الصيغ من قبل
املصارف اإلسالمية.
 -وأيضاً فإن املصارف اإلسالمية تعتمد بصورة أساسية على املوارد املالية يف

احلساابت اجلارية ،فإن تعرضها لصدمات يف جانب األصول ال ميكن

مقابلته ابَنفاض التزاماهتا جتاه أصحاب هذه احلساابت يف جانب
اخلصوم ،ومن أجل ذلك فإن اللجوء أكثر إىل استعمال صيغة املشاركة
يف جانب األصول قد يتسبب حقيقة يف عدم استقرار عام ،خاصة
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اعتماد املصارف اإلسالمية على احلساابت اجلارية لتمويل أنشطتها
االستثمارية.
وابملقابل فإن قيام املصارف اإلسالمية بتوظيف األموال على أساس
املشاركة أفضل من استخدامها وفق صيغ العائد الثابت مثل املراحبة واإلجارة
واالستصناع ،وأن عدم استخدام املصارف لصيغة املشاركة يفقدها االستفادة
من ميزة تنويع احملفظة االستثمارية وابلتايل فهي تتعرض ملخاطر أكثر ،بدالً
من تفاديها هلذه املخاطر ،مع أن هناك يف فقه املعامالت عقوداً خاصة
للحماية ،كالكفالة والرهن واحلوالة على مليء ،وغريها ،تدلنا بطريقة أو
أبخرى للعمل مع أخذ احليطة واحلذر ،وحَّت لو تعذرت احلماية التامة من
املخاطر فإن التخفيف منها مطلوب ،مث لو وقعت املخاطر رغم كل ما سبق
فإن التعاون لتخفيف آاثرها ومضارها مرغوب ،ومطلوب.
لذا سأذكر هنا مصادر اخلطورة يف التمويل التشاركي ،مث أتبعه بذكر
بعض الوسائل واألساليب لتقليل هذه املخاطر ،تطبيقاً على بعض صور
التمويل التشاركي.
***
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الفرع الثاين :مصادر اخلطورة يف التمويل التشاركي:
ومصادر اخلطورة تنحصر يف مخسة جهات :خماطر من جهة إدارة
املصرف ،وخماطر انجتة من املنشأة املشاركة ،ومن إدارة املنشآت املشاركِة،
ومن سوق املنشأة ،وخماطر مرتبطة بعملية التمويل ذاهتا ،وبياهنا كالتايل:
أوالًَ :ماطر متعلقة إبدارة املصرف(:)1
 -1مصادر األموال املستثمرة :إذا كان املصرف اإلسالمي يعتمد يف توظيف
أمواله يف املشاركات على الودائع صغرية احلجم املتحركة فإن طبيعة
مصادر األموال هذه تلقي ضغوطا على املصرف يف عمليات التمويل
ابملشاركة ،والسيما لآلجال الطويلة نسبيا حيث يتطلب األمر إما تقليل
حجم املشاركات أو تقليل املدة ،وهو ما حيد حرية املصرف نسبيا يف
اختيار العمليات األكثر رحبية.
 -2األهداف املباشرة لالستثمار :تتأثر خماطر أي عملية متويل ابملشاركة
ابهلدف املباشر لالستثمار ،وينصب إما يف حتقيق عائد جاري أو حتقيق
أرابح رأمسالية ،فإذا كان املصرف اإلسالمي يهدف من وراء التمويل
ابملشاركة إىل أن حيقق عائدا جاراي العتبارات متعلقة ابلسيولة اليت
يريدها ،فإنه قد يضطر للتخلص من املشروعات اليت ال حتقق عائداً
( )1التمويل برأس املال املخاطر دراسة مقارنة مع التمويل بنظام املشاركة ،عبد هللا بلعيدي (ص:
 ،)236أساليب إدارة خماطر صيغ التمويل يف البنوك اإلسالمية ،دراسة حالة بوكالة بنك الربكة
بباتنة ،سوسن غريب ،رسالة لنيل شهادة ماسرت ،جامعة أم البواقي ،بتاريخ2014 :م (ص:
.)49
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جارايً ،ولكنها حتوي أمالً يف زايدة قيمتها بعد فرتة معينة (عندما تستقر
الصناعة أو الشركة أو السلعة يف السوق).
 -3درجة التنويع يف االستثمار :إن عدم التنويع يف االستثمارات يؤدي إىل
زايدة املخاطر ،والتنويع البد أن يكون علمي يتم على أساس دراسة
بياانت عن سلوك االستثمار يف املاضي والتوصل إىل توزيع مدروس جيد،
عكس التنويع الساذج الذي يتم على أساس انطباعي.
 -4الشكل القانوين لعملية املشاركة :عملية املشاركة ميكن أن تكون مشاركة
على أساس حصص قابلة للبيع يف السوق أو حصص غري قابلة للبيع،
وكلما كانت احلصص قابلة للبيع قلت املخاطر.
 -5جودة الكوادر الفنية يف املصرف :إذا كانت كوادر املصرف على درجة
عالية من املهارة واخلربة فإن كثرياً من خماطر التمويل ابملشاركة ميكن أن
يقل ،سواء يف التعرف على فرص املشاركات أم يف التخطيط االسرتاتيجي
الستخدامات األموال ،أو يف اختيار املشروعات ،أم يف مفاوضات
الشركة.
 -6التقييم واالختيار لعملية املشاركة :إن كثريا من خماطر عمليات املشاركة
انتج من عدم الدقة يف تقييم املشروعات ،أو يف اختيارها أو يف حتديد
أفضل البدائل اليت يستمر عليها املشروع من حيث املواد اخلام ،أو املرحلة
الفنية ،أو مرحلة البيع والتوزيع واألسعار أو مرحلة التطوير.
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اثنياً :مصادر املخاطرة املتعلقة ابملشاريع املشرتكة(:)1
 -1مرحلة النمو للمنشأة املشاركة :أثبتت املالحظات والدراسات أن مرحلة
الرتحيب التمويلي هي مرحلة النمو الثالثة للمشروعات حيث األرابح
واضحة والسوق واضحة وكفاءة اإلدارة واضحة ،كما أثبتت أن مرحلة
"بذرة رأس املال" أكرب وأهم مراحل التهرب التمويلي ،وإذا كان هذا
الوضع سليما من منظور املصرف التجاري التقليدي فإنه جيب على
املصرف اإلسالمي -كقاعدة عامة – أن يزيد من خماطره احملسوبة مبعَن
أن يرحب بتمويل بذرة رأس املال للحرفيني الذين تثبت الدراسة وجود
إمكانيات وطاقات كامنة لديهم تؤهلهم للنجاح ،فتهرب املصرف
اإلسالمي يف هذه املرحلة ليس ما يربره وال خيدم االقتصاد اإلسالمي.
 -2إمكاانت النمو للمنشأة الصغرية :تتنوع املشروعات الصغرية من حيث
إمكاانت النمو إىل ثالثة أنواع:
أ -املشروعات الصغرية ذات املستقبل الباهر :وهي املشروعات اليت
يبدأها أصحاهبا مع قصد سرعة تنميتها من حيث املبيعات واألرابح
حبيث تصبح شركة كبرية وهذا النوع من املشروعات يكون ابلنسبة
لصاحبه أقصى فرصة اقتصادية متاحة ،فهذا املشروع الصغري هو
( )1التمويل برأس املال املخاطر دراسة مقارنة مع التمويل بنظام املشاركة ،عبد هللا بلعيدي (ص:
 )238أساليب إدارة خماطر صيغ التمويل يف البنوك اإلسالمية ،لسوسن غريب (ص.)50 :
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الذي سيصبح شركة كبرية يف املستقبل وهلذا ال خيلو من خماطر
النجاح.
ب  -املنشآت الصغرية ذات اجلودة املتميزة :وهي املنشآت اليت يبدأها
أصحاهبا إلنتاج سلعة أو خدمة ذات جودة متميزة وال ينوون منذ
البداية أن يكرب حجم املنشأة ،ولذلك فإن بقاء هذه املنشآت مرهون
ابجلودة واالبتكار واملرونة ،والكفاءة لكي تقف أمام الشركات
الضخمة ذات اإلمكاانت الضخمة وهذا مصدر خطرها.
ج -املنشآت الصغرية اهلامشية :وهي اليت يبدأها أصحاهبا لكي يتهربوا
من العمل كموظفني يف احلكومة أو يف القطاع العام ،فهم ال حيبون
أن يعملوا حتت رائسة أحد ،وألهنم ال يسعون أو ال يقدرون على
النمو السريع ،أو تقدمي سلعة أو خدمة متميزة يطلق عليهم منشآت
هامشية أو حدية وهذه هي أغلبية املشروعات ،ومصدر خطرها أييت
من ذاتيتها كمنشأة هامشية.

اثلثاَ :ماطر إدارة املنشآت املشاركة(:)1
 -1صفة رئيس املنشأة :إن املؤسس للمشروعات اخلاصة اجلديدة يقابله
أربعة أنواع من املخاطر:

( )1التمويل برأس املال املخاطر دراسة مقارنة مع التمويل بنظام املشاركة ،عبد هللا بلعيدي (ص:
 ،)240التمويل ابملش ــاركة اآلليـات العملية لتطويره لعبد الستار أبو غدة (ص.)46 :
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أ -خماطر مالية :تكمن يف احتمال حدوث اَنفاض يف الدخل مع ثبات
التزاماته العائلية أو زايدهتا.
ب -خماطر خاصة مبهنته :وتتصور يف فقد املهنة األصلية ذات العائد
الثابت فيما لو فشلت الفكرة.
ج -خماطر نفسية :كضغوط عصبية واكتئاب وشعور ابلفشل نتيجة
العقبات األوىل.
د -خماطر عائلية :قد أتخذ شكل ضغوط عائلية بسبب اضطراره للعمل
املستمر ليال وهنارا إلنشاء مشروع وعدم قدرة عائلته الصغرية على
فهم متطلبات احلياة احلديثة.
 -2طموح رئيس املنشأة :هناك عالقة بني طموح رئيس املنشأة وبني جناحها
ويتمثل الطموح فيما يلي:
أ -التفاؤل والتفاعل مع أهداف املصرف.
ب -السلوك اإلجياِب والديناميكية وحب العمل املستمر.
ج -عقلية اإلجناز ،حيث التفكري تفكري إجناز ،والتخطيط ختطيط إجناز،
واملتابعة ملعرفة مدى اإلجناز.
 -3القدرة الفعالة لرئيس املنشأة :جيب أن يكون رئيس املنشأة قادرا بشكل
فعال على اإلدارة وذلك ألن أي خلل يف قدرات املؤسس وكفاءته يعترب
من أكرب مصادر اخلطر.
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 -4أخالقيات رئيس املنشأة وإمكانية االعتماد عليه :إن أكرب مصدر
للمخاطر اليت يتعرض هلا أي ممول ،سوء األخالق ،كالتزوير وتغيري
احلقائق والتضليل وعدم األمانة وغريها.
 -5تكامل خربات هيئة اإلدارة :البد من وجود عالقة بني تكامل خربات
هيئة اإلدارة وجناح املشروعات ،واملقصود بتكامل اخلربات هو وجود
خربات تسويق وخربات هندسية ومالية وإدارية ،إذ إن عددا من املخاطر
البد وأن ينشأ لو كان هناك ازدواج يف التخصصات ،أو نقص أو ضعف
يف بعضها.
رابعاَ :ماطر سوق املنشأة(:)1
 -1طبيعة الصناعة واجتاهاهتا :تتميز بعض الصناعات أبهنا على درجة كبرية
من اخلطورة ففي الصناعات التكنولوجية نالحظ ارتفاع يف اختالف
األرابح ،فمثال صناعة احلاسبات اآللية ،التقادم فيها حيدث بسرعة إذ إن
التقادم التكنولوجي جيعل السلع تتقادم بسرعة ،وعلى العكس من صناعة
احلاسب اآليل ،فإن صناعات اإلسكان أو املأكوالت الشعبية مستقرة
ولذلك فتوقع زايدة الرحبية يكون يف املشروعات اخلطرة ،والعكس
صحيح.

( )1إدارة املخاطر يف البنوك اإلسالمية ،الدكتورة خدجية خالدي ،أستاذة مساعدة ،بكلية االقتصاد
والعلوم اإلدارية ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،الرايض ،اململكة العربية السعودية،
حبث منشور غري مطبوع (ص-20 :وما بعدها) ،التمويل برأس املال املخاطر دراسة مقارنة مع
التمويل بنظام املشاركة ،عبد هللا بلعيدي (ص.)243 :
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 -2طبيعة السلعة (شعبية /كمالية/مهنية) :يرتبط بطبيعة الصناعة متام
االرتباط طبيعة السلعة ،فالسلع الشعبية خطورهتا أقل من السلع
الكمالية ،والسلع املهنية خطورهتا أكرب من السلع الكمالية والسيما يف
أوقات الكساد أو التنبؤ به.
 -3السلع املنافسة والبديلة :إن متويل شركة تتعامل يف سلع ليس هلا سلع
منافسة أو بديلة – كقاعدة عامة  -أقل خطورة من متويل سلع هلا
منافسة قوية أو بدائل قوية ،ولذلك فمن الضروري دراسة هذا املوقف
التنافسي عند إجياد قرار التمويل ابملشاركة.
خامساَ :ماطر مرتبطة بعملية التمويل ذاهتا(:)1
 -1املوقف التمويلي قبل املشاركة :إذا كانت الشركة املشاركة غارقة يف
مديونياهتا فإن عملية التمويل تكون حمفوفة مبخاطر أكرب مما لو كانت
الشركة تقرتض ألول مرة.
 -2حجم املشاركة املطلوبة :ميكن االفرتاض أبن خماطر االستثمار هلا عالقة
حبجم املشاركة ،فإن املشاركة يف أي مشروع إذا كانت مشاركة صغرية
هامشية فلن يستطيع املصرف أن يكون ذا أتثري قوي يف سياسات
الشريك وإذا كانت كبرية فإن كرب حجمها يلقي على املصرف مسؤولية
كبرية يف إدارة الشركة حبيث يكون دور الشريك هامشيا ،وميكن حتديد
( )1التمويل برأس املال املخاطر دراسة مقارنة مع التمويل بنظام املشاركة ،عبد هللا بلعيدي (ص:
 ،)244أساليب إدارة خماطر صيغ التمويل يف البنوك اإلسالمية ،لسوسن غريب (ص.)50 :
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حجم املشاركة املطلوبة حبيث تتناسب مع إمكانيات املصرف الداخلية
احلالية واملستقبلية وظروف السوق.
 -3طول مدة املشاركة :إن مدة املشاركة جيب أن تكون ابلقدر الذي يسمح
بظهور نتائج العمل ،فمدة متويل بذرة رأس املال جيب أن تكون طويلة
إىل الفرتة اليت ميكن أن تظهر فيها أرابح ،فكلما قصرت فرتة متويل "بذرة
رأس املال" زادت املخاطر ،وابلعكس.
 -4إمكانية بيع حصة املشاركة :ميكن القول – كقاعدة عامة  -أبنه كلما
قلت إمكانية بيع حصة املشاركة تكون خماطر التمويل أكرب ،وكلما كان
من السهل بيع حصة املشاركة يف السوق كان ذلك أقل خطرا وهنا أييت
دور األسهم الذي ييسر بيع السهم يف السوق عندما ال يريد صاحبه
االحتفاظ به.
الفرع الثالث :أساليب ووسائل السيطرة على املخاطر يف التمويل التشاركي:
مما تقدم يتضح أن مصادر املخاطر يف التمويل ابملشاركة حتدث إما من
إدارة املصرف ذاته ،أو من املنشأة املشاركة أو من إدارة املنشأة املشاركة أو
من السوق أو من طريقة التمويل ذاهتا وأثناء تناولنا هلذه املصادر تعرضنا يف
سياق احلديث عنها إىل بعض أساليب تقليل هذه املخاطر ،ومبعرفة اخلطر
ميكن تالفيه قبل الوقع ،وهنا نضيف بعض األساليب يف السيطرة على خماطر
التمويل التشاركي ،وتقليلها ،وذلك بذكر صور من التمويل التشاركي ،مع
ذكر وسائل احلماية من املخاطر فيها ،كما يلي:
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الصورة األوىل :املشاركة من خالل رأس املال املخاطر ،ووسائل

احلماية(:)1
وهذا النوع من الشركات ظهر يف الوالايت املتحدة األمريكية يف
اخلمسينات لتقدمي الدعم املايل للمشروعات الناشئة السيما يف جمال التقنية
وتكنولوجيا املعلومات ،واليت ال تتوافر لديها السيولة الكافية وال املالءة املالية
ويتوقع هلا حتقيق منو وعائد مرتفع ،كما ظهرت بعض املؤسسات املالية املهتمة
هبذا النوع من املشاركات يف بعض البلدان العربية.
وقد كان هلذا النوع من التمويل أثر كبري يف دعم كثري من املشروعات اليت
بدأت أبفكار إبداعية وبراءات اخرتاع ومل تكن تتوافر فيها كفاية رأس املال
وفق املعايري املصرفية ،وحتولت -بعد الدعم املايل والفين واإلداري من قبل
مؤسسات رأس املال املخاطر-إىل شركات عمالقة.
وبصورة مبسطة ميكن شرح عمل شركات رأس املال املخاطر على النحو
اآليت:
 -1تقوم الشركة املمولة بدراسة عدد من املشروعات املتقدمة لطلب التمويل،
واختيار األنسب منها ،ابلنظر إىل نسبة جناح املشروع والعوائد املتوقعة.
 -2يتم تقدمي التمويل للمشروعات اليت يقع عليها االختيار من خالل عقد
مشاركة ،حبيث تؤسس شركة مغلقة ،من املمول ومالك املشروع ،ويكون
للممول نسبة من املقاعد يف جملس إدارة الشركة ،ويف العادة ال تتجاوز
( )1التمويل ابملشاركة ،اآلليات العملية لتطويره ،للدكتور يوسف الشبيلي (ص.)5 :
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نسبة ملكية املمول  %25من تلك الشركة ،مع أن مالك املشروع أو
الفكرة قد ال يكون له مسامهة نقدية يف رأس مال تلك الشركة ،وإمنا مت
تقييم فكرته مبا يعادل ملكيته يف الشركة.
 -3يكون للشركة املمولة حق مراقبة أداء الشركة املتمولة ،بل والتدخل يف
إدارهتا وسريها ،ويف كثري من األحيان تكون أسهم الشركة املمولة من
األسهم املمتازة اليت يكون ملالكها األولوية عند التصفية.
 -4تضع الشركة املمولة يف العادة خطة زمنية لبقائها يف الشركة اجلديدة
ترتاوح ما بني ثالث إىل عشر سنوات ،مث يتم التخارج إبحدى طرق
ثالث:
أ -ببيع حصتها على الشريك
ب -ببيعها على طرف اثلث
ج -بطرحها لالكتتاب يف سوق األوراق املالية.
وهذا النوع التمويل هو ما ينبغي أن تتوجه له املصارف اإلسالمية ملا
حيققه من التنمية االقتصادية بشكل فعال ،ولكنه –مع األسف-يكاد يكون
غائباً عن نشاط املصارف اإلسالمية؛ إما لتخوف البعض منها من املخاطرة،
أو ختوفاً من قيود العمل املصريف.
وميكن للمصرف –لتاليف القيود املصرفية ولتقليل خماطر هذا التمويل
األخذ ببعض وسائل احلماية:
 -إنشاء صناديق مغلقة هلذا الغرض.
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 إنشاء شركات مسؤولية حمدودة ذات أغراض خاصة ( )SPVلغرض تقليلاملخاطر ،أو وضع شروط خاصة ألسهم امللكية.
 تنويع احملفظة االستثمارية ما بني شركات تقنية وطبية وتعليمية وصناعيةوغري ذلك لتحقيق التوازن يف نشاط احملفظة بشكل إمجايل؛ إذ من املتوقع
يف هذا التمويل إخفاق بعض املشروعات وتعويضه من مشروعات
أخرى.
الصورة الثانية :املشاركة املتناقصة بطريقة األسهم ،ووسائل احلماية(:)1
هذه إحدى صور املشاركة املتناقصة-كما تقدم -وهي :قيام البنك
بتقدمي متويل ابملشاركة املتناقصة يف ملكية مشروع أو شركة ،وحيدد نصيب كل
من املصرف وشريكه يف الشركة يف صورة أسهم متثل قيمة الشيء موضوع
املشاركة (عقار مثالً) ،حيصل كل من الشريكني (املصرف والشريك) على
نصيبه من اإليراد املتحقق من العقار وللشريك إذا شاء أن يقتين من هذه
األسهم اململوكة للمصرف عدداً معيناً كل سنة حبيث تكون األسهم املوجودة
يف حيازة املصرف متناقصة إىل أن يتم متليك شريك املصرف األسهم
بكاملها ،فتصبح له امللكية املنفردة للعقار دون شريك آخر(.)2

( )1التمويل ابملشاركة ،اآلليات العملية لتطويره ،للدكتور يوسف الشبيلي (ص.)7 :
( )2املشاركة املتناقضة وتطبيقاهتا املعاصرة ،نور الدين عبد الكرمي الكواملة (ص)39 :
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ولتقليل املخاطر يف هذه الصورة والسيطرة عليها ميكن أن تكون األسهم
اململوكة للبنك ذات امتياز بزايدة حصة البنك من األرابح إىل أن يتم
التخارج ،كأن يشارك البنك مبا نسبته  %30من رأس مال الشركة على أن
يكون له  %90من األرابح سنوايً إىل أن يستعيد كامل رأس ماله مث يتم
التخارج.
والغرض من ذلك حتقيق الفائدة للطرفني :فالبنك يقلل من خماطر
التمويل ،ويتعجل استعادة رأس املال ،والعميل يقلل كذلك من مدة مزامحة
البنك له يف ملكية الشركة ،وهذا النوع من االمتياز تشرتطه بعض شركات
رأس املال املخاطر ،وهو معروف يف عدد من األنظمة(.)1
( )1اختلف أهل العلم يف حكم اختالف نسبة املقامسة يف األرابح عن نسبة امللكية ،فذهب
املالكية ،والشافعية ،إىل أن قسمة الربح يف العنان جيب أن تكون على قدر املالني ال على ما
اتفقا عليه ،واحتجوا :أبن الربح تبع للمال ومثرة له فال بد أن يكون على قدره ،وألن التفاضل
يف الربح مع التساوي يف املال يؤدي إىل ربح ما مل يضمن ،ألن صاحب الزايدة سيستحقها بال
ضمان .انظر قول املالكية يف :املعونة على مذهب عامل املدينة (ص )1143 :خمتصر خليل
(ص ،)178 :وقول الشافعية يف :اللباب يف الفقه الشافعي (ص )256 :احلاوي الكبري (/6
.)473
وذهب احلنفية ،واحلنابلة ،إىل أن قسمة الربح يف العنان حبسب الشرط ،فيجوز أن جيعال الربح على
قدر املالني ،وجيوز أن يتساواي مع تفاضلهما يف املال ،وأن يتفاضال فيه مع تساويهما يف املال،
وحجتهم :أن احلاجة ماسة إىل التفاضل؛ ألنه قد يكون أحدمها أحذق وأكثر عمالً ،فال يرضى
ابملساواة ،وهذا القول هو الراجح؛ ألن لكل من املال والعمل حصة من الربح ،وألن كالمها
مستفيد ،واشرتاط املصرف من جهته وإن كانت حصته قليل؛ ألجل املخاطر ،ورضا العميل
بذلك مقابل احلصول على الشركة منفرداً فيتعجل من مزامحة املصرف ويتفرد ابمللك للشركة،
وهللا أعلم .انظر قول األحناف يف :التجريد للقدوري ( )3049 /6وبدائع الصنائع يف ترتيب
الشرائع ( )62 /6وقول احلنابلة يف :خمتصر اخلرقى (ص ،)74 :واملغين البن قدامة (.)23 /5
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الصورة الثالثة :التمويل ابملشاركة واحلماية بنقل عبء اخلسارة على
الشريك يف حال القصري(:)1
فمن العقبات اليت حتول دون دخول كثري من املؤسسات أو املستثمرين يف
عقود املشاركة أن املال يكون بيد الشريك املدير وهو مؤمتن عليه ،ويف حال
وقوع اخلسارة يصدق قوله يف عدم التعدي أو التفريط ،مع تعذر إثبات رب
املال وقوع اإلمهال أو التعدي.
ومن احللول املناسبة أن جيعل عبء اإلثبات على املدير ،وذلك أبن ينص
يف عقد الشركة أو املضاربة على أن املدير يتحمل أي نقص أو خسارة يف
االستثمار ما مل يجثبت عدم تعديه أو تفريطه يف وقوع ذلك النقص أو
اخلسارة ،واملسوغ جلواز هذا الشرط ما فيه من املصلحة وصيانة أموال الناس،
وسد ذريعة الفساد وإمهال األموال للعلم بعدم الضمان.
وهلذه املسألة نظائر متعددة مما ذكره الفقهاء املتقدمون -والسيما فقهاء

املالكية( -)2بتضمني يد األمانة لوجود التهمة أو للمصلحة العامة ،كتضمني
الصناع؛ للمصلحة العامة ،صيانة ألموال الناس من الضياع ،وقد أخذ هبذا

( )1التمويل ابملشاركة ،اآلليات العملية لتطويره ،للدكتور يوسف الشبيلي (ص.)15 :
( )2قال ابن رشد اجلد" :األصل يف الصناع أال ضمان عليهم وأهنم مؤمتنون؛ ألهنم أجراء وقد أسقط
النيب-صلى هللا عليه وسلم -الضمان عن األجراء يف االئتمان ،وضمنوهم نظرا واجتهادا؛
لضرورة الناس إىل استعماهلم؛ فلو علموا أهنم يؤمتنون وال يضمنون ،ويصدقون فيما يدعون من
التلف؛ لتسارعوا إىل أخذ أموال الناس ،واجرتءوا على أكلها؛ فكان ذلك ذريعة إىل إتالف
األموال وإهالكها" .املقدمات املمهدات (.)243 /2
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الرأي –أي جواز نقل عبء إثبات عند عدم التعدي والتفريط إىل األمني-
مؤمتر املصارف اإلسالمية املنعقد ابلكويت عام 2009م.
وينبغي أن يعلم أن حتميل املضارب أو الشريك املدير عبء اإلثبات ال
يعين حتميله مسئولية الضمان ،فبينهما فرق ،إذ املقصود من مطالبته ابإلثبات
أنه إن أتى ابلبينة أو بقرائن مقبولة على عدم تعديه أو تفريطه فال ضمان
عليه ،وإن مل أيت ابلبينة فعليه الضمان؛ لقيام التهمة ،بينما حتميله مسئولية
الضمان تعين مطالبته ابلضمان على كل األحوال ولو أثبت أن اخلسارة
وقعت بغري تقصري منه.
الصورة الرابعة :التمويل التشاركي ومحايته ابلتأمني التكافلي(:)1
من احللول املطروحة حلماية رأس املال يف االستثمارات :التأمني على
االستثمار أتميناً تكافلياً ،وذلك من خالل إنشاء صندوق أتمني تكافلي
تشرتك فيه جمموعة من جهات االستثمار ،ويدار من قبل شركة أتمني تكافلي
مستقلة عنهم ،حبيث تقتطع نسبة معينة من رؤوس أموال املستثمرين ،أو من
األرابح املتحققة ،وتودع يف ذلك الصندوق ،ويتم تغذيته بشكل دوري ،وإذا
حصل أي ضرر يف املستقبل على أي من جهات االستثمار املشرتكة يف
الصندوق التكافلي فيتم جربه من ذلك الصندوق.

( )1التمويل ابملشاركة ،اآلليات العملية لتطويره ،للدكتور يوسف الشبيلي (ص ،)16 :التمويل
ابملش ــاركة اآلليـات العملية لتطويره لعبد الستار أبو غدة( ،ص.)27 :
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والتأمني هبذه الطريقة ميكن أن يوجه للحماية من أنواع متعددة من
املخاطر ،ومنها:
 -1املخاطر على رأس املال ،وذلك حبماية رأس املال من أي خماطر حمتملة
من خسارة أو نقصان يف قيمته أو هالكه.
 -2خماطر العائد على االستثمار ،وذلك ملواجهة أي اَنفاض مستقبلي يف
األرابح وحتقيق موازنة يف التوزيعات.
 -3خماطر العائد على التمويل ،وذلك حبماية عقود التمويل السيما طويلة
األجل من التقلبات يف معدالت العائد على التمويل..
 -4خماطر االئتمان ،وذلك حبماية عقود التمويل اليت يشتمل عليها
االستثمار ،كاملراحبات واإلجارات وغريها من خماطر التعثر يف السداد.
 -5خماطر الصرف ،وذلك حبماية االستثمار من أي تذبذب يف أسعار
الصرف قد يؤدي إىل آتكل رأس املال ،أو نقصان الربح عن حد معني.
وال يظهر ما مينع شرعاً من التأمني التكافلي حلماية االستثمار أايً كانت
املخاطر اليت حيتمى منها ما دام هذا التأمني متماشياً مع ضوابط التأمني
التكافلي ،وال تعد هذه احلماية ضماانً لرأس املال ،وإمنا هي نوع من التعاون
فيما بني املستثمرين يقصد به توزيع املخاطر فيما بينهم.
وهناك وسائل وأساليب عامة للسيطرة على خماطر التمويل التشاركي
ومنها(:)1

( )1التمويل برأس املال املخاطر دراسة مقارنة مع التمويل بنظام املشاركة ،عبد هللا بلعيدي (ص:
.)245
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-

-

-

-

نظرية التنويع يف االستثمارات لتقليل املخاطر نظرية قدمية البد أن يعرفها
كل مستثمر وأن يتسلح هبا ،فتنويع االستثمارات ابملشاركة حبيث تعكس
تفضيالت السيولة من انحية ،واألرابح الرأمسالية من انحية أخرى،
وختفض إدارة األصول واخلصوم أيضا من هذا النوع من املخاطر.
إضافة إىل الدراسة اإلحصائية والتحليلية للبياانت؛ ألن من شأهنا أن
تكون مفيدة يف تنويع عمليات التمويل ابملشاركة مبا يقلل من اهليكل
الكلي ملخاطر التمويل ابملشاركة.
ميكن ختفيض املخاطر أيضاً بتخفيض خماطر الشكل القانوين من جانب
وختفيض خماطر رؤساء املنشآت من جانب آخر ،فاألول يكون بتوزيع
املصرف مشاركاته حسب األشكال القانونية املختلفة ،فال يتخلف عن
متويل احلرفيني الصغار ،ويف نفس الوقت ال جيعل معظم مشاركاته معهم.
كما تبقى جمموعة خماطر أخرى ميكن التعامل معها ابحلصول على
ضماانت عينية ،أو بتعيني عضو جملس اإلدارة ،أو مراجع حساابت
أخرى إىل غري ذلك من الضماانت وستبقى يف النهاية ثالثة عناصر على
األقل هي :قوة السوق (أو احلاجة) وقوة اإلدارة وقوة السلعة يف السوق،
ونظرا ألن ختلف هذه العناصر أو بعضها ،يشكل مصدرا خطرا كبريا
جيب على املصرف اإلسالمي أن يتأكد من توافر ذلك قبل أن يضع
العنصر الناقص من املال.
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وقد ذكر الدكتور عبد الستار أبو غدة( )1عدة آليات مشروعة للحماية

لتفعيل استخدام املشاركات ومنها(:)2
 ضمان طرف اثلث لرأس املال أو للربح ،أوهلما معاً. تكوين احتياطي خماطر االستثمار. التأمني التكافلي على االستثمار وديون التمويل. تطبيق معايري حافزة يف توزيع األرابح. حتميل املصاريف غري املتعلقة ابإلدارة على وعاء املضاربة واملشاركة.***

( )1الدكتور عبد الستار أبو غدة ،معاصر.
( )2التمويل ابملش ــاركة اآلليـات العملية لتطويره لعبد الستار أبو غدة( ،ص -26 :وما بعدها).
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املبحث اخلامس:
التمويل التشاركي تطبيقاً على اتفاقية إنشاء املشاركة يف مصرف اإلمناء
السعودي.
أستعرض يف هذا املبحث تطبيقاً لصورة من صور التمويل التشاركي ،على
اتفاقية إنشاء مشاركة يف متليك سلعة ،من مصرف اإلمناء السعودي ،مع بيان
املوقف الفقهي إبجياز(:)1
فقد اشتملت اتفاقية إنشاء مشاركة يف متليك سلع ملصرف اإلمناء
السعودي على تسعة حماور ،وهي كما يلي(:)2
 -1متهيد.
 -2الغرض.
 -3إجراءات فتح االعتماد.
 -4إجراءات تسلم السلع.
 -5التصرف يف املشاركة.
 -6مستندات السلع.
 -7االلتزامات.
 -8املرجعية القضائية وتسوية املنازعات.
 -9نسخ االتفاقية.
( )1خاطبت عدداً من املصارف والبنوك من أجل احلصول على مناذج لالتفاقيات اليت تربمها هبذا
اخلصوص فوجدت حتفظاً منهم عليها ومل أظفر إال هبذه االتفاقية من مصرف اإلمناء مشكورين.
( )2انظر امللحق :صورة اتفاقية إنشاء مشاركة يف متلك سلع ،كما أم ادين هبا مصرف اإلمناء
السعودي.
جملة العلوم الشرعية
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ونقف عند بعض احملاور الواردة يف االتفاقية ،وذلك كما يلي:
جاء يف احملور األول :الغرض" :من العقد ،ما نصه" :تنظم هذه االتفاقية
مشاركة املصرف للعميل يف شراء سلع مباحة شرعاً يتم حتديدها من وقت
آلخر من السوق احمللية او الدولية ،ويتم دفع مثن شراءها مبوجب اعتمادات
مستندية ،كما تنظم كيفية التصرف فيها بعد متلكها".
نالحظ أن االتفاقية نصت على أن املقصود منها هو التمويل لعميل
بشراء سلعة حتدد يف وقت الشراء ،وهذه هي إحدى صور املشاركة الثابتة؛
ألن املشاركة قد تكون طويلة األجل ،وقد تكون قصرية ،وذلك يف حالة
متويل العمليات اليت تستغرق زمناً قصرياً ،ومن تلك العمليات االعتمادات
املستندية حيث تكون قيمة االعتماد مشاركة بني املصرف والعميل(-)1كما
تقدم يف أنواع التمويل.-
كما نالحظ تطرق االتفاقية إىل أحد أهم الضوابط الشرعية جلواز التمويل
التشاركي ،وهو أن تكون السلعة (مباحة) حالالً ؛ فقد جاءت يف الضوابط
اليت نص عليها مؤمتر املصارف اإلسالمية بدِب ،وذكرها-أيضاً-الدكتور:
حممد البلتاجي ،أن يكون التمويل ابملشاركة ،نشاطه حالالً(.)2

( )1انظر :خماطر صيغ التمويل اإلسالمي وعالقتها مبعيار كفاية رأس املال ،موسى مبارك أبو
حميميد ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه ،األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية ،بتاريخ2008 :م
(ص.)88 :
( )2املشاركة املتغرية  -صيغة مقرتحة لتمويل رأس املال العامل حملمد البلتاجي (ص.)3 :
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وهذا ما أكده املصرف يف احملور السابع :االلتزامات ،الفقرة األوىل ،فقال
ما نصه" :التزم كل طرف لآلخر أبن تكون السلع حمل املشاركة مباحة
شرعاً".
ولكن هذه العملية تتم من خالل دفع مثن شرائها مبوجب اعتمادات
مستندية ،حيث جاء يف الغرض من االتفاقية :ويتم دفع مثن شرائها مبوجب

اعتمادات مستندية( )1وهذا اإلجراء-أعين :عمليات االعتمادات املستندية-
هو من أبرز العقبات اليت تواجه البنوك اإلسالمية يف اعتمادها على صيغة
املشاركة؛ وذلك أن املال يكون بيد الشريك املدير وهو مؤمتن عليه ،ويف حال
وقوع اخلسارة يصدق قوله يف عدم التعدي أو التفريط ،مع تعذر إثبات رب
املال وقوع اإلمهال أو التعدي؛ لذلك قال الدكتور :يوسف الشبيلي" :من
العقبات اليت حتول دون دخول كثري من املؤسسات أو املستثمرين يف عقود

املشاركة(.)2
من أجل ذلك احتاط املصرف لدفع هذه املخاطر مبا جاء احملور الثالث:
إجراءات فتح االعتماد ،الفقرة التاسعة ،ما نصه" :يتم التأمني على السلع
أتميناً مشروعاً ضد مجيع املخاطر ،حسب الصيغة اليت يتم االتفاق عليها
( )1االعتماد املستندي" :تعهد كتايب صادر من مصرف بناء على طلب مستورد لصاحل مورد ،يتعهد
فيه املصرف بدفع املبالغ اليت يستحقها املورد مثناً لسلع يصدرها للمستورد طالب فتح االعتماد،
مىت قدم املورد املستندات املتعلقة ابلسلع ،والشحن ،على أن تكون هذه املستندات مطابقة
لشروط االعتماد" .انظر :الفقه اإلسالمي وأدلته للزحيلي (.)4178 /6
( )2التمويل ابملشاركة اآلليات العملية لتطويره ليوسف الشبيلي (ص)15 :
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مبوجب امللحق رقم (( )1طلب فتح اعتماد مستندي)( .")1وهي على النحو
اآليت:
 () نتحملها حنن وإايكم حبسب نسبة املشاركة. () يتحملها املصرف وتعلى هبا حصته من املشاركة. () نتحملها حنن وتعلى هبا حصتنا من املشاركة.وقد نصت-أيضاً -يف احملور السابع :االلتزامات ،الفقرة السادسة ما
نصه" :حتمل كل طرف-حبسب حصته يف املشاركة-أي ضرر على السلع
حمل املشاركة إال إذا انفرد أحدمها بتعد أو تفريط فهو الذي يتحمل الضرر"،
ويف الفقرة السابعة" :التزم الطرفان بتحمل النفقات اليت ترتتب على املشاركة
كل حبسب نصيبه إال إذا اتفقا على خالف ذلك".
ومفاد ما جاء يف هذه الفقرة من أن التأمني على السلع جمل املشاركة
جحي َّمل على حساب املشاركة وهو مقتضى العدالة اليت بجنيت عليها الشركة،
وهذا فق القاعدة الشرعية" :الغنم ابلغرم" أي أن الربح (الغنم) مقابل اخلسارة
(الغرم) ،وهذا الشرط صحيح موافق ملا نص عليه الفقهاء من أن الشريك ال
يضمن إال ابلتعدي أو التفريط ،وأن اخلسارة يتحملها كل من الشريكني على
قدر ماله(.)2

( )1طلبت من إدارة املصرف تزويدي جبميع املالحق املشار إليها يف االتفاقية فأفادوا أبهنا مستندات
تنفيذية متغرية يتم إنشاؤها عند توقيع االتفاقية.
( )2البحر الرائق ( ،)118 /5وحاشية ابن عابدين (.)190 / 4
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فنالحظ أن املصرف احتاط للمخاطرة ،أبن جعل عبء اإلثبات على
ثالث صور أما أن تكون على حسب نسبة املشاركة ،أو يتحملها املصرف
وتعلى هبا حصته من املشاركة ألجل التحمل واملخاطرة ،أو تتحملها الشركة
وتعلى هبا حصتهم من املشاركة؛ واملسوغ جلواز هذا الشرط ما فيه من
املصلحة وصيانة أموال الناس ،وسد ذريعة الفساد وإمهال األموال للعلم بعدم
الضمان(.)1
وهلذه املسألة نظائر متعددة مما ذكره الفقهاء كاملالكية؛ وذلك بتضمني يد
األمانة لوجود التهمة ،أو للمصلحة العامة ،كتضمني الصناع؛ للمصلحة
العامة ،صيانة ألموال الناس من الضياع( ،)2وهذا يؤيد قول القائل إن
تضمني يد األمانة ابلشرط جائز ،وأنه صحيح ملزم(.)3
كما جاء يف احملور السابع :االلتزامات ،الفقرة الثالثة ،ما نصه" :التزم
العميل أبال يطلب املشاركة يف شراء السلع من شركة أو مؤسسة ميلكها

( )1التمويل ابملشاركة اآلليات العملية لتطويره ليوسف الشبيلي (ص)15 :
( )2النوادر والزايدات ( ،)67 /7والذخرية للقرايف (.)512 /5
( )3للدكتور :نزيه محاد ،حبث نفيس يف اببه ،مساه( :مدى صحة تضمني يد األمانة ابلشرط يف
الفقه اإلسالمي ،املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ،حبث رقم ( 1419 ،)53هـ1998 ،
م ،وخلص إىل هذه النتيجة.
جملة العلوم الشرعية
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العميل سواء أكانت ابمسه أم ابسم غريه ،ويف حال خمالفته هلذا فإنه يتحمل
مسؤولية ما يرتتب على ذلك من أضرار قد تلحق املصرف".
وهذا االلتزام يف االتفاقية؛ لئال يكون التمويل حيلة للتعامل ابلراب؛ وذلك
املصرف
أبن يقوم العميل بشراء سلعة من شركة معينة ميلكها العميل ،مث يبيع
ج
نصيبه ِمن السلعة للعميل نفسه بثمن مؤجل أكثر ِمن الثمن احلال الذي دفعه
املصرف ،فيكون املصرف قد أقرض العميل بفائدة ،وشراء السلعة وبيعهما
جمرد حيلة للحرام.

258

***

(صي غُهِ َ ،
ش ِ ِ
السيْط ََرةِ َعليْ َها)
ووسائِ ُل َّ
وَمَاط ُرهَ ،
اركي َ
الت ْ
َّم ِويل التَّ َ ُ
د .حممد بن معيض الشهراين

اخلامتة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،والصالة والسالم على حممد وعلى
آله وأصحابه أمجعني ،وبعد أن وفقنا هللا إلمتام ما رمسناه يف بداية هذا
البحث ،نصل إىل ذكر أهم النتائج وهي:
 أن املصارف اإلسالمية متيزت بتعدد صيغها وأساليبها اليت ميكن منخالهلا تلبية احتياجات اجملتمع املختلفة للوصول إىل إحداث تنمية اقتصادية
واجتماعية هي هدف كل جمتمع.
 أن مفهوم التمويل التشاركي هو أسلوب يقوم على أساس تقدمياملصارف اإلسالمية للتمويل الذي يطلبه املتعامل معه ،وذلك دون تقاضي
فائدة اثبتة (راب) ،وإمنا يشارك املصرف يف الناتج احملتمل ،إن رحباً أو خسارة
وحسب ما يرزق هللا به فعالً يف ضوء قواعد وأسس توزيعية متفق عليها بني
املصرف وطالب التمويل قبل بدء التعامل ،وهذه األسس مستمدة من
ضوابط بعض العقود الشرعية.
 أن صور وصيغ التمويل التشاركي كثرية ،من انحية التطبيق ،ولكن لهصيغ حمصورة من انحية الدوام واالستمرار وتنقسم إىل ثالث صيغ :صيغة
املشاركة الثابتة (مستمرة ومنتهية) ،وصيغة املشاركة املتناقصة املنتهي
ابلتمليك ،وهي أكثرها انتشاراً وتطبيقاً ،وصيغة املشاركة املتغرية.
 أن التمويل التشاركي هو نوع من أنواع الشركات املستحدثة ،فليستشركة عنان من كل وجه ،وال هي شركة ملك اتمة ،ولكنه شركة جديدة
مستجدة وحادثة ،ميكن خترجيها على بعض الصور واملسائل يف فقه الشركات
جملة العلوم الشرعية
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واملعامالت اإلسالمية ،وعليه فهي مشروعة؛ لدخوهلا حتت مسمى الشركات
ابلعموم ،ولكنها جائزة بضوابط األحكام العامة للشركات وضوابط خاصة،
تتعدد بتعدد صور املشاركة.
 أن أهم ما مييز نظام التمويل التشاركي خلوه من التعامل ابلفائدة(الراب) وكل شبهات الراب واحملرمات ،ويعترب من أفضل الصيغ البديلة عنها،
وتكمن قوته ومتيزه يف حتسني الكفاءة التخصصية ،وزايدة يف معد النمو
االقتصادي وإدرار الربح على املصارف؛ حيث يصبح املصرف مشاركاً فعاالً
فيها.
 أن من أهم املخاطر والعقبات اليت تقف أمام املصارف اإلسالمية يفاستخدام التمويل التشاركي هي املخاطر االئتمانية العالية املرتبطة هبذه الصيغ
اليت كشفت عنها الدراسات ،وذلك بسبب عدم وجود مطلب الضمان.
 أن معظم املخاطر احملتملة يف تطبيق صور التمويل التشاركي هلا مايقابلها ويدفعها من الصور والوسائل املشروعة اليت ترفع من منسوب
االطمئنان الستخدام املصارف هلذه الصيغة ،وأن املخاطر تقل كلما ازدادت
املصارف خربة وتعامالً هبا.
***
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ملحق :اتفاقية إنشاء مشاركة يف متليك سلع.
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املصادر واملراجع:

 .1القرآن الكرمي.
 .2اختالف األئمة العلماء البن هبرية ،احملقق :السيد يوسف أمحد ،الناشر :دار الكتب
العلمية  -لبنان  /بريوت ،الطبعة :األوىل1423 ،هـ 2002 -م.
 .3االختيار لتعليل املختار البن مودود ،الناشر :مطبعة احلليب ،القاهرة ،وصورهتا دار
الكتب العلمية  -بريوت ،وغريها ،اتريخ النشر 1356 :هـ  1937 -م.
 .4إدارة املخاطر يف البنوك اإلسالمية ،الدكتورة خدجية خالدي ،أستاذة مساعدة ،بكلية
االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،الرايض ،اململكة
العربية السعودية ،حبث منشور غري مطبوع.
 .5إدارة املخاطر يف الصناعة املالية اإلسالمية ،لطارق هللا خان ،وحبيب أمحد ،مطبوعات
البنك اإلسالمي للتنمية ،ترمجة :د .عثمان اببكر ،د .رضا سعد هللا ،بدون اتريخ.
 .6إدارة خماطر صيغيت التمويل ابملضاربة واملشاركة كضرورة للقضاء على العوائق التطبيقية
هلما ،حلليمة بزاز ومجال شرفة ،جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ،ورقة حبثية
مقدمة امللتقى الدويل حول النظام املايل الدويل واملالية اإلسالمية ،بدون اتريخ.
 .7ات ريخ اإلسالم للذهيب ،احملقق :عمر ،دار الكتاب العرِب ،بريوت ،الطبعة :الثانية،
 1413ه.
 .8األساس الشرعي لصيغة التمويل ابملشاركة بقلم حممد املاحي/دكتور ابحث يف قانون
األعمال والتجارة موقع :زيري بريس 2016م.
 .9أساليب إدارة خماطر صيغ التمويل يف البنوك اإلسالمية ،دراسة حالة بوكالة بنك الربكة
بباتنة ،سوسن غرِب ،رسالة لنيل شهادة ماسرت ،جامعة أم البواقي ،بتاريخ2014 :م
 .10أساليب متويل االستثمارات يف املصارف اإلسالمية اليمنية :لعبد هللا علي عبدهللا
الطوقي ،جملة جامعة الناصر ،العدد الرابع يوليو -ديسمرب 2014م
 .11االستثمار ابملشاركة يف البنوك اإلسالمية ،ألمحد حممد حممود نصار ،اجمللس العام للبنوك
واملؤسسات املالية اإلسالمية ،مملكة البحرين
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االستثمار يف عقود املشاركات يف املصارف اإلسالمية :دراسة فقهية مقارنة ،أمحد حممد
لطفي ،دار الفكر والقانون ،املنصورة2013 ،م
أسَن املطالب يف شرح روض الطالب ،لزكراي األنصاري ،الناشر :دار الكتاب
اإلسالمي.
األعالم للزركلي ،دار العلم للماليني ،الطبعة :اخلامسة عشر  -أاير  /مايو  2002م.
االقتصاد اإلسالمي ،لغسان حممود ابراهيم ،ومنذر القحق ،دار الفكر ،دمشق سوراي.
اإلقناع البن املنذر ،حتقيق :الدكتور عبد هللا بن عبد العزيز اجلربين ،الناشر( :بدون)،
الطبعة :األوىل 1408 ،هـ
حبر املذهب للروايين ،احملقق :طارق فتحي السيد ،الناشر :دار الكتب العلمية ،الطبعة:
األوىل 2009 ،م
بداية اجملتهد وهناية املقتصد البن رشد احلفيد ،دار احلديث -القاهرة ،اتريخ النشر:
1425هـ 2004 -م
بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،لعالء الدين ،الكاساين احلنفي ،دار الكتب العلمية،
الطبعة :الثانية1406 ،هـ
البناية شرح اهلداية للعيين ،الناشر :دار الكتب العلمية  -بريوت ،لبنان ،الطبعة :األوىل،
 1420هـ  2000 -م.
اتج الرتاجم البن قطلوبغا أِب الفداء زين الدين ،احملقق :حممد خري رمضان ،دار القلم
 دمشق ،الطبعة :األوىل1413 ،هـاتج العروس للمرتضى الزبيدي ،احملقق :جمموعة من احملققني ،الناشر :دار اهلداية.
التاج واإلكليل ملختصر خليل ،حملمد بن يوسف أِب عبد هللا املواق املالكي ،الناشر :دار
الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل1416 ،هـ1994-م.
تطوير آليات التمويل ابملشاركة يف املصارف اإلسالمية ،إللياس عبد هللا أبو اهليجاء،
رسالة للحصول على درجة الدكتوراه ،جامعة الريموك -أربد-األردان ،بتاريخ2007 :م
تفسري ابن كثري ،احملقق :سامي بن حممد سالمة ،الناشر :دار طيبة للنشر والتوزيع،
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الطبعة :الثانية 1420هـ1999-م
تكملة اجملموع شرح املهذب ،للنووي ،الناشر :دار الفكر (طبعة كاملة معها تكملة
السبكي واملطيعي)
التمويل االستثماري طويل األجل يف املصارف اإلسالمية ،جلابر شعيب اإلمساعيل ،لنيل
شهادة املاجستري ،جامعة حلب ،بتاريخ2011 :م
التمويل اإلسالمية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة دراسة حالة بنك الربكة اجلزائري ،بو
زيد عصام ،رسالة لنيل شهادة املاجستري ،جامعة قاصدي مرابح -ورقة ،بتاريخ:
2010م
التمويل الالربوي للمؤسسات الصغرية يف األردن ،جلميل حممد سلمان خطاطبة ،جامعة
الريموك -األردن ،اتريخ1992 :م.
التمويل ابملشاركة اآلليـات العملية لتطويره لعبد الستار أبو غدة ،الندوة الفقهية الثالثة،
مصرف أبو ظيب اإلسالمي ،بتاريخ 19 :و 2011/01/20م
التمويل ابملشاركة ،اآلليات العملية لتطويره ،يوسف الشبيلي ،حبث مقدم لندوة الثالثة
ملصرف أبو ظيب اإلسالمي يف  20 -19يناير 2011م.
التمويل برأس املال املخاطر ،دراسة مقارنة مع التمويل بنظام املشاركة ،لعبد هللا
بلعيدي ،رسالة لنيل شهادة املاجستري ،جامعة احلاج خلضر -ابتنة2008 ،-م
اجلامع ألحكام القرآن تفسري القرطيب ،حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش ،دار
الكتب املصرية  -القاهرة ،الطبعة :الثانية1384 ،هـ.
اجلامع ملسائل املدونة ،احملقق :جمموعة ابحثني يف رسائل دكتوراه ،الناشر :معهد
البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي  -جامعة أم القرى ،توزيع :دار الفكر
للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة :األوىل 1434 ،هـ  2013 -م
اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية  ،لعبد القادر بن حممد بن نصر هللا القرشي ،أِب
حممد ،حميي الدين احلنفي ،الناشر :مري حممد كتب خانه  -كراتشي
حاشية اجلمل على شرح املنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب،
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لسليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري ،املعروف ابجلمل ،الناشر :دار الفكر.
حلية البشر يف اتريخ القرن الثالث عشر ،لعبد الرزاق البيطار امليداين ،حققه ونسقه
وعلق عليه حفيده :حممد هبجة البيطار  -من أعضاء جممع اللغة العربية ،دار صادر،
بريوت ،الطبعة :الثانية 1413 ،هـ.
ِ
صين
الدر املختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار ،حملمد بن علي بن حممد احل ْ
املعروف بعالء الدين احلصكفي احلنفي ،احملقق :عبد املنعم خليل إبراهيم ،الناشر :دار
الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل1423 ،هـ2002 -م
درر احلكام يف شرح جملة األحكام ،علي حيدر خواجه أمني أفندي ،تعريب :فهمي
احلسيين ،الناشر :دار اجليل ،الطبعة :األوىل1411 ،هـ 1991 -م
دور املصارف اإلسالمية يف دفع عجلة االستثمار احمللية يف فلسطني ،لبهاء الدين بسام
مشتهي ،دراسة لنيل شهادة املاجستري ،بتاريخ2011 :م
السالمي،
ذيل طبقات احلنابلة ،لزين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسنَ ،
البغدادي ،مث الدمشقي ،احلنبلي ،احملقق :د عبد الرمحن بن سليمان العثيمني ،الناشر:
مكتبة العبيكان – الرايض ،الطبعة :األوىل 1425 ،هـ  2005 -م
حممد كامل قره بللي -
سنن ابن ماجه ت ،احملقق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد َّ -
َعبد اللطيف حرز هللا ،الناشر :دار الرسالة العاملية ،الطبعة :األوىل 1430 ،هـ -
 2009م.
سنن أِب داود ،احملقق :شعيب األرنؤوط  -حم َّمد ِ
كامل قره بللي ،الناشر :دار الرسالة
َ
َ
العاملية ،الطبعة :األوىل 1430 ،هـ  2009 -م.
سنن الرتمذي ،حتقيق وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد عبد الباقي ،وإبراهيم عطوة
عوض ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباِب احلليب  -مصر ،الطبعة :الثانية1395 ،
هـ.
سنن النسائي الصغرى (اجملتىب) ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،الناشر :مكتب
املطبوعات اإلسالمية – حلب ،الطبعة :الثانية.1986 – 1406 ،
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شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي ،الناشر :دار العبيكان ،الطبعة :األوىل 1413 ،هـ -
 1993م.
شرح حدود ابن عرفة ،حممد بن قاسم األنصاري ،أبو عبد هللا ،الرصاع التونسي
املالكي ،الناشر :املكتبة العلمية ،الطبعة :األوىل1350 ،هـ.
الشركات يف الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي للدكتور عبد العزيز اخلياط ،مؤسسة
الرسالة بريوت ،الطبعة رابعة1994 ،م
الشركات يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة ،رشاد حسن خليل ،دار الرشيد للنشر
والتوزيع ،الطبعة الثالثة1981 :م
الشركة املتناقصة لعبد هللا بن فيصل بن أمحد الفيصل ،حبث حمكم جمللة العدل العدد
-60شوال 1434ه ،السنة اخلامسة عشرة (ص.)190 :
الصحاح اتج اللغة للجوهري ،حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار ،الناشر :دار العلم
للماليني – بريوت ،الطبعة :الرابعة  1407هـ  1987 -م.
صيغ وأساليب التمويل ابملشاركة للمؤسسات الصغرية واملتوسطة لتحقيق التنمية
املستدامة ،دراسة حالة جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية ،لسمري هرابن ،لنيل شهادة
املاجستري ،جامعة فرحات عباس-سطيف-اجلزائر ،بتاريخ2015 :م.
طبقات علماء احلديث ،ألِب عبد هللا حممد بن أمحد بن عبد اهلادي الدمشقي
الصاحلي ،حتقيق :أكرم البوشي ،إبراهيم الزيبق ،الناشر :مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر
والتوزيع ،بريوت – لبنان ،الطبعة :الثانية 1417 ،هـ  1996 -م
الفروق اللغوية للعسكري ،حققه وعلق عليه :حممد إبراهيم سليم ،الناشر :دار العلم
والثقافة للنشر والتوزيع ،القاهرة  -مصر
كفاية النبيه يف شرح التنبيه البن الرفعة ،احملقق :جمدي حممد سرور ابسلوم ،الناشر :دار
الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل ،م 2009م.
املبسوط للسرخسي ،دار املعرفة  -بريوت ،اتريخ النشر1414 :هـ.
جملة األحكام العدلية : ،جلنة مكونة من عدة علماء وفقهاء يف اخلالفة العثمانية،
جملة العلوم الشرعية
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احملقق :جنيب هواويين ،الناشر :نور حممد ،كارخانه ِ
جتارت كتب ،آرام ابغ ،كراتشي.
جممع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي ،احملقق :حسام الدين القدسي ،الناشر :مكتبة
القدسي ،القاهرة ،عام النشر 1414 :هـ 1994 ،م
جمموع الفتاوى البن تيمية ،الناشر :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،املدينة
النبوية ،اململكة العربية السعودية ،عام النشر1416 :هـ1995/م.
خماطر التمويل بصيغة املشاركة يف املصارف اإلسالمية ،عائشة األسود ،لنيل شهادة
املاسرت ،جامعة الشهيد محه خلضر-الوادي اجلائر ،بتاريخ2014 :م
خماطر صيغ التمويل اإلسالمي وعالقتها مبعيار كفاية رأس املال ،موسى مبارك أبو
حميميد ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه ،األكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية ،بتاريخ:
2008م
خماطر صيغ التمويل التجارية اإلسالمية يف البنوك السعودية لعادل بن عبد الرمحن
بوقري ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه ،جامعة أم القرى2005 ،م
خمتار الصحاح للرازي ،احملقق :يوسف الشيخ حممد ،الناشر :املكتبة العصرية  -الدار
النموذجية ،بريوت – صيدا ،الطبعة :اخلامسة1420 ،هـ 1999 /م.
املختصر الفقهي البن عرفة ،احملقق :د .حافظ عبد الرمحن حممد خري ،الناشر :مؤسسة
خلف أمحد اخلبتور لألعمال اخلريية ،الطبعة :األوىل 1435 ،هـ  2014 -م.
مراتب اإلمجاع ،أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري،
الناشر  :دار الكتب العلمية – بريوت.
املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،
مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري ،احملقق :حممد فؤاد عبد الباقي،
الناشر :دار إحياء الرتاث العرِب  -بريوت
املشاركة املتغرية ،صيغة مقرتحة لتمويل رأس املال العامل ،حملمد البلتاجي مقدم لندوة
الفقهية الثالثة ملصرف أبو ِب اإلسالمي
املشاركة املتناقصة (املنتهية ابلتمليك) يف املصرف اإلسالمي-أتصيل وضبط ،إلمساعيل
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شندي ،ورقة علمية مقدمة إىل مؤمتر" :االقتصاد اإلسالمي وأعمال البنوك" ،املنعقد يف
جامعة اخلليل بتاريخ 2009 /7/ 28-27م
املشاركة املتناقصة أحكامها يف ضوء ضوابط العقود املستجدة ،للدكتور :نزيه كمال
محاد ،جملة اجملمع الفقهي اإلسالمي ،السنة الثالثة عشرة -العدد اخلامس عشر
املشاركة املتناقصة كأداة من أدوات التمويل لكمال توفيق حممد حطاب ،مقاالت ضمن
دراسات اقتصادية إسالمية ،البنك اإلسالمي للتنمية ،العدد الثاين حمرم 1424ه -
2003م
املشاركة املتناقضة وتطبيقاهتا املعاصرة البنك اإلسالمي األردين منوذجا ،نور الدين عبد
الكرمي الكواملة ،دراسة لنيل شهادة املاجستري ،اجلامعة اإلسالمية العاملية -ماليزاي،
بتاريخ2006 :م
املشاركة يف الشريعة اإلسالمية ،حملمد عبد الرؤوف محزة ،رسالة لنيل شهادة املاجستري،
جامعة سانت كليمتس -الشارقة ،بتاريخ2007 :م
املصارف اإلسالمية واملؤسسات االقتصادية ،وائل عربيات ،دار الثقافة للنشر-األردن،
الطبعة األوىل ،اتريخ2006 :م.
ان بن حممد الدبـي ِ
املعامالت املالية أصالة ومعاصرة ألِب عمر الدبيان ،أبو عمر جدبـي ِ
ان،
َْ
َْ
الناشر :مكتبة امللك فهد الوطنية ،الرايض-اململكة العربية السعودية ،الطبعة :الثانية،
 1432هـ.
حملمد عثمان شبري ،دار النفائس ،الطبعة السادسة2007 ،م.
املعامالت املالية املعاصرة َّ
املعامالت املالية املعاصرة لوهبة زحيلي ،دار الفكر املعاصر ،بريوت لبنان ،الطبعة
األوىل ،اتريخ2002 :م.
معجم اللغة العربية املعاصرة ألمحد خمتار عمر ،مبساعدة فريق عمل ،عامل الكتب،
الطبعة :األوىل 2008 ،م.
معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء ،نزيه محاد ،الناشر :دار القلم –
دمشق ،الطبعة :األوىل ،اتريخ النشر1429 :هـ 2008/م.
جملة العلوم الشرعية
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املغين البن قدامة املقدسي ،مكتبة القاهرة ،الطبعة :بدون طبعة ،اتريخ النشر:
1388هـ.
املفصل يف صنعة اإلعراب ،للزخمشري ،احملقق :د .علي بو ملحم ،مكتبة اهلالل –
بريوت ،الطبعة :األوىل1993 ،م.
مفهوم التمويل يف االقتصاد اإلسالمي ،ملنذر قحف ،مكتبة امللك فهد الوطنية،
1424ه
مقاييس اللغة ،البن فارس ،احملقق :عبد السالم حممد هارون ،الناشر :دار الفكر ،عام
النشر1399 :هـ 1979 -م.
املمتع يف شرح املقنع البن املنَ َّجى ،دراسة وحتقيق :عبد امللك بن عبد هللا بن دهيش،
ج
الطبعة :الثالثة 1424 ،هـ  2003 -م ،يجطلب من :مكتبة األسدي  -مكة املكرمة.
النهاية يف غريب احلديث واألثر ،البن األثري ،الناشر :املكتبة العلمية  -بريوت،
1399هـ 1979 -م ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوى  -حممود حممد الطناحي.
نوادر الفقهاء ،للجوهري ،احملقق :د .حممد فضل عبد العزيز املراد ،األستاذ املشارك
جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،الناشر :دار القلم  -دمشق/الدار الشامية -
بريوت ،.الطبعة :األوىل 1414 ،هـ  1993 -م.
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قاعدة( :ما ال يخطر بالبال إال باإلخطار ال يجعل مراد المتكلم)
ا
"تأصيًل وتطبيقاا"

د .بدرية بنت عبد هللا السويد
قسم أصول الفقه – كلية الشريعة
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

"أتصيًل وتطبي اقا"
قاعدة( :ما ال خيطر ابلبال إال ابإلخطار ال جيعل مراد املتكلم)
ا
د .بدرية بنت عبد هللا السويد
قسم أصول الفقه – كلية الشريعة
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
تاريخ تقديم البحث 1441 /7 /6 :هـ

تاريخ قبول البحث 1441 /8 /12 :هـ

ملخص الدراسة:
أن األصل يف تفسري ألفاظ الشارع وألفاظ املكلفني ،أن حيمل اللفظ على ما يقتضيه يف
اللغة ،وعلى عادات املخاطبني واملعروف عندهم وقت صدور الكالم ،وال يعدل عن هذا
األصل إال بقرائن تدل على العدول عن املراد ابللفظ ،وأما العدول عنه بال دليل وال قرينة فهو
أمر ممنوع حت لو خطر ابلبال ،ومن ابب أوىل ما ال خيطر ابلبال.
وهذا األصل ينبغي استصحابه يف كل لفظ صادر من الشرع أو صادر من البشر على
اختالف رتبهم؛ وذلك لتحصيل الفائدة من التخاطب ،وللمنع من اخلصومات واملنازعات
بتفسري الكالم مبا يستبعد كونه مقصودا للمتكلم.
الكلمات املفتاحية :قواعد فقهية ،تفسري اللفظ ،النص الشرعي ،كالم الناس.

(What comes to mind only by notification does not make the
speaker's intent)
Dr. Badria Abdullah Saweed
Department of Fundamentals of Jurisprudence - College of Sharia
Imam Muhammad bin Saud Islamic University
Abstract :
The basic principle in the interpretation of Shari’a words is to carry the word
on what it requires in the language, and on the habits of the addressees, known to
them at the time of the speech, this principle will not be changed except by
evidence. While not using this principle without evidence, it is forbidden even if
it comes to mind, and as a matter of priority if it does not occur to mind .
This principle must be accompanied in every term issued by Shari'a or issued
by humans of different ranks to obtain the benefit from the speech, and to
prevent disputes by interpreting the words that exclude the intended of the
speaker.

key words: Jurisprudence rules - Word interpretation- The legal text- people talk

املقدمة:

احلمد هلل وحد ،والصالة والسالم على نبينا حممد  -ﷺ  -وعلى آله
وصحبه ومن تبعه إبحسان إىل يوم الدين ،وبعد:
فإن شريعة اإلسالم جاءت مراعية أللفاظ املتكلمني ،ومحلها على مرادهم
ومقصودهم ،وقد نص الفقهاء على قواعد تراعي هذا اجلانب من املقاصد،
ومن هذه القواعد قاعدة( :ما ال خيطر ابلبال إال ابإلخطار ال جيعل مراد
املتكلم) ،وهي من القواعد الفقهية اليت نص عليها بعض علماء املالكية،
وألمهية هذه القاعدة رأيت دراستها دراسة أتصيلية ،مع توضيح التطبيقات
عليها ،وستكون الدراسة مركزة على كوهنا قاعدة فقهية ،مع اإلشارة إىل ما
كتبه األصوليني حول هذه القاعدة ،مما يفيد يف أتصيلها ،والتطبيق عليها.

أمهية املوضوع وأسباب اختياره:
 .1املشاركة يف دراسة القواعد الفقهية من خالل دراسة ما يتعلق هبذه
القاعدة؛ لتجلية املراد هبا ،ومعرفة ما يدخل حتتها من األحكام.
 .2أن األصل يف الكالم محله على ما دل عليه لفظًا ،وهذا البحث لبيان ما
قد يفهم أو يظن أنه مقصود مع أنه مل خيطر ابلبال ،وبيان جواز محل
الكالم عليه ،أو عدم اجلواز.
 .3تنوع جماالت القاعدة؛ إذ ختدم جماالت شت فيما يتعلق مبراد الشارع،
ومراد الناس يف أحاديثهم وخماطباهتم.

جملة العلوم الشرعية
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 .4أن هذه القاعدة على أمهيتها يف تفسري كالم املتكلم عند السامع ،إال
أنين مل أجد حبثًا مستوفيًا جلميع ما يتعلق هبا ،فرأيت أن من املناسب
الكتابة يف هذا املوضوع.
الدراسات السابقة:

مل أقف من خالل االطالع والبحث على دراسة خاصة ختدم هذه
القاعدة على وجه اإلفراد ،إال أن هلا عالقة ببعض املوضوعات األصولية اليت
ميكن أن يظن تقاطعها معها يف مادهتا العلمية ،من جهة كوهنا دراسات
تتعلق بفهم قصد املتكلم املفهوم من كالمه إمياء أو إشارة من غري تصريح،
وهلذا فإن من املناسب التنبيه على بعض هذه الدراسات اليت اطلعت عليها،
وبيان اختالف هذا البحث عنها ،وهي كما يلي:

أوال :حبث " االستدالل ابلدليل يف غري ما سيق له" للدكتور عبد الرمحن
ا
الشعالن وهو حبث حمكم منشور يف العدد الرابع من جملة اجلمعية الفقهية
السعودية.
ويتضح من عنوانه أنه يف الدليل الشرعي وأنه قد يستدل به يف غري ما
سيق له ،والفرق بني الدراستني:
 .1أن دراسة د .الشعالن يف االستدالل ابلدليل يف غري ما سيق له ،وهذه
الدراسة يف بيان عدم جواز فهم املراد يف غري سياقه مما ال خيطر ابلبال.
 .2أن دراسة د .الشعالن خاصة ابالستدالل ابلدليل الشرعي ،أما هذه
الدراسة فهي يف مقاصد املتكلم مطل ًقا ،فتشمل ألفاظ الشارع ،وألفاظ
البشر.
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"أتصيًل وتطبي اقا"
قاعدة( :ما ال خيطر ابلبال إال ابإلخطار ال جيعل مراد املتكلم)
ا
د .بدرية بنت عبد هللا السويد

 .3أن دراسة د .الشعالن دراسة أصولية ،وأما هذه الدراسة فهي يف القواعد
الفقهية فأساس الفكرة انطلقت من نص املقري املالكي (ت 758هـ)
على هذه القاعدة يف كتابه القواعد(.)1

اثنياا :داللة السياق وأثرها يف إسقاط األحكام ،للدكتور خالد العروسي،

وهو حبث منشور يف العدد الثاين والعشرين من سلسلة "دراسات عربية
وإسالمية".
اثلثاا :داللة السياق عند األصوليني دراسة نظرية تطبيقية .للباحث سعد
بن مقبل العنزي ،وهي رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري ،من كلية الشريعة
والدراسات اإلسالمية جبامعة أم القرى.
والفرق بني هاتني الدراستني وهذه الدراسة :أهنما يف داللة السياق ،وهذه
الدراسة فيما مل يظهر من داللة السياق ،ابإلضافة إىل كوهنما دراستان
أصوليتان وهذه الدراسة يف القواعد الفقهية.

ابعا :حبث بعنوان :دخول الصورة النادرة يف اللفظ العام .للدكتور :علي
را
بن منصور عطية ،منشور يف العدد السابع والعشرين من جملة اجلمعية الفقهية
السعودية ،وهي دراسة مركزة على اجلانب األصويل ،وهذه الدراسة يف القواعد
الفقهية ،كما أن هذه الدراسة هي يف تفسري الكالم مبا ال خيطر ابلبال،
وليست يف كل صورة اندرة.

( )1ينظر ،249/1 :القاعدة (.)25
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خامسا :حبث اآلراء الشاذة عند األصوليني للدكتور عبد العزيز النملة،
ا
وتفارق هذه الدراسة أبن دراسة د .النملة دراسة أصولية ،وهذا البحث دراسة
لقاعدة فقهية ،وقد أشار إىل قواعد فقهية تفيد معىن الشاذ مبعىن النادر،
وليست فيما ال خيطر ابلبال.
دسا :حبث تعارض داللة اللفظ والقصد يف أصول الفقه والقواعد
سا ا
الفقهية .للدكتور خالد بن عبد العزيز بن سليمان .إال أنه جاء فيما ظهر فيه
اللفظ أو القصد يف الكالم ،وهذه الدراسة فيما مل يظهر من اللفظ وال
القصد ،والقواعد الفقهية اليت ذكرها ركز فيها على القواعد املندرجة حتت
قاعدة ":األمور مبقاصدها" ،وما يتعلق مبقاصد املكلفني وعلى ماذا حتمل ،ومل
يتعرض ملا ال خيطر ابلبال ،فهي على سعتها مل تتعرض للقاعدة حمل البحث.
وبعد النظر يف هذه الدراسات تربز جدة هذا املوضوع فيما يلي:
.1أنه دراسة لقاعدة فقهية نص عليها علماء املالكية ،من غري ذكر
لتفاصيلها ،ومل يسبق دراستها دراسة مستقلة-فيما ظهر يل.-
.2أهنا فيما ال خيطر ابلبال من الكالم مطل ًقا ،فتشمل الكالم الصادر من
الشارع ،كما تشمل الكالم الصادر من اآلدميني.
.3أن أغلب ما كتب عما ال خيطر ابلبال هو تبع للنادر ،وأغلبها يف صور
اندرة خرجت عن مدلول اخلطاب ،وهذا البحث يف بيان حكم تفسري
الكالم الصادر من املتكلم مبا ال خيطر ابلبال.
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"أتصيًل وتطبي اقا"
قاعدة( :ما ال خيطر ابلبال إال ابإلخطار ال جيعل مراد املتكلم)
ا
د .بدرية بنت عبد هللا السويد

خطة البحث:

يتكون البحث من مقدمة وستة مباحث وخامتة.

املقدمة:
وتشمل :التقدمي للموضوع ،وبيان أمهيته وأسباب اختياره ،والدراسات
السابقة ،وخطة البحث ،ومنهج البحث.

املبحث األول :أتصيل القاعدة ،وفيه ثًلثة مطالب:
املطلب األول :املعىن اإلفرادي للقاعدة.
املطلب الثاين :املعىن اإلمجايل للقاعدة.
املطلب الثالث :ألفاظ القاعدة.

املبحث الثاين :عًلقة القاعدة ابلقواعد ذات الصلة ،وفيه مخسة مطالب:
املطلب األول :قاعدة ( :الكالم إذا سيق ملعىن ال حيتج به يف معىن غريه)
املطلب الثاين :قاعدة ( :النادر ال حكم له)
املطلب الثالث :قاعدة( :إعمال الكالم أوىل من إمهاله)
املطلب الرابع :قاعدة ( :ال عربة ابلتوهم)
املطلب اخلامس :قاعدة ( :األمور مبقاصدها).

املبحث الثالث :حجية القاعدة ،وأدلتها ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :حجية القاعدة.
املطلب الثاين :االستدالل للقاعدة.

املبحث الرابع :ضابط إعمال القاعدة.
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املبحث اخلامس :حاالت وأسباب محل اللفظ على ما ال خيطر ابلبال،
وفيه مطلبان:

املطلب األول :حاالت محل اللفظ على ما ال خيطر ابلبال.
املطلب الثاين :أسباب محل اللفظ على ما ال خيطر ابلبال.

املبحث السادس :تطبيقات القاعدة ،وفيه ثًلثة مطالب:
املطلب األول :التطبيق على النصوص الشرعية.
املطلب الثاين :التطبيق على أقوال العلماء.
املطلب الثالث :التطبيق على أقوال عامة املكلفني.
اخلامتة:
وفيها أهم نتائج البحث.

منهج البحث:
سأسري -إبذن هللا  -يف كتابة هذا البحث وفق املنهج التايل:
 .1استقراء املصادر واملراجع املتعلقة ابلبحث.
 .2توثيق األقوال واألدلة من املصادر األصيلة ألصحاهبا ،وإن مل توجد
عزوت هلم عن غريهم مع ذكر املصدر.
 .3تكون اإلحالة إىل املصدر يف حالة النقل منه ابلنص :بذكر امسه واجلزء
والصفحة ،ويف حال النقل ابملعىن :أذكر ذلك مسبوقًا بكلمة( :ينظر)،
وقد انقل كالم العلماء بنصه عند احلاجة لالستشهاد به.
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"أتصيًل وتطبي اقا"
قاعدة( :ما ال خيطر ابلبال إال ابإلخطار ال جيعل مراد املتكلم)
ا
د .بدرية بنت عبد هللا السويد

 .4عزو اآلايت إىل سورها ،فإن كانت آية كاملة أقول :اآلية رقم ( )...من
سورة ( )...وإن كانت جزءًا من آية أقول :من اآلية رقم ( )...من سورة
(.)...
 .5ختريج األحاديث من كتب السنة ،فما كان يف الصحيحني أو أحدمها
اكتفي بتخرجيه منهما ،وما كان يف غريمها اذكر خترجيه من املصادر
األخرى ،مع بيان حكمه.
 .6اإلكتفاء بذكر املعلومات املتعلقة مبصادر البحث يف قائمة املصادر.
 .7اإلكتفاء بذكر سنة الوفاة لألعالم الوارد ذكرهم يف منت البحث عند أول
ذكر هلم.
 .8العناية بصحة املكتوب ،وسالمته من الناحية اللغوية واإلمالئية ،والعناية
بعالمات الرتقيم ،ومراعاة حسن تناسق الكالم.
وختاما :أمحد هللا تعاىل أن أعانين على إمتام هذا البحث ،وأسأله
ً
خالصا لوجهه الكرمي.
سبحانه أن يرزقين فيه القبول ،وأن ينفع به ،وجيعله ً
***
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املبحث األول :أتصيل القاعدة
املطلب األول :املعىن اإلفرادي للقاعدة.
مما يعني على معرفة معىن القاعدة اإلمجايل ،وما يتعلق هبا من مسائل،
بيان معىن أهم مفرداهتا ،كما يلي:
أوال :معىن" :خيطر" و "إخطار":
ا
ورد من مفردات القاعدة لفظ "خيطر" و"اإلخطار" وهو يف اللغة :أصله
خطورا ،وأخطره هللا ببايل(.)1
خطر ،وخطر الشيء ببايل خيطر ً

واخلاطر هو :اهلاجس ،ومجعه :خواطر( ،)2ويطلق اخلاطر على :ما خيطر

يف القلب من تدبري أو أمر( ،)3وقيل :املعنيان مرتادفان(.)4
فيكون املراد أن "ما خيطر" أي :مير ابلقلب بسرعة ال لبث فيها وال
بطء(.)5

( )1ينظر مادة (خطر) يف :الصحاح  ،648/2القاموس احمليط ،ص  ،386املصباح املنري ،173/1
اتج العروس .194/11
( )2ينظر مادة (خطر) يف :القاموس احمليط ،ص  ،386اتج العروس .194/11
( )3ينظر مادة (خطر) يف :املصباح املنري .173/1
( )4ينظر :اتج العروس .194/11
( )5مقاييس اللغة .199/2
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"أتصيًل وتطبي اقا"
قاعدة( :ما ال خيطر ابلبال إال ابإلخطار ال جيعل مراد املتكلم)
ا
د .بدرية بنت عبد هللا السويد

اثنياا :البال يقصد به يف اللغة:

القلب( .)1ويطلق على احلال الذي ينطوي عليه اإلنسان ،وهو :اخلاطر،
فيقال :ما خطر كذا ببايل :أي خاطري( .)2والبال :ابل النفس ،ويقال :ما
خطر ببايل ،أي ما ألقي يف روعي(.)3
و"اإلخطار" يظهر أن املراد به :ما ال ينتبه إليه الذهن مبجرد إطالق
اللفظ ،وال يرد ابلبال فهمه مباشرة؛ بل البد له من تذكري وتنبيه.

اصطًلحا:
املراد مبا ال خيطر ابلبال
ا
مل يرد بيان املراد به مركبًا هبذه الصورة ،إال أنه ميكن معرفة املراد به من
خالل ما ذكره بعض األصوليني من تفسري للصورة النادرة مبا ال خيطر ابلبال.
والصورة النادرة يراد هبا :اليت تندر ابلنسبة إىل القضية اليت اشتمل عليها
لفظ العموم(.)4
فاللفظ وإن مشلها لغة ،إال أن ندرهتا من جهة استبعاد قصدها ابلنظر إىل
القضية اليت اشتمل عليها لفظ العموم(.)5
وبنحوه فسر األبياري (ت  618هـ) النادر أبنه :الذي ال ينتبه الذهن له
عند إطالق لفظ العموم(.)6
( )1ينظر :اتج العروس .124/28
( )2ينظر مادة (بول) يف :اتج العروس  ،124/28القاموس احمليط ،ص .969
( )3ينظر :مقاييس اللغة .321/1
( )4ينظر :األشباه والنظائر البن السبكي .125/2
( )5ينظر هذا املعىن يف :األشباه والنظائر  ،129/2الفوائد السنية  ،309/3حاشية
العطار.507/1
( )6ينظر :التحقيق والبيان يف شرح الربهان .263/2
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وخص بعض األصوليني النادرة مبا ال خيطر ببال املتكلم؛ لندرة وقوعها(.)1
فعرفها الزركشي(ت794هـ) مبا يفيد أن ندرهتا من جهة كوهنا ال ختطر
ابلبال ،فقال" :النادر :ما ال خيطر غالبًا ببال املتكلم؛ لندرة وقوعه"(.)2
وميكن تفسري ما ال خيطر ابلبال أبنه :ما ليس مبقصود للمتكلم ،وقد
أشار التاج السبكي (ت771هـ) إىل أن املراد بغري املقصودة :اليت تدخل يف
مدلول اللفظ ،إال أان نعلم أن الالفظ مل يقصدها(.)3
إال أنه ال يظهر أن غري املقصودة هي املرادة-هنا-؛ حيث تكلم
األصوليون عن النادرة وغري املقصودة ،وبعضهم جعلهما متحدتني؛ وفرق
بينهما التاج السبكي :أبن النادرة هي اليت ال ختطر غالبًا ببال املتكلم؛ لندرة
وقوعها ،وغري املقصودة :قد تكون مما خيطر ابلبال ،ولو غالبًا( ،)4فبينهما
عموم من وجه؛ ألن النادرة قد تقصد وقد ال تقصد ،وغري املقصودة قد
تكون اندرة ،وقد ال تكون(.)5
وتبع التاج السبكي يف التفريق الزركشي( ،)6والربماوي (ت 831هـ)(.)7

( )1ينظر :منع املوانع ،ص  ،500اجملموع املذهب  ،524/1تشنيف املسامع  ،644/2الفوائد
السنية .311/3
( )2البحر احمليط .72/4
( )3ينظر :األشباه والنظائر .125/2
( )4ينظر :منع املوانع ،ص .500
( )5ينظر :األشباه والنظائر للسبكي.125/2
( )6ينظر :تشنيف املسامع .644/2
( )7ينظر :الفوائد السنية.315/3 ،

284

"أتصيًل وتطبي اقا"
قاعدة( :ما ال خيطر ابلبال إال ابإلخطار ال جيعل مراد املتكلم)
ا
د .بدرية بنت عبد هللا السويد

ديدا :النادرة اليت يستبعد أن
فالذي يظهر أن صورة ما ال خيطر ابلبال حت ً
يقصدها املتكلم غالبًا ،فيفسر هبا السامع كالمه.
وقد أشار إىل أن املراد فهم السامع :التاج السبكي( ،)1والزركشي( ،)2كما
سيأيت عند بيان حجية القاعدة.
اثلثاا :مراد املتكلم
اإلرادة لغة :مبعىن املشيئة والطلب ،وأراد الشيء :شاءه(.)3
صطالحا :انبعاث القلب إىل ما يراه مواف ًقا للغرض ،إما يف
واإلرادة ا
ً
احلال أو يف املآل(.)4
فيكون املراد بقوله "ال يكون مراد املتكلم" :أي ليس املوافق لغرضه ،الذي
أنشأ الكالم من أجله.

ومن األلفاظ املرادفة لإلرادة:
أ -املشيئة :وهي لغة :مصدر شاء الشيء يشاء مشيئة ،واملشيئة مهموزة:
اإلرادة( ،)5فهي مرادفة لإلرادة( ،)6والقول برتادفهما نسب ألكثر

( )1ينظر :األشباه والنظائر .128/2
( )2ينظر :البحر احمليط .74/4
( )3ينظر مادة ( رود) :لسان العرب  ،191/3الصحاح  ،478/2اتج العروس  ،122/8القاموس
احمليط ،ص.284
( )4ينظر :إحياء علوم الدين .365/4
( )5ينظر مادة (شيأ) يف :لسان العرب ،103/1الصحاح  ،58/1اتج العروس .292/1
( )6ينظر :الكليات ،ص ،75األمنية يف إدراك النية ،ص.12
جملة العلوم الشرعية
العدد الستون رجب 1442هـ

285

املتكلمني( .)1وإن كانتا يف األصل خمتلفتني ،فاملشيئة :اإلجياد ،واإلرادة:
الطلب(.)2
ب -القصد :فتفسر اإلرادة مبعىن القصد(.)3
وحكى سيبوية (ت180هـ) :إراديت هبذا لك ،أي :قصدي( ،)4إال أنه
يفرق بينهما أن القصد خيتص بفعل القاصد دون فعل غريه ،وأما اإلرادة فغري
خمتصة أبحد الفعلني دون اآلخر(.)5
جـ -النية :أتيت اإلرادة مبعىن النية ،والنية من نوى الشيء ينويه نية ،أي قصده
واعتقده(.)6
والنية :الوجه الذي تريده(.)7
وكما سبق يف القصد فتفارق النية اإلرادة ،فاإلرادة أعم؛ إذ النية ال تتعلق
إال بفعل الناوي ،واإلرادة تتعلق بفعل املريد وبفعل غريه(.)8
اصطالحا مبا يفيد أهنا نوع من اإلرادة ،فقال هي:
وعرف بعضهم النية
ً
اإلرادة املرجحة ألحد املتساويني(.)9
( )1ينظر :الكليات ،ص ،75اتج العروس (شيأ). 292/1 ،
( )2ينظر مادة (شيأ) يف :اتج العروس .292/1
( )3ينظر :لسان العرب (رود).188/13 ،
( )4ينظر مادة (رود) يف :لسان العرب .188/3
( )5ينظر :الفروق اللغوية أليب هالل العسكري ،ص .126
( )6ينظر مادة (نوى) يف :املصباح املنري  ،63/2مقاييس اللغة .366/5
( )7ينظر :لسان العرب (نوى) .348/15
( )8ينظر :األمنية يف إدراك النية ،ص.12
( )9الدر املختار مع حاشية رد احملتار البن عابدين .414 /1
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"أتصيًل وتطبي اقا"
قاعدة( :ما ال خيطر ابلبال إال ابإلخطار ال جيعل مراد املتكلم)
ا
د .بدرية بنت عبد هللا السويد

د -العزم :أتيت اإلرادة مبعىن العزم ،من عزم األمر يعزم عزًما ،واعتزمه واعتزم
عليه :أراد فعله ،وعزم األمر :إذا جد ولزم فال تردد فيه( ،)1إال أن العزم
يفارق اإلرادة من جهة أن العزم :إرادة فيها تصميم()2؛ كما أن العزم
يتعلق بفعل العازم فقط( ،)3أما اإلرادة فهي كما سبق أعم من ذلك،
فهي تتعلق بفعل املريد وغريه(.)4
فتبني أن اإلرادة متنوعة إىل :العزم؛ والنية؛ والقصد؛ واملشيئة؛ وغريها من
املعاين(.)5
وقد ورد ما يدل على أن هذه األلفاظ تدل على معىن واحد ،ومنها ما
ذكره الغزايل (ت 505هـ) بقوله " :أن النية واإلرادة والقصد عبارات متواردة
على معىن واحد"(.)6
إال أن الصحيح أهنا كلمات متقاربة يدل بعضها على بعض ،وليست
متاما ،كما سبق من بيان للفرق بينها ،ويدل هلذا قول القرايف (ت
مرتادفة ً
 684هـ) بعد أن ذكر الفروق بينها" :وال يضر كون االستعمال قد يتوسع

( )1ينظر مادة (عزم) يف :لسان العرب  ،1137/1اتج العروس .89/33
( )2ينظر :األمنية يف إدراك النية ،ص.8
( )3ينظر :الفروق اللغوية ،ص .124
( )4ينظر :املرجع السابق ،ص .126
( )5ينظر :األمنية يف إدراك النية ،ص.7
( )6إحياء علوم الدين .365/4
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فيه ،فيستعمل أراد ومراده نوى ،وأراد ومراده :عزم أو قصد أو عىن؛ فإهنا
متقاربة املعاين حت يكاد جيزم بينها ابلرتادف"(.)1

وتكليما ،أي :حتدث(،)2
كالما
واملتكلم لغة :من كلم ،وتكلم بكلمة ً
ً
والكالم :القول(.)3
ويطلق الكالم لغة على :التكلم ،وعلى اخلطاب ،وعلى جنس ما يـتكلم
به من كلمه ،ويطلق على ما يف النفس من املعاين اليت يعرب عنها(.)4
الحا :فاألصح أنه :مفهوم ينايف اخلرس والسكوت(.)5
أما الكالم اصط ً
واملراد ابملتكلم يف القاعدة كما يظهر من إطالق العموم فيها ،مقدم
الكالم وهو على نوعني:
األول :شرعي ،وهو النص سواء الكتاب أو السنة .والثاين :بشري.
ومن خالل املعاين اللغوية السابقة يتبني أن إرادة املتكلم تفسر بنيته أو
عزمه أو قصده ،وهي :انبعاث القلب ملا يوافق الغرض ،وال تفسر مبا يعرض
على القلب من خاطر أو هاجس أو حنوه.
فيكون معىن ":فال يكون مراد املتكلم" أي :ال يكون هو ما نواه وقصده
يف كالمه؛ إذ مل خيطر بباله.
( )1األمنية يف إدراك النية ،ص.12
( )2ينظر مادة ( كلم) يف :اتج العروس  ،372/33القاموس احمليط ،ص.1155
( )3ينظر :القاموس احمليط ،ص.1155
( )4ينظر :الكليات ،ص .756
( )5ينظر :املرجع السابق ،ص .757
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"أتصيًل وتطبي اقا"
قاعدة( :ما ال خيطر ابلبال إال ابإلخطار ال جيعل مراد املتكلم)
ا
د .بدرية بنت عبد هللا السويد

املطلب الثاين :املعىن اإلمجايل للقاعدة.

مل أجد من نص على معىن القاعدة -فيما اطلعت عليه -يف كتب
القواعد الفقهية ،ولكن ابلنظر إىل املعىن اللغوي ملفرداهتا ،مع ما أورد عليها
من أمثلة ،ميكن أن يقال يف معناها من حيث اإلمجال:
أن ما يتلفظ به املتكلم من كالم هو انو له بقلبه مريد وقاصد له ،فينبغي
للسامع أن حيمل اللفظ على ما ظهر من سياقه ،وال جيوز أن حيمل اللفظ
على صورة اندرة خفية ،يبعد أن ختطر يف ذهن املتكلم ،فيـفسر هبا كالمه؛ إذ
هو أقرب للوهم( )1الذي ال جيوز محل الكالم عليه؛ إال أن يدل عليه دليل أو
قرينة.

املطلب الثالث :ألفاظ القاعدة.

نص بعض علماء املالكية يف كتبهم يف القواعد الفقهية على هذه
القاعدة ،وعربوا عنها بتعبريات متقاربة :وممن نص عليها املقري يف قواعده
وجاءت عنده بلفظ( :كل ما ال خيطر ابلبال إال ابإلخطار فال جيعل مراد
املتكلم)( ، )2وذكرها يف كتابه عمل من طب ملن حب بلفظ (:كل ما ال
خيطر ابلبال إال ابإلخطار فال يصح جعله مر ًادا للمتكلم)(.)3

( )1الوهم :من خطرات القلب ،واجلمع أوهام ،والوهم :مرجوح طريف املرتدد فيه ،وهو أضعف من
الظن .ينظر :لسان العرب  ،644 ،643/12اتج العروس ( 62/34وهم) ،والكليات ،ص
.943
(.446 /1 )2
( )3ص .147
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وبنفس اللفظ ذكرها الونشريسي (914هـ) يف املعيار املعرب(.)1
وسياق القاعدة يدل على أهنا تشمل كل كالم؛ إال أن املقري عند نصه
عليها يف القواعد ،ذكر هلا مثاًال ،ظهر منه ختصيص الكالم يف القاعدة على
مراد املتكلمني من الفقهاء(.)2
وذكرها الشاطيب (ت790هـ ) يف مسألة التخصيص ابلعقل واحلس ،فقد
أصال يف العموم ،فال يقال أنه خصص؛
بني أن ما ال خيطر ابلبال ال يدخل ً
ألن االستعمال مقدم على الوضع ،ونص على أن بعض األصوليني قال:
"وأن ما ال خيطر ببال املتكلم عند قصده التعميم إال ابإلخطار ال حيمل لفظه
عليه.)3("..
وورد ما يشري إىل هذه القاعدة عند بعض األصوليني يف ابب العموم،
عند كالمهم عن مسألة :دخول الصورة النادرة اليت ال ختطر يف البال يف
العموم( ،)4وسيأيت بيان ذلك -إبذن هللا.-
***

(.353/3 )1
( )2ينظر.250 ،249/1 :
( )3املوافقات .22 /4
( )4ينظر :األشباه والنظائر البن السبكي  ،125 /1البحر احمليط .72/4
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"أتصيًل وتطبي اقا"
قاعدة( :ما ال خيطر ابلبال إال ابإلخطار ال جيعل مراد املتكلم)
ا
د .بدرية بنت عبد هللا السويد

املبحث الثاين :عًلقة القاعدة ابلقواعد ذات الصلة.

نظًرا لعموم القاعدة ومشوهلا فإن هلا عالقة ببعض قواعد الشريعة وأصوهلا،
وبيان هذه العالقة أمر مهم ،له أثره يف رسم حدود القاعدة ،وجمال العمل
هبا ،ومن أبرز هذه القواعد اليت ظهرت يل:
املطلب األول :قاعدة ( :الكًلم إذا سيق ملعىن ال حيتج به يف معىن غريه)

وهي من القواعد املؤيدة ملعىن القاعدة ذكرها املقري( ،)1وقد اتبع فيها
القرايف ،حيث ذكر أهنا قاعدة أصولية مشهورة( ،)2وعبارته ( :الكالم إذا
سيق ملعىن ال يستدل به يف غريه)( ،)3وذكرها بعبارة ( :الكالم إذا سيق ملعىن
ال حيتج به يف غريه)(.)4
ومساها القاضي عبد الوهاب (ت 422هـ) (:وقف العموم على املقصود
منه)( ،)5وبعض األصوليني مساها ( :العام املسوق لغرض) وحكوا اخلالف
يف صحة تعميمه ،وعدمه(.)6
عًلقتها هبذه القاعدة :يظهر من خالل متثيل املقري للقاعدتني أن
القاعدة حمل البحث قصد هبا كالم العلماء ،والقاعدة الثانية قصد هبا

( )1ينظر :القواعد .446/1
( )2ينظر :نفائس األصول  ،2155 /5العقد املنظوم  ،287/2الفروق.233 /2
( )3الفروق ،233 /2نفائس األصول  ،2155/5العقد املنظوم .287/2
( )4العقد املنظوم .563/1
( )5ينظر :العقد املنظوم .387/2
( )6ينظر اإلشارة إىل هذا املعىن يف :البحر احمليط  ،268/4الفوائد السنية  ،455/3غاية الوصول،
ص  ،76حاشية العطار .18/2
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النصوص الشرعية( ،)1وليس يف اللفظ يف كلتا القاعدتني ما مينع من أن تعم
النصوص ،وكالم الناس.
كما أن هذه القاعدة فيما يظهر أعم من القاعدة حمل البحث من جهة
مطلقا ،سواء كان
نصها على أن الكالم إذا سيق ملعىن ال يستدل به يف غريه ً
مما خيطر ابلبال أو مما ال خيطر ابلبال ،أما هذه القاعدة فهي فيما ال خيطر
ابلبال إال ابإلخطار.

ومن األمثلة اليت ذكروها هلذه القاعدة:
منع متسك احلنفية بقوله  -ﷺ ( :-فيما سقت السماء والعيون أو كان
عثرًاي العشر ،وما سقي ابلنضح نصف العشر)( )2على إجياب الزكاة يف
اخلضروات؛ بناء على أن النص عام يف كل ما يصلح له ،وإمنا منع منه؛ ألنه
سيق لبيان اجلزء الواجب ،ال لبيان الواجب فيه ،وال جيوز االستدالل ابلدليل
يف غري ما سيق له(.)3
ومنها :ما نقله ابن العريب(ت543هـ) عن بعض علماء املالكية ،أهنم
مجيعا
احتجوا على منع ائتمام املفرتض ابملتنفل بقوله تعاىل﴿ :حتسبهم ً

( )1ينظر :القواعد .250 ،249/1 ،446/1
( )2متفق عليه؛ أخرجه البخاري يف كتاب الزكاة ،ابب العشر فيما يسقى من ماء السماء وابملاء
اجلاري ،126/2 ،برقم1483 :؛ وأخرجه مسلم يف كتاب الزكاة ،ابب ما فيه العشر أو نصف
العشر ،675/2 ،برقم .981 :واللفظ للبخاري.
( )3ينظر :شرح املعامل  ،429/2العقد املنظوم ،563/1البحر احمليط .79/4

292

"أتصيًل وتطبي اقا"
قاعدة( :ما ال خيطر ابلبال إال ابإلخطار ال جيعل مراد املتكلم)
ا
د .بدرية بنت عبد هللا السويد

وقلوهبم شت﴾( )1؛ ألهنم جممعون على صورة التكبري واألفعال ،وهم خمتلفون
يف النية ،وما ذم به املنافقون ال يفعله املسلمون(.)2

املطلب الثاين :قاعدة (:النادر ال حكم له)(.)3
ومعناها :أن النادر ال يعطى حكم الغالب؛ بل يسقط االعتبار به ويصري
وجوده كعدمه(.)4

عًلقتها هبذه القاعدة :من خالل النظر يف هذه القاعدة يظهر أن
استخدام الفقهاء وغريهم هلا ،عند ذكر كل اندر ،وأن العربة ابلغالب الشائع،
خبالف هذه القاعدة فهي يف النادر الذي ال خيطر ابلبال أنه مراد املتكلم إال
ابلتنبيه والتذكري ،وال يرد يف الذهن مباشرة ،كما أهنا يف تفسري كالم املتكلم
ابلنادر الذي ال خيطر ابلبال أنه يقصده ،وليس يف كل صورة اندرة.
وقد نص األصوليون على مسألة (:دخول الصورة النادرة يف اللفظ
العام)( ،)5وبعضهم نص على أن املراد (:إفراد الصورة النادرة ابللفظ
العام)(.)6
وعًلقتها هبذه القاعدة :أن حجية هذه القاعدة قد تعود إىل اخلالف يف
الصورة النادرة اليت ال ختطر ابلبال؛ فإن قيل :أبن الصورة النادرة ال تدخل يف
( )1من اآلية ( )14من سورة احلشر.
( )2ينظر :أحكام القرآن  ،223/4القواعد للمقري .446/1
( )3ينظر هذه القاعدة هبذا اللفظ وغريه يف :األشباه والنظائر للسبكي  ،126/2املوافقات
 ،121/3قواعد احلصين ،316/2املنثور.246/3
( )4ينظر :األشباه والنظائر للسبكي .134 /2
( )5ينظر :التحقيق والبيان  ،463/2األشباه والنظائر للسبكي  ،134 /2البحر احمليط .72/2
( )6ينظر :املراجع السابقة.
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العموم يف الصورة األوىل اليت ذكرها األصوليون ،أو ال تفرد يف اللفظ العام
كما يف الصورة الثانية اليت ذكروها ،وافقت معىن القاعدة ،كما سيأيت -إبذن
هللا -عند بيان حجية القاعدة.
املطلب الثالث :قاعدة ( :إعمال الكًلم أوىل من إمهاله)(.)1
ومعناها :أن إعمال الكالم ما أمكن أوىل من إمهاله؛ ألن املهمل لغو،
وكالم العاقل يصان عنه ،فيجب محله ما أمكن على أقرب وأوىل وجه جيعله
معموال به من حقيقة ممكنة وإال فمجاز(.)2
ً
عًلقتها هبذه القاعدة :أن قاعدة إعمال الكالم تناسب معىن هذه
القاعدة من جهة أن الواجب هو إعمال الكالم على وجهه الذي سيق له،
وال جيوز إمهاله ومن إمهال الكالم محله على معىن مل خيطر ابلبال أنه مراد يف
السياق ،فإن محله عليه تكلف ال يصح.
ويدل عليه قول ابن امللقن ( 804هــ) عن قاعدة إعمال الكالم( :وحملها
إذا تردد اللفظ على السواء أو ال ،ولكنه راجع إىل موضوع اللفظ مع احتمال
قريب ،دون ما إذا مل يكن للفظ إال موضوع واحد أو احتمال ال حيتمله إال
بتكلف)(.)3

( )1ينظر :املنثور  ،183/1األشباه والنظائر البن امللقن  ،142/2األشباه والنظائر البن جنيم ،ص
.114
( )2ينظر :شرح القواعد الفقهية للزرقا ،ص  ،315جملة األحكام العدلية .23/1
( )3األشباه والنظائر.142/2
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"أتصيًل وتطبي اقا"
قاعدة( :ما ال خيطر ابلبال إال ابإلخطار ال جيعل مراد املتكلم)
ا
د .بدرية بنت عبد هللا السويد

املطلب الرابع :قاعدة (:ال عربة ابلتوهم )(.)1
والتوهم لغة :مصدر للفعل تـوهم ،واالسم منه الوهم ،واجلمع أوهام ووهوم
ووهم ،والوهم :من خطرات القلب ،والتوهم :التخيل(.)2
اصطالحا :إدراك االحتمال املرجوح من احتمالني أو أكثر يرتدد
والوهم
ً
الذهن بينهما(.)3
ومعىن القاعدة :أن الوهم ال اكرتاث به ،وال يبىن عليه حكم شرعي؛ بل
ظاهرا دونه(.)4
يعمل ابلثابت ً
قطعا أو ً
عًلقتها هبذه القاعدة :أن معىن قاعدة :ال عربة ابلتوهم يؤيد معىن هذه
القاعدة ،فالوهم ال اكرتاث به ،وال يعمل به ،ومن الوهم تفسري كالم املتكلم
ابهلاجس اجملرد الذي ال خيطر على البال.
ويدل هلذا أن العلماء أحلقوا ابلوهم :إدراك االحتمال العقلي البعيد النادر
احلصول ،وهذا ال يبىن عليه حكم شرعي ،وال مينع القضاء ،وال يؤخر احلكم،
ألن األمر املوهوم يكون اندر الوقوع ،وأحلقوا به توارد االحتماالت على
الذهن من غري وجود سبب معترب ،فهي تشرتك مع الوهم من جهة أن الوهم
قد يكون غري مستند إىل دليل( ،)5ومحل الكالم مبا ال خيطر ابلبال يتحقق فيه
هذا املعىن؛ إذ ال دليل على هذا احلمل.
( )1ينظر :جملة األحكام العدلية  ،25/1شرح القواعد الفقهية ،ص .363
( )2ينظر مادة ( وهم) يف :لسان العرب ،643/12اتج العروس.63 ،62/34
( )3ينظر :الكليات ،ص  ،943أصول ابن مفلح  ،35/1رفع النقاب.604/1
( )4ينظر :شرح القواعد الفقهية ،ص .363
( )5ينظر :القواعد الفقهية للزحيلي ،170/1الوجيز يف إيضاح قواعد الفقة الكلية ،ص ،208
املمتع يف القواعد ،ص.151
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املطلب اخلامس :قاعدة (:األمور مبقاصدها)

()1

املعىن اإلمجايل للقاعدة :أن تصرفات املكلف من قولية أو فعلية أو

اعتقادية ختتلف أحكامها الشرعية ابختالف إرادته ونيته(.)2

عًلقتها هبذه القاعدة :هذه القاعدة متثل مفهوم املخالفة لقاعدة األمور

مبقاصدها ،وكذلك ما يندرج حتتها من قواعد()3؛ إذ إن هذه القواعد تفيد
شامال حلاالت تعارض لفظ املكلف مع ما يدعيه من القصد ،ومثة قرينة
معىن ً
تدل على القصد ،وأما القاعدة حمل الدراسة فهي يف حال عدم ظهور القصد
أو ما يظن فيه استبعاد القصد ،مما ال خيطر يف ابل السامع عند مساعه
للخطاب إال ابإلخطار.
***

( )1ينظر :األشباه والنظائر للسبكي  ،54/1القواعد للحصين ،208 /1األشباه والنظائر البن
جنيم ،ص .235
( )2ينظر :الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية ،ص ،124املمتع ،ص.71
( )3مثل قاعدة :العربة يف العقود ابملقاصد واملعاين ال ابأللفاظ واملباين ،وقاعدة :هل األميان مبنية
على األغراض أو على األلفاظ؟ ،واألميان مبنية على العرف ،وغريها .ينظر :األشباه والنظائر
البن امللقن  ،32 /1األشباه والنظائر البن جنيم ،ص ،46الفروق .95/2
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قاعدة( :ما ال خيطر ابلبال إال ابإلخطار ال جيعل مراد املتكلم)
ا
د .بدرية بنت عبد هللا السويد

املبحث الثالث :حجية القاعدة ،وأدلتها
املطلب األول :حجية القاعدة

من نص على القاعدة من علماء املالكية مل يذكروا إال أمثلة يسرية ،ومل
يتعرضوا حلجيتها ،وال للخالف فيها ،وال ألدلتها ،وألجل معرفة الرأي فيها
ميكن الرجوع إىل خالف األصوليني يف مسألة" :دخول الصورة النادرة يف
اللفظ العام" ،وهي األنسب لتأصيل هذه القاعدة ،بناء على تفسري النادرة
أبهنا :-اليت تندر ابلنسبة إىل القضية اليت اشتمل عليها لفظ العموم()1؛ إذ
هي :اليت يستبعد أن يقصدها املتكلم يف كالمه ،وإن مشلها لفظ العام لغة(.)2
أو هي :اليت ال ختطر ببال املتكلم؛ لندرة وقوعها(.)3
ويدل هلذا أن بعضهم رد السبب يف خالفهم يف الصورة النادرة ،وهل
تدخل يف العموم أو ال؛ أبهنا ال ختطر ابلبال غالبًا(.)4
حمل خًلف األصوليني يف دخول الصورة النادرة يف العموم:
ظاهر كالمهم أن اخلالف يف دخول الصورة النادرة حاصل يف كالم هللا
تعاىل وكالم رسوله -ﷺ -كما هو حاصل يف كالم البشر(.)5

( )1ينظر :األشباه والنظائر للسبكي .125/2
( )2ينظر :املرجع السابق  ،129/2الفوائد السنية .309 /3
( )3ينظر :تشنيف املسامع  ،644/2البحر احمليط .72/4
( )4ينظر :منع املوانع ،ص  ،500اجملموع املذهب  ،524/1البحر احمليط .72/4
( )5ينظر :احملصول البن العريب ،ص  ،100األشباه والنظائر للسبكي  ،128/2البحر احمليط
.77 ،74/4
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إال أن ابن الوكيل (ت716هـ) ،وبعض املتأخرين كما نقل التاج السبكي
والزركشي استشكلوا إطالق اخلالف يف النادر الذي ال خيطر على البال يف
كالم هللا وكالم رسوله-ﷺ-؛ إذ اخلالف ال يتصور يف كالم هللا تعاىل املنزه
عن الغفلة؛ فإنه ال خيفى عليه خافية ،فكيف يقال :ال خيطر ابلبال؟ وكذلك
ال يتصور يف كالم الرسول-ﷺ -إن قلنا :إن مجيع ما يقوله الرسول-ﷺ-
وحي؛ فإنه ال ينطق عن اهلوى ،فال تذهب عن خاطره النادرة ،فيكون
اخلالف يف املسألة يف كالم البشر فقط ،وبناء عليه فالعموم إن كان يف النص
فال يشك يف دخول النادرة(.)1

ونوقش :أبن ما ذكر هو مبعزل عن مراد األصوليني يف املسألة؛ إذ
مرادهم :الصورة النادرة اليت ال ختطر ببال العرب يف خماطباهتا ،فإن الشارع مل
يرد تلك الصورة؛ ألن الكتاب والسنة جاءا على أسلوب العرب يف حماوراهتا
وعاداهتا يف اخلطاب(.)2
فالنيب -ﷺ  -ال تذهب عنه خاطرة النادرة ،وال ميكن أن يعمم لفظًا إال
استحضارا ،غري أنه يستحضر النادرة ،ويعلم أن قومه ال
وقد أتى على مدلوله
ً
يعنوهنا هبذا اللفظ ،فينطق على لسان قومه ،فال تقع مرادة حبكمه وال
مشمولة بلفظه(.)3
( )1ينظر :األشباه والنظائر البن الوكيل ،ص ،65 :األشباه والنظائر للسبكي  ،128/2البحر
احمليط .77 ،74/4
( )2ينظر :املراجع السابقة.
( )3ينظر :األشباه والنظائر للسبكي .128/2

298

"أتصيًل وتطبي اقا"
قاعدة( :ما ال خيطر ابلبال إال ابإلخطار ال جيعل مراد املتكلم)
ا
د .بدرية بنت عبد هللا السويد

وهبذا يتضح أن خالفهم يف الصورة النادرة وعدمها جار يف الكالم
مطل ًقا ،فهو جار يف كالم هللا وكالم رسوله-ﷺ ،-كما هو جار يف كالم
العرب يف خماطباهتا ،وهو الذي رجحه التاج السبكي والزركشي( .)1وهو الذي
يفهم من كالم ابن العريب(.)2
وهذا املعىن للمراد مبا ال خيطر ابلبال موافق ملعىن هذه القاعدة ،إذ
املقصود ال ختطر ابلبال عند السامع(.)3
توضيحا مبا يناسب هذه القاعدة حيث بني أنه:
وزاد الزركشي املسألة
ً
يتصور أن أييت العريب بلفظ عام على قصد التعميم مع ذهوله عن بعض
معتادا يف لغة العرب ،كذلك الكتاب والسنة
املسميات ،فلما كان هذا ً
يكوانن على هذا الطريق(.)4

اخلًلف يف دخول الصورة النادرة يف العموم:
اختلف األصوليون يف دخول الصورة النادرة يف العموم على قولني:

القول األول :أن الصورة النادرة اليت ال ختطر ابلبال تدخل يف العموم(،)5

وذكر الزركشي أنه ظاهر كالم الغزايل ،حيث قال يف البسيط يف ابب الوصية:

( )1ينظر :املرجع السابق ،والبحر احمليط .77/4
( )2ينظر :احملصول ،ص .100
( )3ينظر :األشباه والنظائر للسبكي  ،128/2البحر احمليط  ،77/4احملصول ،ص .100
( )4ينظر :البحر احمليط .77/4
( )5ينظر :األشباه والنظائر للسبكي  ،134/2التمهيد لألسنوي ،ص ،344البحر احمليط ،643/2
الفوائد السنية .311/3
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"لو أوصى بعبد أو رأس من رقبة ،جاز دفع اخلنثى( ،)1ويف وجه ال جيزئ؛
ألنه اندر ال خيطر ابلبال ،وهو بعيد؛ ألن العموم يتناوله"(.)2
وهو الذي اختار التاج السبكي(.)3
والقول الثاين :أن الصورة النادرة اليت ال ختطر ابلبال ال تدخل يف

العموم( ،)4وهو ظاهر كالم الشافعي ،فإنه قال ":الشاذ جييء ابلنص عليه،
وال يراد على اخلصوص ابلصيغة العامة"(.)5
ونقله الزركشي عن اجلويين (478هـ)( ،)6إال أنه معارض بقوله يف
احنصارا عليه،
الربهان ":الشاذ ال يعىن ابللفظ العام
ً
قتصارا عليه ،و ً
ختصيصا ،وا ً
وال مينع أن يشمله اللفظ العام"( ،)7فدل أنه موافق للقول األول بدخول
النادر يف أفراد اللفظ العام ،لكنه منع أن يقتصر عليه يف تفسري اللفظ العام.

( )1واخلنـثى :الذي له ما للرجال والنساء مجيعاً ،واجلمع اخلناثى مثل احلباىل .الصحاح ()281 /1
(خنث).
( )2ينظر :البحر احمليط ،72/4ويف الوسيط  443/4أشار الغزايل إىل األوىل :جواز دفع اخلنثى
فيمن أوصى بكتابة أحد رقيقه.
( )3ينظر :مجع اجلوامع مع الدرر اللوامع ،ص ،290األشباه والنظائر  ، 125/2منع املوانع ،ص:
.496
( )4ينظر :األشباه والنظائر للسبكي  ،134/2البحر احمليط  ،72/2تشنيف املسامع ،643/2
الفوائد السنية .311/3
( )5ينظر :الربهان  ،341/1األشباه والنظائر للسبكي .134/2
( )6ينظر :البحر احمليط .72/4
( )7املرجع السابق .346/1
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قاعدة( :ما ال خيطر ابلبال إال ابإلخطار ال جيعل مراد املتكلم)
ا
د .بدرية بنت عبد هللا السويد

وهو اختيار ابن العريب حيث قال" :حيمل عموم اللفظ على ما يستعمل
شائعا ،وجيري عادة ،وينصرف كث ًريا ،وأما ما ال خيطر ببال املعمم ،وال ببال
ً
السامع املبني له ،ال يصح حلكيم أن يقول أنه داخل حتت العموم ،وهذا ال
خيتص بكالم الشارع بل هو جار يف كل كالم عريب حمكم على هذا
السبيل"(.)1
وذكر التاج السبكي أن يف كالم الغزايل ما يقتضي عدم دخوهلا ،حيث
أشار إىل إخراج الكلب من عموم أميا إيهاب دبغ فقد طهر ،فقال :الكلب
ال يعتاد يف العرف دابغ جلده ،فتنفك األذهان عن ذكره ،إذا جرى ذكر
الدابغ ،واللفظ ينزل على االعتياد فيما يدبغ(.)2
وإليه مال الشاطيب(.)3
والذي يظهر من نص القاعدة وهو املتصور أن املراد :أن تفرد الصورة
النادرة اليت ال ختطر ابلبال يف فهم مراد املتكلم ،ولذا نص من قال جبواز دخل
الصورة النادرة على أنه يشرتط أال تنفرد يف فهم النص العام ،إال أن ينص
عليها( ،)4وهو املفهوم من كالم الشافعي السابق.

( )1احملصول ،ص .100
( )2ينظر :األشباه والنظائر ،127/2ومثال إخراج الكلب أشار إليه الغزايل يف شفاء الغليل ،ص:
 ،45املستصفى .57/2
( )3ينظر :املوافقات.20/4
( )4ينظر :التحقيق والبيان  ،463/2األشباه والنظائر للسبكي  ،134/2البحر احمليط .72/2
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قال ابن برهان يف األوسط ":الصورة النادرة بعيدة عن البال عند إطالق
املقال ،وال تتبادر إىل الفهم ،فإن اللفظ العام ال جيوز تنزيله عليها؛ ألان نقطع
أهنا غري مقصودة لصاحب الشرع؛ لعدم خطورها يف البال"(.)1
وهذا املعىن هو الذي يفهم من كالم احملققني يف هذه املسألة ،حيث
ظاهرا أتابه اللغة ،ومن
اعتربوا القصر على النادرة اليت ال ختطر ابلبال تعس ًفا ً
ذلك أتويل احلنفية لقوله ﷺ ( :أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها فنكاحها
ابطل)( )2بصورة اندرة يف النساء وهي املكاتبة(.)3
وهلذا قال اجلويين ":من ظن واحلالة هذه أنه أراد املكاتبة على حياهلا،
حماال ،وال يكاد خيفى
دون احلرائر اللوايت هن الغالبات واملقصودات ،فقد قال ً
أن الفصيح إذا أراد بيان خاص شاذ ،فإنه ينص عليه ،وال يضرب عن ذكره
وهو يريده ،وال أييت بعبارة مع قرائن دالة على قصد التعميم وهو يبغى
النادر"( ،)4وبنحوه قال الغزايل( ،)5مث بني بعد ذلك أن املمنوع القصر على
نقال عن البحر احمليط .73/4
(ً )1

( )2أخرجه أبو داود يف السنن ،كتاب النكاح ،ابب يف الويل  ،425/3برقم ،2083:والرتمذي يف
كتاب النكاح ،ابب ما جاء ال نكاح إال بويل ،398/2برقم ،1102:وابن ماجه يف كتاب
النكاح ،ابب ال نكاح إال بويل ،605/1برقم ،1879:عن عائشة -رضي هللا عنها،-
واحلديث حسنه الرتمذي ،وصححه ابن عبد اهلادي يف تنقيح التحقيق  ،286/4واأللباين يف
اإلرواء.243/6
( )3ينظر :الربهان  ،341/1املستصفى .56/2
( )4الربهان .341/1
( )5ينظر :املستصفى .57/2
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قاعدة( :ما ال خيطر ابلبال إال ابإلخطار ال جيعل مراد املتكلم)
ا
د .بدرية بنت عبد هللا السويد

النادر بقوله":عند هذا يعلم أن إخراج النادر قريب ،والقصر على النادر
ممتنع"(.)1
وبناء على ما سبق فإنه جيوز دخول الصورة النادرة اليت ال ختطر ابلبال يف
العموم؛ ألهنا فرد من أفراده ،والعام يفيد استغراق مجيع ما يصلح له( ،)2وهو
الذي دل عليه كالم العلماء السابق؛ إال إن دل دليل أو قرينة حالية أو
مقالية خبروجه ،كما سيأيت يف التطبيقات على القاعدة.
وأما إفراد الصورة اليت ال ختطر ابلبال إال ابإلخطار يف تفسري الكالم فهو
كما سبق تعسف ظاهر ال جيوز تفسري الكالم به ،إال بدليل ،كما سيأيت يف
ضابط القاعدة ،وهو املتوافق مع هذه القاعدة؛ ألنه قال ما ال خيطر ابلبال ال
جيعل مراد املتكلم؛ أي ال خيص أبنه مراده وإن جاز دخوله يف أفراد العام
ضمنًا.
املطلب الثاين :االستدالل للقاعدة
مل يتطرق من ذكر القاعدة إىل دليلها ،إال أن ما سبق من كالم العلماء يف
عدم جواز القصر على ما ال خيطر ابلبال يف فهم النص يدل على صحة
القاعدة ،كما ميكن أن يستدل هلذه القاعدة خبصوصها أبدلة منها:
( )1ينظر :املرجع السابق .60/2
( )2ينظر :البدر الطالع يف شرح مجع اجلوامع للشربيين .483/1
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أوال :أن احلكم جاء به الشارع ابتداءً بصيغة عامة ،وال دليل على إرادته
ا

حماال؛ ألن الفصيح لو
ملعىن خاص ،فمن ظن أنه أراد النادر البعيد فقد قال ً
أراد بيان خاص شاذ لنص عليه وال يضرب عن ذكره وهو يريده(.)1
اثنياا :أن األصل أال يفهم كالم املتكلم إال مبا تيقنا صدوره منه ،أو غلب

على الظن أنه يقصده ،وال جيوز احلكم مبا يستبعد أن يقصده املتكلم يف

خطابه مما ال خيطر ابلبال؛ ألنه حكم ابلوهم؛ وال جيوز بال دليل(.)2
مقبال على ذلك
وقد ذكر القرايف :أن العادة قاضية أن املتكلم يكون ً
معرضا عنه ال يستدل بلفظه عليه،
معرضا عن غريه ،وما كان املتكلم ً
املعىن ً
كاملسكوت عنه(.)3
اثلثاا :أن الصيغ موضوعة يف األصل للداللة على املعىن الذي وضعت له،
فيجب تفسري كالم املتكلم على ما ظهر من لفظه ،وتنزيله على ما يفهمه
املخاطبون من اللفظ؛ ليفهم املراد منه عند اإلطالق ،وال يسوغ ترك الظواهر
إال بدليل ،ومحل الكالم على ما ال خيطر ابلبال إال ابإلخطار خالف
األصل؛ إذ يؤدي إىل عدم العلم مبراد املتكلمني يف أي خطاب ،وهبذا تبطل

( )1ينظر :الربهان .341/1
( )2هذا األصل متقرر من جهة أن مراتب اإلدراك مخسة؛ اليقني مث الظن مث الشك مث الوهم،
والشك ليس فيه ترجيح فيضعف األخذ به فيكون ما دونه وهو الوهم من ابب أوىل .ينظر
مراتب اإلدراك :أصول ابن مفلح ،35/1تقريب الوصول،ص ،141:رفع احلاجب .275/1
( )3ينظر :العقد املنظوم .563/1
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قاعدة( :ما ال خيطر ابلبال إال ابإلخطار ال جيعل مراد املتكلم)
ا
د .بدرية بنت عبد هللا السويد

()1
ذميما أو أخبر ،مل يكن
أسدا ،ويعين ً
فائدة التخاطب  ،فلو قال :رأيت ً
رجال ً
ملغزا(.)2
ذلك سائغًا ،ومن ادعى ذلك عد ً

ابعا :أن الفرد النادر نص الفقهاء على دخوله ضمن الشائع الغالب،
را
فال جيوز أن ينفرد بتفسري النص ،ويرتك الشائع ،بال دليل(.)3
قال ابن عابدين (ت1252هـ)" :والعبارات حيث أطلقت حتمل على

الشائع الغالب ،دون اخلفي النادر"(.)4

مسا :أن ما خيطر ابلبال معناه يف اللغة :اهلاجس الذي مير على
خا ا
القلب سر ًيعا ،واهلاجس ال يؤاخذ به ،فمراتب القصد ذكر العلماء أهنا
مخسة ،أوهلا اهلاجس واخلاطر ،فحديث نفس ،يليه هم ،فعزم ،وكلها ال
يؤاخذ هبا سوى األخري وهو :العزم( ،)5فإذا كان ما خيطر ابلبال من هاجس
أو أمر أو تدبري ال يؤاخذ عليه ،وال حيكم به ،فمن ابب أوىل ما ال خيطر
ابلبال إال ابإلخطار ،فيكون تفسري إرادة املتكلم -خاصة إن كان املتكلم
الشارع ،أو من يؤخذ بقوله من العلماء واملفتني -ابهلاجس واخلاطر بعيد.

( )1ينظر :الربهان  ،345 ،341/1العقد املنظوم  ،563/1اجملموع املذهب  ،468/1إعالم
املوقعني .89/3
( )2ينظر :الربهان .341/1
( )3ينظر هذا املعىن يف :الفروق  ،240/4األشباه والنظائر للسبكي  ،134 /2الدر املختار
.123/2
( )4الدر املختار .123/2
( )5ينظر  :املنثور للزركشي  ،36/2اتج العروس .194/11
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سادسا :أن كالم الناس ال جيوز محله على ما ال خيطر ابلبال؛ ألن
ا
حقوق الناس جيب أن تضبط ،ال سيما فيما يتعلق ابلعقود املالية ،وحنوها،
وال يكون ذلك إال إبلزامهم مبقتضى تعبريهم الظاهر؛ ليكون حجة عند
التنازع والتخاصم ،ويدل هلذا:
 .1أن تفسري حديث الناس وكالمهم مبا ال خيطر ابلبال يؤدي إىل عدم الثقة
بكالمهم ،وعسر يف فهم مرادهم ،مما يوقع يف املنازعات واخلصومات(.)1
 .2أن الرجوع إىل األلفاظ فيه حسم للمراد بدليل يدل عليه ،وهو اللفظ،
واألخذ به يقدم على ما مل يدل عليه الدليل ،ويصعب ضبطه ،وهو
تفسري املراد مبا ال خيطر ابلبال.
قال السرخسي (ت490هـ)" :ويف اعتبار اإلرادة الباطنة يف العام الذي
هو حمتمل هلا نوع حرج ،فالتمييز بني ما هو مراد املتكلم ،وبني ما ليس مبراد
له ،قبل أن يظهر دليله فيه حرج عظيم ،وسقط اعتباره شرعا ،ويقام السبب
الظاهر الدال على مراده وهو صيغة العموم مقام حقيقة الباطن الذي ال
يتوصل إليه إال حبرج شديد"(.)2
 .3أنه لو كان فهم العوام من اللفظ شيئًا آخر مل يدل عليه اللفظ :حجة ،ملا
نظر يف شيء من كتب األوقاف ،وال غريها مما يصدر عنهم؛ ولكنه ينظر

( )1ينظر ما يشري إىل هذا املعىن يف :املنثور ،36/2إعالم املوقعني .89/3
( )2أصول السرخسي .140/1
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"أتصيًل وتطبي اقا"
قاعدة( :ما ال خيطر ابلبال إال ابإلخطار ال جيعل مراد املتكلم)
ا
د .بدرية بنت عبد هللا السويد

وشرعا ،سواء علم أن
يف ذلك ،وجيري األمر على ما يدل عليه لفظها لغة ً
الواقف قصد ذلك أو جهله(.)1
 .4أن أدلة الشرع تشهد بذلك؛ فإن من تكلم بشيء فقد التزم حكمه وإن
مل يستحضر تفاصيله حني النطق به ،كما يف قصة أوس بن الصامت ملا
قال لزوجته-رضي هللا عنهما :-أنت علي كظهر أمي ،ألزم حبكمه ،وإن
مل يرده(.)2
 .5أن كل من استفت فإن املفيت يفتيه على مقتضى لفظه ،وإن حتقق أنه مل
يقصده(.)3
فإذا كانت هذه األحوال يعمل فيها بظاهر اللفظ مع وجود احتمال
القصد ،فمن ابب أوىل أال يعمل مبا يستبعد فيه القصد مما ال خيطر ابلبال.
املبحث الرابع :ضابط إعمال القاعدة
ضابط القاعدة كما ذكره املقري :أال يوجد دليل يدل عليه( ،)4أي جيوز
كون ما ال خيطر ابلبال إال ابإلخطار مر ًادا للمتكلم إن دل الدليل عليه.
( )1ينظر :املنثور .123/3
( )2ينظر :الفوائد السنية  ،313/3املنثور  .123/3وقصة الظهار أخرجها البخاري تعلي ًقا يف
كتاب التوحيد ،ابب قول هللا تعاىل:واكن اهلل سميعا بصريا﴾  ،117/9عن عائشة-رضي
هللا عنها -ومل يسم املظاهر زوجته ،ورواها أبو داود يف كتاب الطالق ،ابب يف الظهار،537/3
مرسال ،إال
برقم ،2214 :وذكر أوس-رضي هللا عنه ،-قال األرانؤوط حمقق الكتاب :وإن كان ً
أنه وصله يف موضع آخر ،ورواه إبسناد صحيح ابن ماجه  129/1برقم ،188 :وصححه
األلباين يف اإلرواء .173/7
( )3ينظر :املنثور .123/3
( )4القواعد .249/1
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وهو معىن القول الذي أشار إليه الشافعي بقوله" :الشاذ جييء ابلنص
عليه"(.)1
فإعمال القاعدة يكون عند عدم القرينة والقصد(.)2
وأشار إليه العز بن عبد السالم (ت  660ه) بقوله ":اللفظ حممول على
ما يدل عليه يف اللغة أو عرف الشرع أو عرف االستعمال ،وال حيمل على
االحتمال اخلفي ما مل يقصد ،أو يقرتن به دليل"(.)3
وذكره الزركشي ،مث قال ":وأما إذا فهم العامي من اللفظ شيئًا آخر مل
يدل عليه ،وال نواه فال يلتفت إليه"(.)4
وقد أشار إىل هذا املعىن التاج السبكي حيث قسم املقصود ابلنسبة إىل
اللفظ إىل ثالثة أقسام:
وذكر أن الثالث :قسم ال ينبو عنه اللفظ وال يدل له؛ فهذا يشبه الزايدة
على اللفظ ،فإن توفرت فيه القرائن وأفضت إىل القطع أو ظن غالب فال
أبس ابعتباره(.)5
وأشار الغزايل إىل هذا الضابط بقوله ":وليس من كالم العرب إرادة النادر
الشاذ ابللفظ الذي ظهر منه قصد العموم ،إال بقرينة تقرتن ابللفظ"(،)6
واتبعه ابن قدامة(.)7
( )1ينظر :الربهان ،341/1التحقيق والبيان .463/2
( )2ينظر :حاشية العطار.508/1
( )3قواعد األحكام .121/2
( )4املنثور .123/3
( )5ينظر :األشباه والنظائر .126/2
( )6املستصفى .56/2
( )7ينظر :روضة الناظر .566/2
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"أتصيًل وتطبي اقا"
قاعدة( :ما ال خيطر ابلبال إال ابإلخطار ال جيعل مراد املتكلم)
ا
د .بدرية بنت عبد هللا السويد

وهلذا حصر الكيا اهلراسي (ت 504هـ) اخلالف يف ختصيص العام
ابلصورة النادرة فيما إذا يظهر سبق عهد يدل عليه؛ أما إن تقدم عهد يدل
عليه فال يبعد محله عليها(.)1
قال الربماوي " :فرب صورة تتوفر القرائن أهنا مل تقصد وإن مل تكن اندرة،
ورب صورة تدل القرائن على أهنا مقصودة وإن كانت اندرة"(.)2
القرائن اليت ميكن أن يفسر هبا كًلم املتكلم:
الكالم يف القرائن وتفصيالهتا ليس هذا مقامه ،لكن ميكن اإلشارة إىل
بعض ما ميكن أن يستفاد منه يف جواز تفسري كالم املتكلم مبا ال خيطر
ابلبال ،وأكثر ما ميكن أن يشار إليه يف هذا املقام :القرينة احلالية والعرفية.
ويدل عليهما قول ابن قيم اجلوزية (751هـ)" :فمن عرف مراد املتكلم
بدليل من األدلة وجب اتباع مراده ،واأللفاظ مل تقصد لذواهتا ،وإمنا هي أدلة
ي ُّ
ستدل هبا على مراد املتكلم ،فإذا ظهر مراده ،ووضح أبي طريق كان عمل
مبقتضاه ،سواء كان إبشارة أو كتابة أو إمياء أو داللة عقلية أو قرينة حالية أو
عادة له مطردة ال خي ُّل هبا"(.)3
( )1ينظر :األشباه والنظائر للسبكي  ،134/2البحر احمليط  ،74/4الفوائد السنية .311/3
( )2الفوائد السنية .311/3
( )3إعالم املوقعني.385/2
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وتفصيل الكالم يف هذه القرائن كما يلي:
أوال :القرينة احلالية:
ا
ويقصد هبا ما حيتف ابللفظ من أحوال الكالم ،سواء كان يف حال
املتكلم أو املخاطب(.)1
وعرفت أبهنا :ما كانت عليه العرب عند ورود النص من شأن معني(.)2
وقد تكون القرينة احلالية يف حال املتكلم ،وقد تكون يف حال املخاطب،
وإليها أشار األبياري فبني أن اللفظ حيمل على ظاهره ،فإن اقرتنت به قرائن
انصا امتنع أتويله ،وبناء عليه يلزم اعتبار :حال املتكلم ،وقرائن
يصري هبا ً
أحواله ،وصورة لفظه ،وقوته وضعفه ،واعتبار حال املخاطب ،وما يقرب من
فهمه ،واعتبار فصاحة التكلم ،وقصور عبارته ،وقصده إىل كمال اإلفهام
ومتامه ،وإتعاب املخاطب والتعمية عليه ،فإذا اجتمعت هذه األمور صح أن
منقطعا عن كالم بعض املتكلمني ،متطرقًا إىل كالم بعضهم(.)3
يكون التأويل
ً
وأشار إىل حال املخاطب ،بقوله ":فإذا اجتمعت هذه األمور صح أن
يكون التأويل متطرقًا إىل فهم بعض املخاطبني دون غريهم ،فقد يكون
أمورا
لإلنسان مع غريه عادة يف إطالق ألفاظ يفهم منها ذلك الذي اعتادها ً
لو اطلقها ذلك املتكلم لغري ذلك املخاطب مل يفهم منها ذلك ،وكذلك
القول الذي يؤتى به للتأسيس يف أمر مل يعرف شروطه ،ومل يدر سره ،وال

( )1ينظر :التحقيق والبيان  ،458/2إعالم املوقعني .88/3
( )2ينظر :الوجيز يف أصول الفقه للزحيلي .80/2
( )3ينظر :التحقيق والبيان .458/2
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"أتصيًل وتطبي اقا"
قاعدة( :ما ال خيطر ابلبال إال ابإلخطار ال جيعل مراد املتكلم)
ا
د .بدرية بنت عبد هللا السويد

اقتصارا على حمض اللفظ وقد ال
أمرا
ً
مقصود الطالب به ،قد يفهم منه الفاهم ً
يفهم ذلك"(.)1
وقد نقل ابن عابدين :أن التحقيق أن لفظ الواقف واملوصي واحلالف
والناذر وكل عاقد حيمل على عادته يف خطابه ،ولغته اليت يتكلم هبا ،وافقت
لغة العرب ولغة الشارع أو ال(.)2

ودليل اعتبار القرينة احلالية يف تفسري الكًلم :أن للشرع نظائر يف محل
كالم املتكلم على حاله كما يف حديث الذي فقد راحلته وعليها طعامه
وشرابه يف األرض املهلكة ،فأيس منها مث وجدها فقال :اللهم أنت عبدي
وأان ربك " :أخطأ من شدة الفرح"( ،)3ومل يؤاخذ بذلك ،وكذلك إذا أخطأ
من شدة الغضب مل يؤاخذ بذلك ،ومن هذا قوله تعاىل﴿:ولو يعجل هللا
للناس الشر استعجاهلم ابخلري لقضي إليهم أجلهم﴾( ،)4قال السلف :هو
دعاء اإلنسان على نفسه وولده وأهله يف حال الغضب ،ولو استجابه هللا
تعاىل ألهلكه وأهلك من يدعو عليه ،ولكنه ال يستجيبه لعلمه أبن الداعي مل
يقصده(.)5

( )1التحقيق والبيان .458/2
( )2الدر املختار .434/4
( )3أخرجه مسلم يف كتاب التوبة ،ابب يف احلض على التوبة والفرح هبا ،2104/4 ،برقم.2747 :
( )4من اآلية ( )11من سورة يونس.
( )5ينظر :إعالم املوقعني .47 ،46/3
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اثنياا :القرينة العرفية:

ويقصد هبا :عرف أهل اللسان ،أو عرف الشارع(.)1
مثل إخراج الكلب من قوله -ﷺ (:-أميا إيهاب دبغ فقد طهر)()2؛ إذ
ال يعتاد يف العرف دابغ جلده ،فتنفك األذهان عن ذكره ،إذا جرى ذكر
الدابغ ،واللفظ ينزل على االعتياد فيما يدبغ(.)3

قال ابن التلمساين (ت644هـ) " :جلد الكلب من الصور الشاذة اليت
ال ختطر ابلبال عند إطالق العموم"(.)4
وهلذا ذكر الزركشي أنه ينبغي تقييد ما ال خيطر ابلبال ،أبن ال يدوم ،فإن
قطعا؛ ألن النادر الدائم يلحق ابلغالب(.)5
دام دخل ً
واملراد ابلعرف الذي تبىن عليه األلفاظ :العرف والعادة السائدين وقت
نزول اخلطاب؛ ألن احلجة يف لفظه ،وهو عام ،وأما عادة الناس يف
معامالهتم ،وما حدث بعد زمان النص ،فال تبىن عليها ألفاظ الشارع(.)6
قال الغزايل " :وعلى اجلملة فعادة الناس تؤثر يف تعريف مرادهم من
ألفاظهم ،حت إن اجلالس على املائدة يطلب املاء يفهم منه العذب البارد،
لكن ال تؤثر يف تغيري خطاب الشارع إايهم"(.)7
( )1هذا املعىن مأخوذ من تعريف احلقيقة العرفية ،ينظر :اإلحكام لآلمدي ،27/1البحر
احمليط.8/3
( )2أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب احليض ،ابب طهارة جلود امليتة ابلدابغ ،277/1،برقم:
.366
( )3ينظر :شفاء الغليل ،ص ،45 :املستصفى .57/2
( )4شرح املعامل .430/2
( )5البحر احمليط ،75 /4وينظر حنوه يف :الفوائد السنية .311/3
( )6ينظر :املستصفى  ،157/2جمموع الفتاوى .115/7
( )7املستصفى .157/2
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"أتصيًل وتطبي اقا"
قاعدة( :ما ال خيطر ابلبال إال ابإلخطار ال جيعل مراد املتكلم)
ا
د .بدرية بنت عبد هللا السويد

وقال ابن تيمية (ت 728هـ)" :وال جيوز أن حيمل كالمه -أي الرسول
ﷺ -على عادات حدثت بعده يف اخلطاب مل تكن معروفة يف خطابه
وخطاب أصحابه ،كما يفعله كثري من الناس وقد ال يعرفون انتفاء ذلك يف
زمانه"(.)1
وقال" :فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم هللا ورسوله ال مبا حدث بعد
ذلك"(.)2
***

( )1جمموع الفتاوى .115/7
( )2املرجع السابق .106/7
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املبحث اخلامس :حاالت وأسباب محل اللفظ على ما ال خيطر ابلبال
املطلب األول :حاالت محل اللفظ على ما ال خيطر ابلبال

من خالل العرض السابق للخالف يف تصوير املراد مبا ال خيطر ابلبال،
وبيان ضابطه ،فإنه إذا خال من قرينة تدل على أن الصورة النادرة تدخل يف
اللفظ العام ،أو قرينة تدل على أن الصورة النادرة ال تدخل يف اللفظ العام،
وخال من النص على إفراد الصورة النادرة ابللفظ العام ،فإن تفسري الكالم
العام مبا ال خيطر ابلبال إال ابإلخطار ،أيخذ إحدى صورتني:
األوىل :إدخال الصورة اليت ال ختطر ابلبال إال ابإلخطار ضمن أفراد
اللفظ العام.
والثانية :قصر فهم اللفظ العام على ما ال خيطر ابلبال.
أما الصورة األوىل :فاألصل دخوهلا بداللة الوضع ،وال خالف يف دخول
ما ال خيطر ابلبال فيه؛ إن مشله اللفظ لغة؛ لكن ابلنظر إىل دخوله يف حكم
مقصودا يف القضية اليت اشتمل عليها العام( ،)1فيختلف األمر
العام ،وكونه
ً
حسب املسألة املستدل عليها ،ولذا قد يقع اخلالف يف آحاد املسائل هل
تدخل أوال ،ابلنظر إىل القرائن املصاحبة ،وسيأيت ما يدل على هذا يف
التطبيقات.

( )1ينظر هذا املعىن ،وهو أن فرض املسألة ليس يف دخول الفرد النادر يف اللفظ العام ،فاللفظ العام
قطعا حبكم الوضع ،وإمنا جرى اخلالف من حيث مشول حكم العام له يف :األشباه
متناول له ً
والنظائر للسبكي ،125/2املوافقات  ،22/4الفوائد السنية ،125/2حاشية العطار .507/1
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ا
د .بدرية بنت عبد هللا السويد

وأما الصورة الثانية :وهي قصر العام على الصورة اليت ال ختطر ابلبال،
جدا؛ إال بدليل ،وقد سبق بطالنه.
فهو بعيد ً
املطلب الثاين :أسباب محل اللفظ على ما ال خيطر ابلبال
محل اللفظ على ما ال خيطر ابلبال قد يرجع ألسباب ،وابلنظر يف األمثلة
الواردة يف هذا الباب ،فإن من أبرز األسباب ما يلي:
أوال :أسباب ترجع إىل اللفظ كاإلمجال ،فقد يفسر اللفظ اجململ مبا ال
ا
خيطر ابلبال.
وميكن أن ميثل له بتفسري بعض احلنفية حلديث (:أميا امرأة نكحت بغري
إذن وليها) ابملكاتبة ،وهو أتويل بعيد ،وقد سبق بيان بطالن تفسريه ابلنادر؛
إذ ال دليل عليه.
اثنياا :اختالف عادات الناس وأفهامهم ،قد يؤدي إىل تفاوت النظر يف
احلكم على ما ال خيطر ابلبال.
فأعراف الناس وما اعتادوا حيكم بتغري نظرهتم ملا خيطر ابلبال ،فما يراه
اندرا عند غريهم ،وقد سبق بيان كالم الغزايل
اندرا قد ال يكون ً
انس يف زمن ً
أن عادة الناس تؤثر يف تعريف مرادهم من ألفاظهم ،لكن ال تؤثر يف تغيري
خطاب الشارع إايهم( .)1ويدل عليه ما ذكره ابن تيمية بقوله" :وال جيوز أن
حيمل كالمه -أي الرسول ﷺ -على عادات حدثت بعده يف اخلطاب مل
تكن معروفة يف خطابه وخطاب أصحابه ،كما يفعله كثري من الناس وقد ال
يعرفون انتفاء ذلك يف زمانه"(.)2

( )1ينظر :املستصفى .157/2
( )2جمموع الفتاوى .115/7
جملة العلوم الشرعية
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املبحث السادس :تطبيقات القاعدة

متهيد :جيري التطبيق على القاعدة يف نصوص الشارع ،ويف كالم

املصنفني والعلماء ،ويف كالم العامة ،وإن كان من نص عليها من علماء
املالكية ذكر أمثلة فيما يتعلق بكالم العلماء؛ إال أنه بناء على التأصيل
السابق للقاعدة فإنه ال يوجد ما مينع من إبراز أثر القاعدة ،وجمال تطبيقاهتا
فيما هو أوسع ،وألجل هذا مت تقسيم التطبيقات إىل ثالثة أقسام ،جزء يتعلق
بكالم الشارع ،وجزء يتعلق بكالم العلماء واملصنفني ،وجزء يتعلق بكالم
عامة املكلفني ،وقد اقتصرت يف هذه التطبيقات على ما يتعلق ابلقاعدة،
بغض النظر عن االستطراد يف حكم املسألة ،وآراء العلماء ،وترجيحاهتم فيها.

املطلب األول :التطبيق على النصوص الشرعية
التزمت يف التمثيل للقاعدة من كالم الشارع على املسائل اليت نص
العلماء على عدم جواز فهم النص الشرعي ابلصورة اليت ال ختطر ابلبال،
سواء كان ذلك ابالقتصار على ما ال خيطر ابلبال يف تنزيل النص العام
عليها ،أو يف منع دخول الصورة اليت ال ختطر ابلبال يف أفراد العام ،ومن
األمثلة اليت ذكروها:
املثال األول :اشرتاط الويل يف النكاح.
الويل للمرأة شرط يف النكاح عند اجلمهور ،واشرتاط الويل جلميع النساء
احلرائر واإلماء( ،)1لعموم قوله  -ﷺ ( :-أميا امرأة نكحت بغري إذن وليها

( )1ينظر :املقدمات املمهدات ،472/1احلاوي الكبري  ،38/9املغين .6/7
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ا
د .بدرية بنت عبد هللا السويد

فنكاحها ابطل)  ،وابطلوا محل بعض احلنفية احلديث على املكاتبة ؛ إذ

املكاتبة اندرة؛ واألصل يف النساء احلرائر ،واإلماء اندرة ابلنسبة إليهن،
واملكاتبات اندرة ابلنسبة إىل اإلماء ،فال جيوز تنزيل العام على الصورة اليت ال
ختطر ابلبال خبصوصها(.)1
وعللوا ذلك :أبنه ليس من عادة العرب إرادة النادر الشاذ ابللفظ الذي
ظهر منه قصد إال بقرينة تقرتن ابللفظ ،والعموم قوي وال قرينة تقوى على
ختصيصه ابملكاتبة(.)2
بدليل أننا لو مسعنا من يقول :أميا امرأة رأيتها اليوم فأعطها درمها ،ال
يفهم منه املكاتبة ،ولو قال :أردت املكاتبة نسب إىل اإللغاز واهلزء ،ولو
أخرج املكاتبة وقال :ما خطر ذلك ببايل ،مل يستنكر ،فكيف يقصر اللفظ
على ما لو سئل عنه الالفظ لقال :مل خيطر ببايل(.)3
قال اجلويين ":فانتحى أعم الصيغ ،وظهر من حاله أتسيس الشرع بقرائن
بينه ،فمن ظن واحلالة هذه أنه أراد املكاتبة على حياهلا ،دون احلرائر اللوايت
حماال ،وال يكاد خيفى على الفصيح إذا
هن الغالبات واملقصودات فقد قال ً

( )1ينظر :الربهان  ،341/1املستصفى  ،57/2روضة الناظر  ،566/2األشباه والنظائر البن
السبكي  ،134/2البحر احمليط .74 ،73/4
( )2ينظر :الربهان  ،341/1اإلحكام لآلمدي  ،58/3املستصفى  ،56/2روضة الناظر .566/2
( )3ينظر :الربهان  ،341/1اإلحكام لآلمدي  ،58/3املستصفى  ،56/2روضة الناظر .566/2
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أراد بيان خاص شاذ ،فإنه ينص عليه ،وال يضرب عن ذكره وهو يريده ،وال
أييت بعبارة مع قرائن دالة على قصد التعميم وهو يبغي النادر"(.)1
هذا يف حال تنزيل النص على املكاتبة فقط ،أما يف حال دخوهلا ضمن
أفراد العام فقوة العموم كما سبق تقتضي دخوهلا ضمن أفراد العام.
املثال الثاين :طهارة جلد الكلب واخلنزير ابلدابغ.
املشهور عند احلنفية طهارة جلد الكلب ابلدابغ()2؛ لعموم قوله ﷺ:
(إذا دبغ اإليهاب فقد طهر) ،وعند الشافعية أن جلد الكلب ال يطهر
ابلدابغ()3؛ فإنه ال يعتاد يف العرف دابغ جلده ،فال يرد يف األذهان ذكره إذا
جرى ذكر الدابغ ،واللفظ يف النص ينزل على االعتياد فيما يدبغ(.)4
قال الغزايل ":خروج الكلب عن ذهن املتكلم واملستمع عند التعرض
للدابغ ليس ببعيد ،بل هو الغالب الواقع ،ونقيضه هو الغريب املستبعد"(.)5
واخرج اجلمهور جلد اخلنزير ،فإنه ال يطهر ابلدابغ(.)6
وقال أبو يوسف صاحب أيب حنيفة (ت 182هـ) :أنه يطهر ابلدابغ؛
أخ ًذا من عموم النص(.)7
( )1الربهان .341/1
( )2ينظر :بدائع الصنائع  ،85/1البحر الرائق .107/1
( )3ينظر :هناية املطلب ،24/1الوسيط.229/1
( )4ينظر :األشباه والنظائر للسبكي .127/2
( )5املستصفى  ،60/2شفاء الغليل ،ص .45
( )6ينظر :بدائع الصنائع  ،86/1هناية املطلب ،24/1الوسيط ،229/1املغين.49/1
( )7ينظر :بدائع الصنائع .86/1
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قاعدة( :ما ال خيطر ابلبال إال ابإلخطار ال جيعل مراد املتكلم)
ا
د .بدرية بنت عبد هللا السويد

وذكر ابن العريب يف احملصول :أنه زلة قدم؛ فإن العموم حيمل على ما كان
شائعا ،وجرت به العادة ،وال جيوز محل العموم على ما ال خيطر ببال املعمم،
ً
()1
وال ببال السامع املبني له .
وهذه الصورة تفارق صورة املكاتبة السابقة ،فمرادهم -هنا -أن الكلب
واخلنزير ال خيطر ابلبال دخوهلما ضمن أفراد العام مطل ًقا ،مع دخوهلما
ابعتبار الوضع ،إال أهنما مل يدخال -هنا -للقرينة العرفية.

املثال الثالث :حكم املسابقة على الفيل.
بىن الشافعية اخلالف يف مسألة املسابقة على الفيل على هذه املسالة،
فمن منع جواز دفع السبق يف املسابقة على الفيل ادعى أنه مل يدخل حتت
قوله -ﷺ ( :-ال سبق إال يف خف أو حافر أو نصل)()2؛ لندرته وكونه ال
خيطر ببال الصحابة ،وهم املخاطبون ابحلديث(.)3
وهذه الصورة كاملثال الذي قبله ،فالفيلة ذات خفاف فيشملها اللفظ
العام ،إال أن من رأى خروجه؛ ألن املسابقة عليه صورة اندرة ال ختطر ببال
املتكلم والسامع ،فلم يعهد املسابقة عليه(.)4
( )1ص .100
( )2رواه أبو داود يف كتاب اجلهاد ،ابب يف السبق ،221/4برقم ،2574:والرتمذي يف كتاب
اجلهاد ،ابب ما جاء يف الرهان والسباق ،205/4برقم ،1700 :والنسائي يف السنن
الكربى ،321/4برقم.4411 :عن أيب هريرة-رضي هللا عنه ،-وصححه األلباين يف اإلرواء
 ،333/5واألرانؤوط يف حتقيقه لسنن أيب داود.221/4
( )3ينظر :األشباه والنظائر البن الوكيل ،ص ،65اجملموع املذهب  ،526/1األشباه والنظائر البن
السبكي .128/2
( )4ينظر :حاشية العطار .508/1
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قال اجلويين" :الفيلة ذوات خفاف ،وقصد القتال فيها ظاهر ،ولكن من
حيث يبعد أهنا خطرت لرسول هللا  -ﷺ  -إذا ذكر اخلف ،ذكر األصحاب
فيها خالفاً"(.)1
املثال الرابع :أتخر صيام املتمتع العادم للهدي.
املتمتع العادم للهدي يصوم ثالثة أايم يف احلج( ،)2ولو أخر طواف الزايرة
عن أايم التشريق وصامها ،ال يكون أداءً ،وإن بقي الطواف؛ ألن أتخريه عن
أايم التشريق مما يبعد ويندر ،فال يقع مر ًادا من قوله تعاىل﴿:ثالثة أايم يف
احلج﴾( ،)3بل حتمل اآلية على الغالب املعتاد(.)4
املثال اخلامس :قتل املسلم ابلذمي.
أول بعض احلنفية قوله  -ﷺ ( :-املسلمون تتكافأ دماؤهم ،ويسعى
بذمتهم أدانهم ،وهم يد على من سواهم ،أال ال يقتل مسلم بكافر ،وال ذو
عهد يف عهده)(.)5
أبن املراد ال يقتل املسلم ابملستأمن ،وأما الذمي الذي صار من أهل
الدار ،وثبت له عصمة الذمة على التأبيد فيتساوى مع املسلم يف العصمة(.)6
( )1هناية املطلب .231 /18
( )2ينظر :بدائع الصنائع  ،387/2التاج واإلكليل  ،328/3احلاوي  ،455/3املغين .418/3
( )3من اآلية ( )196من سورة البقرة.
( )4ينظر :األشباه والنظائر البن السبكي  ،127/2التمهيد لإلسنوي ،ص  ،345تشنيف املسامع
.643/2
( )5احلديث رواه أبو داود يف كتاب اجلهاد ،ابب يف السرية رد على أهل العسكر ،379/4برقم:
 ،2751والنسائي يف السنن الكربى يف كتاب القسامة ،ابب القود بني األحرار واملماليك يف
النفس ،379/4برقم ،2751 :وابن ماجه يف كتاب الدايت ،ابب املسلمون تتكافأ
دماؤهم ،690/3برقم ،2683 :وصححه ابن عبد اهلادي يف التنقيح  ،460/4واأللباين يف
اإلرواء .265/7
( )6ينظر قول احلنفية يف :البحر الرائق.19/5
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قاعدة( :ما ال خيطر ابلبال إال ابإلخطار ال جيعل مراد املتكلم)
ا
د .بدرية بنت عبد هللا السويد

وذكر ابن العريب :أنه أتويل بعيد ال خيطر على البال؛ ،فإن أهل الذمة هم
املخاطبون ،وهم املقصودون ،وهم املنافسون يف الدار ،واملتوقع منهم إراقة
يوما أو
الدماء ،وأخذ األموال ففيهم وقع البيان؛ وأما املستأمن الذي يقيم ً
مقصودا
شهرا أو أقل فال منافسة معه ،بل رمبا ال خيطر ابلبال فكيف يكون
ً
ً
()1
يف أتويل احلديث .
وهذا البعد يف حال تنزيل النص على صورة املستأمن فقط ،أما يف حال
دخوهلا ضمن أفراد العام فقوة العموم تقتضي دخوهلا ضمن أفراد العام.

املثال السادس  :النظر إىل العضو املبان -املنفصل -من املرأة األجنبية.

قال بعض الشافعية بعدم التحرمي؛ ذلك لندرة كونه حمل فتنة؛ فإنه ال
خيطر على البال( ،)2وابلنظر إىل عموم املنع من النظر لألجنبية ،فال حيل
للرجل النظر إىل العضو املبان من األجنبية(.)3

املثال السابع :من قتل نفسه ،هل تلزمه الكفارة ،وخترج من تركته؟

وصورهتا :أن من جىن على نفسه خطًأ ،فقتل نفسه بعود سهمه عليه -
مثال.)4(-
ً
( )1ينظر :احملصول ،ص .101 ،100
( )2وبه قال احلنابلة؛ لزوال احلرمة ابالنفصال .ينظر :اجملموع املذهب  ،525/1قواعد
احلصين ،91/3األشباه والنظائر للسيوطي ،ص  ،31مطالب أويل النهى.18/5
( )3وهو الصحيح من مذهب احلنفية والشافعية ينظر :الفتاوى اهلندية  ،329/5الوسيط،35/5
اجملموع املذهب .525/1
( )4ينظر :احلاوي .357/12
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هل جتب عليه الكفارة وخترج من تركته ،أو ال؟ فيه قوالن:
األول :أنه ال تلزمه الكفارة ،فجنايته هدر ،فال يندرج قاتل نفسه يف قوله
()1
نظرا لعدم خطوره يف
تعاىل﴿:ومن قتل مؤمنًا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة﴾ ؛ ً
تغايرا بني القاتل واملقتول(.)2
البال ،ألن ذلك يستدعي ً

والثاين :من قال بلزوم الكفارة ،فلدخوهلا يف عموم قتل النفس خطًأ(.)3

املثال الثامن :دخول املتشبهني ابلنساء أبويل اإلربة.
يف تفسري قوله هللا تعاىل﴿ :أو التابعني غري أويل اإلربة من الرجال﴾(،)4
محله بعضهم على املتشبهني ابلنساء ،وذكر اجلويين أن هذا ال يصح ،وهو
بعيد؛ إذ ال خيطر ابلبال انعدام شهوته ابلنساء ،بل حكمهم حكم الرجال(.)5
***

( )1من اآلية ( )92من سورة النساء.
( )2وهو قول احلنفية ،ووجه عند الشافعية واحلنابلة .ينظر :احلاوي ،357/12املغين ،514/8
اجملموع املذهب .525/1
( )3وهو الصحيح عند الشافعية ،واملالكية ،ووجه عند احلنابلة ينظر :احلاوي ،357/12التاج
واإلكليل  ،325/8املغين  ،514/8اجملموع املذهب .525/1
( )4من اآلية ( )31من سورة النور.
( )5ينظر :هناية املطلب.35/12
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قاعدة( :ما ال خيطر ابلبال إال ابإلخطار ال جيعل مراد املتكلم)
ا
د .بدرية بنت عبد هللا السويد

املطلب الثاين :التطبيق على أقوال العلماء.

وهو الذي مثل له املقري على القاعدة ،فقد مثل لكالم العلماء وأنه ال
احدا ،وهو:
جيوز محله على ما ال خيطر ابلبال ،وذكر ً
مثاال و ً
أن األكثر محلوا إطالق ابن املاجشون (ت 212هـ) ،وسحنون
(ت240هـ) النجاسة على الكلب على سؤره()1؛ جملرد أن سؤر الكلب( )2يف
املذهب جنس( ،)3وهذا احلمل ال يصح إال بدليل يقتضي ذلك منهما؛ جلواز
خمالفتهما للمذهب ،فيجوز أن يكوان ذهبا إىل جناسة عني الكلب ،وخالفا
املشهور من املذهب(.)4
فهذا املثال مثل به للقاعدة على أنه ال جيوز تفسري كالم العلماء مبا يبعد
وال خيطر ابلبال؛ فإرادة السؤر مع نصهما أن الكلب جنس؛ ليوافق قوهلما
املذهب ال يصح ،وخمالفة املذهب واردة وهلا نظائر ،مثل:
ما قاله ابن أيب زيد القريواين (ت 386هـ) يف نفي ابن حبيب (ت
238هـ) اشرتاك الظهر والعصر :هذا خالف قول مالك (ت 179هـ)
وأصحابه(.)5
( )1ينظر :قواعد املقري  ،250/1وينظر قول ابن املاجشون وسحنون يف :جامع األمهات،32/1
التاج واإلكليل .129/1
( )2السؤر :ابهلمزة والضم من الفأرة وغريها ،كالريق من اإلنسان ،والسؤر :البقية والفضلة .ينظر:
القاموس احمليط ،ص  ،403املصباح املنري .295/1
( )3ينظر :جامع األمهات ،32/1التاج واإلكليل .129/1
( )4ينظر  :قواعد املقري وحاشية احملقق عليه .250/1
( )5ينظر.251/1 :
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ضا :-مبا ذكره ابن عابدين أبن األوىل ما جاء يف
وميكن أن ميثل له-أي ا

النهر من أن الويل هو :العصبة ،وهو :من أيخذ كل املال ،إذا انفرد ،والباقي
مع ذي سهم( ،)1وال يرد عليه أن العصبة هنا ال أيخذ كل املال وال شيئًا منه؛
ألن املقصود ما عرف يف ابب اإلرث ،فال يرد أنه ال ميت هنا؛ إذ تكلف
التأويل عند ظهور املعىن غري الزم ،واالعرتاض مبا ال خيطر ابلبال غري وارد،
بل رمبا يعاب على فاعله كما عيب على من أورد على تعريفهم املاء اجلاري
أبنه :ما يذهب بتبنة أنه يصدق على احلمار.
وله نظائر ،مثل قوهلم يف نفقة األرحام :جتب النفقة على الوارث بقدر
إرثه ،مع أن الكالم يف النفقة على احلي(.)2
ومما ميكن أن ميثل به :على عدم جواز تفسري كالم العلماء ابالحتمال

البعيد الذي ال خيطر ابلبال :ابخلالف بني أيب حنيفة (ت150هـ) وصاحبيه
يف حكم االقتصار يف السجود على األنف دون اجلبهة.
فيجوز عند أيب حنيفة االقتصار على األنف ،وال جيوز عند صاحبيه،
وجاء يف بعض كتب احلنفية رجوعه إىل قوهلما ،فيكون االتفاق قائم بينه وبني
صاحبيه على عدم اجلواز ،قالوا :وهو املتعارف املتبادر إىل الذهن(.)3
إال أن ابن عابدين ذكر أن يف احلمل على االتفاق نظر ،وهو بعيد وال
خيطر ابلبال؛ فاملتتبع لكتب املذهب جيدها مشحونة بنصب اخلالف يف هذه
( )1ينظر :النهر الفائق شرح كنز الدقائق .209/2
( )2ينظر :رد احملتار.76/3
( )3ينظر :البحر الرائق .336 ،335/1
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املسألة ،فيبعد احلمل على االتفاق بينه وبينهما ،كيف ولفظ املبسوط :وإن
سجد على األنف دون اجلبهة جاز عند أيب حنيفة ،ويكره ومل جيز عند أيب
يوسف وحممد (ت189هـ)(.)1
املطلب الثالث :التطبيق على أقوال عامة املكلفني

هذه القاعدة ميكن تطبيقها فيما يتعلق مبقاصد الناس يف معامالهتم،
ووصاايهم ،وأوقافهم ،وغريها ،وعلى ماذا جيب أن حتمل ،فاألصل أن حتمل
أقوال الناس على ألفاظهم املفهومة مباشرة ،وال جيوز تفسري كالمهم ابحملتمل
البعيد ،مما خيالف ألفاظهم اجلارية على ألسنتهم وقت التعاقد ،أو أعرافهم
وعاداهتم؛ إذ يؤدي محل اللفظ اجململ على خالف نية املتكلم وقصده إىل
النزاع واخلصومات ،إال أن يدل القصد بقرينة على االحتمال البعيد ،كما
سبق توضيحه يف أدلة القاعدة وضابطها.
ومما ميكن أن ميثل به -هنا:-

املثال األول :لو أوصى برقيق هل يدخل اخلنثى مع ندرته؟
()2
أسا من رقيقي(،)3
من أوصى بعتق رقبة  ،أو قال املوصي :أعطوا ً
فالان ر ً
فلو كان ضمن رقيقه خنثى هل جيزئه؟ خالف مبين على هذه القاعدة:
فبناء على القاعدة :جيزئه عتق وإخراج اخلنثى ،مع ندرته وكونه ال خيطر
ابلبال ،وليس يف هذا نقض للقاعدة؛ ألن عموم اللفظ اشتمل على اخلنثى؛
( )1ينظر :منحة اخلالق مع البحر الرائق  ،336 ،335/1وما ذكره يف املبسوط .34/1
( )2ينظر :األشباه والنظائر للسبكي  ،128/2البحر احمليط .72/4
( )3ينظر :هناية املطلب .157/11
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فإن اللفظ اجملرى على حقيقتة عمومه يتناول النادر مع تناوله لغريه ،وأما
إفراده ابحلكم مبعىن أنه ال جيوز إخراج غريه ،فال جيوز محل اللفظ على النادر
الذي ال خيطر ابلبال(.)1
والوجه اآلخر أنه :ال جيزىء( ،)2وال يكون بذله وفاءً ابللفظ؛ فإن هذا
االسم يتناول ما يفهم منه يف العرف ،واخلنثى يندر اتفاق وجوده ،فال يتناوله
االسم العام.
قال إمام احلرمني ":ومن منع فهو يف غاية البعد؛ ألن عموم اللفظ اشتمل
على اخلنثى؛ فإن اللفظ املجرى على حقيقة عمومه يتناول النادر مع تناوله
لغريه"(.)3
ضا هل يدخل حلم وبيض
حلما أو بي ا
املثال الثاين :من حلف ال أيكل ا

احلوت؟

من أهل العلم من يوجب على احلالف أال أيكل اللحم أو البيض احلنث
أبكل حلم احليتان أو بيضها ،لوقوع اسم اللحم والبيض على ذلك ،والصحيح
أنه ال حينث؛ ألن أكل حلم احلوت وبيضه اندر ال خيطر ابلبال ،وإخراجه من
وضعا إمنا كان ذلك لوجود القرينة العرفية ،وهي:
العموم مع دخوله يف اللفظ ً
أن األلفاظ إمنا حتمل على ما يعلم من قصد املتكلم هبا ،ال على ظواهرها(.)4
( )1ينظر :هناية املطلب  ،157/11الوسيط  ،443/4األشباه والنظائر للسبكي  ،128/2البحر
احمليط .72/4
( )2ينظر :األشباه والنظائر للسبكي  ،128/2البحر احمليط .72/4
( )3هناية املطلب .158/11
( )4ينظر :املقدمات املمهدات  ،430/2األشباه والنظائر للسيوطي ،ص.190
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املثال الثالث :لو حلف ال أيكل اللحم ،فأكل حلم امليته.
جيري فيه خالف ،وقياسه أنه حينث بناء على أن اسم اللحم يطلق يف
حقيقة اللسان على حلم امليتة ،إطالقه على املذكى ،وابلنظر للقاعدة فإنه ال
حينث ،ألنه يندر وال خيطر ابلبال أن املراد حلم امليته ،ومطلق األلفاظ ينصرف
إىل املقصود الذي خيطر لالفظ(.)1
وجيري اخلالف فيمن حلف ال أيكل امليتة ،فأكل السمك ،فإنه ال حينث
بناء على أنه ال خيطر على البال السمك(.)2
املثال الرابع:
لو حلف ال يشرب ماءً ،مل حينث ابلتغيري ابلزعفران()3؛ ألنه ال خيطر
ابلبال أنه املراد.
املثال اخلامس:
أورد بعضهم يف ابب القذف أن من قال لعريب :اي نبطي( ،)4فال يعد من
القذف.
ألن العرف يف مثله أن يراد نفي املشاهبة يف األخالق أو عدم الفصاحة،
وأما قذف أمه أو جدة من جداته ألبيه فال خيطر ابلبال(.)5
***
( )1ينظر :األشباه والنظائر البن الوكيل ،ص  ،66اجملموع املذهب  ،527/1األشباه والنظائر البن
امللقن.394/2
( )2ينظر :األشباه والنظائر البن الوكيل ،ص ،66األشباه والنظائر البن امللقن.394/2
( )3ينظر :األشباه والنظائر للسيوطي ،ص.188
( )4النبط :جيل من الناس كانوا ينزلون سواد العراق مث استعمل يف أخالط الناس وعوامهم واجلمع
أنباط ،ويقال :إمنا مسوا نبطا الستنباطهم ما خيرج من األرضني .ينظر مادة (نبط) يف :املصباح
املنري ص ،590اتج العروس .131/20
( )5ينظر :النهر الفائق شرح كنز الدقائق .158/3
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اخلامتة
وآخرا ،وأصلي وأسلم على نبينا حممد-
احلمد هلل رب العاملني ،واحلمد له أوًال ً
ﷺ  ،-وعلى آله وصحبه أمجعني ،وفيما يلي عرض ألهم نتائج هذا البحث:
 .1أن الشريعة اإلسالمية جاءت صرحية ،سهلة ،ميسرة ،ال تكلف يف فهمها
واستيعاهبا.
 .2 .2أن األصل يف تفسري الكالم الصادر من الشارع أو من الناس حسب ما
تقتضيه عاداهتم عند صدوره.
 .3أن من املناسب عند عدم ظهور قرائن تفسر النص خبالف ظاهره ،أن حيمل
على ما ظهر من لفظه ،وال جيوز محله على املعىن البعيد اخلفي.
 .4أن الشريعة راعت بقاء العالقات اإلنسانية متوازنة ،وسدت الطرق املؤدية إىل
اخلصومات ،ومنها تفسري كالم املكلفني يف معامالهتم مبا يبعد وخيفى.
 .5أن القاعدة حمل البحث هلا عالقة بقواعد أصولية وفقهية ،سواء من جهة
أتصيلها ،أو ما يدل عليه مفهومها أو منطوقها.
 .6أنه حيوز محل كالم املتكلم على ما ال خيطر ابلبال إن توافرت القرائن ،سواء
ابلنظر إىل حال املتكلم أو حال املخاطب ،وال جيوز احلمل جملرد الوهم
الطارئ.
 .7أن األدلة متظافرة من اللغة والشرع وعرف الفقهاء والناس على تقرير معىن
القاعدة.
 .8أن التطبيقات على القاعدة متنوعة ما بني كالم الشرع ،وكالم الناس.
أخريا :فإن الباحث يوصي أبن يلتفت إىل هذه القاعدة ابستقراء التطبيقات
و ا
عليها ما أمكن ،وختريج النوازل املعاصرة عليها ،مما مل يتسع له نطاق هذا البحث.
وسعا إلبراز هذه القاعدة
ويف اخلتام :هذا جهد املقل ،وحسيب أين ما ادخرت ً
خالصا
وأتصيلها ،فما كان فيها من صواب فأسأل هللا تعاىل أن يتقبله وجيعله ً
لوجهه ،وما كان فيها من خطأ فحسيب أين اجتهدت ،وأسأل هللا العفو عن الزلل.
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فهرس املراجع

 .1اإلحكام يف أصول األحكام ،لعلي بن حممد اآلمدي( .ط ،2بريوت :دار الكتاب
العريب1406 ،هـ).
 .2إحياء علوم الدين ،أليب حامد الغزايل( .بريوت :دار املعرفة)
 .3إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،حملمد انصر الدين األلباين( .ط،2
بريوت :املكتب اإلسالمي 1405 ،هـ).
 .4األشباه والنظائر ،لتاج الدين عبد الوهاب السبكي( .ط ،1دار الكتب العلمية،
1411هـ).
 .5األشباه والنظائر ،جلالل الدين السيوطي( ،ط ،1دار الكتب العلمية1411،هـ ).
 .6األشباه والنظائر ،لزين الدين ابن جنيم ،حتقيق :زكراي عمريات( ،ط ،1بريوت :دار
الكتب العلمية 1419 ،هـ).
 .7األشباه والنظائر لسراج الدين ابن امللقن .حتقيق :مصطفى األزهري( ،ط ،1مصر:
دار ابن عفان-الرايض :دار ابن القيم1431 ،هـ).
 .8األشباه والنظائر البن الوكيل .حتقيق :حممد إمساعيل( ،ط ،1بريوت :دار الكتب
العلمية1423 ،هـ).
 .9أصول ابن مفلح ،حملمد بن مفلح .حتقيق :د .فهد السدحان( ،ط،1مكتبة
العبيكان1420 ،هـ).
 .10أصول السرخسي ،لشمس األئمة السرخسي( ،بريوت :دار املعرفة)
 .11إعالم املوقعني عن رب العاملني ،البن قيم اجلوزية .حتقيق :حممد عبد السالم،
(ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1411 ،هـ).
 .12األمنية يف إدراك النية ،أليب العباس شهاب الدين القرايف( ،بريوت :دار الكتب
العلمية).
 .13البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،لزين الدين بن إبراهيم  ،املعروف اببن جنيم
املصري ،ومعه
تكملته ،ورجعت للحاشية :منحة اخلالق البن عابدين( .ط ،2دار الكتاب
اإلسالمي).
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 .14البحر احمليط يف أصول الفقه ،لبدر الدين الزركشي( .ط ،1دار الكتيب،
1414هـ).
 .15بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،للكاساين احلنفي( .ط ،2دار الكتب
العلمية1406،هـ )
 .16البدر الطالع يف حل ألفاظ مجع اجلوامع ،حملمد بن أمحد الشربيين .حتقيق :سيد
الشافعي( .ط ،2القاهرة :دار الرسالة1439 ،هـ).
 .17الربهان يف أصول الفقه ،إلمام احلرمني أيب املعايل عبد امللك اجلويين ،حتقيق :د.
عبد العظيم حممود الديب( .ط ،4مصر :دار الوفاء1418 ،ه).
 .18اتج العروس من جواهر القاموس ،حملمد بن حممد الزبيدي .حتقيق :جمموعة من
احملققني(.دار اهلداية).
 .19التاج واإلكليل ملختصر خليل ،اليب عبد هللا املواق املالكي( .ط ،1دار الكتب
العلمية1416 ،هـ).
 .20التحقيق والبيان يف شرح الربهان ،لعلي بن إمساعيل األبياري .حتقيق :علي
اجلزائري( .ط ،1الكويت :دار الضياء1434 ،هـ).
 .21تقريب الوصول إىل علم األصول ،أليب القاسم جزي الكليب الغرانطي (ت 741
هـ) .حتقيق :عبد هللا اجلبوري(.ط ،1األردن :دار النفائس1422 ،هـ).
 .22تشنيف املسامع جبمع اجلوامع لتاج الدين السبكي ،لبدر الدين الزركشي .حتقيق:
سيد عبد العزيز ،عبد هللا ربيع( .ط ،1مكتبة قرطبة1418 ،هـ).
 .23التمهيد يف ختريج الفروع على األصول ،جلمال الدين اإلسنوي .حتقيق :حممد بن
حسن هيتو(.ط ،1دار الرائد العريب1422 ،هـ).
 .24تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق ،لشمس الدين أمحد بن عبد اهلادي احلنبلي.
حتقيق :سامي بن جاد هللا وعبد العزيز اخلباين( ،ط ،1الرايض :أضواء السلف،
 1428هـ).
 .25جامع األمهات ،البن احلاجب املالكي .حتقيق :أبو عبد الرمحن األخضر،
(ط،2اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع1421 ،هـ).
 .26مجع اجلوامع لتاج الدين ابن السبكي (ت771ه) رجعت للمطبوع مع الدرر
اللوامع ألمحد بن إلمساعيل الكوراين( .ط ،1بريوت :دار صادر-بريوت ،استانبول:
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مكتبة اإلرشاد 1428ه).
 .27حاشية العطار على شرح احمللي على مجع اجلوامع حلسن العطار(،بريوت :دار
الكتب العلمية).
 .28احلاوي الكبري شرح خمتصر املزين أليب احلسن بن حبيب البصري ،الشهري
ابملاوردي .حتقيق:
علي معوض  -عادل عبد املوجود( ،ط ،1لبنان :دار الكتب العلمية 1419 ،هـ).
 .29الدر املختار مع رد املختار البن عابدين ،حممد أمني احلنفي( ،ط ،2بريوت :دار
الفكر1412 ،هـ).
 .30رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب ،لتاج الدين السبكي .حتقيق :عادل عبد
املوجود ،علي معوض( ،ط ،1بريوت :عامل الكتب1419 ،هـ).
 .31رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي .حتقيق :د .أمحد السراح ،د .عبد
اجلربين( .ط ،1الرايض :مكتبة الرشد1425 ،ه).
 .32روضة الناظر وجنة املناظر ،ملوفق الدين بن قدامة .حتقيق :د .عبد الكرمي النملة.
(ط ،1الرايض :مكتبة الرشد1416 ،ه).
 .33سنن ابن ماجه ،حتقيق :شعيب األرنؤوط( .دار الرسالة العاملية).
 .34سنن الرتمذي .حتقيق :أمحد شاكر ،وحممد فؤاد عبد الباقي ،وإبراهيم
عطوه(،ط ،2مصر :مصطفى البايب احلليب.
 .35سنن أيب داود لسليمان بن األشعث السجستاين .حتقيق :شعيب األرنؤوط ،حممد
قرة( .ط ،1دار الرسالة1430 ،هـ).
 .36شرح القواعد الفقهية ألمحد بن الشيخ حممد الزرقاء (ط ،2دمشق :دار القلم،
1409هـ).
 .37شرح املعامل يف أصول الفقه البن التلمساين .حتقيق :عادل عبد املوجود -علي
معوض( .ط ،1بريوت :عامل الكتب1419 ،ه).
 .38شفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل أليب حامد الغزايل( ،ط ،1بريوت :املكتبة
العصرية1428 ،هـ).
 .39الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،أليب نصر اجلوهري .حتقيق :أمحد عبد الغفور
عطار( .ط ،4بريوت :دار العلم للماليني 1407 ،هـ).
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 .40صحيح البخاري ،حملمد بن إمساعيل البخاري .حتقيق :حممد زهري ،ترقيم :حممد
فؤاد عبد الباقي( ،ط ،1دار طوق النجاة 1422،ه).
 .41صحيح مسلم ،ملسلم بن احلجاج النيسابوري .حتقيق :حممد فؤاد عبد
الباقي(،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب).
 .42العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم ،لشهاب الدين القرايف .حتقيق :أمحد اخلتم
عبد هللا( ،ط ،1مصر :دار الكتيب1420 ،هـ)
 .43عمل من طب ملن حب ،للقاضي أيب عبد هللا املقري التلمساين (ت759هـ)،
ومعه كليات املسائل اجلارية عليها األحكام .حتقيق :بدر الطبخي( .الناشر :حممد
علي بيضون ،بريوت :دار الكتب العلمية).
 .44غاية الوصول يف شرح لب األصول لزكراي األنصاري( ،مصر :دار الكتب العربية
الكربى).
 .45الفتاوى اهلندية ،جلنة علماء برائسة نظام الدين البلخي( ،ط ،2دار الفكر،
1310هـ).
 .46الفروق أليب العباس أمحد بن إدريس القرايف .حتقيق  :خليل املنصور( ،بريوت:
دار الكتب العلمية1418 ،ه).
 .47الفروق اللغوية أليب هالل احلسن العسكري .حتقيق :حممد إبراهيم سليم.
(القاهرة :دار العلم والثقافة).
 .48الفوائد السنية يف شرح األلفية للربماوي .حتقيق :عبد هللا رمضان موسى( ،ط،1
مصر :مكتبة التوعية اإلسالمية 1436 ،هـ).
 .49القاموس احمليط ،جملد الدين الفريوزآابدى .حتقيق :مكتب حتقيق الرتاث( ،ط،8
بريوت :مؤسسة الرسالة 1426 ،هـ).
 .50القواعد أليب عبد هللا املقري .حتقيق :د .أمحد بن محيد( .مكة :معهد البحوث
العلمية وإحياء الرتاث).
 .51القواعد لتقي الدين احلصين .حتقيق :د .عبد الرمحن بن عبد هللا الشعالن ،د.
جربيل بن حممد بن حسن البصيلي( .ط ،1الرايض :مكتبة الرشد 1418 ،هـ).
 .52قواعد األحكام يف مصاحل األانم لعز الدين بن عبد السالم .تعليق :طه سعد.
(القاهرة :مكتبة الكليات األزهرية  -القاهرة 1414 ،هـ ).
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 .53القواعد الفقهية ،حملمد الزحيلي( ،ط ،1دمشق :دار الفكر1427 ،هـ).
 .54الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية ،أليب البقاء الكفوي احلنفي.
حتقيق :عدانن درويش ،حممد املصري( ،بريوت :مؤسسة الرسالة).
 .55لسان العرب جلمال الدين بن منظور( ،دار صادر – بريوت .ط :الثالثة -
1414هـ).
 .56املبسوط ،لشمس األئمة السرخسي( ،بريوت :دار املعرفة1414 ،هـ).
 .57جملة األحكام العدلية ،أتليف :جلنة مكونة من عدة علماء وفقهاء .حتقيق :جنيب
هواويين( .الناشر :نور حممد ،كراتشي).
 .58جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم أمحد بن تيمية ،مجع وترتيب عبد الرمحن بن قاسم
وابنه حممد( .الرايض :دار عامل الكتب1412 ،ه).
 .59اجملموع املذهب يف قواعد املذهب ،للعالئي .حتقيق :جميد العبيدي ،أمحد عباس،
(عمان :دار عمار-مكة :املكتبة املكية1425 ،هـ).
 .60احملصول يف أصول الفقه أليب بكر بن العريب املعافري املالكي ،حتقيق :حسني
علي البدري  -سعيد فودة( ،ط ،1عمان :دار البيارق1420 ،هـ).
 .61املستصفى من علم األصول أليب حامد الغزايل .حتقيق :حممد األشقر( .ط،1
بريوت :مؤسسة الرسالة1417 ،هـ).
 .62املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ،للفيومي( ،بريوت :املكتبة العلمية).
 .63املعيار املعرب عن فتاوى أهل أفريقية واملغرب يف فقه النوازل أليب العباس أمحد
الونشريسي (ت  )914حتقيق :حممد عثمان( .الناشر :حممد علي بيضون ،بريوت:
دار الكتب العلمية1971 ،هـ).
 .64املقدمات املمهدات أليب الوليد بن رشد القرطيب .حتقيق :الدكتور حممد حجي،
(ط ،1لبنان :دار الغرب اإلسالمي 1408 ،هـ).
 .65املنثور يف القواعد الفقهية ،لبدر الدين الزركشي(،ط ،2الكويت :وزارة األوقاف،
1405هـ).
 .66املغين ملوفق الدين بن قدامة املقدسي( ،مكتبة القاهرة).
 .67مقاييس اللغة ألمحد بن فارس .حتقيق :عبد السالم هارون( ،دار الفكر-
1399هـ ).
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 .68مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى ملصطفى السيوطي( .ط ،2املكتب
اإلسالمي1415 ،هـ).
 .69املمتع يف القواعد الفقهية ،ملسلم الدوسري( ،ط ،1الرايض :دار زدين،
1428هـ).
 .70منع املوانع عن مجع اجلوامع لتاج الدين السبكي .حتقيق:د .سعيد احلمريي،
(ط ،1دار البشائر1420،ه).
 .71املوافقات إلبراهيم بن موسى الغرانطي الشاطيب .حتقيق :مشهور بن حسن آل
سلمان( .ط ،1دار ابن عفان1417 ،ه).
 .72نفائس األصول يف شرح احملصول لشهاب الدين القرايف ،حتقيق :عادل عبد
املوجود ،علي معوض( ،ط ،1مكة :نزار الباز1416 ،هـ ).
 .73النهر الفائق شرح كنز الدقائق ،لسراج الدين ابن جنيم احلنفي .حتقيق :أمحد عزو
عناية( ،ط ،1دار الكتب العلمية1422 ،هـ).
 .74هناية املطلب يف دراية املذهب ،أليب املعايل اجلويين .حتقيق :عبد العظيم الديب،
(ط ،1دار املنهاج1428 ،هـ).
 .75الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية حملمد صدقي البورنو( ،ط ،4بريوت:
مؤسسة الرسالة1416 ،هـ).
 .76الوجيز يف أصول الفقه اإلسالمي ،حملمد الزحيلي( ،ط ،2دمشق :دار اخلري،
 1427هـ).
 .77الوسيط يف املذهب ،أليب حامد الغزايل .حتقيق :أمحد إبراهيم ،حممد اتمر( .ط،1
القاهرة :دار السالم1417 ،هـ).
***
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ا
د .بدرية بنت عبد هللا السويد

المفردة القرآنية في قصة مراودة النسوة ليوسف 

د .دخيل بن عبد هللا الدخيل
قسم القرآن وعلومه – كلية أصول الدين
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

املفردة القرآنية في قصة مراودة النسوة ليوسف 
د .دخيل بن عبد هللا الدخيل
قسم القرآن وعلومه – كلية أصول الدين
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
تاريخ تقديم البحث 1441 /1 /23 :هـ تاريخ قبول البحث 1441 /6 /2 :هـ

ملخص الدراسة:
ارتكز هذا البحث على املفردة القرآنية واختص مبا جاء يف قصة مراودة النسوة ليوسف
مربزا دالالت املفردة يف القصة ودراستها وفق الرتكيب اللغوي والنظم القرآين ،وقد
عليه السالمً ،
سلطت الضوء على بعض املرتادفات للمفردة ،مث جتلية آيثار املفردة القرآنية يف قصة املراودة ،مع
ما تضمنه البحث من مقدمات وتعاريف كمدخل للبحث.
الكلمات املفتاحية :املفردة القرآنية  ،قصة املراودة ،يوسف عليه السالم.

The quranic vocabulary in the story of the womenms
courtship of joseph, peace be upon him
Dr.Dakheel bin Abdullah AlDakheel
Department of Holy Quran and its Sciences - College of Fundamentals of
Religion
Imam Muhammad Bin Saud Islamic University
Abstract :
This research was based on the Qur'anic' Vocabulary, and it focuses on what
was stated in the story of the attempt to seduce Prophet Yusuf (Joseph) by women
Highlighting the Vocabulary meanings in the story and examine them according
to the linguistic and Quranic context. I focused also on some synonyms for the
Vocabulary and then revealed the reasons for choosing the Qur'anic Vocabulary
in the story of the attempt to seduce. Besides, the research contents, including
introduction and definitions.
key words: Quranic vocabulary, the story of seduction , Prophet Yusuf (Joseph).

املقدمة:

احلمد هللا منزل الكتاب ،أعجز به العباد ،سامل من النقص والتحريف
والتبديل ،ال أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ،تكفل هللا حبفظه ،وحتدى
اخللق أن أيتوا مبثله ،ومن زمرهتم العرب الفصحاء ،ومن بلغوا ابلبيان علو اجملد
والشَّأو ،إفر ًادا وتركيبًا ،فمفرداته ُسبكت ُحروفها ،رقراقة املعىن ،مناسبة املكان
مستقرة يف السياق ،أحاطت مفرداته ابللسان العريب فألقت َزبَ َده ،واستأثرت
بُِزبْده ،حتار فيه األلباب ،فهل من ُم َّدكِر؟!.
إن من أعظم وجوه اإلعجاز القرآين؛ اإلعجاز البياين ،الذي اتفق عليه
العلماء تقدميًا؛ فتأملوه بني من يرى اإلعجاز نظماً ،ومن يراه إفر ًادا وتركيبًا،
فوجدت يف نفسي أن أُسلِط الضوء على املفردة القرآنية وفق وحدة سياقية،
مربزا إيثار املفردة دون غريها يف السياق
وهي قصة مراودة النسوة ليوسف ً ،
ملتمسا وجوه اإليثار ،مما يعني يف التفسري وتصوير األحداث ،وومسته
القرآين،
ً
بـ (املفردة القرآنية يف قصة مراودة النسوة ليوسف .)

أمهية املوضوع وأسباب اختياره:
شرف العلم بشرف املعلوم.
 .1تعلقه بكتاب هللا  إذ ُ
 .2مراعاة الوحدة السياقية املوضوعية يف قصة املراودة ،إذ هناك من اعتىن
ابملفردة يف القرآن ومل يُر ِاع الوحدة السياقية املوضوعية.
 .3العمق التأملي ملثل هذا البحث مما ي ِ
نمي امللكة التدبُّرية التفسريية.
ُ
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أهداف البحث:
 .1دراسة املفردة القرآنية يف قصة مراودة النسوة ليوسف .
 .2إبراز دالالت املفردة يف القصة ودراستها وفق النظم القرآين.
 .3تسليط الضوء على بعض املرتادفات للمفردة القرآنية ،وبيان وجه عدم
إيثارها.
حدود الدراسة:
تناولت الدراسة يف هذا البحث إيثار املفردة القرآنية ،يف وحدة موضوع
قصة مراودة النسوة ليوسف .
خطة البحث:
تضمنت خطة البحث :مقدمة ،ومبحثني ،وخامتة ،وفهارس.
املقدمة :تتضمن :أمهية املوضوع وأسباب اختياره ،وأهدافه ،وحدوده،
وخطة البحث ،ومنهجه.
اخلطة :تتكون من مبحثني.
املبحث األول :بالغة املفردة القرآنية وإيثارها ،وفيه مخسة مطالب.
املطلب األول :البالغة والفصاحة تعريفهما والفرق بينهما.
املطلب الثاين :عالقة البالغة ابإلعجاز القرآين.
املطلب الثالث :تعريف املفردة وخصوصيتها.
املطلب الرابع :مفردات القرآن بني البناء واملضمون.
املطلب اخلامس :إيثار املفردة واالختيار تعريفهما والفرق بينهما.
املبحث الثاين :إيثار املفردة يف قصة املراودة يف سورة يوسف .
اخلامتة :وفيها أهم النتائج والتوصيات.
فهرس املصادر واملراجع.
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املفردة القرآنية يف قصة مراودة النسوة ليوسف 
د .دخيل بن عبد هللا الدخيل

املنهج الذي سرت عليه يف البحث:
سلكت يف هذا البحث املنهج االستقرائي التحليلي ،على النحو اآليت:
مشريا إىل بعض مرادفاهتا ،مبينًا إيثار املفردة
 .1أذكر املفردة القرآنية يف القصة ً
القرآنية دون غريها ،مع مراعاة السياق.
 .2أنقل أقوال املفسرين أو اللغويني وغريهم الدال على إيثار املفردة القرآنية مبا
يفي ابملطلوب ،دون التقصي خشية اإلطالة لطبيعة هذه البحوث.
 .3تركت عرض اخلالف يف األقوال التفسريية ،النصباب البحث على املفردة
وإيثارها ،وخشية اإلطالة؛ إال ما دعت احلاجة إليه.
 .4جاءت بعض املفردات يف هذا البحث من ابب إمتام الصورة وكمال السرد
إليضاح ما بعدها ،وليس من ابب اإليثار ،وأصدرها بعبارة (اإلتيان).
 .5عزو اآلايت القرآنية الواردة فـي الرسالة إىل سورها مع ذكر رقم اآلية.
 .6توثيق القراءات من مصادرها األصلية.
 .7ختريج األحاديث النبوية ،واآلاثر املروية ،فإن كان احلديث يف الكتب الستة
فأذكر املصدر والكتاب والباب ورقم احلديث واجلزء والصفحة ،وإن كان
يف غريها من كتب السنة فأكتفي ابجلزء والصفحة ،مع احلرص على ذكر
حكم العلماء احملدثني على تلك األحاديث إذا مل يكن فـي الصحيحني.
 .8مل أترجم لألعالم الذين ورد ذكرهم ،واكتفيت بذكر سنة الوفاة يف املنت بعد
االسم.
 .9توثيق النصوص من مصادرها األصلية ،مع احلرص على العزو إليها ،ببيان اجلزء
والصفحة ،ويف املعاجم اللغوية فالعزو للمادة اللغوية مث اجلزء والصفحة.
 .10شرح غريب األلفاظ واملصطلحات.
فهرسا للمصادر واملراجع.
 .11وضعت ً
جملة العلوم الشرعية
العدد الستون رجب 1442هـ

341

املطلب األول :البالغة والفصاحة تعريفهما والفرق بينهما:
 -تعريف البالغة:

 يف اللّغة :أصل مادة (بلغ) هو الوصول للشيء واملشارفة عليه ،يقال:بلغ املكان بلو ًغا :وصل إليه ،وكذلك قوله تعاىل

ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭼ البقرة،234 :

أي :قاربنه ،والبالغة :الفصاحة ،وبَـلُ َغ الرجل ،ابلضم ،أي :صار بليغًا،
والبالغات :كالوشاايت .والبـلَغِني :الداهية .وابلغ فالن يف أمري :إذا مل ِ
يقصر
ُ ُ
فيه .والبـ ْلغةُ :ما يـتـبـلَّغ به من العيش .وتَـبـلَّغ بكذا ،أي :اكت َفى به(.)1
ََ
َُ َ ُ
َُ
وبلغ الرجل بالغة فهو بليغ وهذا قول بليغ .وتبالغ يف كالمه :تعاطى
البالغة وليس من أهلها وما هو ببليغ ولكن يتبالغ(.)2

والبالغة :أن تظهر املعىن صحيحا واللفظ فصيحا(.)3
ً
ً
فالبالغة يف اللغة :هي الوصول للشيء واملشارفة عليه ،وما يـُتَـبَـلَّ ُغ به ،وظهور
فصيحا ،واجلوهري جعل البالغة هي الفصاحة ،وهذا
صحيحا واللفظ
املعىن
ً
ً
من التوسع اللغوي ،أو ممن ال يرى التفريق بينهما ،وما سأبينه من التفريق بني
الفصاحة والبالغة هو املختار.

( )1ينظر :الصحاح يف اللغة للجوهري :مادة (بلغ).107:
( )2ينظر :أساس البالغة للزخمشري :مادة (بلغ).58/1:
( )3ينظر :األمايل يف لغة العرب للقايل.167/2:
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اطب به مع
 و يف االصطالح :هي مطابقة الكالم ملقتضى َحال من ُُيَ ُوُجله(.)1
فصاحة مفرداته َُ
تعريف الفصاحة:
 يف اللغة:ِ
صاح
صحاءَ وف َ
احةً فهو فصيح من قوم فُ َ
ص َح فَ َ
احةُ :البيان .فَ ُ
ال َف َ
ص َ
ص َ
ِ
صائح.
صح .وامرأة فَصيحة من نسوة ف َ
وفُ ُ
صاح وفَ َ
وفَصح األعجم ،تكلم ابلعربية وفُهم عنه .وأفْصح ،تكلم ابل َفص ِ
احة.
َ
ََ
َُ
وكذلك الصيب.
ص ُح:
عريب اللسان فازداد فَصاحةً .والتَّـ َف ُّ
ص َح الرجل وتَـ َف َّ
ص َح :إذا كان َّ
وفَ ُ
الفصاحة ،وقيل :التشبه ابل ُف ِ
ِ
ص َح به.
استعمال
ص َح الكالم وأفْ َ
صحاء ،وقد أفْ َ
َ
ِ
ص َح:
ص َح اللب وفَ َّ
صح عن األمر .ويوم ُم ْفصح ،ال غيم فيه وال قُـَّر .وأفْ َ
وأفْ َ
صحت الشاة والناقة ،خلص
ذهبت رغوته وخلص .وذهب اللبأ عنه .وأفْ َ
ِ
ِ
ِ
صيحا.
يح .ورمبا ُمسي ُ
اللب ف ْ
ص ًحا وفَ ً
لبنهما .واالسم ال َفص ُ
ص َح
ص َح .وأفْ َ
ص َح الصبح ،بدا ضوؤه واستبان .وكل ما وضح فقد أفْ َ
وأفْ َ
لك فالنَّ ،بني ومل ُيم ِجم(.)2
ْ
( )1ينظر :اإليضاح يف علوم البالغة للقزويين ،41/1:وجواهر البالغة للهامشي ،34/1:والبالغة
العربية أسسها وعلومها وفنوهنا للميداين.104/1:

( )2ينظر :الصحاح يف اللغة للجوهري:مادة (فصح) ،813:احملكم واحمليط األعظم البن سيده مادة
(ف ص ح).468/1:
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فالفصاحة يف اللغة :البيان .فـ"الفاء والصاد واحلاء أصل يدل على خلوص يف

شيء ونقاء من الشوائب"(.)1

خلوصها من تنافر احلروف
الفصاحة يف االصطالح :فصاحة املفردة ،هي:
ُ
والغرابة وخمالفة القياس(.)2
الفرق بني الفصاحة والبالغة:

اختلفت أقوال العلماء يف بيان الفرق بينهما( :)3والذي استقر عليه كالم
البالغيني ،أن ُك ًال منهما يقع صفة ملعنيني :أوهلما الكالم ،واثنيهما املتكلم.
وختتص الفصاحة بكوهنا
فتقول :شعر فصيح أو بليغ ،وشاعر فصيح أو بليغ.
ُّ
صفة للمفرد فيقال :لفظة فصيحة وال يقال لفظة بليغة .قال ابن سنان اخلفاجي
(ت466 :ه)" :والفرق بني الفصاحة والبالغة ،أن الفصاحة مقصورة على
وصف األلفاظ ،والبالغة ال تكون إال وص ًفا لأللفاظ مع املعاين .ال يقال يف
يفضل عن مثلها بليغة ،وإن قيل فيها إهنا
كلمة واحدة ال تدل على معىن ُ
كل فصيح بليغًا ،كالذي يقع فيه
فصيحة .وكل كالم بليغ فصيح وليس ُّ
اإلسهاب يف غري موضعه"(.)4

( )1مقاييس اللغة:مادة (فصح).506/4:

( )2اإليضاح يف علوم البالغة للقزويين ،21/1:البالغة الواضحة لعلي اجلارم ومصطفى أمني.5:
( )3ينظر :كتاب الصناعتني ،9-7:وجواهر البالغة للهامشي.43 ،19-17:
( )4سر الفصاحة للخفاجي.20:
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وقد وضح ذلك يف قوله " :ألن الفصاحة تنىبءُ عن اختيار الكلمة وحسنها
وطالوهتا"(.)1

أما فصاحة الكالم ،فتكون يف براءته من عيوب ثالثة :وهي :ضعف التأليف،

وتنافر الكلمات ،والتعقيد(.)2

املطلب الثاين :عالقة البالغة ابإلعجاز القرآين:
ارتبطت البالغة ابإلعجاز ،ولعل أكرب دليل على العالقة بينهما هو أن

اإلعجاز إذا أطلق أُريد به البالغة نفسها( )3ولعل الغرض الديين كان أكثر
األسباب مدعاة لظهور البحث البالغي الذي كان له األثر الكبري يف تطور
البالغة العربية( " )4إذ تـُع ُّد البالغة واإلعجاز توأمني يصعب التمييز بينهما "(.)5
َ
ألن البيان من أهم ما أ ِ
فقد ولد التأليف يف البيان يف جو القرآن؛ َّ
ُعتم َد عليه يف
خدمة العقيدة اإلسالمية؛ ألنَّه يعمل على إبراز معاين القرآن يف وجوه اجلمال
واألسلوب()6

اليت ميتاز هبا .ويبني اإلعجاز من نواحي عدة من حيث املعىن
كما صرح بذلك أبو هالل العسكري (ت395 :هـ) إذ قال " :اعلم علَّمك هللا
اخلري وقيَّضه لك وجعلك من أهله أن أحق العلوم ابلتعلم وأوالها ابلتحفظ بعد
( )1سر الفصاحة للخفاجي.28:

( )2ينظر:اإليضاح يف علوم البالغة.38-28/1:
( )3ينظر :اتريخ فكرة إعجاز القرآن.44:
( )4ينظر :البالغة عند السكاكي.269:

( )5نظرية إعجاز القرآن عند عبد القاهر اجلرجاين.126:
( )6ينظر :البيان العريب.17-16:
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معرفة هللا جل ثناؤه ،علم البالغة ،ومعرفة الفصاحة اليت يعرف هبا إعجاز كتاب
هللا "( .)1وألجل هذا اعتىن بعض العلماء بتناول معاين القرآن وإعجازه ،فنشأت

الدراسات القرآنية اليت كان هلا اتصال وثيق ابلبالغة والنقد؛ إذ أكد العلماء ما
لألساليب البالغية من أثر يف توجيه النص القرآين وأتويله ،ويف نفسية املتلقي
من شعور وإحساس يف قوة اللغة وأسلوهبا .والعلماء متفقون على َّ
أن القرآن أتى
أبفصح األلفاظ ويف أحسن التآليف ،وأنه معجز يف ترتيبه ونظمه كما هو معجز
يف أسلوبه ولفظه ،فما من سورة أو آية بل ما من كلمة أو حرف؛ إال وضع يف
موضعه الالئق به حلكمة يعلمها منزله  ولو نزعت منه كلمة مث أدير لسان
العرب على أحسن منها لن يوجد ذلك ،ولن تتسع له اللغة بكلمة واحدة(.)2
موضحا ما الختيار اللفظ ونظمه يف السياق
كما قال اجلاحظ (ت255 :ه)
ً
من أمهية " :واملعاين مطروحة يف الطريق يعرفها العجمي والعريب ،والقروي
والبدوي ،وإمنا الشأن يف إقامة الوزن ،وختري اللفظ ،وسهولة املخرج ،وصحة
الطبع ،وكثرة املاء ،وجودة السبك "( .)3وأشار الرماين (ت384 :هـ) إىل تالؤم
احلروف وتعديلها يف التأليف ،واملتالئم يف الطبقة العليا والقرآن كله متآلئم بني
ملن أتمله( .)4ويبني اخلطايب (ت388 :هـ) أن القرآن جاء أبفصح األلفاظ ،ويف
( )1الصناعتني.9:

( )2ينظر :نظم الدرر ،11-10/1:واإلعجاز البياين يف ترتيب القرآن الكرمي.238:
( )3احليوان.131/3:

( )4ينظر :النكت يف إعجاز القرآن.88:
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صح املعاين( .)1ويشري الباقالين (ت 403 :هـ)
ض َّمنًا أ َّ
أحسن النظم أتلي ًفاُ ،م َ
إىل أن اإلعجاز القرآين جاء يف عجيب نظمه وبديع أتليفه ورصفه( .)2وكذا
اجلرجاين (ت471 :هـ) يرى أن اإلعجاز يف الرتتيب والنسق الذي تراه يف ألفاظ
القرآن والغرض الذي سيقت فيه(.)3

والرازي (ت606 :ه) يرى أن من اإلعجاز القرآين ما يكون يف لطائف
نظمه وبدائع ترتيبه وفصاحة ألفاظه وشرف معانيه.)4(.

فهذه النصوص وإن اختلفت عباراهتا؛ فهي دالة على أن القرآن جامع بني
اختيار فصيح املفردة ونظمها يف سياق أبوضح املعاين وأصحها.
وجاء اجلرجاين (ت471 :هـ) فوضع نظرية النظم اليت تقوم على حتليل علم
املعاين على أساس الرتكيب النحوي ،فاللفظ املفرد ال ميكن أن يكون له قيمة
أحدا يقول :هذه اللفظة فصيحة،
معنوية إال عن طريق النظم ،يقول " :وهل جتد ً
إال هو يعترب مكاهنا من النظم ،وحسن مالئمة معناها ملعاين جاراهتا وفضل
مؤانستها ألخواهتا "(.)5

( )1ينظر :بيان إعجاز القرآن.23:
( )2ينظر :إعجاز القرآن.35:

( )3ينظر:دالئل اإلعجاز.241:
( )4ينظر:التفسري الكبري.394/1:
( )5دالئل اإلعجاز.36:
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وبعد هذا العرض فإن هذا البحث قائم على ما جاء من تفريق بني البالغة
والفصاحة ،وإيثار املفردة القرآنية على مرادفاهتا مبا يقتضيه النظم والرتكيب يف
اختيارها على غريها .ونؤكد – هنا  -أن األلفاظ املفردة ليس الغرض منها أن
يفاد هبا معانيها املفردة ،وداللتها عليها ،بل الغرض من وراء هذه الداللة
الوضعية إفادة املعاين املركبة بسبب تركيب هذه املفردات يف ُجل تكون املفردات
من عناصرها( .)1وهو ما أشار إليه اجلرجاين بقوله" :األلفاظ املفردة اليت هي

ضم بعضها إىل
أوضاعُ اللغة مل توضع لتعرف معانيها يف أنفسها؛ ولكن ألن يُ َّ
بعض ،فيعرف فيما بينها فوائد ،وهذا علم شريف ،وأصل عظيم"(.)2
ُ
فالعناية يف هذا البحث ابملفردة لبيان علل ولطائف اختيارها -دون غريها-
اليت هي لَبِنَات املعىن الرتكييب.
املطلب الثالث :تعريف املفردة وخصوصيتها:
املقصود من كلمة "مفردة":

املفردة تعين االسم ،وتعين الفعل حني يرتبط االسم بعامل زمين( ،)3ويدلنا
املعجم على أن املفردة تلتقي مع ال َفرد واملفرد والفردية واجلوهرة الفريدة واالنفراد،
( )1ينظر :اإلهباج يف شرح املنهاج للسبكي.194/1:
( )2دالئل اإلعجاز.539:

( )3قال سيبويه":وأما الفعل فأَ ْمثِلَة أخذت من لفظ أحداث األمساء وبنيت ملا مضى ،وملا يكون ومل

يقع ،وما هو كائن مل ينقطع...واألحداث حنو:الضرب واحلمد والقتل"الكتاب ،12/1:قال
شارحا تعريف سيبويه ":وقد أَتى يف هذا ابلغاية؛ ألنه ُجع فيه قوله (أَْمثِلَة) ،واألمثلة
العكربي ً
ابألفعال أحق منها ابألمساء واحلروف ،وبني أهنا ُم ْشتَـ َّقة من املصادر ،واملراد أبحداث األمساء ما
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وتدل على العدد واحد ،وهذا كله نقيض التثنية واجلمع ،يقول هللا تعاىل ﭽﯕ

ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚﯛ ﭼ األنبياء.)1(٨٩ :
واملفردة هي اليت تساهم يف اإلعجاز القويل يف أسلوب القرآن ،وال ترادف
أحياًن العمل األديب ،فهي
مصطلح الكلمة من كل وجه؛ ألن الكلمة قد تعين ً
نسج منها النص ،وقد تطلق الكلمة ويراد
أداته الفنية ،وتعين ابلتايل املادة اليت يُ ُ
هبا ما يتجاوز انفرادها؛ كقوهلم :كلمة الشهادة( ،)2وقد تشرتك املفردة مع

الكلمة حسب تقسيم النحاة يف االسم والفعل واحلرف( ،)3إال أن لفظ االنفراد
يشعر خبروج حروف الربط بني املفردات؛ ألهنا أعلق مبسألة النظم ،وهو ما
ِ
معىن دقي ًقا
س ْر ُ
ت عليه يف هذا البحث سوى بعض أحرف املعاين اليت تعطي ً
متكامال.
ً

كان فيها عبارة عن احلدث ،وهو املصدر؛ ألنه من بني األمساء عبارة عن احلدث .وقوله( :بنيت
الزمان :املاضي ،واحلاضر،
ملا مضى) الفصل ،إشارة إِىل داللتها على أَقسام َّ

واملستقبل.ينظر:مسائل خالفية يف النحو .69-68:فاألفعال صيغ أو أبنية تؤخذ من املصادر،
فتدل مبادهتا على املصدر ،وبصيغتها على الزمن.

( )1ينظر :الصحاح:مادة (فرد) ،518/2:ومقاييس اللغة ،501-500/4:واملعجم
الوسيط.686/2:

( )2قال ابن مالك:واحده كلمة والقول عم ....وكلمة هبا كالم قد يؤم .قال املرادي":ألن الكلمة قد
يقصد هبا يف اللغة ما يقصد ابلكالم".ينظر :توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن
مالك.274/1:

( )3ينظر :املصدر السابق.271/1:
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وأما استخدام مصطلح املفردة ،دون اللفظة؛ ملا يؤكد من خالل االشتقاق
انفرادها ابجلمال الفين ،الذي ال يؤكده مصطلح اللفظة ،وإن كان قد استخدم
مصطلح املفردة يف األدب واللغة وكتب اإلعجاز إىل جانب مصطلح
األلفاظ(.)1
خصوصية املفردة القرآنية:
أثبت البيا ُن القرآينُّ قوة يف الربط بني املتلقي والنص مبتانة ،وهذا االستحقاق
يكم ُن يف دميومة ربط القارئ ابلواقع النفسي يف القدرة على إاثرته على مر
ُ
العصور ،وإذا كانت مفرداته من مصدر إهلي ،فهذا يعين مسوه على غريه ،فقد
نزل ابللسان العريب الفصيح ،وخبصائص الكالم املبني اليت تدل على وجوب
االعرتاف ابلبيان ملن علَّم البيان ،وهذه اخلاصية للمفردة القرآنية تسري يف
ُّال أو ترفًا ذهنيًا ،فاملفردة سامية
اآلايت يف تالؤم اتم ،وال ميكن أن نعدَّها تَـ َفض ً
بنسبتها إىل منزهلا يف إطار البيان الذي يعيه العرب َّ (،)2
ايب
خاصة قال اخلطَّ ُّ
ُ
(ت388 :ه)" :وإمنا تعذر على البشر اإلتيان مبثله ألمور ،منها :أن علمهم
ال حييط جبميع أمساء اللغة العربية وأبوضاعها ،اليت هي ظروف املعاين واحلوامل
أفهامهم ُجيع معاين األشياء احملمولة على تلك األلفاظ ،وال
هلا ،وال تدرك ُ
تكمل معرفتهم الستيفاء ُجيع وجوه النظوم اليت هبا يكون ائتالفها وارتباط
( )1ينظرُ :جاليات املفردة القرآنية ألمحد ايسوف.21-19:رسالة قدمت لنيل درجة املاجستري يف
اآلداب دار الكتيب ،دمشق،الطبعة الثالثة1430 ،ه.

( )2ينظرُ :جاليات املفردة القرآنية ألمحد ايسوف.30:
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بعضها ببعض؛ فيتوصلوا ابختيار األفضل عن األحسن من وجوهها إىل أن
أيتوا بكالم مثله .وإمنا يقوم الكالم هبذه األشياء الثالثة :لفظ حامل ،ومعىن
وجدت هذه األمور منه يف غاية
أتملت القرآ َن
َ
به قائم ،ورابط هلما ًنظم .وإذا َ
الشرف والفضيلة ،حىت ال ترى شيئًا من األلفاظ أفصح وال أجزل وال أعذب
من ألفاظه.)1(" ...

املطلب الرابع :مفردات القرآن بني البناء واملضمون:
الرسم
اختيارها مبا ُجعت بني َّ
إن الناظر يف املفردة القرآنية يدها قد َح ُس َن ُ
وما حتمله من معىن ،بتزامن بني ُجال صوت الكلمة وبلوغ املراد منها ،وهذا
أعلى فصاحة للمفردة؛ فرقة اللفظ ،والسالسة والسهولة والعذوبة ،يف معىن رائق
جزل قريب ،متيزه وتفرده ،وإن كان الصوت مرحلة متقدمة على املعىن ،إال أهنما
مطلب ندر يف الشعر واألدب وهو من خصائص القرآن واملالزم له ،الذي هو
كالم هللا  ،يقول ابن األثري (ت637 :ه)" :أال ترى أن السمع يستلذ
صوت البلبل ،ومييل إليه ،ويكره صوت الغراب ويفر منه ،واأللفاظ على هذا
(املزنة) أو (الدمية) حسنة يستلذها السمع ،ومألوفة االستعمال،
اجملرى ،فلفظُ :
فهي فصيحة ،ولفظةُ( :البُعاق) يكرهها السمع ،وهي ًندرة االستعمال ،مع َّ
أن
األلفاظ الثالثة من صفات املطر .ومن له أدىن بصرية يعلم َّ
أن لأللفاظ يف األذن

( )1بيان إعجاز القرآن للخطايب.32:
جملة العلوم الشرعية
العدد الستون رجب 1442هـ
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منكرا كصوت احلمار ،وأن هلا يف الفم –أيضاً-حالوة
نغمة لذيذةً ،...
وصوات ً
كحالوة العسل ،ومرارة كمرارة احلنظل.)1(" ...
ويشري ابن أيب األصبع (ت654 :ه) إىل ميزة اللفظ يف كالم املتكلم ،وأنه
منه مبنزلة الفريدة من ِ
عزت
حب العِقد ،وإذا سقطت هذه اللفظة من كالم َّ
على الفصحاء غرابتها ،مث يشري إىل أن هذا كثري يف القرآن ،فيقول" :فقد جاء
ائب ،ال يقع مثلُها ملخلوق ،وهي من الكثرة يف
من ذلك يف الكتاب العزيز غر ُ
حصرها ،منها قولُه تعاىل على لسان امرأة العزيز:
القرآن حبيث يَـ ْع ُسر ُ

ﯹﯺﭼ يوسف ٥١ :وقوله تعاىل على لسان إخوة يوسف
،

ﭽﯸ

ﭽﭟﭠ

ﭡﭢﭣﭼ يوسف ٨٠ :فألفاظ هذه اجلملة كلها من هذا الباب ،وأجزهلا
،

ﭽﭢﭣﭼ(.)2

قوله ﭽﭠﭼ وأفصحها قوله
ويَلِي ابن القيم (ت751 :ه) املناسبة يف املفردة بني اللفظ والبناء فيقول:
ُ
" األصل يف األمساء هو املفرد :اعلم أن األصل هو املعىن املفرد وأن يكون
ظ ُّ
لباسه حيتذي حذوه واملناسبة
اللف ُ
الدال عليه ً
قالب املعىن و ُ
مفردا؛ ألن اللفظ ُ
طوال وقِصرا ِ
وثقال وكثرة وقِلَّة وحركة
وخفَّة ً
احلقيقية معتربة بني اللفظ واملعىن ً َ ً
مفردا أفردوا لفظه وإن كان ُمَرَّكبًا رَّكبوا
ً
وسكوًن وشدة ولينًا ،فإن كان املعىن ً
طولوه كالقطنط والعشنق للطويل فانظر إىل طول هذا
اللفظ وإن كان ً
طويال َّ
اللفظ لطول معناه وانظر إىل لفظ (حبرت) وما فيه من الضم واالجتماع ملا كان
( )1املثل السائر البن األثري.221 ،115/1:
( )2بديع القرآن البن أيب اإلصبع.287:

352

املفردة القرآنية يف قصة مراودة النسوة ليوسف 
د .دخيل بن عبد هللا الدخيل

مسماه القصري اجملتمع اخللق وكذلك لفظة احلديد واحلجر والشدة والقوة وحنوها
جتد يف ألفاظها ما يناسب مسمياهتا ،وكذلك لفظا احلركة والسكون مناسبتهما
ملسمياهتما معلوم ابحلس وكذلك لفظ الدوران والنزوان والغليان واببه يف لفظها
اجلراح
من تتابع احلركة ما يدل على تتابع حركة مسماها ،وكذلك الد َّ
َّجال و َّ
الضراب واألفَّاك يف تكرر احلرف املضاعف منها ما يدل على تكرر املعىن،
و َّ
وكذلك الغضبان والظمآن واحلريان واببه صيغ على هذا البناء الذي يتسع النطق
املمتلئ
به وميتلئ الفم بلفظه المتالء حامله من هذه املعاين فكان الغضبان هو
ُ
غضبا الذي قد اتسع غضبه حىت مأل قلبه وجوارحه وكذلك بقيتها"(.)1
ً
وجند مدى عناية القرآن الكرمي ودقته يف اختيار املفردة املستعملة فيه،
وانتقائه هلا ،فإذا اختارها معرفة كان ذلك لسبب ،وإذا انتقاها نكرة كان ذلك
لغرض ،كذلك إذا كانت مفردة كان ذلك ملقتضى يطلبه ،وإذا كانت جمموعة
همل ُمَر ِادفَها الذي يشرتك معها يف الداللة،
كان حلال يناسبه ،وقد ُ
ُيتارها ويُ ُ
ضلُها على أخرى والكلمتان مبعىن واحد ،ورمبا يتخطَّى يف التعبري ِ
وقد يـ َف ِ
احملس َن
ُ
ً
البديعي لغرض أمسى ،وكذا اختيار التذكري أو التأنيث،
اللفظي واجلمال
َّ
َّ
واإلظهار أو اإلضمار ،واإلهبام ،وغري ذلك من االستعماالت(.)2
املطلب اخلامس :إيثار املفردة واالختيار تعريفهما والفرق بينهما:

( )1بدائع الفوائد.176/2:

( )2ينظر:من أسرار التعبري يف القرآن الكرمي لعبد الفتاح الشني.12:
جملة العلوم الشرعية
العدد الستون رجب 1442هـ
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إيثار املفردة :أتملت أي املفردتني أقدم يف عنوان هذا البحث وما تضمنه،

بني مفردة (اإليثار) أو (االختيار) ،وظهر يل أن مفردة (اإليثار) أليق مبوضوع
البحث من مفردة (االختيار) ملا سيأيت بيانه:
االختيار يف اللغة :يطلق االختيار يف اللغة ويراد به عدة معان:

 .1التفضيل والتغليب :ومنه قوله تعاىل

ﭽﭦﭧﭨ ﭼ التوبة:

ُ ٨٨جع َخ ْ َرية ،وهي الفاضلة من كل شيء( ،)1ومنه حديث أيب ذرَّ ( :
(أن أخاه
صرمة( )2له وعن مثلها ،فخِري أُنيس فأخذ الصرمة))()3
ِ
ُنيسا ًنفر رجالً عن ْ
ََُ
أ ً
قال ابن األثري (ت606 :ه) :أي :فضل وغلب ،يقالً :نفرته فنفرته ،وخايرته
فخرته :أي :غلبته, .يقال :اخرتت فالًن على فالن ،أي :فضلته(.)4
ِ
ً
 .2التقدمي :ومنه قوله تعاىل ﭽﮭﮮﮯﮰﮱﯓﭼ الدخان:
،

خريا ،وأن يكون إشارة إىل
 ٣٢أي :يصح أن يكون إشارة إىل إياده تعاىل ً
تقدميهم على غريهم.
،

( )1ينظر:الصحاح للجوهري:مادة(خرت).324:

( )2الصرمة:هي القطعة من األبل واختلف يف عددها فقيل:ما بني العشرين إىل الثالثني ،وقيل:إىل
اخلمسني ،وقيل بني العشرة إىل األربعني ،وقيل:ما بني عشرة إىل بضع عشرة .القاموس احمليط
للفريوزآابدي:مادة (صرم).1458:

( )3ذكره ابن األثري هبذا اللفظ يف النهاية يف غريب احلديث واألثر ،91/2:وأخرج حنوه مسلم يف
صحيحه ،كتاب فضائل الصحابة ،ابب:من فضائل أيب ذر ،رقم(.)2473

( )4ينظر:النهاية يف غريب احلديث واألثر.91/2:
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واملراد ابلتقدمي :أن هللا تعاىل اختارهم على عاملي زماهنم على علم منه
ابستحقاقهم لذلك ،وليس املراد أنه اختارهم على ُجيع العاملني(.)1

 .3الطلب :قال اجلوهري (ت393 :ه)" :واخليار :االسم من
االختيار"( ،)2وهو طلب خري األمرين(.)3

 .4االنتقاء واالصطفاء :قال اجلوهري (ت393 :ه)" :واالختيار:
االصطفاء ،وكذلك التَ َخري"( ،)4يقال :خار الشيء ،أي :انتقاه واصطفاه،
ومنه قوله تعاىل :ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ األعراف ،١٥٥ :أي:
انتقى واصطفى(.)5

أما اإليثار يف اللغة:
األثر :من قوله أثر على األمر :عزم .وأثره له :تفرغ .وآثر :اختار .وأثر كذا
بكذا :أتبعه إايه .واآلاثر :األعالم .واألثرية من الدواب :العظيمة األثر يف
األرض ِ
خبفها أو حافرها.

( )1ينظر:اتج العروس للزبيدي:مادة (خرت).383/6:
( )2الصحاح:مادة (خرت).324:

( )3ينظر:اتج العروس للزبيدي:مادة(خرت).379/6:
( )4الصحاح مادة(:خرت).325:

( )5ينظر:القاموس احمليط للفريوزآابدي:مادة(خري) ،497:واتج العروس للزبيدي:مادة
(خري).378/6:
جملة العلوم الشرعية
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ص به نفسه .واستأثر هللا بفالن :إذا مات
وخ َّ
واستأثر ابلشيء :استبد به َ
ورجي له الغفران .وما بقي من رسم الشيء فهو إثِر ابلكسر والسكون وبفتحها
ُ
أيضا .وحديث مأثور :من األثر ،وآثرت احلديث فأًن آثره :أي أرويه .وآثر
ً
على نفسه :ابملد من اإليثار وهو االختيار .واألثرة :مبعىن التقدم واالختصاص،
املكرمة املتوارثة ويستعار (األثر) للفضل ،واإليثار
من اإليثار .واألثرة :ابلضم ُ
للتفضيل ،ومنه قوله تعاىل:

ﭽﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ

وقدَّمك(.)1

الفرق بني اإليثار واالختيار:
إن اإليثار يقصد به االختيار املقدم ،ومنه ،قوله

يوسف:

 ،٩١فَـ َفضلَك

تعاىل ﭽﮦﮧﮨ

ﮩﭼ يوسف ،٩١ :أي :قدمك علينا يف االختيار وإن كان إخوة يوسف 
توسع يف إطالق االختيار على أفعال اجلوارح
خمتارين( )2عند هللا  ،مث َّ
االختيارية ،ومنه قوله تعاىل ﭽﮭﮮﮯﮰﮱﯓﭼ الدخان ،٣٢ :مث

( )1ينظر:القاموس احمليط للفريوزآابدي:مادة(:أثر) ،436-435:ولسان العرب البن منظور:
مادة(أثر) ،10-5/4:والكليات للكفوي.40:

( )2وهو على أحد األقوال يف كون إخوة يوسف  أنبياء ،أم ال؟ ينظر :اجلامع ألحكام
القرآن ،133/9:واللباب يف علوم الكتاب البن عادل ،267/7:ونسبه لألكثرين ،والتفسري
الكبري للرازي ،424/18:وقد ُجع بني القولني:فقال:إما أبهنم ليسوا أنبياء ،أو أهنم أثناء الواقعة
يف حسدهم ليوسف  مل يكونوا أنبياء .واحملرر الوجيز220/3:وقد نقل ابن عطية قول ابن
زيد أبهنم أنبياء ،ورده مبخالفته للعصمة ،واستظهر أهنم مل يكونوا أنبياء يف ذلك الوقت أثناء
الواقعة.
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إنه قد يقال :أنت من أهل األثرة عندي ،أي ممن أفضله على غريه بتأثري اخلري،
وعليه يقال :آثرتك هبذا وال يقال :اخرتتك به؛ وإمنا يقال :اخرتتك هلذا األمر،
أخص من وجه
فالفرق بني اإليثار واالختيار بَِني من هذا الوجه( .)1فاإليثار ُّ
ويدخل فيه االختيار.
أيضا :من تقدمي مفردة (اإليثار) على مفردة (االختيار) يف هذا البحث،
و ً
اشرتاك بعض العلوم يف مفردة (االختيار) كاالختيار يف الفقه والتفسري وغريمها،
خبالف مفردة (اإليثار) فاختصاصها ابلبيان جلية.
***

( )1ينظر:الفروق اللغوية للعسكري.88-87:
جملة العلوم الشرعية
العدد الستون رجب 1442هـ
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املبحث الثاين :إيثار املفردة يف قصة املراودة يف سورة يوسف :

قصة املراودة خليط جاء من االنفعاالت اليت تربز ابلقول و الفعل ،أو تُ َّكن
يف الصدور تنفث حرها مبشاعر ممزوجة ابحلب و التهديد والوعيد و احلسد
والكيد ،وتشخص بينها الرمحة والعفة والشفقة والعفو والتسامح وغري ذلك،
وهذه االنفعاالت فيها من اللطف والرقة والتفصيل ما يصعب على البشر أن
يعرب عنها ،ويلم أبحداثها ،وفق واقعها؛ ولذا فإن دراسة املفردة وفق سياق هذه
القصة ،يعل املفردة جتلي حيثيات احلدث املراد بيانه ،أبدق تفاصيله ،وألطف
تصويره ،يف مشهد ميَْثُل أمام القارئ ،حيلق به يف أجواء القصة ،أبشخاصها
وأحداثها وزماهنا ومكاهنا ،...إىل أن اعرتفت امرأة العزيز بعفة يوسف من
الفاحشة؛ ليصل القارئ إىل االطمئنان أبن هذا القرآن هو كالم هللا .
قال تعاىل:

ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ يوسف.٢٢ – ٢١ :

ﭽﯗﭼ :إيثار مفردة (املرأة) على الزوجة :ترى البيان القرآين يستعمل
مفردة (زوج) حينما يتحدث عن آدم

وزوجه كقوله ﭽﯖﯗﯘﯙﭼ

البقرة ،٣٥ :على حني يستعمل مفردة (امرأة) يف مثل :امرأة العزيز ،وامرأة نوح،
وامرأة لوط ،وامرأة فرعون ،...وقد يبدو أن بني املفردتني ترادف فيقوم أحدمها
مقام اآلخر؛ ولكن االستعمال القرآين للمفردتني جاء ُم َف ِرقَاً ،قال ابن القيم"...
َّ
إن السر يف ذكر املؤمنني ونسائهم بلفظ األزوج أن هذا اللفظ مشعر ابملشاكلة
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واجملانسة واالقرتان ،كما هو املفهوم من لفظه ،فإن الزوجني مها الشيئان
املتشاهبان املتشاكالن أو املتساواين ...فتأمل هذا املعىن جتده أشد مطابقة
أللفاظ القرآن ومعانيه ،وهلذا وقع على املسلمة امرأة الكافر ،وعلى الكافرة
امرأة املؤمن لفظ (املرأة) دون (الزوجة) حتقي ًقا هلذا املعىن"( :)1فكلمة زوج أتيت
وحكما ،ففي آية
حني تكون الزوجة مناط املوقف :حكمة وآية ،أو تشر ًيعا
ً
الزوجية قال تعاىل ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓﮔﮕﮖﭼ الروم ،٢١ :وقوله

ﭽﮣﮤﮥﮦﮧﮨ

ﮩﮪﮫﮬﭼ الفرقان ،٧٤ :فإذا تعطلت آيتها من السكن واملودة
والرمحة ،خبيانة أو تباين يف العقيدة ،فامرأة ال زوج ،كما يف قوله تعاىل
ﭽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ ﭼ

يوسف:

 ،٣٠وكقوله تعاىل

ﭽﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﮢﮣﮤﮥﭼ التحريم.١٠ :

ويف قوله

ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟﯠﭼ التحريم ١١ :وقد تعطلت بينهما آية الزوجية ،إبمياهنا وكفره .وكذا
،

إذا تعطلت حكمة الزوجية يف البشر بعقم ،فامرأة ال زوج ،كقوله تعاىل يف امرأة

إبراهيم ﭽﯻ ﯼﯽﭼ هود ٧١ :ويف زكراي قوله تعاىل ﭽﭳﭴ
،

ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭼ مريم،٥ :فلما استجاب هللا  له ورزقه الولد قال
فصال قرر فيه الفرق بني الزوجة واملرأة مع ذكر األدلة
( )1جالء األفهام البن القيم ،129:عقد ً
والتوجيه.
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تعاىل

ﭽﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ

األنبياء ،)1(٩٠:وهنا جتلت املفردة -اليت معنا -يف سورة يوسف ،حيث قطعت
املشاكلة واملشاهبة بني العزيز وامرأته أبنه ال يولد له ومل أيت النساء( ،)2ولذا
جاء التعبري ابملرأة دون الزوجة.

ﭽﯘﭼ :إيثار مفردة (الكرم) دون غريها ،وجميؤها بصيغة األمر،

فصيغة األمر دالة على زايدة العناية به ،وحتريص َزليخا من التهاون جتاهه ،مع
ما حتمله مفردة (الكرم) من اإلعطاء ابلسهولة مع طيب نفس سواء كان املعطى
قليال أو كثريا(.)3
ً
ً
ﭽﯙﭼ :إيثار املفردة (املثوى) دون أن يقال( :أكرميه) :املثوى :هو
منزله ومقامه عندك من قولك ثويت ابملكان إذا أقمت به ،ومصدره الثواء،
واملعىن :اجعلي منزله عندك كرميًا حسنًا مرضيًا ،وأمر العزيز امرأته إبكرام مثواه
دون إكرام نفسه ،يدل على أنه كان ينظر إليه على سبيل اإلجالل والتعظيم(.)4
وقيل :إذا كان اإلكرام يف املكان فهو إكرام للنفس وزايدة ،كما قال ابن عاشور
(ت1394 :ه)" :اجعلي إقامته عندك كرمية ،أي كاملة يف نوعها"( .)5وقال
اآللوسي (ت1270 :ه)" :وهذا كناية عن إكرامه  نفسه على أبلغ وجه
( )1ينظر :جالء األفهام ،131-129:اإلعجاز البياين لبنت الشاطئ.231-229:
( )2ينظر:جامع البيان.63/13:

( )3ينظر:الفروق اللغوية للعسكري ،171:والكليات للكفوي.398:
( )4ينظر :التفسري الكبري للرازي.109/18:
( )5التحرير والتنوير البن عاشور.246/7:
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وأمته؛ ألن من أكرم احملل بتنظيفه وفرشه وحنو ذلك فقد أكرم ضيفه بسائر ما
يكرم به"(.)1
ﭽﯚﭼ :إيثار املفردة (عسى) دون لعل :يقول أبو البقاء الكفوي (ت:
1094ه)" :ويستعمل يف املتوقع فيه (لعل) ،ويف املطموع فيه (عسى) "(.)2
وقال يف موضع آخر" :عسى هي موضوعة لرجاء دنو اخلري ،بل لطمع حصول
مضمون اخلري مطل ًقا ،سواء يرجى حصوله عن قريب أو بعد مدة مديدة ،تقول:
عسى هللا أن يدخلين اجلنة ،وعسى النيب أن يشفع يل ،وإذا قلت :عسى زيد
أن ُيرج ،فهي مبعىن :لعله ُيرج ،وال دنو يف (لعل) اتفاقًا"(.)3
ﭽﯜﭼ :إيثار مفردة (النفع) دون غريها كاخلدمة ،لشمول النفع وأنه
يف أبواب الدنيا وغري ذلك من وجوه النفع( ،)4بداللة التعليل اآلخر يف قوله
ﭽﯝ ﯞ ﯟ ﭼ فيقوم إبصالح مهماهتما( ،)5قال ابن عاشور (ت:
1394ه)" :وإمنا قال ذلك حلسن تفرسه يف مالمح يوسف  املؤذنة
ابلكمال"(.)6
ﭽﯞ ﭼ :إيثار مفردة (االختاذ) دون غريها كاجلعل ،فمعىن األخذ
،

والتَّخذ واحد ،وهو َحوز الشيء وحتصيله ،ملا فيها من داللة االصطفاء
( )1روح املعاين.398/6:
( )2الكليات.469 :
( )3املصدر.657:

( )4ينظر :احملرر الوجيز البن عطية.231/3:
( )5ينظر :التفسري الكبري للرازي.109/18:
( )6التحرير والتنوير.246/7:
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واالختيار واالهتمام ما ليس يف غريها ،فهو كقوله تعاىل

ﭽﮞﮟﮠ

ﮡﭼ النساء ،)1(١٢٥ :وقد فرق أبو البقاء الكفوي (ت1094 :ه) بني أعصر
مخرا ،فقال" :العصري للرطب ال للتمر ،فإن املتخذ منه النبيذ دون
مخرا ،وأختذ ً
ً
العصري ،ومن هنا اتضح وجه رجحان عبارة (أعصر) على (أختذ) يف قوله ﭽﯜ

ﯝﯞﯟﭼ يوسف.)2(" ٣٦ :

ﭽﯟﭼ :إيثار مفردة (ولد) دون االبن؛ ألن يف لفظ الولد عموم ومشول
من حيث اجلنس ،ومن حيث العدد ،يقول الراغب األصفهاين (ت502 :ه):
للمتبىن ،قال أبو
"الولد املولود يقال للواحد واجلمع والصغري والكبري ،ويقال
َّ
احلسن :الولد االبن ،واالبنة ،والولد هم األهل وال ِولْد"(.)3
ﭽﯢﭼ :جميء مفردة التمكني (مكنا) ملا فيها –هنا -من داللة على
بداية االنتصار واالستقرار وتقدير أول أجزائه ،وجاء متكينه من األرض ابلوجه
األمت يف قوله تعاىل ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﭼ يوسف:
 ،)4 ٥٦والتمكني مأخوذ من املكان والظفر( ،)5ومشعر ابالستقرار بعد التنقل
الذي حلق يوسف  ،حىت صار متمكنا من األمر والنهي يف أرض مصر(،)6
ً
(

( )1ينظر :بصائر ذوي التمييز للفريوزآابدي.57/2:
( )2الكليات.652:
( )3املفردات.883:

( )4ينظر :التحرير والتنوير البن عاشور.247/7:
( )5ينظر :لسان العرب البن منظور :مادة (مكن).414/13:
( )6ينظر :التفسري الكبري للرازي.109/18:
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مكاًن ،يقال :مكنه فيه
قال اآللوسي (ت1270 :ه)" :أي :جعلنا له فيها ً
أي :أثبته فيه ،ومكن له فيه أي :جعل له مكاًنً فيه"(.)1
ﭽﯣﭼ :دخول (الالم) على يوسف دون تعدية الفعل إىل مفعوله
يشري إىل التعليل ،ملا يف الالم من داللة األخذ وامللك.
ﭽﯤﭼ :إيثار مفردة (يف) دون من وغريها ،زايدة يف قوة التمكني ولداللة
(يف) على العمق.
ﭽﯥﭼ :إيثار مفردة (األرض) دون مصر وغريها ،لبيان سعة التمكني
وأنه ليس متعل ًقا مبصر أو مدينة أو قرية.
ﭽﯦﭼ :اإلتيان مبفردة (التعليم) دون غريها كاملعرفة" ،فعرفة الشيء
أردت اإلثبات الذي يرتفع معه اجلهل ،إال أن قولك :عرفت
وعلمتُه ،إذا َ
وعلمت يقتضي مفعولني كقولك:
يدا،
يقتضي ً
احدا كقولك :عرفت ز ً
مفعوال و ً
ُ
عاقال ،ولذلك صارت املعرفة تستعمل خصوصاً يف توحيد هللا تعاىل
يدا ً
علمت ز ً
ُ
علمت هللا ،إال أن تضيف إليه
عرفت هللا ،وال تقول:
ُ
وإثبات ذاته ،فتقولُ :
قادرا ،وحنو ذلك من
صفة من الصفات ،فتقول:
علمت هللا ً
ُ
عدال ،وعلمتُه ً
الصفات ،وحقيقة البيان يف هذا أن العلم ضده اجلهل ،واملعرفة ضدها
النكرة"(.)2
ومن الفروق كذلك ما ذكره ابن القيم (ت751 :ه) حيث وافق اخلطايب
(ت388 :ه) يف الفرق اللفظي ،وأضاف ابن القيم (ت751 :ه) الفرق
املعنوي ،فقال" :أما الفرق املعنوي فمن وجوه:
( )1روح املعاين.398/6:

( )2بيان إعجاز القرآن للخطايب.35:
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أحدها :أن املعرفة تتعلق بذات الشيء ،والعلم يتعلق أبحواله ،فتقول:
عرفت أابك ،وعلمته صاحلًا عاملاً ،ولذلك جاء األمر يف القرآن ابلعلم دون
املعرفة؛ كقوله تعاىل ﭽﰊﰋﰌﰍﰎﰏﭼ محمد ..،١٩ :فاملعرفة :حضور
.

صورة الشيء ومثاله العلمي يف النفس ،والعلم :حضور أحواله وصفاته ونسبتها
إليه ،فاملعرفة :تشبه التصور ،والعلم :يشبه التصديق.
الثاين :أن املعرفة يف الغالب تكون ملا غاب عن القلب بعد إدراكه ،فإذا
أدركه قيل :عرفه ،أو تكون ملا وصف له بصفات قامت يف نفسه ،فإذا رآه
وعلم أنه املوصوف هبا قيل :عرفه ...فاملعرفة :تشبه الذكر للشيء ،وهو حضور
ما كان غائبًا عن الذكر ،وهلذا كان ضد املعرفة اإلنكار ،وضد العلم اجلهل،

قال تعاىل :ﭽﮎﮏﮐﮑﮒﭼ النحل،٨٣ :ويقال :عرف احلق

فأقر به ،وعرفه فأنكره.
الوجه الثالث :أن املعرفة تفيد متييز املعروف عن غريه ،والعلم يفيد متييز ما
يوصف به عن غريه ،وهذا الفرق غري األول؛ فإن ذاك يرجع إىل إدراك الذات
وإدراك صفاهتا ،وهذا يرجع إىل ختليص الذات من غريها ،وختليص صفاهتا من

صفات غريها"()1

ﭽﯨﭼ :إيثار مفردة (التأويل) دون التفسري :قال ابن عاشور (ت:
1394ه)" :وهو إرجاع الشيء إىل حقيقته ودليله .فتأويل األحاديث :إرجاع

( )1مدارج السالكني ( ،)250/3و كذلك نقله ابن القيم يف بدائع الفوائد ،55/2:وأطال فيه فرياجع.
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احلوادث إىل عللها وأسباهبا إبدراك حقائقها على التمام"( ،)1ففيها داللة على
خفاء هذا العلم ،ففيه جانب علم حيتاج للنظر فيه ،وجانب إهلام وفتح مين هللا
به على من يشاء.
ﭽﯩﭼ :إيثار مفردة (األحاديث) دون الرؤى وغريها ،كما يف قوله

ﭽﭓﭔﭕﭖﭗﭼ يوسف،٥ :وقوله

ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ

ﭘﭙﭼ يوسف ،٤٤ :قال ابن عاشور (ت1394 :ه)" :األحاديث :يصح
أن يكون ُجع حديث مبعىن الشيء احلادث ...ويصح أن يكون األحاديث

ُجع حديث مبعىن اخلرب املتحدَّث به"( )2وما تشعر به مفردة األحاديث من
تناقل األحاديث وعناية ذلك العصر ابلرؤى واألحالم(.)3
ﭽﯬﭼ :إيثار مفردة (غالب) على صيغة الفعل يغلب ،ملا يف اجلملة
االمسية من الثبات واإلحكام ،أبن هللا غالب وحكمه ماض ال يتبدل.

ﭽﯭﭼ :إيثار مفردة (على) دون غريها ،للداللة على االستعالء ،يقول

ابن عاشور (ت1394 :ه)" :وحرف (على) بعد مادة الغلب وحنوها يدخل
على الشيء الذي يتوقع فيه النزاع؛ كقوهلم :غلبناهم على املاء"( ،)4فما أراده

هللا هو املستعلي والنافذ.

( )1ينظر:التحرير والتنوير البن عاشور.216/7:
( )2املصدر السابق.216/12:

( )3ينظر :املصدر السابق.216/12:
( )4التحرير والتنوير.247/12:

جملة العلوم الشرعية
العدد الستون رجب 1442هـ

365

ﭽﯲﯳﭼ :إيثار مفردة (العلم) دون غريها ،للداللة على من زعم
أبن له أمر دون إرادة هللا ومشيئته ،ال يعلم أن هللا هو النافذ أمره ملا أراد ،أو ال

يعلم لطائف صنعه ،وخفااي فضله ملن أراد هللا رعايته وحفظه(.)1

ﭧ ﭨ ﭽﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ
يوسف،٢٢:

ﭽﯶﭼ :إيثار مفردة (بلغ) على دون غريها مثل (وصل) يقول ابن فارس
(ت395 :ه)" :الباء والالم والغني أصل واحد ،وهو الوصول إىل الشيء،
صلت إليه"( ،)2قال اجلوهري (ت393 :ه)" :
تقول :بَـلَ ُ
غت املكان ،إذا َو َ
شارفت عليه .ومنه قوله تعاىل:
ت املكان بُلو ًغا :وصلت إليه ،وكذلك إذا
َ
بَـلَ ْغ َ
{فإذا بلَغن أَجلَهن} أي قاربـنه"(.)3
ْ َ َ ُ َّ
َ َْ ُ
ومو ِصل الْبَعِريَ :ما
ويف الوصلُّ :
َّص َل بشيء فما بينَهما ُو ْ
كل شيء ات َ
صلَةْ .
بني العجز ِ
ال أَبُو النجم:
وفخ ِذهَ ،وقَ َ
َ َُ
تَـرى يبِيس ِ
املاء ُدو َن امل ْو ِ
صل ِمْنهُ َبع ْجز كص َفاة اجلَْيحل.
َ َ
َ
ِ
الو ِاسعة َكأ ََّهنَا ُوصلَت أبُخرى ،يـُ َقال :قطَ ْعنَا وصيلةً
والوصيلة :ه َي األ َْرض َ
بعيدة(.)4
َ
( )1ينظر :إرشاد العقل السليم أليب السعود.263/4:
( )2ينظر :مقاييس اللغة :مادة (بلغ).350/1:
( )3الصحاح :مادة(بلغ).1316/4:

( )4العني مادة (وصل) ،152/7:هتذيب اللغة:مادة (وصل).164/12
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صوالً ،أي بلغ ،ووصل مبعىن
ص َل إليه ُو ُ
وو َ
قال اجلوهري (ت393 :ه)َ " :
اتصل"(.)1
وقال ابن فارس " :الواو والصاد والالم :أصل واحد يدل على ِ
ضم شيء
إىل شيء حىت يَـ ْعلَ َقهُ"( .)2وما أضافه ابن فارس يف (وصل) بقوله" :حىت يَـ ْعلَ َقهُ"
وما قاله اجلوهري يف (بلغ)" :شارفت عليه" يعطي فرقًا دقي ًقا ،بني "بلغ"
و"وصل" ،إذ مادة "وصل" غايتها الوصول واالتصال ،أما "بلغ" فقد يراد هبا
الغاية والنهاية إىل املراد ،وقد يراد هبا املقاربة دون العُ ْل َقة ،كما يف قوله تعاىلﱡﭐ

ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊﱠالبقرة،231 :

قال ابن كثري" :هذا أمر من هللا  للرجال إذا طلق أحدهم املرأة طالقًا له
عليها فيه رجعة ،أن حيسن يف أمرها إذا انقضت عدهتا ،ومل يبق منها إال مقدار
ما ميكنه فيه رجعتها ،فإما أن ميسكها ،أي :يرجتعها إىل عصمة نكاحه
مبعروف ...أو يسرحها أي :يرتكها حىت تنقضي عدهتا ،وُيرجها من منزله ابليت
هي أحسن.)3(" ...
فاهلل – يف املطلقات -يبني أن بلوغ األجل ليس هنايته وإمنا مقاربته ،ولعله
يلتمس من ذلك أن قوله "بلغ" يف سورة يوسف -يف هذا املوضع -مقاربة
األشد وبدايته ،ويدل عليه ما جاء بعده من مباشرة آية مراودة امرأة العزيز
( )1الصحاح:مادة (وصل).1842/5:
( )2مقاييس اللغة البن فارس مادة (وصل).115/6:
( )3تفسري القرآن العظيم البن كثري.629/1:
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وعجلتها يف النيل منه ،عندما رأت بوادر بلوغه ،ويزيده إيضاحا ما أورده حممد
الرازي (ت666ه) بقوله" :فإن قيل :كيف قال تعاىل

ﱡﭐ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ

ﳈﳉﳊﳋﳌﳍﱠﭐيوسف ،22 :وقال يف حق موسى  ﱡﭐﱁ

ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱠ ﭐالقصص ،14 :قلنا :املراد
ببلوغ األشد دون األربعني سنة على اختالف مقداره ،واملراد ابالستواء بلوغ
األربعني أو الستني ،وكان إيتاء كل واحد منهما احلكم والعلم يف ذلك الزمن
فأخرب عنه كما وقع"(.)1
ﭽﯷﭼ :إيثار املفردة (األشد) دون غريها مثل (القوة) :أن الشدة هي
غاية القوة ،ومل حيدد ابن جرير (ت310ه) السنن املعترب يف معىن األشد؛ وإمنا
أجاز أن يكون ابن مثاين عشرة سنة ،أو ابن عشرين سنة ،أو ابن ثالث وثالثني
سنة؛ لعدم ورد ذلك عن النيب  أو يف إُجاع األمة( .)2مما يؤيد ما قيل يف
إيثار مفردة (بلغ).

ﭽﯸﭼ :إيثار مفردة (اإلتيان) دون غريها مثل (العطاء) :وذلك ألن

اإلتيان يكون يف األمر املعنوي ،ويكون الغالب يف اإلعطاء حمسوسا مملوًكا(.)3
ً
ﭽﯾﭼ :إيثار مفردة (احملسنني) دون غريها مثل (املتقني) ما قاله
ابن عاشور (ت1394 :ه)" :ويف ذكر ﭽﯾﭼ إمياء إىل أن إحسانه
( )1أسئلة القرآن اجمليد وأجوبتها.137:
( )2ينظر :جامع البيان ،68/13:واحملرر الوجيز.231/3:
( )3ينظر :التحرير والتنوير.67/15:
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هو سبب جزائه بتلك النعمة"( .)1وفيه ثناء على يوسف  أبنه من
احملسنني.
ﭧ ﭨ ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ يوسف٢٣ :

ﭽﭑﭼ :إيثار مفردة (املراودة) ملا تدل عليه هذه املفردة من املالطفة
ما يسوق املالطَف إىل الغرض( ،)2قال ابن فارس (ت395 :ه)" :الراء والواو
معظم اببه على جميء وذهاب من انطالق يف جهة واحدة"( ،)3وإيثار
والدال ُ
املفردة بصيغة املفاعلة دليل على تكرار احملاولة منها.
وهذه الصيغة (مفاعلة) وإن كانت من جانب واحد وهي امرأة العزيز ،إال
أن ُجال يوسف  ملا كان سبب ملراودهتا أنزل منزلة اجلانب اآلخر؛ فروعي
جانب احلقيقة إبسناد الفعل إىل فاعله وأُوقع على صاحب السبب( .)4يقول

الرافعي (ت1356 :ه)" :وأعجب من هذا الكلمة ﭽﭑﭼ وهي بصيغتها
،

املفردة حكاية طويلة تشري إىل أن هذه املرأة جعلت تعرتض يوسف  أبلوان
من أنوثتها لون بعد لون ،ذاهبة إىل فن ،راجعة من فن؛ ألن الكلمة مأخوذة
من َرَودان اإلبل يف مشيتها ،تذهب وجتيء يف رفق ،وهذا يصور حرية املرأة
( )1املصدر السابق.248/15:

( )2ينظر :احملرر الوجيز البن عطية.232/3:
( )3مقاييس اللغة :مادة (رود).457/2:
( )4ينظر:إرشاد العقل السليم.264/4:

جملة العلوم الشرعية
العدد الستون رجب 1442هـ

369

العاشقة ،واضطراهبا يف حبها أو حماولتها أن تنفذ إىل غايتها ،كما يصور كربايء
األنثى إذ ختتال وترتفق يف عرض ضعفها الطبيعي كأمنا الكربايء شيء آخر غري
طبيعتها"( ،)1وبني ابن عاشور (ت1394 :ه) وجه الشبه يف نقل (املراودة)
مكررا ذلك
من داللتها اللغوية فقال " :شبه حال احملاول ً
أحدا على فعل شيء ً
حبال من يذهب وييء يف املعاودة إىل الشيء املذهوب عنه ،فأطلق راود مبعىن
حاول"(.)2
(زليخا) أو اإلضافة
ﭽﭒﭼ :إيثار املوصول (اليت) على غريها كالعلم َ
(امرأة العزيز) :إن عدم التصريح ابمسها والعدول عنه إما للمحافظة على السر
أو لالستهجان بذكره ،واإلتيان ابملوصول فيه تقرير املراودة وأتكيدها فهو اخلادم
يف بيتها ،فمع كونه حتت ملكها مشاهد حملاسنها ،فإن عدم ميله  هلا يدل
على علو عفته ونزاهته(.)3
ﭽﭓﭼ :إيثار الضمري املنفصل (هو) دون غريه مثل (متلكه) أو (يسكن
يف بيتها) :إلظهار شخصيته املهمة واليت يدور احلدث حوهلا؛ فجاء إبرازه يف
هذه القصة.
ﭽﭔﭼ :إيثار مفردة (يف) على غريها مثل (الباء) :ملا فيها من داللة

الظرفية من االختفاء والعمق ملن يف داخل البيت والسرية عمن هو خارجه.
( )1وحي القلم.86:
( )2التحرير والتنوير.45/12:

( )3ينظر :إرشاد العقل السليم.265/4:
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ﭽﭕﭼ :إيثار مفردة (البيت) :ملا يشعر به هذا اللفظ من اخلصوصية
كما أشار إليه ابن عاشور (ت1394 :ه) :إن املراد هو مكان بيتوتتها

اخلاصة( .)1وهو ما دلت عليه اإلضافة.

معداي هبا
ﭽﭖﭼ :إيثار مفردة (عن) على غريها مثل (على)( )2أو (يف)ً :

املراودة ،وذلك لتضمينها معىن املخادعة فاملعىن خادعته ،أي :فعلت ما يفعل
املخادع لصاحبه عن شيء ال يريد إخراجه من يده ،وهو حيتال أن أيخذه منه،

التمحل يف مواقعته إايه( .)3وقال ابن عاشور (ت1394 :ه):
وهي عبارة عن ُّ
"و (عن) للمجاوزة ،أي :راودته مباعدة له عن نفسه ،أي أبن يعل نفسه

هلا"(.)4

ﭽﭗﭼ :إيثار مفردة (النفس) دون غريها ،ما أشار به ابن عاشور
(1394ه) بقوله" :فالنفس هنا كناية عن غرض املواقعة ...أي فالنفس أريد
هبا عفافه ومتكينها منه،
ملا تريد ،فكأهنا تراوده عن أن يسلم إليها إرادته وحكمه يف نفسه"(.)5

( )1ينظر:التحرير والتنوير.250/12:
( )2قال ابن عاشور":وأما تعديته –املراودة -بــ(على) فذلك إىل الشيء املطلوب حصوله".التحرير
والتنوير.250/12:

( )3ينظر :إرشاد العقل السليم أليب السعود.265/4:
( )4التحرير والتنوير.250/12:
( )5التحرير والتنوير.250/12:
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ﭽﭘﭼ :إيثار مفردة ( َغلَّق) دون غريها ،مثل (وأغلقت) ،قال ابن

فارس (ت395 :ه)" :الغني والالم والقاف أصل واحد صحيح يدل على

نشوب شيء يف شيء"( ،)1وتشعر داللتها على قوة اإللصاق لدفة الباب
وتصور للرغبة الشديدة يف اخللوة بيوسف  .وجاءت هذه املفردة بصيغة
التفعيل والتضعيف :كما قال أبو السعود (ت982 :ه)" :كانت سبعة ولذلك
جاء الفعل بصيغة التفعيل دون اإلفعال ،وقيل :للمبالغة يف اإليثاق
واإلحكام"( .)2ويبني هذا القرطيب (ت671 :ه) بقوله" :غلَّ َق للكثري ،وال
يقالَ :غلَ َق الباب ،وأغلق للكثري والقليل"( .)3وفيه ملحظ آخر أشار إليه
الراغب األصفهاين (502ه) بقوله" :وأغلقت الباب وغلَّقته على التكثري
احدا مر ًارا ،أو أحكمت إغالق
اباب و ً
وذلك إذا أغلقت أبو ًااب كثرية ،أو أغلقت ً

ابب واحد .)4(" ...وحيدد املعىن املراد مما ذكر ورود مفردة (األبواب) الدال
على التعدد.
اختص به املكا ُن من السرية التامة ملا
ويتبني من هذه املفردة وسابقتها ما
َّ
ستطلبه منه بطمأنينة وأمان ،وعزل يوسف  عن حميط اخلوف من أن يطلع
عليه أحد من أهل القصر ،فيكون أدعى للقبول.

( )1مقاييس اللغة :مادة ( غلق ):

( )2إرشاد العقل السليم.265/4:
( )3اجلامع ألحكام القرآن.140/9:
( )4املفردات.612:
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ﭽﭛﭼ :جاء اخلالف يف أصل هذه املفردة من كوهنا عربية أو غري عربية،
ومن جميئها بقراءات خمتلفة حيث جاء عن العشرة :قرأ ًنفع (ت96 :ه)
والشامي (ت118 :ه) بكسر اهلاء والباقون ابلفتح ،وقرأ هشام (ت245 :ه)
هبمزة ساكنة بعد اهلاء والباقون ابلياء ،وقرأ ابن كثري (ت72 :ه) بضم التاء
والباقون ابلفتح ،وقرأ أبو عمرو وعاصم ومحزة والكسائي ويعقوب :بفتح اهلاء
والتاء من غري مهز( .)1ونقل الصفاقسي (ت1118 :ه) عن أيب البقاء (ت:
أقبل وليست
1094ه) " :إهنا لغة يف الكلمة اليت هي اسم فعل مبعىن َّ
هلم و ْ
فعال وال التاء فيها ضمري تكلُّم وال خطاب ،وقد جزم احملقق وغريه بثبوت
هي ً

هذه اللغة وهو ظاهر كالم القاموس حيث قال :وهبت لك مثلث اآلخر ،وقد
يكسر أوله أي هلم فرتجع قراءته يف املعىن إىل قراءة غريه ،وحيتمل أن هيت
قصدت
مبعىن هتيأت وهو مبعناه احلقيقي من غري توسع وهي كاذبة يف قوهلا
ْ
وخداعه والكذب عليها جائز ،وقد قصدت ما هو أعظم منه ،وغلقت
إغواءه
َ
ألجله سبعة أبواب"(.)2

( )1ينظر :الكفاية الكربى يف القراءات العشر للواسطي ،278:والسبعة البن جماهد ،347:والنشر
يف القراءات العشر البن اجلزري.293/2:

( )2غيث النفع للصفاقسي.149:
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(هيت لك) ...فهو أكثر
قال الزجاج (ت311 :ه)" :وأجودها وأكثرها َ

كالم العرب"(" )1واملعىن َهلُ َّم لك ،أي أقبل إىل ما أدعوك إليه"( .)2واختار

هذه القراءة الطربي (ت310 :ه)(.)3
ويوضحها َجليَّة عبد الكرمي اخلطيب (ت :بعد1390ه) بقوله" :هو
صوت استدعاء هلذا األمر الذي يكون بني الرجل واملرأة ،وقد جاء به القرآن
ُ
الكرمي على هذه الصورة اليت مل تعرفها اللغة يف لساهنا قبل نزول القرآن؛ ألنه
ِ
حيدث عن حال من شأنه أن يكون ِسًرا بني الرجل واملرأة ،ولغة مفهومة هلما
وال يعرفها غريمها ،وذلك إعجاز القرآن ،ودع عنك ما ذهب إليه الذاهبون من
أتويالت وختريات لكلمة (هيت) ،وخذها على أهنا حكاية صوت ال على
أهنا من لغة التخاطب املتعامل هبا يف كل مقام ،إهنا يف مقامها هذا كلمة

استدعاء وكفى"(.)4
وقول اخلطيب –هنا -ال يتعارض مع ما نقل عن الزجاج والفريوزآدي.

ﭽﭜﭼ :إيثار (الالم) دون غريها ،مثل (إىل) وحنوها ،قال الزخمشري
(ت538 :ه)" :الالم من صلة الفعل ،وأما يف األصوات فللبيان ،كأنه قيل:
لك أقول هذا ،كما تقول :هلم لك"( )5فالزخمشري (ت538 :ه) يرى أن
( )1معاين القرآن للزجاج.100/3:
( )2املصدر السابق.99/3:

( )3جامع البيان للطربي.76/13:
( )4تفسري القرآن للقرآن.1253/6:
( )5الكشاف.455/2:
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(هيت) اسم فعل صوت ،فالالم متعلقة ابلفعل ،فتكون للبيان .فتبني املقصود
ابملخاطب ،حيث جعلت له اخلصوصية دون غريه رجاء االمتثال واإلقبال
عليها(.)1
ﭽﭟﭼ :اإلتيان مبفردة (معاذ) يف قوله :ﭽﭟﭠﭼ قاهلا يوسف
معتصما ابهلل من حبائلها وجلبها عليه( ،)2وقد دلت هذه املفردتني على

ً
أمرين :شدة تعلقه ابهلل يف جلوئه إليه واعتصامه به ،والثاين :عظم هذه الدعوة
اليت حتاول امرأة العزيز إيقاعه يف الفاحشة ،قال أبو السعود (ت982 :ه):
"وهذا اجتناب منه على أمت الوجوه وإشارة إىل التعليل أبنه منكر هائل يب
أن يُعاذ ابهلل تعاىل للخالص منه"(.)3
ﭽﭠﭼ ويف إيثار لفظ اجلاللة (هللا) دون غريه من أمساء هللا احلسىن ،تذكري
هلا وتعظيم ابللفظ مناسبة للموقف ،وهو أحق من يعتصم به ،وأن ألوهيته
وعبادته أتىب هذا املنكر العظيم(.)4
ﭽﭢﭼ :اإلتيان بـ (إن) املفيدة تعليل ما أفاده ﭽﭟﭠﭼمن االمتناع
واالعتصام منه ابهلل املقتضي أن هللا أمر بذلك االعتصام( ،)5ويبني اآللوسي
(ت1270 :ه) أن الضمري يف ﭽﭢﭼ للشأن ويف تصدير اجلملة به من
اإليذان بفخامة مضموهنا ما فيه مع زايدة تقريره يف الذهن أي :إن الشأن
:

( )1ينظر :نظم الدرر للبقاعي ،60/10:والتحرير والتنوير.251/12:
( )2ينظر:التحرير والتنوير البن عاشور.251/12:
( )3إرشاد العقل السليم.265/3:

( )4ينظر :روح املعاين لآللوسي.402/6:
( )5ينظر :التحرير والتنوير.251/12:
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اخلطري هذا أي :هو ريب أكرمين وتعهدين ،فكيف ميكن أن أخونه يف
حرمه؟(.)1
ﭽﭣﭼ :اختلف يف هذه املفردة على وجهني :يوز أن يكون مبعىن
خالقي ،ويوز أن يكون مبعىن سيدي ومالكي( ،)2وعليه األكثر ،واإلتيان
ابلربوبية دون امللكية والسيادة ،ما قاله اآللوسي (ت1270 :ه)" :ﭽﭣﭼ:
حيث ِ
أمرك إبكرامي على أكمل وجه فكيف
أي سيدي العزيز أحسن تعهدي ُ
ميكن أن أسيء إليه ابخليانة يف حرمه؟ ،وفيه إرشاد هلا إىل رعاية حق العزيز
عبدا وإمنا كان
أبلطف وجه"( ،)3وقد يرد على هذا أبن يوسف  مل يكن ً
حرا ،وإمنا هو من صنيع أخوته ،وييب الرازي (ت606 :ه) عن هذا بقوله:
ً
"أنه  أجرى هذا الكالم حبسب الظاهر وعلى وفق ما كانوا يعتقدون فيه
من كونه عبداً له ،وأيضاً أنه رابه وأنعم عليه ابلوجوه الكثرية فعىن بكونه رًاب
كونه ُمَربِيًا له"(.)4
ﭽﭤﭼ :إيثار مفردة (اإلحسان) دون غريها كاإلكرام ،تعليل يوسف
 لردها ابإلحسان؛ لكوهنا جامعة ملا قام به العزيز وقدمه ليوسف منذ أن
اشرتاه ،وهو مفاد حجته  ،وهو ما أشار إليه الرازي (ت606 :ه) بقوله:
"فلما كان هذا الرجل قد أنعم يف حقي يقبح مقابلة اإلحسان العظيم ابإلساءة
املوجبة للفضيحة التامة والعار"(.)5
( )1ينظر :روح املعاين.402/6:
( )2ينظر :التحرير والتنوير.251/12:

( )3روح املعاين ،402/6:وينظر :التحرير والتنوير.252/12:
( )4التفسري الكبري.113/18:

( )5املصدر السابق.115/18:
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ﭽﭧﭼ :اإلتيان بـ (إن) يف قوله تعاىل :ﭽﭧﭨﭩﭪﭼ ،جاءت
بعد التعليل األول من امتناع يوسف  عن الوقوع يف الزًن وهو قوله ﭽﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭼ فجاءت اجلملة ﭽﭧﭨﭩﭪﭼ بيان
تعليل اثن لالمتناع( ،)1والضمري اجملعول امسا لـ (إن) يفيد أمهية اجلملة اجملعولة
خربا عنه؛ ألهنا موعظة جامعة ،قال أبو السعود (ت982 :ه)" :والضمريُ
ً
ِ
ِ
موضعه ادعاءُ شهرته املغنية عن ذكره ،وفائدة تصدير
ومدار وضعه
َ
للشأنُ ،
اجلملة به اإليذا ُن بفخامة مضموهنا مع ما فيه من زايدة تقريره يف الذهن ،فإن
الذهن مرتقبًا
الضمري ال يفهم منه من أول األمر إال شأن مبهم له خطر ،فيبقى ُ
ملا يع ُقبه فيتمكن عند ِ
اخلطري هذا
ض ُل متََ ُّكن ،فكأنه قيل :إن الشأ َن
وروده له فَ ْ
َ
أحسن مثواي أي أحسن تعهدي حيث أمرك
وهو ريب أي سيدي العز ُيز
َ
إبكرامي فكيف ميكن أن أُسيء إليه ابخليانة يف َحَرمه ،وفيه إرشاد هلا إىل رعاية
ِ
حق العزي ِز أبلطف وجه"(.)2
ﭽﭨﭩﭼ :اإلتيان بـ (الفالح) :وهو الظََّفر وإدراك البُغية ،وهو ضرابن:
دنيوي ،وهو الظفر ابلسعادات اليت تطيب هبا احلياة الدنيا وهو البقاء والغىن
والعز ،والثاين :أخروي ،وهو أربعة أشياء :بقاء بال فناء ،وغىن بال فقر ،وعز
عيش اآلخرة ،وهو املراد هنا،
بال ذل وعلم بال جهل ولذلك قيل :ال عيش إال ُ
ومعىن أفلح دخل يف الفالح(.)3

( )1ينظر :التحرير والتنوير.252-251/12:
( )2إرشاد العقل السليم.265/4:

( )3ينظر :روح املعاين لآللوسي.404/6:
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ﭽﭪﭼ :الظلم يف اللغة :جار وجاوز احلد ،ووضع الشيء يف غري
موضعه( .)1وإيثار مفردة ﭽﭪﭼدون غريها مثل اجملرمون أو الضالون،
مراعاة للحدث وأنه ظلم اتفقت الشرائع عليه ،قال ابن عاشور (ت1394 :ه)
نفسه
بقوله" :وأشار إىل أن إجابتها ملا راودته ظلم؛ ألن فيها ظلم كليهما َ
ابرتكاب معصية مما اتفقت األداين على أهنا كبرية ،وظلم سيده الذي آمنه
زوجا وأحصنها"(.)2
على بيته وآمنها على نفسها إذ اختذها ً
ﭧ ﭨ ﭽﭬﭭ ﭮﭯﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸﭹ

ﭺ ﭻ ﭼﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ يوسف.٢٤ :

يف هذه اآلية الكرمية جند تركيبني ارتكزا على مفردة واحدة وهي (اهلَُّم)
هم
واختالفًا يف الرتكيب وهو ما سوف أوضحه هنا :اهلم :يف اللغة :يقالَّ :
ابألمر يهم َمهًا :عزم على القيام به ومل يفعله(.)3
أتكيدا ِ
هلمها ،وليفيد أهنا
ﭽﭬﭼ :اإلتيان ب ـ (قد) والم القسم جيء به ً
عزما حمق ًقا .قال ابن عاشور (ت1394 :ه) " :واملقصود :أهنا كانت
عزمت ً
جادة فيما راودته ال ِ
التمهيد إىل ذكر انتفاء
خمتربة ،واملقصود من ذكر َمهَّها به
َّ
ُ
ِمهه هبا لبيان الفرق بني حالي ِهما يف ِ
الدين فإنه معصوم"(.)4

( )1ينظر :املعجم الوسيط:مادة (ظلم).577:

( )2التحرير والتنوير ،252/12:وينظر:روح املعاين.404/6:
(هم).995:
( )3ينظر :املعجم الوسيط :مادة َّ
( )4التحرير والتنوير.252/12:
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ﭽﭰﭼ :الواو عاطفة على ُجلة ﭽﭬﭭﭮﭼكلها ،وليست على
ِ
ت
ُجلة ﭽﭭﭼ اليت هي جواب القسم املدلول عليه ابلالم؛ ألنَّه ملا أُردفَ ْ
ُجلةُ ﭽﭰﭱﭼجبملة شرط ﭽﭲﭼ املتمحض؛ لكونه من أحوال يوسف

فتعني
تعني أنَّه ال عالقة بني اجلملتنيَّ ،
 وحده ال من أحوال امرأة العزيز َّ
ِ
َّ
اب على شرطه لالهتمام به .ومل
أن الثانية مستقلةُ االختصاص هبا ،فَـ ُقدم اجلو ُ
الزما وألنَّه
يُقرن اجلو ُ
اب ابلالم اليت يكثر اقرتا ُن جواب ﭽﭲﭼهبا؛ ألنَّه ليس ً
كره قرنُه ابلالم قبل ذكر االبتداء جبملة ﭽﭰﭱﭼ
ملا قُ ِدم على ﭽﭲﭼ ُ

اضحا ،وبذلك يظهر أن يوسف  مل ُيالطه َه ٌّم ابمرأة العزيز؛ ألن هللا
و ً
عصمه من ِ
اهلم ابملعصية مبا أراه من الربهان( ،)1هذا أحد األقوال(.)2
القول الثاينَّ :
اهلم على ظاهره حقيقة ،وذكر ابن جرير للسلف ثالثة
أن َّ
موردا ما قد يشكل َّ
اهلم على ظاهره:
أبن َّ
توجيهات ارتضاهاً ،
األولَّ :
أن االبتالء من هللا  ابخلطيئة؛ ليقرب األنبياء منه فَـيُـ ْق ِد ُمون على
الطاعة إشفاقًا ،وال يتكلون على سعة عفوه ورمحته.
الثاينَّ :
أن االبتالء من هللا ؛ ليُـ َع ِرفهم مواضع نعمه بصفحه عنهم وترك
عقاهبم يف اآلخرة.

( )1ينظر :التحرير والتنوير.253-252/12:
( )2ورده ابن جرير أبن العرب ال تُ ِ
قدم جواب "لوال" قبلها ،مع خمالفته ُجيع أهل العلم بتأويل
القرآن.ينظر:جامع البيان.86/13:
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الثالثَّ :
أن االبتالء من هللا ؛ ليجعلهم قدوًة يهتدي هبم املذنبون من

عدم اإلايس من عفو هللا ورجاء رمحته .)1(

ﭽﭵﭼ إيثار مفردة (الربهان) دون غريها كالدليل وحنوها ،للفرق بني
احلجة القاطعة املفيدة للعلم ،و َّأما ما يفيد الظَّ َّن فهو
الربهان والدليل :فالربهانَّ :
الدليل .ويقرب منه :األمارة .ولذا أفحم سبحانه الكفار بطلب الربهان منهم
فقال ،وهو أصدق القائلني:

ﭽﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

ﯺﭼ(.)2

(الصرف) دون غريها مثل نُبعد ،أو ُجننِبه ،قال
ﭽﭹﭼ :إيثار مفردة َّ
ابن فارس (ت395 :ه)" :الصاد والراء والفاء ُم ْعظَم اببه ُّ
يدل على َر ْجع
ُ
الص ِريف:
ص ْرفًا وانصرفوا ،إذا َر َج ْعتَهم َفر َجعوا ،و َّ
صرفْ ُ
القوم َ
ت َ
الشيء ،من ذلك َ
َّ
الص ْرف يف القرآن :التَّوبة؛ ألنه يُرجع به عن
نصرف به ،و َّ
اللب ساعةَ ُحيلَب ويُ َ
الصرف :هو نقل
رتبة املذنبني"( .)3ويبني ابن عاشور (ت1394 :ه) أن َّ
وعرب به هنا عن العصمة من شيء يوشك أن
الشيء من مكان إىل مكانَّ ،
يالبس شيئًا ،والتعبري ابلعصمة ابلصرف يشري إىل أن أسباب حصول السوء
لكن هللا صرفهما عنه(.)4
والفحشاء موجودة و َّ

( )1ينظر :جامع البيان ،86-85/13:مث ذكر األقوال املخالفة.

( )2ينظر:الفروق اللغوية للعسكري .97:الكليات للكفوي ،248:الربهان ،432:والدليل.320:
( )3مقاييس اللغة البن فارس:مادة (صرف).32/3:
( )4ينظر :التحرير ولتنوير.255-254/12:
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ﭽﭻﭼ :إيثار مفردة (السوء) دون مفردة (اهلم) السابقة ِ
الذكر ،يدل
َ
على العموم وأن ماهية السوء مصروفة عنه( ،)1قال الزجاج (ت311 :ه):
" ...فالسوء :خيانة صاحبه"( ،)2وملا تُشعُِر به املفردة من أهنا تسوءُ صاحبَها،
قال ابن فارس (ت395 :ه)" :السني والواو واهلمزة...؛ إمنا هي من ابب
أسوأُ ،أي :قبيح ،وامرأة َسوآء ،أي :قبيحة ...ولذلك
ال ُقبح ،تقول :رجل َ
السيِئة سيئةِ ،
ومسيت النار ُسوأى ،ل ُقْبح منظرها"(.)3
مسيت َّ
ﭽﭼﭼ :إيثار مفردة (الفحش) دون غريها مثل (الزىن) الدال عليه

ما قبله من مراودة امرأة العزيز ،ما يدل على تعظيم هذا الفعل ،قال ابن فارس
(ت395 :ه)" :الفاء واحلاء والشني كلمة ُّ
وشناعة،
تدل على قُـْبح يف شيء َ
دره فهو
الفحش وال َف ْحشاء والفاحشة ،يقولونُّ :
كل شيء َ
ومن ذلك ْ
جاوز قَ َ
فاحش؛ وال يكون ذلك إال فيما يـُتَ َكَّره"(.)4

ﭽﮀﭼ :اإلتيان مبفردة (العبودية) دون غريها كمربوبنا ،دليل واضح

على أن يوسف  يف أمسى املراتب وأعالها ،وهي العبودية ،كما أنزل هللا
نبينا حممد  هذه املنزلة يف أعظم املقامات ،ففي مقام الوحي قال تعاىل:
ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ الكهف ،١ :وقوله تعاىل:
( )1ينظر :التفسري الكبري.115/18:

( )2معاين القرآن وإعرابه .102/3:وينظر:التحرير والتنوير.255/12:وذكر القرطيب أقواال كثرية يف
الفرق بني السوء والفحشاء ،ينظر:اجلامع ألحكام القرآن.146/9:

( )3مقاييس اللغة:مادة (سوء).113/3:

( )4املصدر السابق :مادة (فحش).478/4:
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ﭽﭼ ﭽﭾﭿ ﮀﭼ النجم ،١٠ :ويف مقام الدعوة قال تعاىل:

ﭽﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ الجن ،١٩ :ويف مقام التشريف ابإلسراء قال
تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭼ اإلسراء ،١ :وغري ذلك من
اآلايت ،وفيه ملحظ آخر وهو بيان حال املؤمنني ممن جعل األنبياء قدوة وأسوة
هلم وهو داخل يف العبودية هلل  أبنه سيناله من احلفظ والرعاة ما ًنله يوسف
 يف جلوئه إىل الغالب على األمور ومقدرها وهو العليم احلكيم.

ﭽﮁ :إيثار مفردة (اإلخالص) دون غريها مثل املتقني أو الصاحلني،

حيث جاءت هذه املفردة بقراءتني متواترتني( ،)1األوىل :املخلَصني بفتح الالم،
بنوا الفعل للمفعول من (أخلص) فهو خملَص؛ ألن هللا  أخلصهم ،أي :اختارهم
لعبادته ،والثانية :املخلِصني بكسر الالم ،بنوا الفعل للفاعل من (أخلص) فهو
خملِص ،واملفعول حمذوف فأضافوه إىل العبادة؛ ألهنم أخلصوا أنفسهم لعبادة

هللا( ،)2ويف املعىن ما يدل على اخللوص من الشوائب والصفاء ،قال ابن فارس
(ت395 :ه)" :اخلاء والالم والصاد أصل واحد مطَّرد ،وهو تنقيةُ الشيء
اجملتبني املطَ َّهرين املختارين املصطفني األخيار،
وهتذيبه"( ،)3فاملخلصني" :أي :من
َ
( )1قرأ ًنفع وعاصم ومحزة والكسائي بفتح الالم ،وقرأ الباقون ابلكسر .ينظر :غيث النفع
للصفاقسي.150:

( )2ينظر :الكشف عن وجوه القراءات السبع ملكي10-9/2:
( )3مقاييس اللغة :مادة (خلص).208/2:
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صلوات هللا وسالمه عليه "( ،)1ومناسبة اإلتيان هبا هنا يف سياق براءة يوسف
 وأنه مل يلتبس مبا يُشني ،وهو ما بينه أبو حيان (ت754 :ه) بقوله" :ويف
صرف السوء والفحشاء عنه وكونه من املخلصني دليل على عصمته"(.)2

ﭧ ﭨ ﭽﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

ﮏﮐ ﮑﮒ ﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚ ﭼ يوسف.٢٥ :
ﭽﮃﭼ :إيثار مفردة (االستباق) دون غريها مثل جراي وركضا،
واشرتاكهما يف ضمري واحد؛ ألن مفردة االستباق وما يف صيغة الفعل (استبقا)
ما يدل على اجلهد والعزمية واإلصرار املبذول ،ويف التثنية ،ما يدل على املشاركة
يف الفعل مع اختالف القصد ،فهو يريد اخلروج وهي تريد منعه ،ومفردة
االستباق تشعر بتحديد اهلدف والنهاية لكل منهما ،وفيه ما يدل على التقارب
بينهما مما يصور مشهد اجلدية املتناهية والعزمية على حتقيق اهلدف لكل منهما.
ويدل عليه عدم تعدية الفعل بـ (إىل) فلم يقل :واستبقا إىل الباب ،لبيان أن
القصد ليس جمرد السبق وإمنا هو الوصول للباب فيوسف  يريد فتح الباب
واهلربَ ،وزليخا تريد إغالق الباب وعدم السماح ليوسف ابخلروج( .)3وحذفها
كذلك يدل على سرعة مباشرة الوصول للباب فلو وجدت (إىل) ألشعرت
بتأخر زمين ،وطول مسافة ،قال أبو السعود (ت1394 :ه)" :وإسناد السبق

( )1تفسري القرآن العظيم.382/4:
( )2تفسري البحر احمليط.23/7:

( )3ينظر التسهيل لعلوم التنزيل.16/2:
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جمرد منع يوسف وذا ال يوجب االنتهاء
يف ضمن االستباق إليها مع أن مرادها ُ
أيضا
إىل الباب؛ ألهنا ملا رأته يسرع إىل الباب ليتخلص منها أسرعت هي – ً
 -لتسبِ َقه إليه ومتنعه عن الفتح واخلروج ،أو عرب عن إسراعها إثْـَره بذلك

مبالغة"(.)1

مفردا دون اجلمع املذكور ساب ًقا يف قوله
ﭽﮄﭼ :اإلتيان مبفردة (الباب) ً

ﭽﭘﭙﭼ جاء الباب ابإلفراد لبيان أن هذا الباب هو املخرج من
؛

إيضاحا بقوله " :وقد علم
الدار( .)2ويزيد ابن عاشور (ت1394 :ه) األمر
ً
اباب حىت بلغ
اباب ً
من الكالم أن يوسف  فتح األبواب اليت غلقتها زليخا ً

اخلارجي ،كل ذلك يف حال استباقهما ،وهو إياز"( .)3وقد أورد أبو حيان
َّ
احتماال يف اللفظ فقال " :وحيتمل أن تكون األبواب املغلقة
(ت754 :ه)
ً
فبااب ،بل تكون يف جهات خمتلفة كلها منافذ للمكان
اباب ً
ليست على الرتتيب ً
الذي كاًن فيه ،فاستبقا إىل ابب ُُيَرج منه ،وال يكون السابع على الرتتيب ،بل
أحدها"(.)4

ﭽﮅﭼ :إيثار مفردة (القد) على غريها مثل الشق والفتق والقطع وحنوه،
فإن هذه املفردة ُّ
تدل على نوع خاص من القطع وهو ما كان القطع فيه طوالً،
( )1إرشاد العقل السليم267/4/

( )2ينظر :التسهيل لعلوم التنزيل.16/2:
( )3التحرير والتنوير.50/12:

( )4تفسري البحر احمليط.246/5:
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قال ابن فارس (ت395 :ه)" :القاف والدال أصل صحيح يدل على قطع

طوال"( ،)1قال أبو حيان (ت754 :ه) " :والقد :القطع والشق،
الشيء ً
وأكثر استعماله فيما كان طوالً"( ،)2ففي هذه املفردة تصوير للواقع من قوة
هروب يوسف  ومن حماولتها منعه ،حيث تعلقت به فنتج عنه قطع طويل
يف القميص .قال أبو السعود (ت982 :ه)" :وإسناد ِ
خاصةً مع
القد إليها َّ
التامة،
دخال فيه؛ إما ألهنا اجلزء األخريُ للعلَّة َّ
أن لقوة يوسف  - أيضاً ً -
ِ
وإما لإليذان مببالغتها يف منعه عن اخلروجِ ،
جمهودها يف ذلك ل َف ْوت
وبذل
احملبوب أو خلوف االفتضاح"(.)3

ﭽﮈﭼ :إيثار مفردة (دبر) على غريها مثل خلف وحنوه ،ما ِ
يصور واقع

اختيار اللفظة
احلال واستصحابه من أتكيد اإلدابر يف فرار يوسف  ،فكان ُ
ُم ْشعًِرا حباله.
ﭽﮉﭼ :إيثار مفردة (اإللفاء) دون غريها مثل اإلياد وحنوها ،ملا تُ ْشعُِر
به هذه املفردة من املباغتة واملفاجأة ،وعدم العلم ابلشيء ،قال ابن عاشور
خاصة من غري سعي
(ت1394 :ه) " :واإللفاء :وجدان شيء على حالة َّ

( )1مقاييس اللغة:مادة (قد).6/5:
( )2تفسري البحر احمليط.246/5:

( )3إرشاد العقل السليم.267/4:
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حاصال عن جهل أبول حصول ،كقوله
لوجدانه ،فاألكثر أن يكون مفاجئًا ،أو
ً

تعاىل:

ﭽﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭼ البقرة.)1("١٧٠ :

ﭽﮊﭼ :إيثار مفردة (السيد) على غريها مثل الزوج أو البعل أو ابمسه
الصريح أو العزيز وحنوه ،جاء على حماكاة عادة القبط يف ذلك الوقت ،وهو ما
أجاب به ابن عاشور (ت1394 :ه) بقوله" :وإطالق السيد على الزوج قيل:
سيدا .والظاهر أنه
إن القرآن حكى به عادة القبط حينئذ ،كانوا يدعون الزوج ً
مستعمال يف عادة العرب ،فالتعبري به هنا من دقائق التاريخ...
مل يكن ذلك
ً

ولعل الزواج يف مصر يف ذلك العهد كان بطريق امللك غالبا"( .)2وجاءت
صيغة املفردة ابملفرد املؤنث دون التثنية مع أن يوسف  كان مل ًكا للعزيز،
صحيحا أو ليست
فلم يقل :سيدمها؛ ملا يشعر به أن ملكه ليوسف  ليس
ً
ملكية مطلقة حبيث يطلق عليها السيادة( .)3وتقول املرأة لبعلها سيدي ،وإمنا

مل يقل سيدمها؛ ألن حقيقة يوسف  أنه ُحٌّر ومل يكن مملوًكا(.)4

ﭽﮋﭼ :إيثار مفردة (لدى)( )5دون غريها مثل (عند) وحنوها ،قال

اجلوهري (ت393 :ه) :لدى لغة يف لَ ُدن ،ويف لدن ثالث لغات :لَ ُدن،
( )1التحرير والتنوير.50/12:
( )2املصدر السابق.50/12:

( )3ينظر :إرشاد العقل السليم.267/4:
( )4ينظر :التفسري الكبري.2510/18:

( )5جاء يف سورة يوسف (لدا) ويف سورة غافر (لدى) ذكر الداين يف اختالف الرسم بينهما علة
النحاة فقال " وقال النحويون املرسوم ابأللف على اللفظ واملرسوم ابلياء النقالب األلف ايءً
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ولَ َدى ،ولَ ُد ،ولَ ُدن :املوضع الذي هو الغاية ،وهو ظرف غري م ِ
تمكن مبنزلة
ُ
ُ
عند( .)1وأضاف الراغب األصفهاين (ت502 :ه) :لدى يقارب لدن" ،ولدن
لدن طلوع
عندهُ من ُ
أقمت َ
أخص من (عند)؛ ألنه على ابتداء هناية ،حنوُ :
لدن موضع هناية ِ
الفعل ،وقد يوضع ِ
موض َع
الشمس إىل غروهبا،
فيوضع ُ
ُ
ُ

أخص"( .)2فاختيار مفردة (لدى)
(عند) ...قال بعضهم :لدن أبلغ من عند و ُّ
دون (عند) ملا فيها من البلوغ والقرب ما ليس يف (عند) ،وإن اشرتكا يف
املعىن( .)3ويبني ذلك ما فسر به الشنقيطي (ت1393 :ه) قوله تعاىل

ﭽﭤ

ﭥﭦﭧﭨﭼ غافر١٨ :بقوله " :أن قلوهبم يومئذ ترتفع من أماكنها
يف الصدور ،حىت تلتصق ابحللوق ،فتكون لدى احلناجر ،فال هي خترج من
أفواههم فيموتوا ،وال هي ترجع إىل أماكنها يف الصدور فيتنفسوا ،وهذا القول

هو ظاهر القرآن"( .)4فالتعبري بـ (لدى) داللة على مالصقتها للحناجر ،خبالف
(عند).

مع اإلضافة إىل املكىن كما رسم " على " و " إىل " كذلك".املقنع .71:وذكر سليمان بن جناح
أيضا  -بينها وبني اسم اإلشارة الذي دخلت عليه الم
علة كتابية هجائية":للفرقً -
التوكيد".خمتصر التبيني هلجاء التنزيل.76/2:

( )1ينظر :الصحاح :مادة (لدن) ومادة (لدى).944-943:

( )2مفردات ألفاظ القرآن:مادة (لدن) ومادة(لدى) ،739:وينظر :مغين اللبيب.208:
( )3ينظر:إعراب القرآن وبيانه لدرويش.477/4:
( )4أضواء البيان.381/6:
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وعليه فإن إتيان لفظ ﭽﮋﭼ بعد قوله ﭽﮉﭼ :فيه بيان للوضع الذي
وجد العز ُيز يوسف َ وزليخا ومها مالصقان للباب وليسا بعيدين عنه ،مما
يدل على حرصها للوصول إليه قبل خروجه من الباب ،وفيه داللة على أن
مالصقتهما للباب ،ألبست على العزيز بيان الصادق منهما يف دعواه ،حىت
احتاج للبينة.
ﭽﮏﮐﭼ :إيثار (ما) على غريها مثل (أي) وحنوه ،قال اجلوهري (ت:

393ه)" :أي :اسم معرب يستفهم به ويازى ،فيمن يعقل وفيما ال

يعقل"( ،)1وأما (ما) يف هذا املوضع فتصح أن تكون استفهامية ،مبعىن :أي
جزاء يستحقه يوسف  ،وحيتمل أن تكون (ما) ًنفية ،مبعىن :ليس له جزاء

إال أن يُسجن( .)2ويف داللة اختيار (ما) يف هذا املوضع ما يدل على أن َزليخا
أرادت كِال املعنيني فأيهما سبق إىل ذهن زوجها فهو مراد ،فإما أن تقرر يف
نفسه عن طريق السؤال املفروض عليه أبن ييب ويقر بداخله أن يوسف 
يستحق ما اقرتحته َزليخا ،أو أن يكون على املعىن الثاين لـ (ما) النافية ،بتأكيد
ما أرادته من العقاب كأنه ال يوجد مقرتح آخر يناسب اجلرم الذي اقرتفه يوسف
أيضا ما حتمله
 يف ادعائها ،وهذا فيه من اإلعجاز ما هو ظاهر .وفيه ً
صا بيوسف  بل بكل من
(ما) من العموم ،والتخويف ،فليس هذا خا ً
ت
ص َد ْ
سولت له نفسه إحلاق الضرر أبهلك ،قال الزخمشري (ت538 :ه)" :قَ َ
( )1الصحاح:مادة (أي).68:

( )2إعراب القرآن وبيانه ،474/4:وينظر :التسهيل لعلوم التنزيل.16/2:
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العموم و َّ
كل من أراد أبهلك سوءًا فحقه أن يُسجن أو يُعذب؛ ألن ذلك
أن َّ

وحت ُكم يف
أبلغ فيما قصدته من ختويف يوسف  .)1("و هكذا تتهمَ ،
التهمة ،فال تدع لزوجها فرصة للتفكري فيما ينبغي أن يواجه به هذا املوقف،

فها هو ذا احلل حاضر بني يديه ،ال حيتاج منه إىل تفكري! ـ

ﭽﮑﭼ :إيثار اسم املوصول (من) دون التصريح ابسم (يوسف) ،
قال ابن عادل (ت :بعد880ه) " :و " َم ْن " يوز أن تكون موصولة ،أو

لتقتص
نكرة موصوفة"( ،)2فلم تعينه ألمر يف نفسها ما جزاؤه إال أن يسجن
َّ
من رجل أهان كربايءها ومنعها من تنفيذ مؤامرهتا الدنيئة لرتيَه أن يف يدها إعزازه

صرحت ابسم (يوسف)  كان لوقع هذا
وإهانته( .)3وقد يكون فيه ما لو َّ
االسم يف نفس العزيز ما حين ويرق ليوسف  ،فأرادت العموم دون ذكره.
قلت :وحيتمل أن تكون أرادت إبعاد يوسف عن احلدث بعدم ذكر امسه حىت
ال تثريه فيدافع عن نفسه ،فأرادت سكوته ولذا جاءت بـ (من).
ﭽﮒﭼ :إيثار مفردة (اإلرادة) وكوهنا جاءت على صيغة الفعل املاضي،

إشارة إىل أن األمر مل ياوز حد الرغبة واإلرادة( ،)4وجاء الفعل ماض دون
املضارع (يريد) للداللة على حتقق الوقوع ،قال أبو السعود (ت982 :ه)" :مث
( )1الكشاف.459/2:

( )2اللباب يف علوم الكتاب.71/11:
( )3ينظر :التفسري الواضح.172/2:

( )4ينظر :التفسري القرآين للقرآن للخطيب.412/2:
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أمرا حمق ًقا مفرو ًغا منه غنيًا
إهنا جعلت صدور اإلرادة املذكورة عن يوسف ً 
عن اإلخبار بوقوعه"(.)1

ﭽﮓﭼ إيثار مفردة (األهل) دون غريها مثل (يب)؛ لتضيف نفسها إىل
:

العزيز ،فتثري عاطفته فتهيج ويتأثر حنوها ،فينساق لقوهلا ،يف حني أهنا تغريه هبذا

الذي اعتدى على العزيز يف أهله!(.)2

ﭽﮔﭼ :إيثار مفردة (السوء) على غريها مثل الزًن وحنوها ،أرادت َزليخا
دفعا لتهمتها ،وهو ما
أن تبعد العزيز عن تصور الزًن واهتامها به فعربت ابلسوء ً
يُشعر به قول ابن جرير (ت310 :ه) " :ولطخت مكاهنا ابلسيئة ،فَـَرقًا من
أن يتهمها صاحبُها على القبيح"(.)3

ﭽﮗﭼ :إيثار مفردة (السجن) دون غريها من احملتمالت مثل القتل،

وجميئه على صيغة املضارع ،اليت تدل على عدم الثبوت والتحقق ،قال الرازي
(ت606 :ه)" :أهنا مل تذكر أن يوسف  يب أن يعامل أبحد هذين
صوًن للمحبوب عن الذكر ابلسوء واألمل،
ذكرا كليًا ً
األمرين بل ذكرت ذلك ً
يوما أو أقل على سبيل التخفيف،
و ً
أيضا قالت إِال أَن يُ ْس َج َن واملراد أن يسجن ً
فأما احلبس الدائم فإنه ال يعرب هبذه العبارة بل يقال يب أن يعل من
املسجونني أال ترى أن فرعون هكذا قال حني هتدد موسى  يف قوله ﭽﮞ

( )1إرشاد العقل السليم.268/4:
( )2ينظر :التفسري القرآين للقرآن.412/2:
( )3جامع البيان.52/16:
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ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﭼ الشعراء .)1("٢٩ :ويف خمالفة التعبري بني
ﭽﮖﮗﮘﮙﭼدون أن تقول :إال السجن أو عذاب ما يدل على تسلط
معىن الفعل عليه؛ ألن لفظ السجن يطلق على البيت الذي يوضع فيه
املسجون ،ويطلق على مصدر سجن( .)2وإن كان قوله ﭽﮖﮗﭼ هبذا
الرتكيب بقوة املصدر ولذا عطف عليه املصدر بقوله ﭽﮘﮙﮚﭼ(.)3

ﭽﮝﭼ :إيثار مفردة اسم اإلشارة (هي) دون غريها مثل هذه ،وتلك
وحنوها ،لفرط حيائه وهو أدب حسن حيث أتى بلفظ الغيبة دون احلضور،
قال أبو حيان (ت754 :ه) " :قال :هي ،وأتى بضمري الغيبة ،إذ كان غلب
عليه احلياء أن يشري إليها ويعينها ابإلشارة فيقول :هذه راودتين ،أو تلك
راودتين؛ ألن يف املواجهة ابلقبيح ما ليس يف الغيبة"(.)4
قال تعاىل:

ﭽﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ يوسف٢٦ :

ﭽﮢﭼ :إيثار مفردة (الشهادة) دون غريها مثل َح َك َم وحنوه ،فَلِ َما
ومنكر ،وما حيتاج فيه إىل شهادة
يستدعيه املقام يف مثل هذا املوقف بني ُمدَّع ُ

( )1التفسري الكبري.98/18:

( )2ينظر :التحرير والتنوير.257/12:
( )3ينظر :اللباب يف علوم الكتاب.71/11:
( )4تفسري البحر احمليط.297/5:
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تبني احلقيقة" ،فسمى القرآن الكرمي ذلك احلكم بينهما شهادة؛ ألن قوله هذا

يساعد على الوصول إىل احلق يف قضية التبس فيها األمر على العزيز"(.)1

ﭽﮫﭼ :إيثار مفردة (قبل) دون غريها مثل (أمام) ،ملا يظهر من املقابلة
يف (دبر) الواردة يف الدليل العقلي املنطقي الذي استدل به الشاهد ،وملا يُشعِر
ظ من اإلقبال على احلدث الذي اهتم به يوسف .
به اللف ُ
قال تعاىل :ﭽﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪﭼ يوسف٢٨ :

ﭽﯤﭼ :إيثار اإلشارة ابلضمري الغائب دون غريه مثل (ذلك) ،فالعزيز
جاء ابلضمري يف ﭽﯤﭼيريد مقاهلا املتقدم يف الشكوى من يوسف ،)2(
ويف الضمري من عدم اجملاهبة واإلهبام إلبعاد التهمة عن امرأته ،ما ليس يف
(ذلك) ،الدال على اجملاهبة ،وقيل :أبن العزيز كان حليماً ،وقيل :أبنه كان قليل
الغرية(.)3

***

( )1التفسري الوسيط للقرآن الكرمي.346/7:
( )2ينظر :احملرر الوجيز البن عطية.247/3:
( )3ينظر :الكشاف للزخمشري.436/2:
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ﭽﯦﭼ :إيثار مفردة (الكيد) واإلتيان هبا جبمع النسوة ،دليل على
أنه مل يواجهها ابلتهمة يف شخصها ،بل واجهها ابخلطاب هلا ولبنات
جنسها( ،)1والكيد :فعل شيء يف صورة غري املقصودة للتوصل إىل مقصود(.)2
قال تعاىل:

ﭽﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﭼ يوسف٢٩ :

ﭽﯬﭼ :إيثار اإلتيان ابسم يوسف  صرحيًا دون غريه مثل:
(وأنت) ،ما يشعر ابلقرب والتلطف والتأنيس ،وكذا األصل يف يوسف أنه

منادى حذف منه حرف النداء؛ لبيان قربه( ،)3فالتصريح ابمسه وحذف حرف
النداء يُشعران ابلقرب واملالطفة ،وإن اختلف يف املقصد من هذه املالطفة،
هل هي حمبة ليوسف  ومراعاة الختاذه و ًلدا ،أم ليكتم يوسف عليه
الفضيحة اليت اقرتفتها زوجته.
ﭽﯷﭼ :إيثار مفردة (اخلاطئني) ابلتذكري على غري أصلها املوجه

المرأته ابخلاطئة أو إشراكها يف اخلاطئات ،قال ابن عاشور (1394ه):
"اخلاطئ :فاعل اخلطيئة ،وهي اجلرمية .وجعلها من زمرة الذين خطئوا ختفي ًفا يف

مؤاخذهتا .وصيغة ُجع املذكر تغليب"( ،)4فلم يرد أن تكون اخلطيئة مقصورة
( )1ينظر :التفسري القرآين للقرآن.415/2:
( )2ينظر :التحرير والتنوير.52/12:

( )3ينظر :اجلامع ألحكام القرآن ،175/9:والتسهيل لعلوم التنزيل.17/2:
( )4التحرير والتنوير.52/12:
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على النساء وحدهن؛ بل والرجال يشاركون يف ذلك ويف هذا ختفيف هلا ،وقد
يكون قصد هبذا التخفيف هتوين االستغفار لذنبها ،لتنوع من يقرتف مثل هذا

من الرجال والنساء(.)1
ويقال ملن قصد الذنب َخ ِطىءَ ،وملن مل يقصده أخطأ ،فدل بقوله
ﭽﯱﭼأهنا تعمدت الذنب(.)2

قال تعاىل:

ﭽﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ

ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﭼ يوسف٣٠ :

ﭽﯺﭼ :إيثار مفردة (قال) على (قالت) مع جواز اإلتيان هبا؛ ألن
أتنيث نسوة غري حقيقي ابعتبار اجلماعة؛ ولذلك مل تلحقه اتء التأنيث ،وقد

يشعر (قال) بصورة القلة يف النسوة أبن القول كأنه صادر من واحد(.)3

ﭽﯻﭼ :إيثار مفردة (النسوة) دون غريها مثل (نساء)ُ ،جع تكسري
للقلة على فِ ْعله ،وليس هلا واحد من لفظها ،وأتنيثها غري حقيقي ابعتبار
اجلماعة ،ولذلك مل يلحق فعلها (قال) اتء التأنيث ،واملشهور كسر نوهنا ،ويوز
ضمها يف لغة ،ويكسر يف الكثرة على نسوان ،والنساء ُجع كثرة وال واحد له

من لفظه(.)4

( )1تفسري القرآن للقرآن.415/2:

( )2ينظر:النكت والعيون للماوردي.29/3:
( )3ينظر :الدر املصون للسمني احلليب.475/6:

( )4ينظر :البحر احمليط أليب حيان ،299/5:والدر املصون للسمني احلليب.475-474/6:
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ﭽﯽﭼ :إيثار مفردة (املدينة) دون غريها مثل مصر وحنوها ،وإن كان
املقصود ابملدينة هي مصر( ،)1قال اآللوسي (ت1270 :ه)" :واجلار واجملرور
يف موضع الصفة –لنسوة -على ما استظهره بعضهم ،ووصفهن بذلك؛ ألن
إغاظة كالمهن هبذا االعتبار التصافهن مبا يقوي جانب الصدق أكثر؛ فإن
كالم البدوايت لبعدهن عن مظان االجتماع واالطالع على حقيقة أحوال
احلضرايت القصرايت ال يلتفت إىل كالمهن فال يغيظ تلك اإلغاظة ،والكثري
على اختيار تعلقه بـ (قال) ومعىن كون قوهلن يف املدينة إشاعته وإفشاؤه فيها،
وتعقب أبن ذلك خالف الظاهر"( ،)2قال السمني احلليب (ت756 :ه):

"يوز تعلقه مبحذوف صفة لنسوة وهو الظاهر ،وبـ (قال) وليس بظاهر"(،)3
وقد يتبادر إشكال يف قول من يرى أهنا لشيوع أمر امرأة العزيز وتعلقها حبب
يوسف ،مع ما جاء من ُجع القلة يف نسوة وجترد فعلها من التاء يف قال ،كما
قاله أبو حيان (ت754 :ه) واآللوسي (ت1270 :ه) وغريمها ،فقد يكون
هذا يف بداايت اخلرب حصر يف مخس نسوة مث ذاع وانتشر ،حيث إن النساء
أكثر الناس حبثًا عن أسرار البيوت ،وأقدر على فتح املغلقات منها وتتبع مثل

هذه األمور ونشرها(.)4

( )1ينظر:املصدر السابق.416/6:

( )2روح املعاين ،416/6:وينظر :البحر احمليط أليب حيان.264/6:
( )3الدر املصون.475/6:

( )4ينظر :التفسري القرآين للقرآن.1266/12:
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وأما البقاعي (ت885 :ه) فإنه يرى اجلار واجملرور (يف املدينة) قيد لإلشاعة
يف املدينة فقال" :وملا كانت البلدة كلما عظمت كان أهلها أعقل وأقرب إىل
احلكمة ،قال (يف املدينة) أي اليت فيها امرأة العزيز ساكنة"(.)1

ﭽﯾﯿﭼ :إيثار مفردة امرأة وإضافتها للعزيز دون غريها مثل التصريح

ابمسها أو التصريح ابسم زوجها وحنوه؛ ألن املقام مقام تشهري وهتويل للحدث
مع اللوم فناسب بيان منزلة هذه املرأة ،قال اآللوسي (ت1270 :ه):
"إضافتهن هلا إليه هبذا العنوان دون أن يصرحن ابمسها أو امسه ليظهر كوهنا من
عوًن على إشاعة اخلرب حبكم أن النفوس إىل مساع أخبار
ذوات األخطار فيكون ً
ذوي األخطار أميل ،وقيل –وهو األوىل -إن ذاك لقصد املبالغة يف لومها
بقوهلن

ﭽﰀﰁﰂﰃﭼ"(.)2

ﭽﰀﭼ :إيثار مفردة (املراودة) وجميئها بصيغة املضارع دون املاضي
(راودت) ،إلفادة االستمرار واإلصرار وأن األمر ال يزال يف نفس املرأة ولن
تتوقف ،فلم يقلن( ،)3وقال ابن عاشور (ت1394 :ه)" :وجميء

ﭽﰀﭼ

بصيغة املضارع مع كون املراودة مضت لقصد استحضار احلالة العجيبة لقصد

اإلنكار عليها يف أنفسهن ولومها على صنيعها"(.)4
( )1نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور.70/10:
( )2روح املعاين.416/6:

( )3ينظر :الدر املصون ،475/6:وروح املعاين.416/6:
( )4التحرير والتنوير.261/12:
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ﭽﰁﭼ :إيثار مفردة (فىت) دون التصريح ابسم يوسف  وحنوه ،مع
إضافته له ،ما جاء من أن ُج َّل اخلَ َد َمة شبان ،وقيل :ألن زوجها وهبه هلا فهو
مملوكها بزعم النسوة ،وتعبريهن عن يوسف مضافًا إليها ال إىل العزيز إلابنة ما
بينهما من التباين البني الناشئ عن اخلادمية واملخدومية أو املالكية واململوكية؛
وهو من املبالغة يف اللوم؛ فإن من ال زوج هلا من النساء أو هلا زوج دينء قد
تُعذر يف مراودة األخدان ال سيما إذا كان فيهم علو اجلناب ،وأما اليت هلا زوج
فمراودهتا لغريه ال سيما ملن مل يكن بينهما كفاءة مع متاديها فهذا غاية
الضالل( ،)1وقال ابن عاشور (ت1394 :ه)" :وإضافته إىل ضمري (امرأة
العزيز) ألنه غالم زوجها فهو غالم هلا ابلتبع ما دامت زوجة ملالكه"(.)2
ﭽﰆﭼ :إيثار مفردة (الشغاف) دون غريها ،ملا حتمله هذه املفردة من
وصول احلب إىل حاجز وحصن أخري من حصون النفوذ إىل القلب وهو
الشغاف ،فحب يوسف وصل إىل شغاف قلبها ،فدخل حتته حىت غلب على
قلبها ،وشغاف القلب :حجابه وغالفه الذي هو فيه( .)3وأما البقاعي (ت:
حجااب ،أي ظرفًا حميطًا هبا"(.)4
885ه) فريى "أن حبه صار شغافًا هلا ،أي
ً
وهذا املعىن من البقاعي يسنده خروج السياق عن أصله وهو (قد شفها حبه)
وجاء ابلتمييز للنسبة (حبًا) كما سأبينه يف مفردة (حبًا).

( )1ينظر :روح املعاين.416/6:
( )2التحرير والتنوير.260/12:

( )3ينظر:جامع البيان.115/13:
( )4نظم الدرر.71/10:
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(حبًا) دون األصل وهو :شغفها حبه ،فهو حمول
ﭽﰇﭼ :إيثار اللفظ هنا ُ

عن الفاعل ،فالضمري املسترت يف ﭽﰆﭼراجع إىل ﭽﰁﭼ فلما كان
؛

إُجاال جيء ابلتمييز للنسبة فقال ﭽﰇﭼوفيه كناية عن متكني حبه يف
فيه ً
قلبها(.)1

ﭽﰊﭼ :إيثار مفردة (الرؤية) دون غريها مثل العلم ،وإن كان معىن الرؤية

العلم" ،فالرؤية قلبية واستعماهلا مبعىن العلم حقيقة كاستعماهلا مبعىن اإلحساس
ابلبصر ،وإذا أريد منها البصرية مث جتوز هبا عن العلمية كان أبلغ يف إفادة كوهنا

فيما صنعت من املراودة واحملبة املفرطة مستقرة يف ضالل"( .)2والتأكيد ابلالم

يف ﭽﰊﭼ إمنا يقصدن به حتقيق اعتقادهن ذلك ،ودفع هتمة احلسد عنهن،
من كون هذا الفىت اجلميل عند امرأة العزيز ،وااللتفات منهن إىل أن بيان سبب
مقولتهن أهنا يف الضالل ،وهو ما جعلهن يبادرن هبذا القول( .)3ويف إسنادهن
الفعل ألنفسهن حتريض المرأة العزيز أن تزيل اللبس الذي عندهن فهن
املقدمات أبن تبادر إبحضارهن لرؤية يوسف  ،وهو ما شعرت به امرأة

(مكرا) كما سيأيت يف قوله
العزيز ولذا ُمسي قوهلن ً

( )1ينظر :روح املعاين ،417/6:والتحرير والتنوير.260/12:
( )2روح املعاين.417/6:

( )3ينظر :التحرير والتنوير.261/12:
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ﭽﭓﭼ يوسف.٣١ :

قال تعاىل:

ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ يوسف٣١ :

ﭽﭓﭼ :إيثار مفردة (املكر) دون غريها كالقول أو احلديث أو الغيبة،
هو ما أشرًن إليه ساب ًقا وهو ما فهمته امرأة العزيز ،والنساء أعلم ببعضهن ،قال
الزخمشري (ت538 :ه)" :مبكرهن :ابغتياهبن وسوء قالتهن ،وقوهلن :امرأة
مكرا؛ ألنه يف خفية
العزيز عشقت عبدها الكنعاين َ
وم َقتَها ،ومسي االغتياب ً

وحال غيبة ،كما ُيفي املاكر مكره"( ،)1فهن طلب بذلك رؤية يوسف ؛

ألنه قد وصف هلن حسنه وُجاله فتعلقن به وأحبب أن يرينه( ،)2قال ابن
عاشور (ت1394 :ه)" :ويوز أن يكون أطلق على قوهلن اسم املكر؛ ألهنن
قلنه يف صورة اإلنكار وهن يُضمرن َح َسدها على اقتناء مثله ،إذ يوز أن يكون
الشغف ابلعبد يف عادهتم غري منكر"(.)3

ﭽﭕﭼ :إيثار حرف اجلر (إىل) دون غريه مثل الالم ،فلم يقل ( هلن)؛

فحرف اجلر (إىل) من معانية انتهاء الغاية يف الزمان واملكان ،وغريمها وهو أصل

معانيها( ،)4ويف التعدية حبرف اجلر (إىل) ما يفيد ببلوغ الرسالة واحلرص على
( )1الكشاف.445/2:

( )2ينظر :حاشية الصاوي على اجلاللني.368/2:
( )3التحرير والتنوير.262/12:
( )4ينظر :اجلىن الداين.385:
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وصوهلا؛ ملا ترغبه امرأة العزيز من حضور املتحداثت بعرضها وما أعدته هلن من
كيد.
ﭽﭖ ﭼ :إيثار مفردة (أعتدت) دون أعدت ،أو هيئت ،فقوله

ﭽﭖ ﭼ :أصله :أعددت ،أبدلت الدال األوىل اتء( ،)1ومعناها:
أعدَّت( ،)2فمن جهة املعىن فالزايدة يف املبىن زايدة يف املعىن؛ مما يدل على أن
كامال يف
(أعتدت) فيه زايدة ومبالغة يف التكلُّف ملا ستقدمه هلن؛ ليكون اجلو ً
املنظر والصورة لتقابل مكرهن مبكرها مما رتبته حىت قطعن أيديهن.
ومن جهة أخرى وهي اللفظ ،فاإلتيان ابلتاء فيه من اخلفة واهلمس املناسب
للمقام من اخلفاء والرغد واالستمتاع ،وللقائل كوهنا من النساء وما عرفن به
من الرقة ،ما ال يكون يف الدال من اجلهر والشدة.

ﭽﭘﭼ :إيثار مفردة (االتكاء) دون غريها مثل (جملس) ،املتكأ :هو
حمل االتكاء ،وهو ِجلسة قريبة من امليل إىل أحد الشقني( ،)3ويطلق االتكاء
إذا أريد إطالة املكث واالسرتاحة( ،)4وهذا فيه ما يشعر أن امرأة العزيز تريد
هتيئتهن لالسرتخاء التام واملناسب الستقباهلن رؤية يوسف ؛ فأحضرت
هلن منارق يتكئن عليها لتناول الطعام ،ويرى ابن عاشور (ت1394 :ه) أنه

( )1ينظر :التحرير والتنوير.262/12:

( )2ينظر :اللباب يف علوم الكتاب.80/11:
( )3ينظر :روح املعاين.418/6:

( )4ينظر:التحرير والتنوير.262/12:
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وصف ملا كانوا عليه قدميًا يف طريقة أكلهم فقال" :وكان أهل الرتف أيكلون
متكئني كما كانت عاد ًة للرومان ،ومل تزل أسرة اتكائهم موجودة يف داير
اآلاثر"( ،)1وجاء عن ابن عباس قوله :املتكأ جملس الطعام)2(.

وقيل املراد ابملتكأ :الطعام يز جًزا؛ ألنه طعام حيتاج إىل أن يقطع ابلسكني؛

ألنه إذا كان كذلك احتاج اإلنسان إىل أن يتكئ عليها عند القطع( .)3وقيل:
وهو من قولك :اتكأًن عند فالن ،طعمنا على سبيل الكناية؛ ألن من دعوته
ليطعم اختذت له تكأة يتكئ عليها(.)4

جمازا( )5أو كناية ،أن هذا اللفظ مشعر
والذي يظهر سواء كان القول ً
ابلرتف والراحة والفخامة وصنوف امللذات من املآكل واملشارب ،ما ليس يف
غريه.
ﭽﭙﭼ :إيثار مفردة (اإليتاء) دون غريها مثل (اإلعطاء) ،فآتت :أي

أعطت كل واحدة منهن سكينًا ،فأمرت خدمها ابإلتيان( ،)6فعرب أبهنا هي
من ابشرت اإلتيان زايدة يف احلرص من أن جتعل يف يد كل امرأة من الزائرات
سكينًا ،وهو ما يفهم من قوله ﭽﭚﭼ وأما ما يلتمس من إيثار مفردة (اإليتاء)
،

( )1التحرير والتنوير.262/12:

( )2ينظر :روح املعاين.418/6:
( )3ينظر :اللباب يف علوم الكتاب.81/11:
( )4ينظر :الكشاف.463/2:

( )5ينظر:روح املعاين.418/6:

( )6ينظر :التحرير والتنوير.262/12:
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على (اإلعطاء) فما يدل عليه لفظ اإليتاء من قوة ليست يف لفظ اإلعطاء،
وذلك يف إثبات مفعوله؛ ألن اإلعطاء له مطاوع ،تقول :أعطاين فعطوت ،وال
ت ،وإمنا يقال :آاتين فأخذت ،والفعل الذي له
يقال يف اإليتاء :آاتين فأتَـْي ُ
مطاوع أضعف يف إثبات مفعوله من الذي ال مطاوع له ،فاملطاوع له يدل على
أن فعل الفاعل كان موقوفًا على قبول يف احملل ،لواله ما ثبت املفعول ،خبالف

ما ال مطاوع له فال يصح :قتلته فانقتل( .)1وهو ما يشعر ابإللزام هلن أبخذ
سكينًا تكون أبيديهن ،وغرضها من ذلك ما سيقع من تقطيع أيديهن لتبكتهن
ابحلُ َّجة ،أو التهويل على يوسف  من مكرها إذا خرج على أربعني من
النسوة جمتمعات يف أيديهن اخلناجر تومهه أهنن يثب عليه فيكون خائ ًفا من
مكرها فيجيبها فيما بعد ملا تتطلبه(.)2

ﭽﭟﭼ :إيثار مفردة (اخلروج) دون غريها مثل (الدخول) يف هذا املوطن،
امرأة العزيز حتينت الفرصة املناسبة حلال النسوة من االنشغال ابلتقطيع ،فأمرته
ابخلروج إما لريينه فيحصل مرادها ،أو ُيرج عليهن للخدمة أو للسالم ،فربز
هلن ﭽﭢﭣﭼ عطف على مقدر يستدعيه األمر ابخلروج وانسحب عليه
الكالم أي فخرج عليهن فرأينه ،وإمنا حذف املقدر حتقي ًقا ملفاجأة رؤيتهن
فخشي فواهتا ،وكذا فيه تصوير للمكان الذي كن يلسن فيه وأنه كان خارج
الدور يف احلديقة والفناء ،ويرى ابن عاشور (ت1394 :ه) أن اللفظ
( )1ينظر :الربهان يف علوم القرآن ،74/4:واإلتقان يف علوم القرآن.1308/4:
( )2ينظر :روح املعاين.419/6:
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ﭽﭟﭼ"يقتضي أنه كان يف بيت آخر ،وكان ال يدخل عليها إال إبذهنا"(،)1
وصيغة األمر هنا مشعرة أبن امرأة العزيز بدأت تتعامل مع يوسف  حبدَّة
قبل تالينه احلديث كما يف قوهلا
وقوة ،فقد كانت ُ

ﭽﭛ ﭜ ﭼ.

ﭽﭠﭼ :إيثار حرف اجلر (على) دون غريه مثل (هلن) ،فتعديت فعل

اخلروج بـ (على)؛"ألنه ضمن معىن (اُدخل)؛ ألن املقصود دخوله عليهن ال
جمرد خروجه من البيت الذي هو فيه"( .)2وعندي أن هذا احلرف (على) هو

لالستعالء ح ًسا أو معىن( ،)3فكون امرأة العزيز تريد يوسف  أن ُيرج
لريينه ،ليس جملرد الرؤية فقط ،وإمنا خروج فيه استعالء وحتكم ونفوذ ال ميكنهن
يكن صاغرات منقادات جلماله األخاذ.
الثبات أمامه ،بل َّ
(عظَّ َمنَّه) وحنوها،
ﭽﭤ ﭼ :إيثار مفردة (أكربنه) على غريها مثل َ

كبريا( ،)4ويُشعُِر لفظ
ﭽﭤﭼ :أي أعظمنه ،واهلمزة فيه للعد ،أي أعددنه ً

يوسف  فيها( ،)5قال
ﭽﭤﭼابهليبة فاستهولْ َن ُجال الصورة اليت رأين
َ
الزخمشري (ت538 :ه)" :أعظمنه ِ
وهب ذلك احلسن الرائع واجلمال

( )1التحرير والتنوير.262/12:
( )2املصدر السابق.262/12:

( )3ومل يثبت هلا أكثر البصريني غري هذا املعىن وأتولوا ما أوهم خالفه ،وذكر هلا ابن مالك مثانية
معان .ينظر :اجلىن الداين.476:

( )4ينظر:التحرير والتنوير.262/12:
( )5ينظر:احملرر الوجيز.239/3:
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الفائق"( .)1ويرى ابن عاشور (ت1394 :ه) أن إطالق الكرب على عظيم
تشبيها لوفرة الصفات بعظم الذات(.)2
الصفات ً
ض َن ،وأنكر أكثر أهل اللغة هذا
وقال بعض املفسرين أبن (أكربنه) أيِ :ح ْ
املعىن ،وعد ابن عطية (ت542 :ه) هذا القول ضعي ًفا ومعناه منكر ،والبيت

الذي استُشهد به مصنوع خمتلق ،وهو قول ابن جرير الطربي(( )3ت310 :ه)

والزجاج(( )4ت311 :ه) وغريمها من احملققني( ،)5وقال الزخمشري (ت:
538ه)" :وقيل :أكربن مبعىن حضن ،واهلاء للسكت ،يقال :أكربت املرأة إذا
حاضت ،وحقيقته :دخلت يف الكرب؛ ألهنا ابحليض خترج من ِ
حد الصغر إىل
ِ
حد الكرب.)6(" ...
ﭽﭥﭼ :إيثار مفردة (القطع) على غريها مثل (اجلرح) يف هذا املوضع،

املراد بـ (قطعن) أي :جرحنها ،كما تقول :كنت أقطع اللحم فقطعت يدي،

تريد جرحتها( ،)7وتقطيع أيديهن كان من ذهوهلن ،فأجرين السكاكني على
جمازا
أيديهن حيسب أهنن يقطعن الطعام ،فجرحن أيديهن" ،أطلق عليه القطع ً
( )1الكشاف.464/2:

( )2التحرير والتنوير.262/12:

( )3ينظر:جامع البيان.132/13:
( )4ينظر:معاين القرآن وإعرابه.106/3:
( )5ينظر :احملرر الوجيز.239/3:
( )6الكشاف.447/2:

( )7ينظر :املصدر السابق.447/2:
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للمبالغة يف شدته حىت كأنه قَطع قطعة من حلم اليد"( .)1وأما ما تدل عليه
صيغة التشديد يف ﭽﭥﭼبدل التخفيف (قَطَعن) فَلِ َما يدل التضعيف عليه
من التكثري إما ابلنسبة لكثرة القاطعات ،وأما ابلنسبة لتكثري احلَِز يف يد كل
واحدة منهن ،فاجلرح كأنه وقع مر ًارا يف اليد الواحدة وصاحبتها ال تشعر ملا
ذهلت مبا راعها من ُجال يوسف  ،فكأهنا غابت عن ِح ِسها(.)2
ﭽﭭﭼ :إيثار النفي حبرف (إ ْن) يف قوله ﭽﭭﭮﭯﭰﭱﭼدون غريه

مثل (ما) النافية ،وحنوه ،طال أتملي حملاولة إياد فرق بني حريف النفي (إ ْن) و
(ما) وتتبعت كتب التفسري واللغة واملعاين ورأيتهم ال يفرقون بينها ،وإمنا يبينون

(إ ْن) النافية بقوهلم :هي مبعىن (ما) النافية( ،)3إال أن ابن عاشور (ت:
1394ه) –رمحه هللا -يف سورة األحقاف أشار لقلة استعماهلا يف النفي مقابلة
لـ (ما) النافية يف االستعمال القرآين ،وتلمس سبب اإلتيان بـ (إ ْن) يف األحقاف
بدل (ما) وذلك للتكرار يف توايل األمثال ،ففي قوله تعاىل

ﭽﮬﮭﮮ

ﮯﮰﮱﭼ األحقاف ٢٦ :قال " :ومن بديع النظم أن جاء النفي هنا حبرف
،

قصدا هنا
ﭽﭭﭼالنافية مع أن النفي هبا أقل
ً
استعماال من النفي بـ"ما" النافية ً

لدفع الكراهة من توايل مثلني يف النطق ،ومها (ما) املوصولة و (ما) النافية؛ وإن

( )1التحرير والتنوير.263/12:
( )2ينظر :البحر احمليط.269/6:

( )3ينظر :روح املعاين ،422/6:واجلىن الداين.209:
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كان معنامها خمتل ًفا .)1(" ...وأستطيع أن أقول أبن ﭽﭭﭼالنافية –هنا -يف
سورة يوسف ،مبعىن (ما) النافية ،وإمنا كان النظم القرآين أدق يف التنويع بني
حريف النفي ،وهذا الذي اقتضاه املقام؛ فبعد أن نفني النسوة عن يوسف 

البشرية بـ (ما) النافية يف قوله ﭽﭪﭫﭬﭼجاء إثبات امللكية بتصدير النفي
بـ (إن) مث االستثناء بـ (إال) بطريق القصر ،يف قوله تعاىل ﭽﭭﭮﭯﭰﭱﭼ

فجاء التنويع بني حريف النفي.

ﭽﭰﭼ :اإلتيان مبفردة (ملك) يف وصف يوسف  من قبل النسوة،

فيه تزكية منهن ليوسف  ،فاملشهور عند اجلمهور أن املالئكة ُمطَ َّهرون عن
بواعث الشهوة ،وحوادث الغضب ،ونوازع الوهم واخليال ،فالنسوة ملا رأين
يوسف  مل يلتفت هلن ،وهذا مشعر أبنه كان مطرق بصره إىل األرض ،مث
أثرا من شهوة،
رأين عليه هيبة النبوة والرسالة ،ومسا الطهارة ،قلن :ما رأينا فيه ً
وال صفة من اإلنسانية ،ودخل يف املالئكية( .)2وفيه إثبات احلسن العظيم
حي أحسن من امللك،
ليوسف ؛ ألن هللا تعاىل رَّكب يف الطبائع أن ال َّ
وما قبح فإنه ميثل يف الشيطان ،كما قال تعاىل

ﭽﮟﮠﮡﮢﭼ

الصافات.)3(٦٥ :

( )1التحرير والتنوير.52/26:
( )2ينظر:التفسري الكبري ،103/18:واللباب يف علوم الكتاب.92/11:
( )3ينظر :اللباب يف علوم الكتاب ،91/11:وروح املعاين.422/6:
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ﭽﭱﭼ :إيثار مفردة (كرمي) دون غريها مثل عظيم وحنوه ،فبالنظر إىل
هن بـﭽﭰﭼ كان وص ًفا للظاهر ،و ﭽﭱﭼ
للملك ،فوص ُف َّ
كون كرمي صفة َ

وص ًفا للباطن ،قال الرازي (ت606 :ه) ..." :وصفوه بكونه كرميًا وإمنا يكون

()1
بعضهم أن
كرميًا بسبب األخالق الباطنة ال بسبب اخللقة الظاهرة"  .ويرى ُ

كرمي ليست وص ًفا للملك ،وإمنا املراد إن هذا امللك كرمي على هللا(.)2
قال هللا تعاىل:

ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ يوسف٣٢ :

ﭽﭴﭼ :إيثار اسم اإلشارة (ذلك) دون غريه (هذا) ،فالنسوة أشرن
ليوسف  ابسم اإلشارة القريب (هذا) ،وإمنا أشارت امرأة العزيز ابلبعيد
(ذلك) ،بـُ ْع ًدا مكانيًا أو زمانيَّا ،وشبه به البعد يف الرتبة ،ففيه بيان أن تَـ َعلُّ َق
َزليخا بيوسف  أشد من تعلق النسوة ،قال العز بن عبد السالم (ت:
660ه)" :ملا ِ
قالت النسوة يف حقه ﭽﭪﭫﭬﭼفأشرن إليه إشارة القريب؛
علت ُرتْـبَـتُه
يعل عندهن يف الرتبة كما علت رتبته عند زليخا ،وزليخا ،ملا ْ
ألنه مل ُ
عندها وعظم لديها ،أشارت إليه بذلك :إشارة البعد املفرط ،فقالت :ﭽﭴ
(.)3
أيضا  -أبهنا قالت هذا القول بعد ذهاب
ﭵﭶﭷﭼ" وقد يكون – ً
الفراء (ت:
يوسف  من جملس النسوة فأشارت له ابلبعيد والغيبة ،كما قال َّ
207ه) ..." :قوله (هذا) و (ذلك) يصلحان يف كل كالم إذا ذكر مث أتبعته
( )1التفسري الكبري.103/18:
( )2ينظر :لباب التنزيل.18/3:

( )3فوائد يف مشكل القرآن.64:
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أبحدمها ابإلخبار عنه ،...فصار كاحلاضر الذي تشري إليه ،وصلحت فيه
قائما يُرى مل َيُْز مكان
(ذلك) النقضائه ،واملنقضي كالغائب ،ولو كان شيئًا ً
(ذلك) (هذا) ،وال مكان (هذا) (ذلك) .)1(" ...وعلى هذا املعىن و َّجهه ابن
عطية (ت542 :ه) بقوله" :ويوز أن تكون اإلشارة إىل ُح ِ
ب يوسف،
والضمري عائد إىل احلب ،فيكون ذلك إشارة إىل غائب على اببه"( .)2وذكر
احتماال لتعبريها ابلبعيد ،فقال" :وحيتمل أن تكون
أبو حيان (ت754 :ه)
ً
استبعادا حملله
رفعا ملنزلته يف احلسن ،و ً
أشارت إليه وهو للبعد قريب بلفظ البعيد ً
فيه ،وأنه لغرابته بعيد أن يوجد منه .واسم اإلشارة تضمن األوصاف السابقة
فيه"(.)3
ﭽﭵﭼ :إيثار املوصول (الذي) دون غريه مثل التصريح ابمسه (يوسف)
 وحنوه ،املوصول –هنا -صفة اسم اإلشارة أي فهو ذلكن العبد الكنعاين
الذي صورتن يف أنفسكن ،فلم تعرفن عنه غري هذه الصورة اليت ختيلنت يوسف
 عليها ،فلم تنزلنه حق منزلته مما جعلكن تلمنين على االفتتان به ،وقلنت
يف وفيه ما قلنت( ،)4قال ابن عاشور (ت1394 :ه)" :والتعبري عنه ابملوصولية
َّ
لعدم علم النسوة بشيء من ُمعرفاته غري تلك الصلة"(.)5

( )1معاين القرآن.11-10/2:
( )2احملرر الوجيز.241/3:

( )3البحر احمليط.272/6:
( )4ينظر :الكشاف ،449/2:وروح املعاين.323/6:
( )5التحرير والتنوير.264/12:
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ﭽﭶﭼ :إيثار مفردة (ملتنين) على غريها مثل (راودته) وحنوه ،فـ (ملتنين)
صلة الذي ،أي :عريتنين يف االفتتان فيه ،والذي يظهر من اللفظ أهنا قصدت
الرد على النسوة مبا قلن من أهنا فُتنت بعبدها ،وأرادت أن توجه اللوم إليهن
بعدما رأت من قيام عذرها عندهن ،وأهنا جمربة وال تالم حبب يوسف ،
كما ظهر تعلق النسوة بيوسف  بعد رؤيته ،قال ابن عاشور (ت:
1394ه)" :فباحت هلن أبهنا راودته؛ ألهنا رأت منهن االفتتان به فعلمت
أهنن قد عذرهنا"( ،)1خبالف لو مل تنف عنها اللوم واكتفت ابإلقرار ابملراودة،
لعظم ذلك منها.
ﭽﭽﭼ :إيثار مفردة (العصمة) دون غريها مثل (امتنع) وحنوه،

استعصم :مبالغة يف عصم نفسه ،فالسني والتاء للمبالغة ،فامتنع امتناع معصوم،

جاعال املراودة خطيئة عصم نفسه منها( .)2قال السمني احلليب (ت756 :ه):
ً
"فرد السني إىل ابهبا من الطلب وهو معىن حسن ،ولذلك قال ابن عطية (ت:
َّ

542ه)( :)3طلب العصمة واستمسك هبا وعصاين"(.)4
الصرفيون يف (استعصم) أنه
ويرى أبو حيان (ت754 :ه) أبن الذي ذكره َّ
موافق (العتصم) ،فاستفعل موافق الفتعل ،فاملعىن :فامتنع عما أرادت منه؛
( )1املصدر السابق.264/12:

( )2ينظر :الكشاف ،449/2:واحملرر الوجيز ،241/3:وروح املعاين ،423/6:والتحرير
والتنوير.264/12:

( )3احملرر الوجيز.241/3:

( )4الدر املصون.491/6:
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وابالمتناع فسرت العصمة على إرادة الطلب؛ ألنه هو معناها يف اللغة ،قال:
"وهذا أجود من جعل استفعل فيه للطلب؛ ألن اعتصم يدل على وجود

اعتصامه ،وطلب العصمة ال يدل على حصوهلا"(.)1
قلت :وما ذكره الزخمشري (ت538 :ه) وغريه موافق ومصور ملا قالت
امرأة العزيز للنسوة ،أبنه اجتهد يف االمتناع مع احملاولة واإلغراء ،وأنه ليس من
السهل إغواؤه ،فإنه ما يزال يستزيد من العصمة ،قال اآللوسي (ت:
أوال ابملقال مث ملا
1270ه)" :وعنت بذلك فراره  منها فإنه امتنع منها ً
مل يفده طلب ما مينعه منها ابلفرار ،وليس املراد ابلعصمة ما أودعه هللا تعاىل يف
بعض أنبيائه عليهم السالم مما مينع عن امليل للمعاصي إنه معىن عريف مل يكن
قبل بل لو كان مل يكن مر ًادا كما ال ُيفى"( .)2وهذا على ما جرى على
أيضا  -قوي يف كون يوسف
لساهنا .وما قاله أبو حيان (ت754 :ه) – ً
 حتقق فيه االعتصام.
قلت :وعلى كِال القولني فإن يوسف  اعتصم وسيستزيد يف طلب
العصمة من الوقوع يف الرذيلة.
ﭽﭿﭼ :إيثار احلرف (إن) دون غريها مثل (إذا) أو (لو) وحنوها ،األصل

عدم جزم وقطع املتكلم بوقوع الشَّرط يف املستقبل مع (إن) ومن مث كثر أن
يندر وقوعها ووجب أن يتلوها لفظ (املضارع)
تستعمل (إن) يف األحوال اليت ُ
( )1البحر احمليط.272/6:
( )2روح املعاين.423/6:
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الحتمال الشك يف وقوعه ،ولذا :ال يقال إن طلعت الشمس أزرك :ألن طلوع
الشمس مقطوع بوقوعه ،وإمنا يقال إذا طلعت الشمس أزورك .خبالف (إذا)
املتكلم بوقوعه يف املستقبل  -ومن
يقطع
فتُستعمل حبسب أصلها يف كل ما ُ
ُ
أجل هذا ال تُستعمل (إذا) إال يف األحوال الكثرية الوقوع ،ويتلوها (املاضي)

قطعا )1(.وهنا يظهر من استخدام امرأة العزيز
لداللته على الوقوع واحلصول ً
للحرف (إن) دون (إذا) ملا ملسته من يوسف  من االمتناع وعدم موافقتها
ملرادها ومراودهتا ،ولذا بينت أهنا متلك القوة والتهديد والعلو ولكن األمر بيده
يف املوافقة واالنصياع أو الرفض ،ولو استخدمت (إذا) لكان أمره حمتوم ولن
يتخلف ،ولذا احتاجت مع (إن) لالم املوطئة للقسم ،فالتهديد واإلصرار منها
جلي ولو امتنع.

ﭽﮁﭼ :إيثار مفردة (يفعل) دون غريها مثل (يعمل) وحنوها ،فقد أتملت

الفروق بني الفعل والعمل ،يف هذه املفردة وفق سياق القصة ،ووجدته يتعلق
بثالثة فروق:
أوهلا :أن الفعل أقوى من العلم ،فالعمل هو أثر يف الشيء بعد إياده،
والفعل هو إياد الشيء ،قال أبو هالل العسكري (ت395 :ه)" :والفرق
بني الفعل والعمل :أن العمل إياد األثر يف الشيء .يقال :فالن يعمل الطني
خزفا ،ويعمل اخلوص زنبيال ،واألدمي سقاء .وال يقال :يفعل ذلك؛ ألن فعل
ذلك الشيء هو إياده ...،وقال هللا تعاىل:

ﱡﭐ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﱠ

()1ينظر :اجلواهر البالغية للهامشي.123:
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الصافات ،96 :أي :خلقكم وخلق ما تؤثرون فيه بنحتكم َّإايه( .)1ولذا اتصف

هللا  ابلفعل ومل يرد ما يدل على وصفه ابلعمل ،قال تعاىل

ﱡﭐ ﳄ ﳅ ﳆ

ﳇﳈﱠ هود.107 :

أتكيدا المتثال
وعليه فإن امرأة العزيز كانت على عزمية وإصرار يف غاية القوة ً
يوسف  ملا أتمره به.
اثنيها :أن الفعل ال يتكرر ،وأن العمل يكون فيه تكر ًارا ،جاء يف الفروق
للعسكري" :وال يقال للفعل الواحد عمل"( .)2والتوجيه بناء على هذا الفرق
الصغار ،وأنه ال ينجيه من
هو أن امرأة العزيز هتدد يوسف  ابلسجن و َّ
هذا الوعيد إال أن يواقعها ولو مرة واحدة دون تكرار ،هتوينًا عليه القرتاف
الفاحشة .وهذا االحتمال حممول على أن امرأة العزيز أمسعت يوسف 
هذا التهديد؛ وأهنا كررت املراودة ولذا اختار السجن .)3(
اثلثها :أن الفعل أعم من العمل ،حيث إن العمل ينسب إىل العاقل الذي
تنعقد له نية وقصد ،خبالف الفعل فقد ينسب إىل غري العاقل الذي ليس له
قصد ونية ،حيث قال الراغب األصفهاين يف مفرداته" :الفعل :التأثري من جهة
مؤثر وهو عام ملا كان إبجادة أو غري إجادة ،وملَّا كان بعلم أو غري علم،
وقصد أو غري قصد ...،والفرق بني الفعل والعمل ...الفعل قد ينسب إىل

( )1الفروق اللغوية للعسكري.134:
( )2ص ،134:نقله عن البلخي.

( )3ينظر :جامع البيان.143/13:
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احليواًنت اليت يقع منها فعل بغري قصد ،وقد ينسب إىل اجلمادات ،والعمل
قلَّما ينسب إليهما"( .)1فعلى هذا  -التفريق بينهما  -يكون اللفظ ُمشعًِرا
َّ
أبن امرأة العزيز مصرة على تنفيذ ما تقصده من الفاحشة ،وأن ميتثل يوسف
جسدا
 أمرها إما راغبًا ً
كارها ملرادها مع فعله ً
مبادال هلا ً
قاصدا ما تريد أو ً
دون استجابة قلبيَّة.
وكل هذه االحتماالت يف الفروق له وجاهته يف محل املعىن عليه .وهللا أعلم

ﭽﮃﭼ :إيثار مفرد (األمر) دون حتديد مرادها وهو (الفاحشة) أو

رد املطلوب،
(املراودة) وحنوها ،فاألوامر من السيد لعبيده كثرية ،وال يستطيعوا َّ
فانصرف األمر هنا إىل أمر خاص ،سبق تكراره دون طوع من يوسف 
وهو (الفاحشة) و (املراودة) ،وعليه ِملَ ملْ تـُ َعِرب امرأة العزيز ابلفاحشة واملراودة؟،
َّ
اضحا على ما تعتقده يف
إن صدور هذه املفردة منها أعطت صورة ً
ودليال و ً
نفسها من العلو والرفعة ،وأن طلباهتا ال ميكن أن يرد منها شيء ،والثقة ابلنفس
يف السلطة على من حتت ملكها ،يقول أبو السعود (ت982 :ه)" :وعربت

إظهارا جلراين حكومتها عليه واقتضاء لالمتثال أبمرها"(.)2
عن مراودهتا ابألمر ً

ﭽﮄﭼ :إيثار مفردة (السجن) بصيغة املضارعة دون غريها مثل االسم

وحنوه ،وكذا بناء الفعل املضارع للمفعول ،كما جاء يف قول فرعون خماطبًا موسى

ﭽﮢﮣﮤﭼ الشعراء ٢٩ :فصيغة املضارع فيها هتديد وإصرار
،

( )1ينظر:مفردات ألفاظ القرآن لألصفهاين.125/2:

( )2إرشاد العقل السليم ،273/4:وروح املعاين.424/6:
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وتكرار للعقاب ،فهي مصرة على استجابة يوسف  هلا ،وستكرر العقاب
وهو السجن إىل أن يستجيب ،وأن بيدها ذلك وبقدرهتا مىت أرادت وشاءت
لن يردعها أحد ،ولذا فليس لك إال االستجابة واالنقياد .ويقوي هذا املعىن
من جميء الفعل مبين على املفعول ،يقول اآللوسي (ت1270 :ه)" :وآثرت
إيهاما لسرعة ترتب
بناء الفعل للمفعول جرًاي على رسم امللوك .وجوز أن يكون ً
ذلك على عدم امتثاله ألمرها كأنه ال يدخل بينهما فعل فاعل"(.)1
كدا ابلنون الثقيلة ،ملقدرهتا على سجنه،
ولذا جاءت ابلفعل املضارع مؤ ً
خبالف الصغار الذي توعدته به ،فإهنا جاءت بنون التوكيد اخلفيفة يف قوهلا

ﭽﮅ ﮆ ﮇﭼألهنا ال متلكه وليس بيدها( .)2ويورد البقاعي (ت:

احتماال فيقول" :أو أن الزايدة يف أتكيد السجن؛ ألنه يلزم منه إبعاد
885ه)
ً

احلبيب أوىل ابإلنكار من إهانته"(.)3
ويرى اآللوسي (ت1270 :ه) أبهنا جاءت بنون التوكيد اخلفيفة يف
الصغار اكتفاء ابلنون الثقيلة السابقة يف مفردة السجن ،وأبن الصغار من توابع
السجن ولوازمه فلم حتتج إلعادهتا( .)4وقيل :يف النظر إىل ما توعدت به يوسف

 بقوهلا ﭽﮄﭼبصيغة املضارع ،وﭽﮆﮇﭼابالسم ،ما يدل

( )1روح املعاين.424/6:

( )2ينظر :نظم الدرر.35/4:
( )3املصدر السابق.35/4:

( )4ينظر :روح املعاين.424/6:
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على الفرق بني الصيغتني ،ففيه كشف ملا تضمره من حب ليوسف  ،فال

تريد إيذاءه وتعذيبه ،كما قالت من قبل ﭽﮘﮙﮚﭼعندما أرادت أن تدفع
التُّهمة عن نفسه أمام زوجها ،أما هنا فرتيد سجنًا غري دائم ومتقطع لئال يغيب
أيضا  -أبن يكون السجن يف بيتها أمام ًنظرها ،يقول
عن ًنظرها إن مل ترد – ً
اآللوسي (ت1270 :ه) ..." :ألهنا إذ ذاك كانت يف طراوة غيظها ومتنصلة
من أهنا هي اليت راودته فناسب هناك التغليظ ابلعقوبة ،وأما هنا فإهنا يف طماعية

ورجاء ،وإقامة عذرها عند النسوة فرقت عليه فتوعدته ابلسجن"( ،)1وأما
أتكيدا لعزميتها كسر السبب املانع من إجابة يوسف
(الصغار) فجاءت به امسًا ً
 ملراودهتا؛ وهو العزة اإلميانية اليت منحه هللا  إايها ،يقول الرازي (ت:
606ه)" :ومعلوم أن التوعد ابلصغار له أتثري عظيم يف حق من كان رفيع
النفس عظيم اخلطر ،مثل يوسف  ،)2("والالم يف ﭽﮄﭼ :الم

القسم ،والنون نون التوكيد( .)3وكيفما كان األمر فقد أتت بوعيد منطو على
فنون التوكيد وابلغت يف ذلك مبحضر النسوة ملزيد غيظها بظهور كذهبا وصدقه،
فصرحت أبهنا ليست يف أمرها على خيفة أو خفية من أحد
وإصراره متمنِ ًعاَّ ،
مضيقة عليه ُجيع السبل واحليل فال يد علة يتعلل هبا(.)4

( )1روح املعاين.424/6:

( )2التفسري الكبري.104/18:
( )3ينظر:احملرر الوجيز ،241/3:واجلدول يف إعراب القرآن لصايف.421/6:
( )4ينظر :روح املعاين.425/6:
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قال هللا تعاىل:

ﭽﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﭼ يوسف٣٣ :

ﭽﮋﭼ :إيثار مفردة (السجن) دون غريها مثل (الصغار) (اخلروج من
قصرها) وحنوه ،اختار يوسف  هذه املفردة جماراة لوعدها السابق ابإللقاء
فيه ،وقيل :االقتصار على السجن ألن الصغار والذل من مستتبعاته ،وقيل:
اكتفى بذكر السجن عن ذكر الصغار والذل وحنوه ،لوفائه ابلغرض وهو قطع
طمعها عن املساعدة خوفاً مما توعدته به؛ ألهنا تظن أن السجن أشد عليه من
الصغار بناء على زعمها أنه فتاها حقيقة وأن الفتيان ال يشق عليهم ذلك

مشقة السجن(.)1

ﭽﮌﭼ :إيثار مفردة (احلب) وأفعل التفضيل دون غريها ،اختلف يف
ذلك وكان منزع املفسرين يف كون هذا املقول من يوسف  هل مناجاة لربه
وأنه قاله يف نفسه ،أو أنه قاله لتسمعه النسوة وعلى رأسهن امرأة العزيز فينقطع
أملها فيه وما تطلبه منه ،قال ابن عاشور (ت1394 :ه)" :وفضل السجن
مع ما فيه من األمل والشدة وضيق النفس على ما يدعونه إليه من االستمتاع
ابملرأة احلسنة النفيسة على ما فيه من اللذة؛ ولكن كرهه لفعل احلرام فَضَّل
فلما َعلِ َم أنَّه ال َحميص من أحد األمرين صار السجن
عنده مقاساة السجنَّ ،
حمبواب إليه ابعتبار أنَّه ُيلصه من الوقوع يف احلرام فهي حمبة ًنشئة عن مالءمة
ً
أحب إليه من االستمتاع
الفكر ،كمحبة الشجاع احلرب ،فاإلخبار أبن السجن ُّ
( )1ينظر:روح املعاين.425/6:
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ابملرأة مستعمل يف إنشاء الرضى ابلسجن يف مرضاة هللا تعاىل والتباعد عن
حمارمه ،إذ ال فائدة يف إخبار من يعلم ما يف نفسه فاسم التفضيل على حقيقته

وال داعي إىل أتويله مبسلوب املفاضلة"(.)1
وممن يرى أن أفعل التفضيل ليست على ابهبا اآللوسي (ت1270 :ه)
حيث قال" :وصيغة التفضيل ليست على ابهبا إذ ليس له  شائبة حمبة ملا
يدعونه إليه ،وإمنا هو والسجن شران أهوهنما وأقرهبما إىل اإليثار السجن،
والتعبري عن اإليثار ابحملبة حلسم مادة طمعها عن املساعدة هلا على مطلوهبا
خوفًا من احلبس"(.)2
قلت :ويف نظري القول األول أقرب للصواب ،ومما يقويه قول يوسف 

ﭽﮌﮍﭼفكأنه خص احملبة -هنا -به ويف وضعه وحالته ،وإن كان السجن
يف حق غريه شر ال مرية فيه ،مع ما علل به ابن عاشور (ت1394 :ه) يف
إنشاء الرضى ابلسجن يف مرضاة هللا والبعد عن حمارمه.
ﭽﮓﭼ :إيثار مفردة (تصرف) دون غريها مثل (تعصمين) وحنوها،

صَرف(،)3
وصَرفه فانْ َ
الصرف :هو رد الشيء من حالة إىل حالة أو إبداله بغريهَ ،

وسبق احلديث عنها يف قوله تعاىل ﭽﭹﭼ وما يدل عليه اللفظ هنا من
،

قوله ﭽﮓﭼ وإيثارها على (تعصم) أن الصرف هو رد الشيء ،ورجوعه،
( )1التحرير والتنوير.265/12:
( )2روح املعاين.425/6:

( )3ينظر:بصائر ذوي التمميز.409/3:
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فلم يصل إليه من كيدهن شيء ،أما العصمة فإهنا تشعر مبا يكون بعد حصول
املخوف منه ،فدعاء يوسف  بقطع األسباب واحليلولة دوهنا ،وعدم بلوغ
مكرهن إليه  .ويرى ابن عاشور (ت1394 :ه) أبن الصرف عن أثر
الكيد ،فقال" :وصرف كيدهن عنه صرف أثره ،وذلك أبن ثبَّته على العصمة

فلم ينخدع لكيدها وال لكيد خالئلها يف أضيق األوقات"( .)1وجاء اللفظ
متوقعا من النسوة بتجديد مكرهن أبنواع من
بصيغة املضارع ً
دليال على ما كان ً
احليل ،فكذلك الدعاء ابلصرف يتكرر مقابال لكيدهن .قال ابن عاشور (ت:

1394ه) ..." :فاخلرب مستعمل يف الدعاء ،ولذلك فرع عنه ُجلة ﭽﮜ
ﮝﮞﭼ"(.)2

ﭽﮖﭼ :إيثار مفردة (الصبا) على غريها مثل (امليل) وحنوها ،بتخفيف
الباء من صبا يصبو أيَّ :
(الصبا)؛
الصبوة :امليل إىل اهلوى ،ومنه َّ
رق شوقُه ،و َّ
ِ
ِ
صبُو
صبَا يَ ْ
ألن النفوس تَ ْ
صبوا إليها أي :متيل ،لطيب نسيمها َورْوحها ،يقالَ :
صباء وصبـ ًوا ،وصِيب يصىب صباً ،و ِ
الصبا ابلكسر اللَّ ْه ُو واللعب( .)3فاملفردة
َ ً ُُ
َ َ ُ ْ َ ََ
تدل على رقة وشوق وميل قلب للهوى ،قال ابن فارس (ت395 :ه)" :صبا
إىل الشيء يصبُو ،إذا مال قلبُهُ إليه"( ،)4ويُشعُِر هذا اللفظ بقوة الوارد من كيد
( )1التحرير والتنوير.267/12:
( )2املصدر السابق.266/12:

( )3ينظر :الكشاف ،450-449/2:والدر املصون.493/6:
( )4مقاييس اللغة :مادة (صىب).332/3:
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النسوة ليوسف  ،وخشيته من امليل القليب الذي إن مال مال اجلسد كله،
واستحكمت حلقات الكيد عليه ،فَـتَََّربأَ من حوله وقوته ،فاستسلم هلل تعاىل

ورغب إليه وتوكل عليه ،واملعىن :وإن مل تنج ِن أنت هلكت( .)1فاللفظ فيه
خصوص من خوف تَ َشُّر ِب القلب وميله إليهن ،وتداعي اجلسد لذلك ،ويف
تعدية الفعل حبرف اجلر (إىل) يف قوله ﭽﮖﮗﭼ ما يدل على غاية امليل
،

وأهنا ابلغة إىل النسوة وما يردنه منه .
قال اآللوسي (ت1270 :ه)" :أي :أمل على قضية الطبيعة وحكم القوة
الشهوية إىل إجابتهن مبوااتهتن أو إىل أنفسهن وهو كناية عن موااتهتن ،وهذا
فزع منه  إىل ألطاف هللا تعاىل جرًاي على سنن األنبياء عليهم السالم
والصاحلني يف قصر نيل اخلريات والنجاة عن الشرور على جناب هللا تعاىل...
ومبالغة يف استدعاء لطفه سبحانه يف صرف كيدهن إبظهار أنَّه ال طاقة له

ابملدافعة.)2(" ...

ﭽﮚ ﭼ :إيثار مفردة (اجلاهلني) دون غريها مثل (الظاملني) أو

(املفسدين) وحنومها ،فإن اجلهل مقابل احللم ،واجلاهلون سفهاء األحالم(،)3

فاجلهل مبعىن السفاهة ضد احلكمة ال مبعىن عدم العلم( ،)4فيوسف  يعلم
( )1ينظر:احملرر الوجيز.241/3:
( )2روح املعاين.425/6:

( )3ينظر :التحرير والتنوير.266/12:
( )4ينظر:روح املعاين.426/6:
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علم اليقني أن اقرتاف هذا الفعل حمرم؛ ولكن ُيشى أن تغلب عليه الشهوة

واهلوى ،فال يعمل مبا يعلم ،قال الزخمشري (ت538 :ه)" :ﭽﮙﮚﭼ:
من الذين ال يعملون مبا يعلمون؛ َّ
ألن من ال جدوى لعلمه فهو ومن ال يعلم

سواء ،أو من السفهاء؛ ألن احلكيم ال يفعل القبيح"( .)1وفيه داللة على أن

ارتكاب املؤمن للذنب هو من تغيب العلم ،وعلو اجلهالة(.)2
قال هللا تعاىل:

ﭽﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ

يوسف٣٤ :

ﭽﮜﭼ :إيثار مفردة (االستجابة) دون غريها ،حيث جاءت بفاء
التعقيب إشارة لسرعة اإلجابة يف دعاء يوسف  ،مث دخول السني والتاء

للمبالغة من أجاب( ،)3واللفظ فيه موافقة االستجابة للدعاء ،وكون الصيغة
للماضي يدل على ثبوت اإلجابة واستقرارها وحتقق وقوعها.
ﭽﮞﭼ :إيثار مفردة (الربوبية) دون غريها مثل (األلوهية) ،ما يدل على

أن إجابة الدعاء من هللا  ،وأنه من لوازم الربوبية ،فهو املالك اخلالق الرازق
املدبر ،وما يف الربوبية من عناية وحفظ ورعاية وتدبري شؤون كما سبق بيانه.
ويف إضافة يوسف  للرب  ،مزيد تشريف وعناية.
ﭽﮟﭼ :سبق احلديث عن املفردة ،وأما ما يتعلق هبا يف هذا املوضع،

جميئها بصيغة املاضي الدالة على حتقق الوقوع وثباته ،قال الزخمشري (ت:
( )1الكشاف.450/2:
( )2اللباب يف لعوم الكتاب.97/11:

( )3ينظر :التحرير والتنوير.267/12:
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538ه)" :وإمنا ذكر االستجابة ومل يتقدم الدعاء؛ ألن قوله ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﭼ
فيه معىن طلب الصرف والدعاء ابللطف"(.)1

ﭽﮥﭼ :إيثار مفردة اسم (السميع) دون غريه ،ظاهر يف استجابة

الدعاء ليوسف  ،ودعاء كل داع من خلقه ،وهل نستطيع حتديد القول
الراجح من أن يوسف  قال ذلك يف نفسه أو أنه قاله َلزليخا والنسوة
الاليت معها لريدعهن وييئسن من مراودته( ،)2قلت :وإن استظهر ابن عاشور

(ت1394 :ه) القول األول إال أن إيثار هذا االسم ﭽﮥﭼ يدل على
كالما نفسيًا!! ،وإن كان هللا  يعلم
قوال
أن هناك ً
ً
مسموعا حقيقة ،وليس ً
ما يف الصدور.
ﭽﮦﭼ :إيثار مفردة اسم هللا (العليم) دون غريها ،ظاهر يف استجابة

الدعاء ليوسف  ودعاء غريه من اخللق ،فاهلل  هو العليم مبطلبه وحاجته
وما يصلحه ،وحباجة ُجيع خلقه وما يصلحهم.

قال هللا تعاىل:

ﭽﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ

يوسف.٣٥:

ﭽﮄ ﭼ :إيثار مفردة (السجن) بصيغة املضارع الدال على عدم
تنبيها
الثبوت والدوام ،كما قال ابن عادل (ت880 :ه)" :ذكره بلفظ الفعل ً
على أن ذلك احلبس ال يدوم.

( )1الكشاف.450/2:

( )2ذكر القولني الطاهر ابن عاشور يف التحرير والتنوير واستظهر القول األول.57/12:
جملة العلوم الشرعية
العدد الستون رجب 1442هـ

421

وقال فرعون ملوسى :

ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

تنبيها على َّ
الدوام"(.)1
ﮤﭼ الشعراء ٢٩ :ذكره بصيغة االسم ً
،

قال هللا تعاىل :ﭽﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ يوسف٥٠ :

ﭽﯘﭼ :إيثار مفردة (البال) دون غريها ،مثل (احلال) و (الشأن) ،ملا
حتملة مفردة البال من التعظيم واألمر الذي ُحيتفل له ،قال ابن األثري (ت:
606ه) " :البَ ُل :احلال والشَّأن .و ْأمر ذُو َابل أي َش ِريف ُْحيتَفل له ويـُ ْهتَ ُّم

به"( ،)2وهو ما يشعر به من إضافة (ما) االستفهامية للبال يف اآلية( ،)3وقال
احلال اليت تَك َِ
ث هبا ،ولذلك يُقال :ما
البالُ :
الزبيدي (ت1205 :ه) " :و ُ
ْرت ُ

ثت به"( .)4قال الزخمشري (ت538 :ه)" :
يت بكذا ابلَةً :أي ما ا ْك َرت ُ
ابلَ ُ
"وإمنا قال :سل امللك عن حال النسوة ومل يقل سله أن يفتش عن شأهنن؛ ألن
السؤال مما يهيج اإلنسان وحيركه للبحث عما سئل عنه ،فأراد أن يورد عليه
السؤال ليجد يف التفتيش عن حقيقة القصة وفص احلديث حىت يتبني له براءته
بياًن مكشوفًا يتميز فيه احلق من الباطل"(.)5
ً
( )1اللباب يف علوم الكتاب.161/12:
( )2النهاية يف غريب احلديث واألثر.428/1:
( )3اجلدول يف إعراب القرآن.448/12:

( )4اتج العروس ،124/28:وينظر :حاشية الشهاب.39/8:
( )5الكشاف.451/2:
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ﭽﯙﭼ :إيثار مفردة (النسوة) دون ذكر المرأة العزيز ،وهو ما يدل
عليه قوله ﭽﯛ ﯜ ﭼ ألن امرأة العزيز مل تقطع يدها ،فمن املفسرين
؛

كالزخمشري (ت538 :ه) يرى أن عدم ذكر يوسف  المرأة العزيز" :
من كرمه وحسن أدبه :أنَّه مل يذكر سيدته مع ما صنعت به وتسببت فيه من

السجن والعذاب ،واقتصر على ذكر املقطعات أيديهن"( ،)1ويرى ابن عاشور
(ت1394 :ه) َّ
أن عدم ذكر يوسف  المرأة العزيز من احلنكة واحلكمة
يف اخلطاب حيث قال " :وجعل السؤال عن النسوة الاليت قطعن أيديهن دون
تسهيال للكشف عن أمرها؛ َّ
ألن ذكرها مع مكانة زوجها من امللك
امرأة العزيز
ً
رمبا يصرف امللك عن الكشف رعيًا للعزيز؛ َّ
وألن حديث املتكأ شاع بني النساء
وأصبحت قضية يوسف  مشهورة بذلك اليوم ،كما تقدم عند قوله تعاىل:
ﭽﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﭼ يوسفَّ ٣٥ :
وألن النسوة كن شواهد
؛

على إقرار امرأة العزيز أبهنا راودت يوسف  عن نفسه .فال جرم كان طلب
الكشف عن أولئك النسوة منتهى احلكمة يف البحث وغاية اإلياز يف

اخلطاب"( .)2ويرى ابن عادل (ت880 :ه) " َّ
أن الظاهر أن أولئك النسوة

جمرد قوله:
نسبنه إىل عمل قبيح عند امللك ،فاقتصر يوسف  على َّ

ﭽﯗ

( )1الكشاف ،451/2:وهو قول أيب حيان يف البحر احمليط.288/6:
( )2التحرير والتنوير.75/12:
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ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ ،وما شكى منهن على سبيل التَّعيني،
والتفصيل"( .)1وكل رأي من هذه األقوال له وجاهته ،وهللا أعلم.

ﭽﯟ ﭼ :إيثار مفردة (الربوبية) دون غريها ،يقول ابن عاشور (ت:

1394ه)" :تذييل وتعريض أبن الكشف املطلوب سينجلي عن براءته ،وظهور
كيد الكائدات له ثقة ابهلل ربه أنه ًنصره"( .)2ويذكر ابن عادل (ت880 :ه)
يف معىن ﭽﯟﭼوجهني" :أحدمها :أنه هو هللا تعاىل فإنَّه هو العامل خبفيَّات

األمور.
والثاين :املراد به امللك ،وجعله رًاب؛ لكونه مربِيًا ،وفيه إشارة إىل كون ذلك

احتماال
كيدهن"( .)3وذكره ابن عطية (ت542 :ه)
ً
امللك عاملاً
مبكرهن و َّ
َّ
فقال" :وحيتمل أن يريد ابلرب العزيز مواله ،ففي ذلك استشهاد به وتقريع

له"(.)4
قال أبو حيان (ت754 :ه) بعد ذكره الحتمال ابن عطية (ت542 :ه):

"وما ذكره ابن عطية من هذا االحتمال ال يسوغ"( .)5قلت :وهذا الرد من أيب
حيان (ت754 :ه) يتناول من جعل (الرب) هو امللك أو (العزيز) زوج َزليخا،
( )1اللباب يف علوم الكتاب.126/11:
( )2التحرير والتنوير.76/12:

( )3اللباب يف علوم الكتاب.127/11:
( )4احملرر الوجيز.252/3:

( )5البحر احمليط.288/6:
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ويدل عليه ما سبق من جلوء يوسف  هلل رب العاملني ،بقوله ﭽﮒﮓ

ﮔﮕﮖﮗﭼ فالسياق منتظم يف معناه.
،

ﭽﯡﭼ :إيثار مفردة (عليم) دون غريها مثل (خبري) وحنوها ،فيوسف
 أراد بقوله ﭽﯞﯟﯠﯡﭼ أي :كيد عظيم ال يعلم كنهه وخفاايه إال
هللا  ،قال الزخمشري (ت538 :ه)" :أو استشهد بعلم هللا على أهنن كدنه،
وأنَّه بريء مما قُذف به .أو أراد الوعيد هلن ،أي :هو عليم بكيدهن فمجازيهن
عليه"(.)1
قال هللا تعاىل :ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ يوسف٥١ :

ﭽﯥﭼ :إيثار مفردة (خطب) دون غريها مثل (شأنكن) أو (ابلكن)
ب ،وهو األمر والشأن الذي
وحنومها ،اخلطب :يف األصل مصدر َخطَب َُيْطُ ُ
وُيْطب يف األمور العظام( ،)2وقيل :مسي خطبًا ألنَّه يقتضي أن
فيه خطرُ ،
ُياطب املرء صاحبه ابلتساؤل عنه .وقيل :هو مأخوذ من اخلُطبة ،أيُُ :يطب
فيه ،وإمنا تكون اخلطبة يف أمر عظيم ،فأصله مصدر مبعىن املفعول ،أي خمطوب
فيه(.)3

( )1الكشاف.460/2:
( )2ينظر:الدر املصون ،513-512/6:روح املعاين.448/6:
( )3ينظر :التحرير والتنوير.290/12:
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ﭽﯧﭼ :إيثار مفردة (املراودة) دون غريها من (التقطيع) وحنوها ،كما
ورد يف كالم يوسف  السابق ،وجميئها بصيغة املاضي ،فامللك – هنا  -مل
يطابق سؤال يوسف  يف طلبه لرسول امللك أن يرجع ويسأل امللك النسوة،

بقوله ﭽﯚﯛﯜﭼ ،فكان سؤال امللك صرحيًا بذكر املراودة ،وقد سبق

ذكر اخلالف يف سبب قول يوسف  بتقطيع أيديهن دون ذكر املراودة،
بني من يرى أن يوسف  أراد الرتكيز على بينة التهمة وهي التقطيع ،وبني
من جعله من خلق األنبياء وعفتهم وحسن أدهبم يف ذلك ،وفيه ظهور صراحة
امللك لعلوه يف اخلطاب بلفظ املراودة .وجميئها بصيغة املاضي ،ما يشعر بتصديق
امللك ليوسف  وتربئته لديه ،ملا يدل عليه املاضي من الثبوت واالستقرار،
قال أبو حيان (ت754 :ه)" :ونزه جانب يوسف  بقوله :إذ راودتن

يوسف عن نفسه"(.)1

ﭽﯰﭼ :إيثار نفي مفردة (العلم) دون غريها مثل (مسعنا) وحنوه ،فنفي

علمهن بقوهلن :ﭽما ﯰﭼ هو كناية عن نفي دعوهتن إايه إىل السوء ،ونفي
دعوته إايهن إليه؛ َّ
معلوما عندهن( ،)2حيث جربن عفته،
ألن ذلك لو وقع لكان ً
وجاء فعل (علمنا) ماضيًا لثبوته واستقراره ،فكان نفي علمهن قوة يف براءة يوسف
.

( )1البحر احمليط.288/6:

( )2ينظر:التحرير والتنوير.290/12:
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ﭽﯱﭼ :إيثار اجلار (على) دون غريه مثل (منه) وحنوه ،ملا يدل عليه
()1
أيضا ما يدل
حرف اجلر (على) من تضمني (علمنا) معىن (أخذًن)  ،وفيه ً

عليه حرف اجلر (على) من االستعالء حساً أو معىن( ،)2وعليه يكون زايدة
يف تربئة يوسف  بطهارة معدنه وأنَّه ال يصدر منه سوء ،وكذا ليس مستعل
وطارئ عليه من خارجه السوء.
ﭽﯹ ﭼ :إيثار مفردة (حصحص) دون غريها مثل (وضح) أو

(انكشف) وحنومها ،فحصحص معناه :تبني وظهر بعد خفاء ،وقال بعضهم:
صة الباطل كما تتميَّز
صةُ احلَ ِق من ِح َّ
ت ِح َّ
هو مأخوذ من احلِ َّ
صة ،واملعىن :ابنَ ْ
ِ
استقر( .)3وقال الراغب (ت:
ص األراضي وغريها .وقيل :مبعىن ثبت و َّ
حَ
ص ُ
ص
احلق ،وذلك ابنكشاف ما يَقهره،
ص ُّ
َّ
وح ْ
"ح ْ
وحص َ
502ه)َ :
ص َح َ
ص َح َ
صه :قطعه :إما ابملباشرة وإما
حنوَ :ك َّ
وح َّ
ف وَك َّ
ف وَك ْف َك َ
بَ ،
ب وَكْب َك َ
ابحلكم .)4(" ...قال ابن جرير الطربي (ت310 :ه)" :وإمنا أُريد يف هذا
احلق
املوضع بقوله ﭽﯹﯺﭼَ :ذهب
الكذب فانْـ َقطَع ،وتبَ َّني ُّ
الباطل و ُ
ُ
فظهر"(.)5
َ

( )1ينظر :اجلدول يف إعراب القرآن لصايف.6/13:
( )2ينظر:اجلىن الداين.476:

( )3ينظر:الدر املصون ،513/6:واللباب يف علوم الكتاب.128/11:
( )4املفردات.120:

( )5جامع البيان.207-206/13:
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ﭽﯻﭼ :إيثار الضمري املنفصل (أًن) دون غريه مثل (لقد) أو (نعم) وحنومها،

َّ
ألن املقام هنا مقام إقرار واعرتاف نفسي ،وعليه فمن املفسرين من جعل املراد

بـ ﭽﯻﯼﭼأي أًن اليت راودته عن نفسه ال أنَّه هو من راودين عن نفسي،

وقالته بعد اعرتافها مؤكدة طهارة يوسف  ونزاهته( ،)1وقال ابن عاشور
(ت1394 :ه)" :وتقدمي املسند إليه على املسند الفعلي يف ُجلة ﭽﯻﯼﭼ

للقصر ،إلبطال أن يكون النسوة راودنه ،فهذا إقرار منها على نفسها ،وشهادة

لغريها ابلرباءة"( ،)2قلت :ويرد هذا –ما سبق -من قول يوسف  ﭽﮒ

ﮓﮔﮕﮖﮗﭼ من اشرتاك النسوة يف املراودة والكيد ،وقد يكون
مقبوال :إن كان مراد امرأة العزيز أن تُ ِبني
قول ابن عاشور (ت1394 :ه) ً
للملك أن هلا الدور األكرب يف املراودة.

قال هللا تعاىل:

ﭽﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﭼ

يوسف٥٢:

ﭽﰃﭼ :إيثار اسم اإلشارة (ذلك) للبعيد دون غريه مثل (هذا) وحنوه،
وذلك بناء على اختالف املفسرين يف القائل هلذه اجلملة

ﭽﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ

ﰈﭼ على قولني :أحدمها :إنه من قول املرأة ،ووجه أبنَّه كالم متصل مبا
قبله ،وهو قول املرأة ﭽﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﭼمث قالت :ﭽﰃﰄ

ﰅﰆﰇﰈﭼ واملعىن :ذلك ليعلم يوسف أين مل أخنه يف حال غيبته وهو
( )1ينظر:روح املعاين.450/6:

( )2التحرير والتنوير.292/12:
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يف السجن ومل أكذب عليه؛ بل قلت :أًن راودته عن نفسه وإنه ملن الصادقني،
وإن كنت قد قلت فيه ما قلت يف حضرته ،مث ابلغت يف أتكيدها هذا القول

فقالت :ﭽﰉﰊﰋﰌﰍﰎﭼ يعين أين ملا أقدمت على هذا الكيد واملكر
ال جرم أين افتضحت؛ َّ
ألن هللا ال يرشد وال يوفق كيد اخلائنني .وعلى هذا
،

القول يكون اإلشارة ابلبعيد من قوهلا :إشارة إىل ذلك اإلقرار وأمهيته وعلو شأنه

ابلنسبة يل ليعلم أبين مل أخنه ابلغيب( .)1قلت :ويشكل على هذا القول عدة
إيرادات من أمهها ،إقرارها ابأللوهية هلل سبحانه يف قوله

ﭽﰉﰊﰋﰌﰍ

أيضا :حتقق التهديد الذي صرحت به إن مل
ﰎﭼ وهو ما مل تقر به إهلًا ،و ً
،

ليكوًن من الصاغرين ،مع ما يف قوهلا ﭽﯸﭼمن الوقت
يفعل ليسجنن ،و ً
احلاضر الذي تتكشف فيه احلقائق ،وكذلك خروج اآلية اليت تليها ﭽﭒﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭼ فهذه املقولة مقولة
قوال من امرأة كافرة ،مما يقوي أنه من
عارف ابهلل  ،والذي يصعب قبوله ً
قول يوسف كما سيأيت.
الثاين :أنَّه من قول يوسف  ،ووجه أنه ال يبعد وصل كالم إنسان
بكالم إنسان آخر إذا دلت القرينة عليه فعلى هذا يكون معىن اآلية أنَّه ملا
بلغ يوسف  قول املرأة ﭽﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﭼ قال
يوسف  ذلك أي الذي فعلت من ردي رسول امللك إليه ليعلم يعين
العزيز أين مل أخنه يف زوجته ابلغيب يعين يف حال غيبته ،فيكون هذا من كالم
( )1ينظر:التحرير والتنوير .292/12:وسبق بيان ذلك بتوسع يف مفردة (فذلكن).
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يوسف  اتصل بقوله امرأة العزيز من غري متييز بني الكالمني ملعرفة

السامعني لذلك ،وهذا قول األكثرين من املفسرين والعلماء( .)1وعلى هذا

يكون ﭽﰃﭼملا كان من املراودة اليت حدثت يف بيت العزيز وشهادة الشاهد
من أهلها ،وتوجيه ذلكَّ :
أبن احلادثة األوىل للمراودة مل يتثبت منها العزيز
وأراد أن متر دون متحيص دقيق هلول الوقع عليه ،قال امليداين (1425ه):

"ﭽﰃﭼأشار به يوسف  إىل طلبه إعادة التحقيق يف قضية اهتامه"(.)2
وعلى هذا تكون اإلشارة للبعيد ب ـ (ذلك) على ابهبا.

ﭽﰇﭼ اإلتيان ابخليانة ،ملناسبة عقدة القصة وهي املراودة ،قال الكفوي
:

اعتبارا ابلعهد واألمانة"( ،)3وهو أن يؤمتن
(ت1094 :ه)" :واخليانة :تقال ً
وخمَانة ،واختانه فهو خائن وخائنة،
اإلنسان فال ينصح ،خانه َخ ْو ًًن وخيانة َ
والفرق بني اخليانة والنفاق أبن اخليانة تكون ابعتبار العهد واألمانة ،والنفاق
يكون ابعتبار الدين ،مث يتداخالن( .)4فاخليانة :خمالفة احلق بنقض العهد يف

السر ،ونقيض اخليانة األمانة( .)5وعلى القول الراجح من أن القائل هو يوسف
 ،يكون املعىن كما قاله امليداين (ت1425 :ه)" :أي :ليعلم عزيز مصر
الذي استأمنين على قصره وأهله أنين مل أخنه بشيء وهو غائب ،وليعلم َّ
أن هللا
( )1ينظر:لباب التأويل.25/3:
( )2معارج التفكر.688/10:
( )3الكليات.434:

( )4ينظر :املفردات.305:

( )5ينظر:بصائر ذوي التمييز.582/2:
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ساترا خلياًنهتم وملص ًقا
ال بد أن يكشف كيد اخلائنني ،فهو ال يدع كيد اخلائنني ً
التُّهمة ابلربيئني ،ويف هذا تعريض مبا كشفه حتقيق امللك ،وتربئة النسوة له،
واعرتاف امرأة العزيز أبهنا هي اليت راودته عن نفسه"(.)1

ﭽﰈﭼ :إيثار مفردة (الغيب) دون غريها ،فالتعريف للجنس ،قال ابن

عاشور (ت1394 :ه) على أن القائل امرأة العزيز" :متدحت بعدم اخليانة
على أبلغ وجه إذ نَفت اخليانة يف املغيب وهو حائل بينه وبني دفاعه عن نفسه،
وحالة املغيب أمكن ملريد اخليانة أن ُيون فيها من حالة احلضرة؛ َّ
ألن احلاضر
قد يتفطن لقصد اخلائن فيدفع خيانته ابحلجة"(.)2
قال هللا تعاىل:

ﭽﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭼ يوسف٥٣ :

ﭽﭡﭼ :إيثار مفردة (غفور) دون غريها ،فاملناسبة هلذا االسم وتقدميه
على رحيم ظاهرة ،قال ابن جرير (ت310 :ه)َّ :
"إن هللا ذو صفح عن ذنوب

من اتب من ذنوبه ،برتكه عقوبتَه عليها ،وفضيحتَه هبا"(.)3

( )1معارج التفكر.688/10:
( )2التحرير والتنوير ،293-292/12:وقال بعض املفسرين َّ
أبن هذا القول صادر من يوسف .
ينظر:جامع البيان.207/13:

( )3جامع البيان.210/13:
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ﭽﭢﭼ :إيثار مفردة (رحيم) دون غريها ،ظاهر يف َّ
أن هللا  رحيم مبن
اتب بعد توبته أن يعذبه عليها( ،)1قال اآللوسي (ت1270 :ه):

"ﭽﭟﭠ

ﭡﭢﭼعظيم املغفرة فيغفر ما يعرتي النفوس مبقتضى طباعها ومبالغ يف
الرمحة فعصمها من اجلراين على موجب ذلك ،واإلظهار يف مقام اإلضمار مع
التعرض لعنوان الربوبية لرتبية مبادئ املغفرة والرمحة ،ولعل تقدمي ما يفيد األوىل

على ما يفيد الثانية؛ َّ
ألن التخلية مقدمة على التحلية"(.)2
***

( )1ينظر:املصدر السابق.210/13:
( )2روح املعاين.5/6:
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اخلامتة:
احلمد هلل األول واآلخر والظاهر والباطن ،وله احلمد يف األوىل واآلخرة،
والصالة والسالم على سيدًن حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إبحسان إىل
يوم الدين ،مث أما بعد:
فقد كان اخلوض يف املفردة وتناوهلا يف هذا البحث الدقيق يف معناه ،جدير
ابإلشارة إىل أهم النتائج والتوصيات ،ومنها:
 َّإن الذي أكسب املفردة قوهتا وسالستها مراعاهتا للسابق والالحق من
السياق ،فتجدها مستقرة يف النظم.
 َّإن دراسة املفردة –وخاصة يف القصة -أن يراعى تنوعها سواء كانت يف
احلرف ،أو يف األمساء ،أو األفعال ،والصيغ.
 َّإن انتقاء املفردة يف القصة واختيارها مبا يناسبها ال يعطي املعىن العام
املراد فحسب ,وإمنا يتناول تفاصيل وجوانب أشعرت هبا املفردة.
 َّمكتنزا يف
إن املفردة وما توحي به مع اإلياز يف اخلطاب تعطي معىن ً
املفردات ،بتنوعها ،وهو من اإلعجاز يف البيان القرآين.
 َّإن املفردة –وخاصة يف القصة -تؤدي جوانب من القصة حقيقة؛ لكون
القصص القرآين حق يف ذكرها وليس ينطبق على القصص األديب وحنوه ،مما
يقوم على اخليال والنسج.
التوصيات:
َّ
إن دراسة املفردة يفتقر ملثل هذه الدراسة ،وأوصي أبن يُنشط ملثلها ،ويوجه
الباحثون ،لتناوهلا جبانبها املوضوعي كأن يكون يف سورة معينة ،أو قصة معينة.
وهللا املوفق وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه أُجعني.
جملة العلوم الشرعية
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فهرس املصادر واملراجع

 اإلهباج يف شرح املنهاج للسبكي حتقيق :شعبان إمساعيل ،الكليات األزهرية ،مصر،طبعة سنة 1401ه.
 اإلتقان يف علوم القرآن ،عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين السيوطي ،حتقيق حممدأبو الفضل إبراهيم ،اهليئة املصرية العامة للكتاب1394 ،هـ
 إرشاد العقل السليم إىل مزااي القرآن الكرمي ،أليب السعود ،حممد العمادي ،عبد القادرعطا ،دار الكتب العلمية ،مكتبة الرايض احلديثة.
 أساس البالغة ،حممود بن عمر الزخمشري ،دار الفكر ،بريوت1399 ،ه. أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن ،حممد األمني الشنقيطي ،حممد عبد العزيزاخلالدي ،الكتب العلمية ،الطبعة األوىل1406 ،هـ
 اإلعجاز البياين يف ترتيب القرآن الكرمي وسوره ،حممد أمحد يوسف قاسم ،داراملطبوعات الدولية ،القاهرة ،الطبعة األوىل1979 ،م.
 اإلعجاز البياين للقرآن ومسائل ًنفع ابن األزرق ،عائشة بنت عبد الرمحن املشهورةببنت الشاطئ ،مكتبة الدراسات األدبية ،دار املعارف ،مصر1971 ،م.
 إعجاز القرآن للخطيب ،دار الفكر العريب مبصر ،الطبعة األوىل. إعجاز القرآن ،أبو بكر حممد بن الطيب الباقالين ،حتقيق :السيد أمحد صقر ،داراملعارف ،مصر ،اخلامسة1997 ،م.
 إعراب القرآن الكرمي وبيانه ،حميي الدين درويش ،اليمامة ،ابن كثري1412 ،ه إعراب القرآن وبيانه ،حميي الدين درويش ،دار اإلرشاد للشؤون اجلامعية ،سوراي،الرابعة1415 ،ه.
 األمايل يف لغة العرب ،إمساعيل بن القاسم القايل البغدادي ،صالح بن فتحي – سيداجلليمي ،املكتبة العصرية2001 ،
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 اإليضاح يف علوم البالغة ،حممد بن عبد الرمحن للقزويين ،حممد عبد املنعم خفاجي،دار اجليل ،بريوت ،الطبعة الثالثة1414 ،ه.
 البحر احمليط يف التفسري ،حممد بن يوسف ،صدقي حممد ُجيل ،املكتبة التجاريةملصطفى الباز1412 ،هـ
 بدائع الفوائد ،حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية ،حتقيق :معروف مصطفى زريق وحممدوهيب ،دار اخلري ،الطبعة األوىل1414 ،ه
 بديع القرآن ،ابن أيب اإلصبع املصري ،حفين حممد شرف ،هنضة مصر للطباعة والنشر،1977م.
 الربهان يف علوم القرآن ،بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر الزركشي ،حتقيق :حممدأبو الفضل إبراهيم ،دار إحياء الكتب العربية ،بريوت ،األوىل1376 ،ه.
 بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ،حممد بن يعقوب الفريوزآابدي ،حممدبن علي النجار ،املكتبة العلمية1402 ،هـ
 البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا ،عبد الرمحن بن حبنكة امليداين ،دار القلم،دمشق ،الطبعة األوىل1416 ،ه.
 البالغة الواضحة ،البيان ،املعاين ،البديع ،علي اجلارم ومصطفى أمني ،دار املعارف،1412ه.
 البالغة عند السكاكي ،أمحد مطلوب ،مكتبة فلسطني ،مكتبة النهضة ،بغداد ،الطبعةاألوىل1384 ،ه.
 بيان إعجاز القرآن ،محد بن سليمان اخلطايب ،يوسف العليوي ،دار التوحيد ،اململكةالعربية السعودية ،الرايض ،الطبعة األوىل1439 ،ه.
 البيان العريب ،دراسة اترُيية فنية يف أصول البالغة العربية ،بدوي طبانه ،مكتبة األجنلواملصرية ،الطبعة الثانية1377 ،ه.
 اتج العروس ،حممد مرتضى احلسيين الزبيدي ،جمموعة من احملققني ،دار اهلدايةجملة العلوم الشرعية
العدد الستون رجب 1442هـ
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 اتريخ فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حىت عصرًن احلاضر ،نعيم احلمصي،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثانية1400 ،ه.
 التحرير والتنوير ،حممد بن الطاهر ابن عاشور ،الدار التونسية للنشر – تونس1984 ،هـ
 التسهيل لعلوم التنزيل ،حممد بن أمحد بن جزي الكليب ،حتقيق :عبد هللا اخلالدي ،دارالقلم ،بريوت ،األوىل1416 ،ه.
 التفسري القرآين للقرآن ،عبد الكرمي يونس اخلطيب ،دار الفكر العريب – القاهرة. التفسري الكبري ،حممد بن عمر الرازي ،إحياء الرتاث العريب ،الطبعة الثالثة1421 ،هـ التفسري الوسيط للقرآن الكرمي ،حممد سيد طنطاوي ،دار هنضة مصر ،القاهرة ،األوىل،1998م.
 توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك ،حسني بن قاسم املرادي ،حتقيق:عبد الرمحن علي سليمان ،دار الفكر العريب ،الطبعة األوىل1428 ،ه.
 جامع البيان يف أتويل آي القرآن ،حممد بن جرير الطربي ،عبد هللا الرتكي ،دار هجر،الطبعة األوىل1422 ،هـ.
 اجلامع ألحكام القرآن ،حممد بن أمحد األنصاري القرطيب ،عبد الرزاق املهدي ،دارالكتاب العريب ،الطبعة األوىل1418 ،هـ
 اجلدول يف إعراب القرآن وصرفه وبيانه ،حممود صايف ،دار الرشيد ،الثالثة1416 ،ه. جالء األفهام يف فضل الصالة والسالم على حممد خري األًنم ،حممد ابن القيم اجلوزية،حتقيق :عبد الرزاق املهدي ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،الطبعة األوىل1417 ،ه.
 ُجاليات املفردة القرآنية ألمحد ايسوف .21-19 :رسالة قدمت لنيل درجة املاجسترييف اآلداب دار الكتيب ،دمشق ،الطبعة الثالثة1430 ،ه.
 اجلىن الداين يف حروف املعاين ،احلسن بن قاسم املرادي ،فخر الدين قباوه – حممدندمي فاضل ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل1413 ،هـ
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 جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع ،السيد أمحد اهلامشي ،دار الكتب العلمية،بريوت ،لبنان ،الطبعة السادسة1978 ،م.
 حاشية الشهاب املسمى (عناية القاضي وكفاية الراضي) ،أمحد بن حممد اخلفاجي،عبد الرزاق املهدي ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل1417 ،هـ
 حاشية الصاوي على تفسري اجلاللني ،أمحد الصاوي املالكي ،جنيب املاجدي وأمحدعوض ،املكتبة العصرية ،صيدا ،بريوت ،الطبعة األوىل1423 ،ه.
 احليوان ،عمرو بن حبر ،عبد السالم هارون ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان،1384ه.
 الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ،للسمني احلليب ،أمحد حممد اخلراط ،دار القلم،الطبعة الثانية1424 ،هـ
 دالئل اإلعجاز ،عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين ،حممود حممد شاكر ،مكتبةاخلاجني ،مطبعة املدين1424 ،ه
 روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،حممد شكري األلوسي ،علي عبدالباري عطية ،دار الكتب العلمية ،الطبعة الثانية1422 ،هـ
 السبعة يف القراءات ،أمحد بن موسى بن جماهد ،حتقيق :شوقي ضيف ،دار املعارف،الطبعة الثانية1400 ،ه
 سر الفصاحة ،عبد هللا بن حممد بن سنان اخلفاجي ،دار الكتب العلمية ،مصر ،الطبعةاألوىل1402 ،ه
 شرح أمساء هللا احلسىن يف ضوء الكتاب والسنة ،سعيد بن وهف القحطاين ،مطبعةالسفري ،الرايض2001 ،م
 الصحاح ،اتج اللغة وصحاح العربية ،إمساعيل بن محاد اجلوهري ،حتقيق :أمحدعبدالغفور عطار ،دار العلم للماليني ،بريوت ،الثانية1399 ،هـ.
 صحيح البخاري ،حممد بن إمساعيل البخاري ،دار السالم ،الطبعة الثالثة1419 ،هـجملة العلوم الشرعية
العدد الستون رجب 1442هـ
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 صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي ،دار ابن حزم ،الطبعة األوىل1416 ،هـ الصناعتني الكتابة والشعر ،احلسن بن عبد هللا أبو هالل العسكري ،علي حممدالبجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم ،نشر عيسى البايب احلليب1371 ،ه.
 غيث النفع يف القراءات السبع ،علي النوري الصفاقسي ،حممد عبد القادر شاهني،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل1419 ،ه.
 الفروق اللغوية ،احلسن بن عبد هللا أبو هالل العسكري ،حممد إبراهيم سليم ،دار العلموالثقافة للنشر والتوزيع1407 ،ه.
 فوائد يف مشكل القرآن ،عبد العزيز بن عبد السالم املشهور بعز الدين ،سيد رضوانعلي ،دار الشروق للنشر والطباعة ،الطبعة الثانية1402 ،ه.
 القاموس احمليط ،حممد بن يعقوب الفريوزآابدي ،مكتب حتقيق الرتاث مؤسسة الرسالة،الطبعة الثالثة1413 ،هـ
 كتاب سيبويه ،عمرو بن عثمان بن قنرب ،حتقيق عبد السالم حممد هارون ،دار اجليل،بريوت
 الكشاف ،حممد بن عمر الزخمشري ،حممد عبد السالم شاهني ،الكتب العلمية ،الطبعةاألوىل1415 ،هـ
 الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ،مكي بن أيب طالب القيسي،حميي الدين رمضان ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان ،الطبعة اخلامسة1418 ،ه.
 الكفاية الكربى يف القراءات العشر ،حممد بن احلسني الواسطي القالنسي ،حتقيق:عثمان حممود غزال ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل1428 ،ه
 الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية ،أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي،حتقيق :عدًنن درويش وحممد املصري ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1419 ،ه
 لباب التأويل يف معاين التنزيل ،تفسري اخلازن ،عالء الدين علي بن حممد بن إبراهيمالبغدادي الشهري ابخلازن ،دار الفكر ،بريوت 1399 ،هـ
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 اللباب يف علوم الكتاب ،عمر بن علي ابن عادل الدمشقي احلنبلي ،دار الكتبالعلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة األوىل  1419هـ
 لسان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ،دار صادر ،بريوت ،الطبعةالثالثة1414 ،هـ
 املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر ،ضياء الدين نصر هللا بن حممد بن األثري ،أمحداحلويف و بدوي طبانه ،دار هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،الفجالة ،القاهرة،
الطبعة الرابعة2008 ،م.
 احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،عبد احلق بن غالب بن عطية ،عبد السالم عبدالشايف ،الكتب العلمية ،الطبعة األوىل1413 ،هـ
 احملكم واحمليط األعظم ،علي بن إمساعيل بن سيده املرسي ،عبد احلميد هنداوي ،دارالكتب العلمية ،بريوت ،لبنان1421 ،ه.
 خمتصر التبيني هلجاء التنزيل ،سلمان بن جناح بن أيب القاسم أبو داود األندلسي ،جممعامللك فهد ،املدينة املنورة1422 ،ه.
 مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني ،حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية،حممد املعتصم ابهلل البغدادي ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،الطبعة الثالثة1416 ،ه.
 مسائل خالفية يف النحو ،عبد هللا بن احلسني بن عبد هللا أبو البقاء العكربي ،حتقيق:حممد خري احللواين ،دار الشرق العريب ،بريوت ،الطبعة 1412ه.
 معارج التفكر ودقائق التدبر ،عبد الرمحن بن حسن حبنكة امليداين ،دار القلم ،دمشق،الطبعة األوىل1423 ،ه.
 معاين القرآن وإعرابه ،إبراهيم بن سري الزجاج ،عبد اجلليل عبد شليب ،دار احلديث،الطبعة الثانية1418 ،هـ
 املعجم الوسيط ،إبراهيم أنيس وعبد احلليم منتصر وعطية الصواحلي وحممد خلف هللاأمحد ،دار الدعوة ،الطبعة الثانية.
جملة العلوم الشرعية
العدد الستون رجب 1442هـ
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 مغين اللبيب عن كتب األعاريب ،عبد هللا بن يوسف أبو حممد بن هشام ،مازن املباركوحممد علي محد هللا ،دار الفكر ،دمشق ،الطبعة السادسة1985 ،م.
 مفردات ألفاظ القرآن ،احلسني بن حممد بن املفضل املعروف ابلراغب األصفهاين أبوالقاسم ،صفوان عدًنن داودي ،دار العلم الدار الشامية ،دمشق ،بريوت1412 ،
هـ
 مقاييس اللغة ،البن فارس ،عبد السالم حممد هارون ،دار الفكر ،الطبعة1399 :هـ 1979م. املقنع يف رسم مصاحف األمصار ،عثمان بن سعيد أبو عمرو الداين ،حتقيق :حممدالصادق قمحاوي ،مكتبة الكليات األزهرية ،القاهرة.
 من أسرار التعبري يف القرآن الكرمي لعبد الفتاح الشني ،دار الفكر العريب ،الطبعة األوىل،1435ه القاهرة.
 النشر يف القراءات العشر ،حممد بن حممد ابن اجلزري ،زكراي عمريات ،دار الكتبالعلمية ،بريوت ،لبنان ،الطبعة الثالثة2006 ،م.
 نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور ،إبراهيم بن عمر البقاعي ،دار الكتاباإلسالمي ،القاهرة.
 النكت يف إعجاز القرآن ،علي بن عيسى الرماين ،ضمن ثالث رسائل يف إعجازالقرآن ،عبد الوهاب رشيد وعصام احلرستاين ،دار عمار ،الطبعة الثانية1437 ،ه.
 النكت والعيون ،علي بن حممد املاوردي ،السيد بن عبد املقصود ،مؤسسة املكتبةالثقافية ،الطبعة الثانية1414 ،هـ
 النهاية يف غريب احلديث واألثر ،املبارك بن حممد اجلزري ابن األثري ،طاهر أمحدالزاوي-حممد الطناحي ،دار الفكر1412 ،هـ
 -وحي القلم ،مصطفى صادق الرافعي ،املكتبة العصرية2002 ،م.
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تنزيل اآليات على الواقع بالصور والمقاطع

د .نهلة بنت محمد بن عبدهللا الناصر
قسم القرآن وعلومه – كلية أصول الدين
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

تنزيل اآليات على الو اقع بالصورواملقاطع
د .نهلة بنت محمد بن عبدهللا الناصر
قسم القران وعلومه – كلية أصول الدين
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
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تاريخ قبول البحثç 1441 /4 /12 :

ملخص الدراسة:
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده  .....وبعد،
فهذا البحث تناولت فيه انزلة جديدة متعلقة ابلقرآن الكري ،وهي االستشهاد آبايت القرآن
الكري على الواقع املصور ،والذي كثر مع فشو التصوير ،وانتشار وسائل التواصل االجتماعي،
هدفت فيه إىل أتصيل مسألة تنزيل اآلايت على الواقع عن طريق الصور الثابتة ،واملقاطع
املتحركة ،ببيان الضوابط اليت ينبغي مراعاهتا وااللتزام هبا .صيانةً لكالم هللا من االمتهان ،مع
االستفادة من الوسائل احلديثة يف ربط الناس بكتاب هللا ¸ واالهتداء هبديه  .وقد قسمته

إىل :متهيد ،ذكرت فيه :التعريفات اللغوية ملصطلحات البحث .وثالثة مباحث :املبحث
األول  :تناولت فيه أصل مسألة تنزيل اآلايت على الواقع وبدايته ،أما املبحث الثاين فذكرت
فيه  :أمهية االستشهاد ابآلايت ،وتنزيلها على الواقع املصور ،يف العصر احلاضر ،مث أعقبته
ابملبحث الثالث ،ذكرت فيه :الضوابط اليت البد من االلتزام هبا عند تنزيل اآلايت على الواقع
املصور ،وبعض املخالفات الواقعية يف هذا الباب ،وأخريا توصلت إىل أن النيب ‘ أول من
ّنزل اآلايت على الواقع املشاهد ،وأننا نعيش يف زمن هتيمن عليه الثقافة البصرية ،فالصورة
أصبحت بوابة لكثري من العلوم واملعارف ،فكان األوىل استغالهلا يف ربط الناس ابلقرآن الكري
يف مجيع مناحي احلياة ،وملا للقرآن الكري من قدسية اقرتحت أن تتبىن مراكز الدراسات
القرآنية إصدار موسوعة مصورة لآلايت القرآنية اليت تعاجل قضااي العصر وفق ضوابط شرعية
حتفظ كالم هللا من االمتهان.
أسأل هللا حسن القصد وقبول العمل.
الكلمات املفتاحية :تنزيل اآلايت على الواقع – صيانة كالم هللا عن االمتهان.

Revealing Verses on The Reality with Pictures and Videos
Dr. Nahla Bent Mohamed Bin Abdullah Al Nassir
Department of Holy Quran and its Sciences - College of Fundamentals of
Religion
Imam Muhammad Bin Saud Islamic University

Abstract:
Praise be to Allah, and prayer and peace be upon His Last Prophet.. ,
A new issue related to the Holy Quran is considered in this research, which
is to cite with the Quranic verses applying to the embodied reality that has been
increased with spreading photography and mass media aimed at rooting the
matter of verses revealing the reality using pictures and videos with establishing
the disciplines have to be taken into consideration and observed. Thus Allah's
Words are to be kept from misuse and benefiting from modern means to link the
people with the Book of Allah the Almighty to be guided in his guidance. I've
divided it into: an introduction, in which I stated: the linguistic definitions of the
research terms, three topics: the first topic: approaches the essence and beginning
of the verses revealing the reality and I referred in the second topic to the
importance of citation with the verses and revealing on the depicted reality in
modern time, to be followed by the third topic in which I indicated to the
disciplines that have to be adhered to upon revealing the verses on the depicted
reality and some real violations in this chapter. Finally, I concluded that the
Prophet (peace be upon him) was the first who revealed the Quranic verses to the
observed reality, and we live in a time of visual culture domination. Picture has a
gateway for many of sciences and knowledge, so it is the priority to be exploited
in connecting people with the Holy Quran in all aspects of life. Because of the
sacredness of the Holy Quran, I suggested that centers concerned with Quranic
studies should adopt the issue of a depicted encyclopedia for the Quranic verses
that deal with contemporary issues based on Islamic controls keeping Allah's
Word from misuse.

املقدمة:

إن احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ،ونستغفره ونستهديه ،ونعوذ ابهلل من
شرور أنفسنا ،وسيئات أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له ،ومن يضلل فال
هادي له ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده الشريك له وأن حممدا عبده ورسوله
‘ .....أما بعد

فإن القرآن الكري مبا يتميز به من قدسية يف أخباره الصادقة ،وقدسية يف
أحكامه العادلة ،وسننه الثابتة ،وعموم ألفاظه املعجزة؛جعله صاحلاً لكل زمان
ومكان ،مناسباً لتطبيقه يف كل عصر ومصر ،وتنزيله على كل فرد ومجاعة،
وهذا ما حرص عليه كثري من العلماء واملفسرين يف تفاسريهم لربط الناس
بكتاب هللا يف مجيع جماالت حياهتم ،لإلهتداء هبديه ،والعمل به ،لكن اليوم
توسع األمر مع تطور الوسائل التقنية احلديثة ،وانتشار وسائل التواصل
االجتماعي ،وهيمنة الصورة يف كثري من اجملاالت ،ازدادت حركة االستشهاد
ابآلايت وتنزيلها على الواقع ،ابلصور الثابتة أو ابملقاطع املتحركة ،فخاض
فيها الكبري والصغري ،والعامل واجلاهل ،والناصح وغريه ،فأصبحت اآلايت
ختضع ملصاحل شخصية ،وأهواء مذهبية أو أحزاب سياسية ،أو توجهات
فكل يدعي وصالً بليلى يتوسلون ابلقرآن الكري لتطويع آايته
فكرية منحرفةٌ ،
وليها وفق مرادهم ،وليس مراد هللا ¸.

كل منه ورد،
وإذا مل يؤصل هذا املوضوع ،وفق منهجية شرعيه ،أخذ ٌ
وأنقص فيه وزاد ،وتقول على هللا ما مل يرد ،وهذا يفتح على املسلمني شر
عظيم مبا يرتتب عليه من أحكام وقرارات وأنظمة قد تصل إىل استباحة
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الدماء وهدر للحياة البشرية ،وقطعاً لدابر أهل البدع واخلرافات والضالالت
وصيانة لكتاب هللا ¸ من االمتهان واالنتقاص عزمت على الكتابة يف هذا
املوضوع الذي عنونت له بـ(تنزيل اآلايت على الواقع ابلصور واملقاطع).

أهداف البحث:
 -1أتصيل مسألة تنزيل اآلايت على الواقع عن طريق الصور الثابتة ،واملقاطع
املتحركة ،ببيان الضوابط اليت ينبغي مراعاهتا وااللتزام هبا.
 -2صيانة كالم هللا ¸ من االستخفاف ،واالمتهان عن طريق بعض
املمارسات اخلاطئة يف تنزيل اآلايت واالستشهاد هبا يف غري ما أنزلت.
 -3اإلسهام يف االستفادة من الوسائل احلديثة يف ربط الناس بكتاب هللا

¸ ،واالهتداء هبديه علماً وعمالً ،وتربية األجيال على العيش معه،
وبيان ما خيالفه وفق منهجية صحيحة.

الدراسات السابقة:
 سبق هذه الدراسة كتاب د .عبد العزيز الضامر( :تنزيل اآلايت على الواقععند املفسرين ،دراسة وتطبيق) من إصدارات جائزة ديب الدولية للقرآن
الكري ،ذكر فيها أتصيل مسألة تنزيل اآلايت على الواقع عند املفسرين.
 كذلك ..حبث الطالب :فارس جهادي حنيفا (تنزيل اآلايت على الواقعوأمهيتة يف تكوين املفسر) حبث مقدم للملتقى الطاليب األول ،خرجيوا
الدراسات القرآنية ابجلامعات بني الواقع والطموح.
 كذلك حبث( :تنزيل اآلايت على الواقع عند ابن القيم) .إعداد د .حيىيحممد زمزمي ،أستاذ مشارك بكلية الدعوة وأصول الدين ،جامعة أم
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القرى ،وقد نشر يف جملة البحوث والدراسات القرآنية ،العدد الرابع.
وهذه الدراسات السابقة تناولت املوضوع من حيث تنزيله عند املفسرين
أو أحدهم ،أو أمهيته.
ويف هذا البحث نتعرض ملوضوع تنزيل اآلايت على الواقع املشاهد فقط،
سواء كانت صوراً اثبتة ،أو مقاطع متحركة ومل أجد من كتب فيها.

حدود البحث:
يتناول اآلايت القرآنية اليت توضع على صور اثبتة ،أو تكون يف ثنااي
مقاطع ومشاهد متحركة؛ لالستشهاد هبا ،وتنزيلها على الواقع ،فقط ،وليس
لبيان معناها.
خطة البحث:

املقدمة.

التمهيد :مقدمات متهيدية

املطلب األول :معىن الصور.

املطلب الثاين :معىن املقاطع.
املطلب الثالث :معىن تنزيل اآلايت على الواقع.

املبحث األول :نشأة تنزيل اآلايت على الواقع ابلصور واملقاطع ،وبدايته.

املبحث الثاين :أمهية تنزيل اآلايت على الواقع ابلصور واملقاطع.

املبحث الثالث :ضوابط تنزيل اآلايت على الواقع ابلصور واملقاطع.

مث اخلامتة ،وفيها أهم النتائج مث الفهارس.
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املطلب األول :معىن الصور:

الصورة يف اللغة:

وصرت
أصل اشتقاق الصورة ،من صار إىل كذا أي أماله َّ
فالص َور :امليلُ ،

أصور(.)1
أصرته :إذا أملته ومنه يقال ملائل العنقْ :
وره ،و َ
الشيء ُ
أص ُ

الصورة :صورة كل خملوق ،واجلمع:
قال ابن فارس(« :)2ومن ذلك ُّ
صور ،وهي هيئة خلقته ،وهللا تعاىل البارئ املصور».

وجاء يف النهاية يف غريب احلديث(« :)3الصورة ترد يف كالم العرب على
ظاهرها ،وعلى معىن حقيقة الشيء وهيئته ،وعلى معىن صفته يقال :صورة
الفعل كذا وكذا أي هيئته وصورة األمر كذا وكذا ،أي :صفته».
ويف اتج العروس« :الصورة ابلضم :الشكل ،واهليئة ،واحلقيقة ،والصفة».
فالصورة ،كلمة مشتقة من صار ،مبعىن أمال ،فنجد أن صورة الشيء هي
إمالة شكله يف حمل آخر برمسه ،أو جتسيمه ،أو التقاطه بواسطة آالت
التصوير احلديثة.
ويف االصطالح :هي جمموعة من األفكار تشكلت يف عقل راسم
الصورة ،مث رمسها على الواقع(.)4

( )1ينظر :العني ،اخلليل ( ،)149/7غريب احلديث ،القاسم بن سالم ( ،)246/4هتذيب اللغة،
األزهري ( ،)159/12وجممل اللغة.)545( ،

( )2معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس (.)319/3

( )3النهاية يف غريب احلديث ،ابن األثري (.)58/3

()4الصورة نشأهتا وتطورها يف اتريخ احلضارات ،مسك ،عبد الكري ،جملة املعرفة ،العدد 52
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املطلب الثاين :معىن املقاطع:

املقاطع :مجع مقطع ،وهو مصدر ميمي من قطع ،والقطع يف اللغة:
«إابنة بعض أجزاء اجلرم من بعضه ،قطعته أقطَعُه ،قَطْعاً وقطَّعته»(.)1

قال ابن فارس(« :)2القاف والطاء والعني ،أصل صحيح واحد ،يدل
على حزم وإابنة شيء من شيء ،يقال :قطعت الشيء أقطعه ،قطعاً».
ويف املفردات يف غريب القرآن(« :)3فصل الشيء ،مدركاً ابلبصر كاألجسام،
أو ابلبصرية كاألشياء املعقولة ،فمن ذلك :قطع األعضاء حنو قوله تعاىل:

ﭐﱡﭐﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤﱠ

األعراف124 :

وقطع الطريق يقال على وجهني :أحدمها يراد به السري والسلوك.
والثاين :يراد به الغصب من املارة السالكني للطريق حنو قوله :ﭐﱡﭐ ﲧ
ﲨﲩﲪﲫﱠ

العنكبوت٢٩ :

واملقطعات :الثياب القصار اليت مل تبلغ متام اجلسد.

واملراد ابملقطع هنا:

جزء من مشهد مصور ،أو هو مشهد قصري ،حيكي قضية ما ،أو
يعاجلها ،سواء كان متثيالً للواقع .أو الواقع بعينه.

( )1املخصص (.)23/4
( )2معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس (.)101/5

( )3املفردات يف غريب القرآن ،الراغب األصفهاين (.)677
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املطلب الثالث :معىن تنزيل اآلايت على الواقع:
معىن النزول :احللول ،وقد نزهلم ،ونزل عليهم ،ونزل هبم(.)1
جاء يف خمتار الصحاح(« :)2النزول :هو احللول ،تقول :نزل ،ينزل،
نزوالً ،ومنزالً وأنزله غريه ،واستنزله ،مبعىن .والتنزيل :الرتتيب ،والتنزل :النزول
يف مهله».
ويف معجم مقاييس اللغة(« :)3النون والزاي والالم ،كلمة صحيحة تدل
على هبوط شيء ووقوعه ،ونزل عن دابته نزوالً ،والنازلة :الشديدة من شدائد
الدهر تنزل ،والتنزيل :ترتيب الشيء ووضعه منزله».
واآلايت :مجع آية ،ومعناها يف اللغة :العالمة( ،)4واملقصود هبا هنا:
آايت القرآن الكري واليت عرفت أبهنا« :طائفة ذات مطلع ومقطع مندرجة يف
سورة من سور القرآن الكري»(.)5
والواقع يف اللغة:
قال ابن فارس( :)6الواو ،والقاف ،والعني :أصل واحد يرجع إليه فروعه،
يدل على سقوط شيء ،يقال :وقع الشيء وقوعاً فهو واقع ،والواقعة:
القيامة :ألهنا تقع ابخللق فتغشاهم.
( )1ينظر :الصحاح ،اجلوهري (.)45/9( )1829/5
( )2خمتارالصحاح.)308( ،

( )3معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس (.)417/5

( )4ينظ ــر :الع ـني ( )141/8والص ــحاح ،اجل ــوهري ( )2275/6ومعج ــم مق ــاييس اللغ ــة ،اب ــن ف ــارس
(.)168/1

( )5مناهل العرفان ،عبدالعظيم الزرقاين ()339/1
( )6معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس (.)134/6
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واملقصود ابلواقع هنا :سنن هللا الكونية ،واألفعال اإلنسانية البشرية

احلاصلة يف الزمن املعاصر(.)1
وسنجد هنا ارتباط بني املعىن اللغوي وبني املعىن االصطالحي فتنزيل
اآلايت على الواقع هو إحالل معىن اآلية ومطابقتها مبا يناسبها من الواقع
املصور وذلك بوضع اآلية املكتوبة أو املتلوة على الصورة ،أوعلى املقطع
املقصود.
املبحث األول:

نشأة تنزيل اآلايت على الواقع ابلصور واملقاطع

لقد كان تنزيل اآلايت ،واالستشهاد هبا على احلوادث الواقعة من أفعال النيب

‘ ،فنجده ‘ يستشهد ابآلية على حال ،أو حادثة مل تنزل اآلية يف

شأهنا ،ولكن انسبتها فيما تدل عليه من معىن ،ومن ذلك ما رواه أبو

داود( )2عن أيب بريدة قال :كان النيب ‘ خيطب فجاء احلسن واحلسني

 ،ƒوعليهما قميصان أمحران يعثران ويقومان فنزل فأخذمها فصعد هبما
املنرب مث قال« :صدق هللا:
رأيت هذين فلم أصرب» ،مث أخذ يف اخلطبة.

ﱡﭐ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐﱠ

التغابن١٥:

( )1ينظر :تنزيل اآلايت على الواقع عند املفسرين ،عبدالعزيز الضامر (.)29

( )2أخرجه أبو داود يف سننه ،كتاب الصالة ،ابب اإلمام يقطع اخلطبة لألمر حيدث ()290/1
( )1109والرتمذي يف سننه ،أبواب املناقب ( )3774( )658/5وصححه األلباين يف صحيح
سنن أيب داود (.)1016( )272/4
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ومن ذلك أيضاً ما روي عن علي بن أيب طالب « :)1(¢أن رسول هللا

‘ طرقه وفاطمة ليلة ،فقال :أال تصليان؟» فقلت :اي رسول هللا أنفسنا بيد
هللا فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا ،فانصرف حني قلنا ذلك ومل يرجع إيل شيئاً ،مث
مسعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول :ﭐﱡﭐﱋ ﱌ ﱍ ﱎ

ﱏﱐ ﱠ الكهف٥٤ :

ومن الشواهد اليت حدثت أيضا يف زمن النيب ‘ أنه عندما دخل مكة

يوم الفتح وحول البيت ستون وثالث مائة نصب جعل يطعنها بعود يف يده
ويقول ﱡﭐ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﱠ اإلسراء ٨١ :ﱡﭐ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
ﱈ ﱉ ﱠ سبأ.)2(٤٩ :

فنزل ‘ اآلية على احلال اليت هم فيها من نصر وعلو للحق ،واندحار
َّ

للباطل والشرك.

وبذلك جند أن النيب ‘ أول من نزل اآلايت على الواقع تطبيقاً عملياً
مشاهداً.
وكذلك كان الصحابة  €من بعده جيعلون القرآن نصب أعينهم وينزلونه

على أحواهلم وأعماهلم فمن ذلك ما رواه ابن عباس  :ƒأن أاب بكر ¢
( )1أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب اجلمعة ،ابب حتريض النيب ‘ على صالة الليل والنوافل
من غري إجياب ( .1127 )50/2ومسلم يف صحيحه ،كتاب صالة املسافرين ،ابب فيمن انم
الليل أمجع حىت أصبح (.)775( )537/1

( )2أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب اجلهاد والسري ،ابب فتح مكة (.)1780( )1405/3
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«خرج وعمر  ¢يكلم الناس فقال :اجلس فأىب ،فتشهد أبو بكر ¢
فحال الناس إليه وتركوا عمر فقال أما بعد فمن كان منكم يعبد حممداً ‘
فإن حممداً ‘ قد مات ،ومن كان يعبد هللا فإن هللا حي ال ميوت قال هللا

تعاىل:

ﱫﱭﱮﱯﱰ
ﱬ
ﭐﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ

ﱼﱾﱿ
ﱽ
ﱳﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻ
ﱴ
ﱱﱲ
ﲀﲁﱠ

آل عمران١٤٤ :

وهللا لكأن الناس مل يكونوا يعلمون أن هللا أنزهلا حىت تالها أبو بكر ،¢

فقد لقاها منه الناس ،فما يسمع بشر إال يتلوها»(.)1

وعمر بن اخلطاب  ،¢أدرك جابر بن عبد هللا  ¢ومعه ممحال حلم،

فقال :ما هذا؟ فقال :اي أمري املؤمنني قرمنا إىل اللحم ،فاشرتيت بدرهم حلماً،
فقال عمر :أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه على جاره أو ابن عمه ،فأين
{ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ}()2

تذهب هذه اآلية :قال تعاىل:
وعلى هذا سار التابعني ومن تبعهم من العلماء واملفسرين خاصة يف ربط
الناس ابلقرآن الكري ،والوقوف عند أحكامه ،وتوجيهاته واالهتداء هبدية
وعرض الواقع عليه
[الحقاف]20 :

( )1أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب اجلنائز ،ابب الدخول على امليت بعد املوت إذا أدرج يف
أكنافه (.)1241( )71/2

( )2أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ ( ،)37( )936/2وابن أيب شيبة يف مصنفه ()24524
(.)140/5
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فقد أخرج الطربي عن عبد الرمحن بن زيد عند تفسريه

ﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ

ﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪ
ﲫﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﱠ
ﲬ

قال:

ﭐﭨﭐﱡﭐ ﲥ ﲦ ﲧ ﱠ

األنعام٦٥ :

« :الذي فيه الناس اليوم من االختالف

واألهواء وسفك دماء بعضهم بعضاً»(.)1
وظهر اهتمام املفسرين بقضية تنزل اآلايت يف كتبهم ،وإن كانت تتفاوت
يف ذلك بني مقل ومكثر ،حسب الواقع الذي يعيشه املفسر ،وطبيعة الكتاب
الذي يؤلفه.
ومن أمثلة اهتمامهم أيضا:
اخلَ ْم ُر
ما ذكر ابن عطية (ت  )546يف تفسريه عند قوله تعاىل( :إمََّّنَا ْ
والْمي مسر واألَنصاب واألَْزالَم مرجس ممن عم مل َّ م
اجتَنمبُوهُ)
الشْيطَان فَ ْ
َ َْ ُ َ َ ُ َ ُ ْ ٌ ّ ْ َ َ
[املائدة.]90:
بعد أن ذكر األزالم ووصفها قال« :ومن هذا القبيل هو الزجر ابلطري
وأخذ الفأل منها يف الكتب ،وحنوه مما يصنعه الناس اليوم».
وقال القرطيب يف تفسريه (ت  :)2()671عند قوله تعاىل:
ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱠ

( )1أخرجه ابن جرير يف تفسريه (.)299/9

( )2اجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب (.)255/3
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البقرة٢٤٩ :

ﭐﱡﭐ ﱴ ﱵ ﱶ

وف قولهم €
قال « :ي

(ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ)

اآلية ،حتريض على القتال

واستشعار للصرب واقتداء مبن صدَّق ربه ،قلت :هكذا جيب علينا حنن أن
نفعل ،لكن األعمال القبيحة والنيات الفاسدة منعت من ذلك حىت ينكسر
العدد الكبري من قدام اليسري من العدو كما شاهدانه غري مرة ،وذلك مبا
كسبت أيدينا» )1(.يف تفسري البحر احمليط :عند قوله

تعاىل ﭐﱡﭐ ﲜ ﲝ ﲞ

ﲟ ﲠ ﱠ الفتح٢٠ :

قال« :ولقد اتسع نطاق اإلسالم وفتح املسلمون فتوحاً ال حتصى وغنموا
مغامن ال تعد ،وذلك يف شرق البالد وغرهبا حىت يف بالد اهلند ويف بالد
السودان يف عصران هذا ،وقدم علينا عاماً أحد ملوك غانة من بالد التكرور،
وذكر عنه أنه استفتح زيد من مخسة وعشرين مملكة من بالد السودان،
وأسلموا ،وقدم علينا بعض ملوكهم حيج معه».
ومن هؤالء أيضاً شيخ اإلسالم( )2ابن تيمية ¬ حيث قال« :فإذا قرأ

اإلنسان سورة األحزاب ،وعرف من املنقوالت يف احلديث والتفسري والفقه
واملغازي كيف كانت صفة الواقعة اليت نزل هبا القرآن مث اعترب هذه احلادثة
بذلك وجد مصداق ما ذكران وأن الناس انقسموا يف هذه احلادثة إىل األقسام
الثالثة – اإلسالم – الكفر ،النفاق ،كما انقسموا يف تلك وتبني له كثري من
املتشاهبات».
( )1البحر احمليط ،أبوحيان األندلسي (.)493/9
( )2جمموع الفتاوى ،ابن تيمية (.)440/28
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وممن كان يكثر من ربط القرآن ابلواقع وتنزيل اآلايت على أحوال الناس ،ا
االمام ابن القيم بل يدعو وحيث على تنزيل اآلايت على الواقع فعند تفسريه
لقوله تعاىل :ﭐﱡﭐ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﱠﭐالروم٤١ :
قالَّ :نزل هذه اآلية على أحوال العامل وطابق بني الواقع وبينها وأنت ترى
كيف حتدث من اآلفات والعلل كل وقت يف الثمار والزرع واحليوان وكيف
حيدث من تلك اآلفات آفات أخر متالزمة بعضها أخذ برقاب بعض وكلما
أحدث الناس ظلماً وفجوراً أحدث هلم رهبم تبارك وتعاىل من اآلفات والعلل
يف أغذيتهم وفواكههم وأهويتهم ،ومياههم وأبداهنم وخلقتهم وصورهم
وأشكاهلم ،وأخالقهم من النقص واآلفات ما هو موجب أعماهلم وظلمهم
وفجورهم(.)1
وسار املفسرون على ذلك إىل عصران هذا من هؤالء فضيلة الشيخ حممد

بن عثيمني ¬ فعلى سبيل املثال

عند تفسريه لقوله تعاىل :ﭐﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱠ الواقعة ٨١ :قال:
"يعين أن هذا البيان لعظمة القرآن الكري تدهنون به الكفار ،وتسكتون عن
بيانه وعن العمل به ،وهذا االستفهام لإلنكار ،ألن الواجب على من آمن
أبنه تنزيل من رب العاملني ،وأنه قرآانً كرمياً ،وأنه ال ميسه إال املطهرون،
الواجب أن يصارح ويصرح وال يدهن وقد قال هللا تعاىل يف آايت أخرى:
ﭐﱡﭐﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﱠ

القلم٩ :

( )1بدائع التفسري ،ابن القيم (.)394/3

456

تنزيل اآلايت على الواقع ابلصور واملقاطع
د .هنلة بنت حممد بن عبدهللا الناصر

 .ولكن هذا ليس حباصل ،فالواجب على املؤمن أن يربز بدينه ويفتخر به
ويظهره ،خالف ما كان عليه كثري من الناس اليوم مع األسف جند الرجل
منهم إذا قام ليصلي يستحي أن يصلي ،ورمبا يداهن ،بل الواجب أن يكون
اإلنسان صرحياً فال يداهن يف دين هللا"(.)1

هذا ابلنسبة لتاريخ تنزيل اآلايت على الواقع عند العلماء ،واملفسرين لكن
يبقى لنا :مىت بدأ تنزيل اآلايت ابلصور واملقاطع ،الذي له ارتباط كامل
بنشأة الصورة وانتشار حركة التصوير يف البالد اإلسالمية.
أما الصورة فقد ارتبط وجودها بوجود اإلنسان على األرض ،فقد رسم
اإلنسان الصورة على جدران اجلبال والكهوف ،اليت تعكس البيئة اليت عاشها
واملخلوقات اليت فيها واللغة املتداولة ،وأقرب احلضارات اإلنسانية صلة هبذا
الفن (التصوير) رمساً أو حنتاً« .هو ما يعود يف اترخيه إىل مخسة آالف سنة
كحضارات بالد الرافدين واحلضارة اليواننية مث البيزنطية مث الرومانية ،وكذلك
حضارة مصر الفرعونية ،وبالد العرب والصني ،فالعرب قبل اإلسالم عرفوا فن
الصورة رمساً وحنتاً ،وآاثر جنران وعدد كبري من مناطق اجلزيرة العربية دليل على
ذلك»(.)2مث ظهرت احلضارات واكتشفت اآللة وبدأت تقنية التصوير
الضوئي ،والفوتوغرايف يف بداايت القرن التاسع عشر امليالدي الذي أدى إىل
استنساخ الواقع يف شكل صور.
( )1تفسري احلجرات – احلديد ،ابن عثيمني (.)349

()2الصورة نشأهتا وتطورها يف اتريخ احلضارات ،السمك ،عبد الكري ،جملة املعرفة" الكرتونية "،
العدد .52
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املبحث الثاين:

أمهية تنزيل اآلايت على الواقع ابلصور واملقاطع

 .1حتقيق الغاية األساسية من إنزال القرآن الكري ،فالقرآن نزل على حممد

‘ هلداية البشرية ،وليكون منهج حياة يلتزم به املسلم يف مجيع مناحي
حياته االجتماعية ،والعلمية ،واالقتصادية ،والسياسية وغريها ،يف عباداته،

ومعامالته ،يقول هللا ¸:

ﱈﱊﱋﱌﱠ
ﱆ ﱉ
ﭐﱡﭐ ﱃ ﱄ ﱅ ﱇ

ﭐﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ
ﲀ ﲁﱠ

ﱠ اإلسراء

وقال:

البقرة٢:

ﭐﱡﭐ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ

األنعام١٠٦ :

ويتحقق هذا االهتداء بتنزيل دالالت اآلايت على واقع اإلنسان نفسه أو
تنزيله على جمتمعه وقد اهتم كثري من املفسرين بتنزيل اآلايت على واقعهم
املعاصر هلم ،وربط الناس مبا فيه من أحداث وبيان ما هم فيه من املخالفات.
يقول ابن القيم ¬ « :الفقه تنزيل املشروع على الواقع»(.)1

وصدق ¬ فإن عدم تنزيل املشروع على الواقع فصل للدين عن الدنيا،

وتعطيل لوظيفة القرآن الكري اليت من أحلها أنزل للبشرية ،وهي هداية الناس
إىل مراد هللا واألخذ أبيديهم إىل حيث السعادة األبدية.
 .2إن من أهم ما يدعوا إليه القرآن هو تدبر آايته ﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ
ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱠ ص ٢٩ :فمن آاثر التدبر أن ينزل
اإلنسان اآلية على نفسه وينظر أين هو منها.
( )1زاد املعاد ،ابن القيم ()472/5

458

تنزيل اآلايت على الواقع ابلصور واملقاطع
د .هنلة بنت حممد بن عبدهللا الناصر

فمن مل ينزل اآلية على نفسه أو على واقعه فال فائدة من تدبره ،خاصة
وأن القرآن ال خياطب األشخاص ،وإَّنا خياطب األوصاف والعربة بعموم
لفظه ال خبصوص سببه.
يقول ابن القيم ¬(َ " :)1ولَ مك َّن أَ ْكثَـَر النَّا مس ال يشعرون بدخول الواقع
حتته ،وتضمنه له ،ويظنونه يف نوع ،ويف قوم قد خلو من قبل مل يعقبوا واراثً
وهذا هو الذي حيول بني القلب وبني فهم القرآن ولعمر هللا إن كان أولئك
قد خلو فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم ،أو دوهنم ،وتناول القرآن هلم
كتناوله ألولئك".
وكما يقال( :لكل قوم وارث) فما من صفة هنى عنها القرآن أو حث
عليها ،أو ذم أو أثىن على صاحبها إال وهلا بقية ابقية ممن يعمل هبا إىل يومنا
هذا يف الغالب.

 .3أن تنزيل اآلايت على الواقع فيه تسهيل وتقريب ملعىن اآلية )2(،هذا إذا
كان التنزيل لفظياً أما إن كان ابلصور فهو أقوى يف توصيل املعىن وتقريبه
إىل ذهن املشاهد.
كما جاء يف احلديث« :ليس اخلرب كاملعاينة»(.)3
وكما يقال« :ليس من رأى كمن مسع».

( )1مدارج السالكني ،ابن القيم (.)343/1
( )2ينظر :تنزيل اآلايت على الواقع عند املفسرين ،عبدالعزيز الضامر (.)81
( )3أخرجه ابن حبان يف صحيحه (.)96/14
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 .4من فوائد تنزيل اآلايت على الواقع ،رفع معنوايت املؤمنني وتبشريهم،
وإدخال السرور عليهم ،وتقوية عزائمهم ،وحضهم وحتفيزهم على
االستزادة من األعمال الصاحلة ،والتحذير من املعاصي واألعمال السيئة،
وإدخال الكآبة واخلوف على املنافقني واملعرضني عن دين هللا.ويدل على
ذلك :ما أخرجه ابن أيب شيبة عن عبد هللا بن عمر قال :ملا قبض رسول

هللا ‘ كان أبو بكر يف انحية املدينة فجاء فدخل على رسول هللا ‘

وهو مسجى فوضع فاه على جبني الرسول فجعل يقبله ويبكي ويقول
أبيب وأمي طبت حياً وطبت ميتاً فلما خرج مر بعمر بن اخلطاب وهو

يقول :ما مات رسول هللا ‘ وال ميوت حىت يقتل هللا املنافقني ،قال:

وكانوا قد استبشروا مبوت رسول هللا ‘ ،فرفعوا رؤوسهم فقال :أيها
الرجل أربع على نفسك فإن رسول هللا قد مات ،أمل تسمع هللا يقول:

ﭐﱡﭐﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﱠ

وقال:

الزمر٣٠ :

ﳂﳄﳅﳆﳇﳈﱠ
ﳃ
ﭐﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ

األنبياء٣٤

مث أتى املنرب فصعده فحمد هللا وأثىن عليه مث قال :أيها الناس إن كان حمم ٌد
إهلكم الذي تعبدون فإن إهلكم قد مات وإن كان إهلكم الذي يف السماء فإن
إهلكم مل ميت مث تال:

ﱫﱭ
ﱬ
ﭐﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ

ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱠ آل عمران ١٤٤ :حىت ختم اآلية.
مث نزل وقد استبشر املسلمون بذلك واشتد فرحهم ،وأخذت املنافقني
الكآبة.
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قال عبد هللا بن عمر :فوالذي نفسي بيده لكأَّنا كانت على وجوهنا

أغطية فكشفت.)1( ".

فيظهر من هذا احلديث أنه ملا استشهد أبو بكر الصديق  ¢ابآلية يف

هذا املوضع استبشر املسلمون وازداد املنافقون كآبة على ما هم فيه من
الكآبة.
وهذا ما ينتاب املسلمون عندما يستشهدون آبايت فيها وعد ،وفيها
ثواب ،وفيها تبشري
 -5تنزيل اآلايت على الواقع ،ابلصور ومقاطع الفيديو طريق سهل ،وانفع
إبذن هللا يف الدعوة إىل هللا ¸ ،يف توجيه ضال ،أو تنبيه غافل ،أوتعليم

جاهل ،بل فيه تربية لألجيال على العيش مع القرآن واالهتداء هبديه،
واالمتثال ألمره وهنيه.
 -6ومع فوائد تنزيل اآلايت على الواقع السابقة إال أن هناك فائدة خاصة
لتزيلها على الواقع ابلصور وذلك لألسباب التالية:

أ -عموميتها .فهي عامة يف خطاهبا لكل من يبصر سواء كان جاهل ،أو
عامل ،صغري أو كبري.
ب -هيمنتها .فنحن اليوم نعيش يف زمن ثورة الصورة ،وهيمتها ،وعصر اليوم
الذي نعيشه كما وصفه كثري من الكتاب ،والعلماء ،عصر الصورة،

( )1أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه (.)37021( )426/7
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فالثقافة البصرية هي السائدة حبيث يتوصل عن طريقها إىل كثري من
املعارف دينية ،إعالمية ،سياسية ،اترخيية ،طبية ،طبيعية ،وغريها.
والصورة تساوي ألف كلمة ،كما يقول املثل الصيين()1

ويقول الناقد الفرنسي روالت ابرت " :أن العصر الذي نعيشه هو عصر
حضارة الصورة وذلك عندما سادت فيه ثقافة الصورة العينية على ثقافة
القراءة والكتابة ،وذلك من خالل واقع الصورة يف حضورها اجلارف يف حياة
اإلنسان احلديث وخاصة بعد أن تعددت وكثرت وسائطها ،وخاصة منها
اإلعالمي وهلذا :الصورة اليوم على خالف املثل الصيين فهي مبليون كلمة

وتزيد"(.)2

ج -قوة أتثريها:
أن ما يشاهده اإلنسان ببصره يبقى أثره أكثر مما يتلقاه عن طريق السماع
أو القراءة.
فيذكر عامل الرتبية األمريكي جريوم برونز -املشهور بدراساته عن التفكري وعن
الرتبية من خالل االستكشاف – :أن الناس يتذكرون  %10مما يسمعون ،و%30
مما يقرأون ،بينما ما يبصرونه أو يقومون به يصل إىل .)3(%80

فالصورة هلا أتثريها اخلاص على املشاهد وذلك بسبب تكوينها التقين،
وبالغتها التكنولوجية ،وإشباعها ابأللوان ،واألصوات واملؤثرات ،حبيث تستفز
( )1عصر الصورة ،شاكر عبداحلميد)5( ،
()2الصورة نشأهتا وتطورها يف اتريخ احلضارات ،السمك ،عبد الكري ،جملة املعرفة ،العدد 52
( )3عصر الصورة ،شاكر عبداحلميد.)6( ،
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أحاسيس املشاهد البصرية ،والسمعية وتستحوذ عليه( ،)1فيكون هلا وقعها
الكبري يف التأثري على املتلقي.
ولذلك شاهد من السنة :فعن عائشة  -~-قالت" :كان لنا سرت فيه
متثال طائر ،وكان الداخل إذا دخل استقبله فقال يل رسول هللا ‘« :حويل
هذا ،فإين كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا»"(.)2
وعن أنس  ¢قال :كان قمرام لعائشة قد سرتت به جانب بيتها ،فقال
النيب ‘« :أميطي عين قرامك هذا ،فإنه ال تزال تصاويره تعرض يل يف
صاليت»(.)3
قال الطييب(« :)4فيه إيذان أبن للصورة واألشياء الظاهرة أتثري على
القلوب الطاهرة ،والنفوس الزكية» هذا فضالً عما دوهنا من القلوب،
والنفوس ،هذا إذا كانت الصور اثبتة ،وإن كانت متحركة فهي أكثر أتثرياً
ووقعاً على النفوس والقلوب.
بل يشهد التاريخ أن أول ما وقع الشرك واحنراف الناس عن توحيد هللا¸
كان بسبب الصورة فعن ابن عباس  ƒقال :صارت األواثن اليت كانت يف
قوم نوح يف العرب بعد ،أما ود كانت لكلب بدومة اجلندل ،وأما سواع
( )1الرتبية اإلعالمية ،فهد الشميمري ()79

( )2اخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب اللباس والزينة ،ابب ال تدخل املالئكة بيت فيه كلب وال
صورة (.)2107( )1666/3

( )3أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب الصالة ،ابب إن صلى يف ثوب مصلب أو تصاويره هل
تفسد صالته (.)374( )84/1

( )4الكاشف عن حقائق السنن ،شرف الدين الطييب (.)964/3
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كانت هلذيل ،وأما يغوث فكانت ملراد ،مث لنيب غطيف ابجلوف ،عند سبأ،
وأما يعوف فكانت هلمدان ،وأما نسر فكانت حلمري آلل ذي الكالع ،أمساء
رجال صاحلني من قوم نوح ،فلما هلكوا أوحى الشيطان إىل قومهم أن انصبوا
إىل جمالسهم اليت كانوا جيلسون أنصاابً مسوها أبمسائهم ففعلوا فلم تعبد حىت
إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت()1
ويشهد الواقع اليوم أن للصورة ،وخاصة الصورة اإلعالمية القوة على
توجيه السلوك حنو أمر ما.لذا استغلها السياسيون ،واالقتصاديون ،واملربون،
وغريهم يف حتقيق أهدافهم ،مما جعل هلا دور كبري يف زايدة نسبة اجلرمية ،أو
تدهور مستوى الرتبية والتعليم ،وهي أيضا سبب كبري يف إقامة احلروب.
د -سهولة تلقيها.
فالصورة ال حتتاج إىل جهد ذهين كبري كما هو احلال يف القراءة اليت حتتاج
إىل أتمل وإشتغال الذهن.
بل إن معظم حركات العينني حركات أوتوماتيكية ،تلقائية ال تتطلب ما
تتطلبه القراءة من عمليات معرفية(.)2
كذلك هي متوفرة يف كل مكان ،عرب شاشات التلفزيون ،أو الكمبيوتر،
بل أصبحت اليوم جزء ال يتجزء من اإلنسان يف كل مكان ،بوجودها يف
جهازه احملمول الذي ال ميكن أن يستغين عنه ولو فرتة قصرية.

( )1صحيح البخاري ،كتاب تفسري القرآن ،ابب (وداً وال سواعاً وال يغوث ويعوف) نوح
(.)4920( )160/6
( )2ينظر :عصر الصورة ،شاكر عبداحلميد ،)35( ،والرتبية اإلعالمية,فهد الشميمري (.)78
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املبحث الثالث :ضوابط تنزيل اآلايت على الواقع ابلصور واملقاطع
/1أن يتطلب اإلنسان مراد هللا ¸ من معىن اآلية

وتطلب مراد هللا _عز وجل _أبن يكون تنزيل اآلية مندرجاً حتت أصل
اآلية موافقاً ألحد معانيها الصحيحة ،وليس الشاذة ،وفق ما بينه النيب ‘،

وصحابته الكرام ،ومن تبعهم من السلف الصاحل ،فال ينشئ هلا تفسرياً أو
معىن مستقالً وينزله على الواقع بل البد أن يكون يف الصورة أو املقطع ارتباط
مبعىن اآلية أو جزء منها.فتنزل عليها حبسب ماتشرتك معها يف الصفات
وال مينع كون اآلية انزلة يف شأن أقوام أن تنزل على من يشرتكون معهم يف
بعض الصفات وإن مل يكونوا منهم
فقوله تعاىل ﭐﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﱠ فصلت ٧ – ٦ :وعيد
عام يف كل من منع الزكاة وليس خاصاً ابملشركني ،وإن كانت اآلية انزلة
فيهم .فاآلايت أصول فيها من الفروع من الصفات ما يصح أن ينزل عليها
ما يشاهبها ،ومن هذا اختالف التنوع بني املفسرين يقول شيخ اإلسالم ابن
تيمية :-¬-يف معرض حديثه عن اختالفات املفسرين« :الصنف الثاين:

أن يذكر كل منهم من االسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل ،وتنبيه
املستمع على النوع ال على سبيل احلد املطابق للمحدود يف عمومه
وخصوصه ،مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ اخلبز فأري رغيفاً وقيل
له :هذا ،فاإلشارة إىل نوع هذا ال إىل هذا الرغيف وحده»(.)1
( )1جمموع الفتاوى ،ابن تيمية ()339/13
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ويقول أيضا(« :)1وبعض املواضع يذكر سبحانه األصل املعترب ليستفاد
حكم الفرع منه من غري تصريح بذكر الفرع.........ونظري ذلك كله:
القصص ،فإهنا كلها أمثال هي أصول قياس واعتبار ،وال ميكن هناك تعديد
ما يعترب هبا ،ألن كل إنسان له يف حاله منها نصيب فيقال فيها :لقد كان يف
قصصهم عربة ألويل األلباب ،ويقال عقيب حكايتها ،فاعتربوا اي أويل
األبصار».
ويشهد لذلك فعل النيب - ‘-عندما طرق علي  ،-¢-وفاطمة ليلة،
فقال :أال تصليان؟ فقال علي :اي رسول هللا إَّنا أنفسنا بيد هللا فإذا شاء أن

يبعثنا بعثنا ،فانصرف  - ‘-مث قال وهو يضرب

فخذه :ﭐﱡﭐ ﱋ ﱌ

ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱠ الكهف .)2(٥٤
وإذا رجعت إىل مساق اآلايت اليت ورد فيها هذا اجلزء من اآلية وجدته
حديثًا عن الذين كفروا ،قال تعاىل :ﱡﭐ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ

ﲰﲱﲲﲳ ﲴ ﲵﲶﲷﲸﲹ ﲺﲻﲼ
ﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉ
ﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇ
ﱉﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗ
ﱊ
ﱈ
ﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥ
ﱪﱬﱭﱮﱯﱰﱱ
ﱫ
ﱦﱧﱨﱩ

( )1جمموع الفتاوى ،ابن تيمية (.)57/14
( )2سبق خترجيه.
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ﱲﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀ
ﱳ
ﲑ
ﲐ
ﲅﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏ
ﲆ
ﲁﲂﲃﲄ
ﲞﲠﲡﲢ
ﲟ
ﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝ
ﲦﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰ
ﲧ
ﲣﲤﲥ
٥٨ – ٥١

ﱠ الكهف:

ومن هذه السياقات يتضح َّ
أن النيب ‘ اقتطع هذا اجلزء الذي

يصدق على حال علي  ،¢وال يعين هذا أنَّه ممن اتصف بباقي تلك

أبدا.)1(.
الصفات املذكورات ً
قال ابن عبد الرب يف التمهيد" :يف هذا احلديث جواز االستشهاد ابلقرآن
فيما حيسن وجيمل".

ومن ذلك أيضاً فعل عمر  :¢عندما مر جبابر  ¢ومعه محال حلم فقال:

ما هذا؟ قال :اي أمري املؤمنني قرمنا إىل اللحم فاشرتيت بدرهم حلماً ،فقال
عمر :أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه على جاره ،أو ابن عمه ،فأين تذهب
هذه اآلية ﭐﱡﭐ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﱠ األحقاف )2(٢٠ :مع أن هذه اآلية
اليت استشهد هبا عمر  ¢يف سياق احلديث عن الكافرين وما أعد هلم من

العقوبة والعذاب.
ويدخل يف ذلك تنزيل آايت الرب واإلحسان على صور ،أو يف ثنااي
مقاطع فيديو دالة على ذلك ،أو داعية إىل فضائل األعمال ،كرب الوالدين،
()1ينظر مقال الشيخ مساعد الطيار ،االستشهاد ابآلايت يف غري موضعها.ملتقى أهل التفسري
( )2سبق خترجيه.
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واإلحسان إىل اليتيم والفقري ،وحنوها ،ينظر امللحق ( )1وكذلك تنزيل األايت

على صور من الكون والطبيعة للتفكر يف خلق هللا ¸ ينظر امللحق ()2

لكن لو ّنزل اآلية على صورة ،أو مقطع خمالف ملراد هللا ¸ كان كاذابً
على هللا مفرتايً عليه.
يقول ابن القيم ¬« :التأويل :إخبار عن مراد املتكلم ال إنشاء ..فإن

قيل :معىن اللفظ كذا وكذا ،كان إخباراً ابلذي عناه املتكلم فإن مل يكن هذا

اخلرب مطابقاً ،كان كذابً على املتكلم»(.)1
ومن ذلك ما يفعله بعض اجلهلة بوضع قوله تعاىل :ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱠ
األنبياء٣٧ :

على حمل لبيع العجالت()2

فهو وضعها على احملل للتوافق بني لفظة العجل لكلمة العجالت اليت

يبيعها ،وقوله تعاىل( :ﱕ ﱖ) وال يعلم ما معناها وال مراد هللا ¸ منها

لكن الصحيح أن اآلية ليس هلا عالقة إطالقا ابلعجالت بل هي إخبار

من هللا ¸ عن طبيعة اإلنسان اليت خلق عليها أنه خلق عجوال يف األمور
كما قال تعاىل (وكان اإلنسان عجوال)( )3وحنوها ،كما يف امللحق ()3
استشهاد صاحب التعداد السكاين بقوله تعاىل (لقد أحصاهم وعدهم عدا)

( )1الصواعق املرسلة ،ابن القيم (.)202/1
( )2ذكره ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ال ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيخ أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو إس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحاق احل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـويين https:
www.youtube.com/watch?v=j0cAcfshrhM//

( )3ينظر :تقسري الطربي ()270/16وابن كثري ()404/9
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للتعاون معه يف تسهيل إحصاء عدد السكان ،فقد استشهد ابآلية يف غري ما
أنزلت له فاآلية يف معرض احلديث عن كمال صفات هللا

¸ﭐﭐﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ

ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ

ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﱠ مريم ٩٥ – ٩٣ :فجميع من يف السماوات
اجلن( ِإال ِ يآت الر ْح َم ِن َع ْب ًدا) إال أييت
من املالئكة ،ويف األرض من البشر واإلنس و ّ
مقرا له ابلعبودية ،ال نسب بينه وبينه.
ربه يوم القيامة عبدا له ،ذليال خاضعاًّ ،
(ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ) قد علم عددهم منذ خلقهم إىل يوم القيامة،
ذكرهم وأنثاهم وصغريهم وكبريهم.
(ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ) أي :ال انصر له وال جمري إال هللا وحده

ال شريك له.)1(.
وقد سئل فضيلة الشيخ حممد العثيمني عن مثل هذا ،ما نصه" :ما رأيك
فيمن ينتزع جزء من آية ملعىن يريده هو ،خيتلف عن معىن اآلية األصلي ،لقد
رأيت مكتبة مكتوب عند ابهباﭐﱡﭐ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﱠ البينة٣ :
ورأيت ابب دار مكتوب عليه :ﭐﱡﭐ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﱠ الحجر.٤٦ :؟
فقال« :أقول إن هذا حرام ألنه نزل القرآن على غري ما أراد هللا ،والثاين
أدخلوها بسالم آمنني ،نعم حىت األوىل فيها كتب قيمة ،قد تكون الكتب
غري قيمة ،لكن ميكن جييب أن يقول :أان مل أقل فيها الكتب القيمة ،فيها

( )1ينظر :تقسري الطربي ())641/15وابن كثري ()302/9
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كتب قيمة ،يعين بعضها ،لكن لكونه ينزل اآلية على غري ما أراد هللا فهذا ال
جيوز»
أما الثانية ففيها حمظوران :أوالً أنه ّنزهلا على غري مراد هللا ،الثانية :أنه
قال :آمنني ،ومن هو آمن يف هذه الدنيا()1؟"

 -2أن ال يكون التنزيل على األعيان.سواء يف معرض املدح أو الذم ،أو
ينزل اآلية على
التقبيح أو التحسني ،أو على األحياء أواألموات ،كمن ّ
شخصية معروفة مشهورة ،وتتضمن معىن خاصاً من تزكية أو تفسيق أو
تكفري ،وحنوها.فهذا فيه جترؤ ،وافتئات على هللا  - ¸-ابحلكم على

فالن أبنه من أهل الصالح ،وعلى آخر أبنه غري ذلك ،أو أن فالانً
مصريه اجلنة ،وفالانً مصريه النار .وهذا كله من التجرؤ على هللا ،والقول

بغري علم .ينظر امللحق ( )4بل خيضع إىل حكم الشرع يف تكفري وتفسيق
املعني وهللا أعلم

 -3إذا كانت اآلية تتحدث عن أحوال اآلخرة ،فال جيوز تنزيلها على صور
ومقاطع من واقع الدنيا إال إذا كان للتقريب والتمثيل فقط.
من ذلك ما يفعلة بعض اجلهلة من كتابة قوله تعاىل :ﭐﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﱠ

الغاشية٨ :

على حمل احلالقة وهذا تنزيل لآلية على غري ما أنزلت فاآلية يف وصف
وجوه املؤمنني يف اآلخرة أبهنا انعمة ،ذات نعمة ،يعرف التنعيم فيها بتنعيم هللا

( )1تتمة لقاء الباب املفتوح شريط .115
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أهلها يف جناته(.)1بينما هذا اجلاهل نزهلا على غري مرادها ظنا منه أن املراد
هبا نعومتها خبلوها من الشعر ،بل هو خمالف ألمال هللا ¸ من النهي عن

حلق اللحى واألمر إبعفائها
كذلك ما يفعله بعض اجلهلة حيث يكتب على عربية لبيع العصريات
قوله تعاىل:

ﭐﱡﭐ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﱠ

ينظر امللحق ()5

اإلنسان٢١ :

لتسويق سلعته وأن مافيها من العصريات من الشراب الطهور الذي ذكره هللا-

¸ -وهذا تنزيل لآلية يف غري ما أنزلت له والصحيح أن اآلية يف سياق
احلديث عن نعيم األبرار ،وما أعده هللا هلم من امللذاتفي اآلخرة حيث قال

تعاىل:

ﭐﱡﭐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﱠ اإلنسان٥ :

إىل أن

قال :ﭐﱡﭐ ﲴ

ﳀﳂﳃﳄﳅ
ﳁ
ﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿ
ﳆﳇﳈﳉﳊﱠ

اإلنسان٢١ - ٢٠ :

قال ابن جرير ¬ عن هذه اآلية« :وسقى هؤالء األبرار شراابً طهوراً
ومن طهره أنه ال يصري بوالً جنساً ولكنه يصري رشحاً من أبداهنم كرشح
املسك........إن هذا الذي أعطيناكم من الكرامة كان لكم ثواابً على ما
كنتم يف الدنيا تعملون من الصاحلات(.")2
لكن وضع اآلية اليت تتحدث عن أحوال اآلخرة على صور من ابب
التقريب والتمثيل فقط فهذا ال أبس فيه.
( )1ينظر :تفسري الطربي ( ،)333/24تفسري القرطيب ( ،)32/20تفسري ابن كثري (.)377/8
( )2تفسري الطربي (.)113-115/24

جملة العلوم الشرعية
العدد الستون رجب 1442هـ

471

ومن ذلك ما أخرجه ابن جرير ،عن قتادة قال " :ذكر لنا أن ابن مسعود
أهديت له سقاية من ذهب ،وفضة؛ فأمر أبخدود فخد يف األرض ،مث قذف
فيه من جزل حطب ،مث قذف فيه تلك السقاية حىت إذا أزبدت ،واَّناعت
قال لغالمه :ادع من حيضران من أهل الكوفة .فدعا رهطاً فلما دخلوا عليه
قال :أترون هذا؟ قالوا :نعم ،قال :ما رأينا يف الدنيا شبيهاً للمهل أدىن من

هذا الذهب والفضة حني أزبد واَّناع"(.)1

فعبد هللا بن مسعود  ¢فعل هذا األمر من ابب التقريب والتمثيل فقط.

 -5أن ال تنزل اآلايت على حمالت جتارية ،أو شركات ومؤسسات ،أو
عروض ودعاايت لسلع ومنتجات جتارية ،فالقرآن كتاب هداية للبشرية،
كالم هللا املنزل من فوق سبع مسوات مل ينزل للدعاية واإلعالن ،وتسويق
السلع ،وجذب الزابئن من كل مكان ،فهذا فيه امتهان لكالم هللا ¸،

والتدليس على الناس ابستغالل الدين والقرآن يف خدمة أهدافهم
الدنيوية.
كمن كتب على سيارته األجرة :ﭐﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﱠ
هود ٤٢ :ينظر امللحق ( )6الستجداء الزابئن فهذا مع تنزيله لآلية على غري
مراد هللا منها ،فيها امتهان واستهانة ابلقرآن الكري ،وكأن من مل يركب معه
فهو من الكافرين وهذا غري صحيح.

( )1أخرجه ابن جرير يف تفسريه (.)56/21
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واحلق أن اآلية يف سياق حكاية مناداة نوح ’ البنه ابلركوب معه يف

سفينة املؤمنني وعدم البقاء مع الكافرين الذين سيغرقهم هللا ابلطوفان ،وال
ميكن تنزيلها على غري ذلك.
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة السؤال التايل:
س :أنه يوجد بعض علب لبيع األلبان ومكتوب على العلبة بعض آية من
القرآن الكري هو

ﭐﱡﭐ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱠ

النحل٦٦ :

ومصري هذه العلب بعد االستعمال الرمي يف الكناسات وامتهاهنا ،فإن
كان ال جيوز وضعها على العلب وال رميها يف األقذار فأفيدوين؛ ألبلغ ابعة
األلبان ليحتاطوا يف ذلك.
وهللا حيفظكم.
أجابت اللجنة مبا يلي:
إن هؤالء أيخذون كلمات من القرآن واحلديث وال يقصدون بذلك
حكايتها على أهنا قرآن أو حديث ،ولذلك مل يقولوا قال هللا تعاىل ،وال قال
النيب ‘ ،وإَّنا أخذوها استحساان هلا ،وملناسبتها ما قصدوا استعماهلا فيه،

من جعلها يف الفتة أو استعماهلا يف الدعاية إىل ما كتبت عليه ،وبذلك
خرجت يف كتابتهم عن أن تكون قرآان أو حديثا ،ومثل هذا يسمى اقتباسا،
وهو عند علماء البديع :أخذ شيء من القرآن أو احلديث على غري طريق
احلكاية ليجعل به الكالم نثرا أو نظما ،وعلى هذا ال يكون حكمه حكم
القرآن من حتري محله أو مسه على غري املتطهر ،أو حتري النطق به على من
كان جنبا ،ولكن ال يليق ابملسلم أن يقتبس شيئا من القرآن أو احلديث
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لألغراض الدنيئة أو يكتبه عنواان أو دعاية لصناعة أو مهنة أو عمل خسيس؛
ملا يف نفس االقتباس لذلك من االمتهان ،وأما رمي األوراق املكتوبة أو
العلب أواألواين املكتوب عليها يف األقذار وحنوها أو استعماهلا فيما فيه
امتهان هلا فال جيوز ،وإن كان املكتوب قرآان كان ذلك أشد خطرا ،وإن قصد
برمي ما فيه القرآن امتهانه ،أو كان مستهرتا بقذفه يف القاذورات ،أو
ابستعماله فيها كان ذلك كفرا .وابهلل التوفيق .وصلى هللا على نبينا حممد،

وآله وصحبه وسلم.)1(.
 -6أن يكون املنُزل لديه معرفة مبعىن اآلية ،وعارفا ابلواقع املعاصر ،عارفاً
أبحوال الناس ،ألن احلكم على الشيء فرع عن تصوره ،وال ميكن أن
حيكم أن هذه اآلية تنطبق على هذه النازلة إال إذا كان عارفاً مبعىن اآلية،
وأن هذه احلادثة أو القضية أو الصورة تدخل يف املراد هبا.
يقول ابن القيم ¬« :وال يتمكن املفيت وال احلاكم من الفتوى واحلكم

ابحلق إال بنوعني من الفهم :أحدمها :فهم الواقع والفقه فيه واستنباط ما وقع
ابلقرائن ،واألمارات والعالمات حىت حييط به علماً ،والنوع الثاين :فهم
الواجب يف الواقع وهو فهم حكم هللا الذي حكم به يف كتابه أو على لسان
رسوله يف هذا الواقع فالعامل من يتوصل مبعرفة الواقع ،والتفقه فيه إىل معرفة
حكم هللا ورسوله»(.)2

( )1فتاوى اللجنة الدائمة رقم ()204

( )2إعالم املوقعني ،ابن القيم (.)87/1
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فاحلكم على الشيئ فرع عن تصوره ،وتنزيل اآلية على الواقعة أو الصورة،
حكم أبن مرادها متماثل هلذه احلادثة فال بد أن يكون عارفاً بواقع هذه
الصورة أو هذا املقطع.
 -7أن ال تنزل اآلايت على صور من ابب اهلزل أو الضحك ،فالقرآن كله
حق ،ال هزل فيه وال مزح.

ﭐﱡﭐ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﱠ

الطارق.)1(١٤ - ١٣ :

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة عن استعمال بعض آايت القرآن يف املزاح ما بني
األصدقاء ،مثال:

ﭐﱡﭐ ﳋ ﳌ ﳍ ﱠ الحاقة ٣٠ :ﭐﱡﭐ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦﳧﱠ
،

عبس ٤٠ :ﭐﱡﭐ ﱖ ﱗ ﱘ ﱠ الفتح٢٩ :
،

هل جيوز استعمال هذه اآلايت يف املزاح ما بني األصدقاء ؟.
فأجابوا " :ال جيوز استعمال آايت القرآن يف املزاح على أهنا آايت من
القرآن ،أما إذا كانت هناك كلمات دارجة على اللسان ال يقصد هبا حكاية
آية من القرآن أو مجلة منه :فيجوز .وابهلل التوفيق ،وصلى هللا على نبينا
،

حممد ،وآله وصحبه وسلم "(.)2نتهى.
 -8أن ال تشتمل الصور أو املقاطع ،اليت ينزل عليها آايت القرآن الكري
على أمور حمرمة ،كصور نساء متربجات ،أو تعري ،أو موسيقى وحنوها.

( )1ينظر مقال الشيخ مساعد الطيار ،االستشهاد ابآلايت يف غري موضعها.ملتقى أهل التفسري.

( )2فتاوى اللجنة الدائمة ( .)83 ،82 / 4الشيخ عبد العزيز بن ابز ،الشيخ عبد الرزاق عفيفي.
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ملحق()1
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)2( ملحق

مقطع فيديو

https: //www.youtube.com/watch?v=ReF6YoJY2KM

مقطع فيديو
https: //www.youtube.com/watch?v=e_qL_u3mloI
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اخلامتة

احلمد هلل وسالم على عباده الذين اصطفى وبعد
هذه أهم النقاط اليت توصلت إليها من خالل هذا البحث:

 -1أن النيب ‘ أول من نزل اآلايت على الواقع تطبيقاً عملياً.
 -2أن الصحابة  €استشهدوا ابآلايت يف مواضع داللتها.

 -3اهتمام عدد من املفسرين بتنزيل اآلايت على واقعهم املعاصر.
 -4أن يف تنزيل اآلايت على الواقع فوائد عظيمة من أمهها ربط الناس
ابلقرآن الكري يف مجيع مناحي احلياة.
 -5أننا نعيش اليوم يف عامل هتيمن عليه الثقافة البصرية فالصورة أصبحت
بوابة لكثري من العلوم واملعارف ،فال بد من استغالهلا واالستفادة منها.
 -6تنزيل اآلايت على الواقع ابلصور واملقاطع ربط لألجيال ابلقرآن
الكري مبا يهتمون به ،وبكل يسر وسهولة.
 -7أن القرآن الكري له قدسيته اخلاصة اليت ليست ألي كتاب مساوي
آخر ،تكفل هللا حبفظه ،وأمر بطهارة من ميسه ،ونزهه عن كل نقص
واعوجاج؛ لذال ال جيوز أن ميس ابمتهان حسي أو معنوي ،وجيب ان يصان،
ويبعد عن سفاسف األمور ومعائبها.
فتنزيل اآلايت على الواقع ابلصور ومقاطع الفيديو ال بد أن يكون وفق
ضوابط علمية تصون كتاب هللا من االمتهان ومن التقول عليه بال علم.
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التوصيات:

 -1أن تتبىن مراكز الدراسات القرانية إصدار موسوعة مصورة لآلايت القرآنية
اليت تعاجل قضااي العصر ،سواء اجتماعية ،أو عقدية ،أو سياسية ،وميكن
تنزيلها وفق منهجية علمية شرعية إبخراج فين عايل اجلودة ،جيذب
املشاهد ،ومن مث العمل على نشره يف القنوات التلفزيونية ،وقنوات
اليوتيوب ،وغريها.
 -2نشر الوعي بني املسلمني بضرورة صيانة القرآن الكري من االمتهان
املعنوي واحلسي وعدم االستشهاد به يف غري موضعه.
وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
***
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املصادر واملراجع
 -1تفسري سورة احلديد – احلجرات ،ابن عثيمني ،حممد بن صاحل بن عثيمني ،ط،1 :
الرايض ،دار الثراي.ç 1425 ،
 -2ألف اخرتاع واخرتاع ،الرتاث اإلسالمي يف عاملنا ،سليم احلسين( ،د.م)( ،د.ن)،
(د.ت)( ،د.ط)
 -3البحر احمليط يف التفسري ،أبو حيان ،حممد بن يوسف بن حيان األندلسي ،حتقيق:
صدقي حممد مجيل ،بريوت ،دار الفكر(.ç 1420 ،ب.ط)
 -4بدائع التفسري اجلامع لتفسري اإلمام ابن قيم اجلوزية ،ابن القيم ،مجع :يسري السيد حممد،
ط ،1الرايض ،دار ابن اجلوزيç - 1992 1414 ،م.
 -5الرتبية اإلعالمية (كيف نتعامل مع اإلعالم) ،فهد عبدالرمحن الشميمري ،ط (،)1
الرايضç - 2010 1431 ،م( ،د.ن).
 -6تفسري القرآن العظيم ،ابن كثري ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري البصري ،حتقيق:
سامي سالمة ،ط ،2الرايض ،دار طيبةç - 1999 1420 ،م.
 -7التمهيد ملا يف املوطأ من األسانيد ،ابن عبدالرب ،أبو عمر يوسف بن عبدهللا بن عبدالرب
القرطيب ،حتقيق :مصطفى العلوي ،وزارة عموم األوقاف ،املغرب(.ç 1387 ،ب.ط)
 -8تنزيل اآلايت على الواقع عند املفسرين ،د .عبدالعزيز بن عبدالرمحن الضامر ،جائزة ديب
الدولية للقرآن الكري ط (ç - 2007 1428 )1م.
 -9هتذيب اللغة ،األزهري ،حممد بن أمحد األزهري اهلروي ،حتقيق :حممد عوض مرعب،
ط ،1بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب2001 ،م.
 -10جامع البيان يف أتويل القرآن ،الطربي ،حممد بن جرير بن يزيد األملي أبو جعفر
الطربي ،حتقيق :عبدهللا الرتكي ،ط ،1الرايض ،دار عامل الكتبç- 003 1424 ،م.
 -11اجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب ،أبو عبدهللا حممد بن أمحد مشس الدين القرطيب،
حتقيق :أمحد الربدوين ،وإبراهيم اطفيش ،ط ،2القاهرة ،دار الكتب املصريةç - 1384 ،
1964م.
 -12سنن أيب داود ،أبوداوود ،سليمان بن األشعث األزدي السجستاين ،حتقيق :شعيب
األرانؤوط وحممد كامل قرة جللي ،دار الرسالة العاملية.
 -13جامع الرتمذي ،الرتمذي ،حممد بن عيسى الرتمذي ،حتقيق :بشار عواد معروف،
بريوت ،دار الغرب اإلسالمي1998 ،م(.ب.ط)

484

تنزيل اآلايت على الواقع ابلصور واملقاطع
د .هنلة بنت حممد بن عبدهللا الناصر

 -14السيطرة على اإلعالم ،انعوم كشومسكي ،ترمجة :أميمة عبداللطيف ،ط ( )1مكتبة
الشروق الدولية ç - 2003 1423م(.د.م)
 -15سيمائية الصورة يف تعليم اللغة العربية ،بدرة كعسيس ،رسالة ماجستري ،اجلزائر ،جامعة
فرحات عباس.2010 ،
 -16الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،اجلوهري ،إمساعيل بن محاد اجلوهري ،حتقيق :أمحد
عبدالغفور عطار ،ط ،4بريوت ،دار العلم للماليني1407 ،ه 1987 -م.
 -17صحيح ابن حبان ،حممد بن حبان بن أمحد التميمي ،أبو حامت البسيت ،حتقيق :شعيب
األرانؤوط ،ط ،2بريوت ،مؤسسة الرسالةç - 1993 1414 ،م.
 -18صحيح البخاري ،اجلامع املسند الصحيح املختصر ،حممد بن إمساعيل البخاري،
حتقيق :حممد زهري الناصر ،ط ،1دار طوق النجاة.ç 1422 ،
 -19الصواعق املرسلة يف الرد على اجلهمية واملعطلة ،ابن القيم ،حممد بن أيب بكر بن أيوب
ابن قيم اجلوزية ،حتقيق :علي بن حممد الدخيل هللا ،ط ،1الرايض ،دار العاصمة،
.ç 1408
 -20عصر الصورة ،السلبايت واإلجيابيات ،شاكر عبداحلميد ،عامل املعرفة2005 ،م.
 -21غريب احلديث ،أبو عبيد القاسم بن سالم اهلروي ،حتقيق :حسني حممد حممد شرف،
القاهرة ،اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية( ،د.ت)( ،د.ط)
 -22فتاوى أركان اإلسالم ،حممد بن صاحل بن عثيمني ،مجع :فهد بن انصر السليمان،
الرايض ،دار الثراي(ç 1421 ،د.ط).
 -23الكاشف عن حقائق السنن ،الطييب ،شرف الدين احلسني بن عبدهللا الطييب ،حتقيق:
عبداحلميد هنداوي ،ط ،1مكة املكرمة ،مكتبة نزار مصطفى البازç - 1417 ،
1997م.
 -24كتاب العني ،للخليل بن أمحد الفراهيدي ،حتقيق :مهدي املخزومي ،د .إبراهيم
السامرائي ،دار مكتبة اهلالل( ،د.ط)( ،د.ت)(د.م).
 -25جملة املعرفة.
 -26جممل اللغة ،ابن فارس ،أمحد بن فارس بن زكراي القزويين ،حتقيق :زهري عبداحملسن
سلطان ،ط ،2بريوت ،مؤسسة الرسالةç - 1986 1406 ،م.
 -27جمموع الفتاوى ،ابن تيمية ،تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبداحلليم بن تيمية احلراين،
مجع :عبدالرمحن بن قاسم ،املدينة النبوية ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف يف
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املدينة النبوية ç - 1995 1416م.
 -28خمتار الصحاح ،الرازي ،زين الدين أبو عبدهللا حممد بن أيب بكر احلنفي الرازي ،حتقيق:
يوسف الشيخ حممد ،ط ،2بريوت ،املكتبة العصرية.ç 1420 ،
 -29املخصص ،ابن سيدة ،أبو احلسن علي بن إمسايعل بن سيده املرسي ،حتقيق :خليل
إبراهيم جفال ،ط ،1بريوت ،دار إحياء الرتاث العريبç - 1996 1417 ،م.
 -30مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني ،ابن القيم ،حممد بن أيب بكر ابن
قيم اجلوزية ،حتقيق :حممد املعتصم ابهلل البغدادي ،ط ،3بريوت ،دار الكتاب العريب،
ç - 1996 1416م.
 -31املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل( ،صحيح مسلم) ،مسلم بن احلجاج
أبو احلسن القشريي النيسابوري ،حتقيق ،حممد فؤاد عبدالباقي ،بريوت ،دار إحياء الرتاث
العريب( ،د.ت)(د.ط).
 -32مصنف ابن أيب شيبة ،.الكتاب املصنف يف احلاديث واآلاثر ،ابن أيب شيبة ،أبوبكر،
عبدهللا بن حممد بن إبراهيمنب أيب شيبة ،حتقيق :كمال يوسف احلوت ،ط ،1الرايض،
مكتبة الرشد.ç 1409 ،
 -33معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس ،أمحد بن فارس بن زكراي القزويين ،حتقيق :عبدالسالم
هارون ،بريوت ،داراجليلç - 1979 1399 ،م.
 -34املفردات يف غريب القرآن ،الراغب األصفهاين ،أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف
ابلراغب األصفهاين ،حتقيق :صفوان عدانن الداودي ،ط ،1بريوت ،دار القلم،
.1412ç
 -35املوطأ ،اإلمام مالك ،مالك بن أنس األصبحي ،حتقق :حممد مصطفى األعظمي،
ط ،1أبوضيب ،مؤسسة زايد آل هنيانç - 2004 1425 ،م.
 -36النهاية يف غريب احلديث واألثر ،ابن األثري ،جمد الدين أبوالسعادات ،املبارك بن حممد
اجلزري ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوي ،حممود حممد الطناحي ،بريوت ،املكتبة العلمية،
ç - 1979 1399م(.د.ط)
 -37االستشهاد ابآلايت يف غري موضعها ،الطيار ،مساعد ،ملتقى أهل التفسري.
 -38التحذير من استعمال اآلايت القرآنية يف غري موضعها ،أبو إسحاق احلويين،
يف"اليوتيوب"2016م
https: //www.youtube.com/watch?v=JVtx5-tZbxs
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تنزيل اآلايت على الواقع ابلصور واملقاطع
د .هنلة بنت حممد بن عبدهللا الناصر

التقليد
قراءة في إشكاالت الحد االصطالحي عند األصوليين

د .سليمان بن محمد النجران
قسم أصول الفقه – كلية الشريعة
جامعة القصيم

التقليد "قراءة يف إشكاالت احلد االصطالحي عند األصوليني"
د .سليمان بن محمد النجران
قسم أصول الفقه – كلية الشريعة
جامعة القصيم
تاريخ تقديم البحث 1441 /1 /9 :هـ

تاريخ قبول البحث 1441 /2 /24 :هـ

ملخص الدراسة:
تداول علماء األصول "التقليد" أبكثر من معىن؛ فتارة  :متابعة من قوله ليس حبجة ،بال
حجة .وأخرى  :متابعة من قوله حجة من الوحي .واثلثة :متابعة من قوله حجة من االجتهاد،
ومال غالب األصوليني للمعىن األول ،مما أحدث نقصا وخلال يف احلد ؛ إذ انصرف إىل فاسد
التقليد دون صحيحه ،وهذا يف صنعة احلدود مشكل؛ ألن احلدود وضعت لبيان صحيح احلد
دون فاسده؛ فاضطرب احلد يف اجلمع واملنع ،مما أدى إىل ضرب من التناقض بني احلد
واحملدود؛ فأدخل يف احلد ما ليس منه ،وأخرج ما كان منه ،وترتب على هذا  :االنفصال بني
احلد واحملدود؛ فمسائل التقليد يف جهة  ،وحده يف جهة أخرى ،مما حدى ببعض األصوليني
من نقد هذا احلد ،وبينوا املآخذ احلدية عليه ،وبىن األقل من األصوليني حدا خاليا عن أصل
املآخذ ،ولكن مع بعض النواقص والفوائت ،حىت أعان هللا سبحانه الباحث على أتليف حد
من جمموع احلدود اليت أوردها علماء األصول ،ساملا عن املآخذ والنواقص ،لتقع املالءمة بني
حد التقليد ومسائله .
الكلمات املفتاحية  :العامي ،اجملتهد ،الفتوى ،االجتهاد.

Tradition "A reading in the problems of the conventional term when
fundamentalists"
Dr. Sulaiman bin Mohammed Najran
Department of Principles of Fiqh - Faculty of Sharia
Qassim University

Abstract:
The scholars of the "tradition" traded in more than one sense; in a sense the
follow-up of the saying is not an argument ،not an argument ،and a follow-up of
the saying of an argument of revelation ،and a third follow-up of the saying of the
argument of diligence ،and the money of the fundamentalists of the first meaning ،
which created a gap in tradition; Because it is the one that applies to the first
meaning ،and this in the workmanship of the borders is a problem because the
borders were put to a true statement of the limit without corrupting; and the limit
is limited to its members entering and leaving it ،which led to a multiplication of
contradiction between the limit and the limit ،With the denial of the argument of
the limit ،even a number of fundamentalists criticized this And some of them have
built a complete limit that is devoid of marginal sins ،but with some shortcomings
and marginal gaps ،so that God has helped the researcher to choose a safe end from
the sins to be the limit of tradition
key words: Al-Ami ،Mujtahid ،Fatwa ،Ijtihad.

املقدمة
احلمد هلل مبدع اللسان ابلبيان ،وفاتق عقول اخللق ابحلجة والربهان ،ومرشد
البشر ألعظم هدي وأشرف خطاب ،والصالة والسالم على أرفع اخللق شأن،
وأوفاهم حقا لذي اجلالل وا ِإلكرام ،وعلى آله وصحبه خري هذه األمة مقام ،أما
بعد :
يقف املصطلح األصويل سور حصني ،وسد منيع بني علم األصول  ،وفهمه؛
من تسوره ،وتقحم حدوده ،وتعمق بدالالته؛ النت له شدائده ،وحلت له
معضالته ،وظهرت معامله ،وتبينت معانيه ،وتكشفت مقاصده ومبانيه؛ إذ شيد
البناء االصطالحي لألصول على أسس صلبة من املعاين الداللية املعربة عن احلد،
القائمة على بيان كل حقيقة أصولية مفصولة عن غريها لتضم كافة أفرادها حتت
رواق املصطلح ،وخترج أي فرد غريب عنها ،وأىن لشخص اإلحاطة هبذه األفراد
تروى من هذا العلم،
لرياعيها عند حده للمصطلح ،إال كبار علماء األصول ممن َّ
وشد معاقده ،وأحكم بناءه ،وكم استدرك أصويل على غريه يف نواقص و فوائت
احلدود ،واليزال املصطلِحون األصوليون يف معركة حامية وقودها فصول احلد
األصويل لتحقيق شرط  :اجلمع واملنع؛ فكل لفظة تزاد أو تنقص أو تستبدل بغريها
يف التعريف أحد مقاصدها املعتربة :حفظ وضبط املصطلح من دخول غريه فيه،
أو خروج أفراده منه ،وملا قرأت احلدود اليت حد هبا األصوليون "التقليد" ،ابتداء
ابلباقالين (ت403هـ) ،وانتهاء ابلشوكاين (ت1250هـ) وجدت فيها إشكاالت
اصطالحية حيتاج التنبيه عليها ،مث إعادة صياغة هذه املصطلح ،سالكا منهج
االستقراء والت حليل واملوازنة والنقد ،مستعينا ابهلل عز وجل أوال وآخرا على ذلك.
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مشكلة البحث:
ملا يتداخل حد التقليد الصحيح مع الفاسد يضطرب احلد ،وينعكس أثره على
مسائل احملدود ،فيصعب إقامة األحكام اخلاصة حبقيقة التقليد الصحيح؛ فوجب
بيان احلد الصحيح عن الفاسد بفصول واضحة؛ إذ عمدة "التقليد" الصحيح
أمران كبريان :املقلِد الذي حيق له التقليد ،واملقلَّد الذي جيب الرجوع إليه يف التقليد
وهو اجملتهد ،وإذا مل يُظهر احلد هذان الطرفان كان انقصا عائدا على معناه
ابلضعف ،بل ال حيقق املعىن مجلة ،وهذان الطرفان إما أحدمها أو كالمهاـ غري
موجودين يف احلد األصويل للتقليد ،عند أشهر األصوليني ،إال أحرفا يسرية عن
بعضهم ،نبَّهت عليها يف موضعها من الدراسة.
أسئلة البحث:
س /ما معاين "التقليد" عند األصوليني؟.
س  /ما املآخذ على معاين "التقليد" عند األصوليني؟.
س  /ما أوصاف احلد األصويل للتقليد السامل عن املآخذ واإلشكاالت؟.
أهداف البحث:
 1ـ بيان معاين مصطلح التقليد عند األصوليني.
 2ـ إيضاح املآخذ واإلشكاالت على حد التقليد عند األصوليني.
 3ـ بناء مصطلح أصويل للتقليد ،سامل عن املآخذ احلدية األصولية.
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الدراسات السابقة:
مل أجد دراسة تصدت لإلشكال ِ
احلدي ملصطلح "التقليد" عند األصوليني،
وأقامت حدا له ،ختطت فيه املآخذ ،ولكن هنا مجلة من الدراسات عن التقليد
عامة ،تطرقت غالبا بشكل خمتصر يف مقدمات دراساهتا ملصطلح التقليد ،بعضها
مل تتعرض له بنقد ،وبعضها نقدته ومل تكمل الوصول للحد الصحيح ،وبعضها
وصلت حلد صحيح عليه بعض النقص  ،كما أهنا مل تتوسع بيان ذلك  ،ومن أبرز
هذه الدراسات:
 1ـ أحكام التقليد عند األصوليني ،عبد الرمحن بن غازي خصيفان ،حبث حمكم،
جملة احلكمة ،العدد ،45مايو 2012م ،تطرق فيها الباحث إىل أحكام التقليد،
دون تعرض لنقد مصطلح التقليد عند األصوليني؛ إذ أورد التعريف جمردا.
 2ـ التقليد والتلفيق عند األصوليني :دراسة مقارنة ،ابشنا إبراهيم حممود ،رسالة
ماجستري مقدمة جلامعة أم درمان اإلسالمية ،كلية الشريعة والقانون2004 ،م،
تطرق الباحث إىل تعريف التقليد ،وأورد غالب تعريفات "التقليد" عند األصوليني،
مث عقب عليها ص 54بقوله ":وهذا ينطبق على أحد نوعي التقليد وهو الفاسد"،
وهذا كالم جيد ،ولكن دون أن يبسط اإلشكال االصطالحي يف حد التقليد عند
األصوليني ،ويوضح املآخذ عليه ،مث أورد تعريفا بعد هذا اختاره للتقليد ال يسلم
من النقد ،سيأيت إبذن هللا.
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 3ـ التقليد وأثره يف األحكام ،حسن حممد الطيب فرح ،رسالة ماجستري مقدمة
جلامعة القرآن والعلوم اإلسالمية ،كلية الدراسات العليا ،أم درمان ،السودان،
2004م.
تطرق الباحث لتعريفات "التقليد" ونقدها ،وأثبت أبن أسلمها تعريف الكمال
بن اهلمام":العمل بقول من ليس قوله إحدى احلجج ،بال حجة منها" ورجح هذا
التعريف ،وهذا متعقب كما سيأيت يف البحث.
 4ـ التقليد وأحكامه ،د .سعد بن انصر الشثري ،دار الوطن1416 ،هـ ،وهو
أوسع من عرض للتعريفات ونقدها تفصيال ،ولكنه صنع تعريفا ،وقع مبا وقع فيه
غريه من اإلشكاالت احلدية للمصطلح.
مفردات البحث:
املبحث األول :املعاين االصطالحية للتقليد عند األصوليني:
املطلب األول :املعىن األول للتقليد عند األصوليني :األخذ بقول من ليس
قوله حجة ،بال حجة .
املسألة األوىل :حد املعىن األول وشروطه.
املسألة الثانية :اإلشكاالت على احلد األول للتقليد.
املطلب الثاين :املعىن الثاين للتقليد :األخذ بقول من كان قوله حجة من الوحي:
املسألة األوىل :بيان املعىن وتقريره.
املسألة الثانية :اإلشكال الوارد على هذا املعىن للتقليد.
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املطلب الثالث :املعىن الثالث للتقليد :األخذ بقول من كان قوله حجة من أهل
االجتهاد:
املبحث الثاين :احلدود الصحيحة أو املقاربة ملصطلح التقليد:
املطلب األول :احلدود الصحيحة يف حد "التقليد".
املطلب الثاين :احلدود املقاربة للصحيحة.
املبحث الثالث :احلد السامل عن املآخذ:
املطلب األول :الفصول احلدية للتقليد الصحيح.
املطلب الثاين :التعريف املختار للتقليد الصحيح.
اخلامتة والتوصيات.
*

*

*
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املبحث األول :املعاين االصطالحية للتقليد عند األصويل
ِ
ود ،إذا
وم ْقلُ ٌ
التقليد لغة :من الْ َقلْد :وهو الفتل .يقال :قَـلَ ْد ُ
ت احلبل فهو قَلي ٌد َ
فتلته .والْ ِق َال َدةُ :املفتولة اليت جتعل يف العنق ،من خيط وفضة وغريمها ،وهبا شبه
ِ
كل ما يتطوق ،وكل ما حييط بشيء .يقال :تَـ َقلَّ َد سيفه تشبيها ابلقالدة ،وقَـلَّ ْدتُهُ
عمال :ألزمته.
وقَـلَّ ْدتُهُ هجاء :ألزمته ،ويقال :قلَّد فالن فالان قِالدة سوء ،إذا هجاه مبا يبقى
عليه ومسه .فإذا أكدوه قالوا :قلده طوق احلمامة ،أي ال يفارقه ،كما ال يفارق
احلمامة طوقها(.)1
التقليد اصطالحا :مصطلح التقليد متداول عند األصوليني ،يطلق عندهم على
عدة معان متداخلة ،تنفصل لثالثة معان هي:
املطلب األول :املعىن األول للتقليد عند األصوليني:
املسألة األوىل :حد املعىن األول وشروطه :
يدور املعىن األول للتقليد عند األصوليني على أن التقليد  :قبول قول ليس
حجة ،ويكون القول عاراي عن احلجة ،ليجمع بني أمرين :عرو القول عن كونه
حجة بذاته ،وعدم انطواء القول على حجة؛ فجاء حد التقليد أبنه ":قبول القول
بال دليل"( ،)2أو" :قبول الغري من غري حجة" أو" :قبول قول الغري ،وأنت ال تدري

) (1انظر :مقاييس اللغة ( ،)19/5املفردات (ص.)682
) (2العدة يف أصول الفقه (.)1216 /4
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من أين دليله"( ،)1أو" :قبول القول من غري دليل"( )2أو" :قبول قول املرء يف الدين
بغري دليل" ،أو" :العمل على قولني من غري علم بصحته ،وال نظر يف الطريق إىل
معرفته"( ،)3أو":قبول قول بال حجة"( ،)4أو" :العمل بقول غريك من غري
حجة"( ،)5أو" :الرجوع يف احلكم إىل قول املقلَّد ،من غري علم بصوابه  ،وال
خطئه"( ،)6أو" :أخذ القول من غري معرفة دليله"(. )7
واختار إمام احلرمني (ت478هـ) تعريف الباقالين (ت403هـ) للتقليد بقوله:
"غري أن األوىل يف حد التقليد  -عندان  -أن نقول :التقليد :اتباع من مل يقم
ابتباعه حجة ،ومل يستند إىل علم"( ،)8وهذا تعريف الباقالين كما نص على ذلك
ابن السبكي(ت771هـ) ،والزركشي(ت794هـ) ":اتباع من مل يقم ابتباعه حجة،
ومل يستند إىل علم"( ،)9وكأن ابن اهلمام (ت861هـ) أخذه وغريه يف لفظه فقال:
"العمل بقول من ليس قوله إحدى احلجج ،بال حجة منها"(.)10
) (1الربهان( ،)888/2التلخيص (.)424/3
) (2اللمع(ص.)125
) (3القواطع (.)340/2
) (4املستصفى(ص.)370
) (5منتهى الوصول وألمل(ص ،)218أصول الفقه البن مفلح(.)1531/4
) (6إحكام الفصول(.)727/2
) (7مجع اجلوامع(ص. )477
) (8التلخيص يف أصول الفقه (.)425/3
) (9انظر :اإلهباج( ،)271/3البحر احمليط يف أصول الفقه (.)320/8
) (10انظر :التحرير مع التقرير والتحبري( ،)340/3ومع تيسري التحرير(.)241/4
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فتضمنت احلدود السابقة شرطني للتقليد:
أ ـ أن يكون قول املقلَّد ليس حبجة؛ فيخرج عنه كل من كان قوله حجة؛ كالقرآن
الكرمي ،وأقوال الرسول عليه الصالة والسالم ،واجملتهد؛ ألن اجملتهد قوله حجة
ابلنسبة للعامي؛ كالدليل ابلنسبة للمجتهد ،قال الشاطيب (ت790هـ) :فتاوي
اجملتهدين ابلنسبة إىل العوام؛ كاألدلة الشرعية ابلنسبة إىل اجملتهدين"( ،)1وهلذا
ساوى أبو اخلطاب(ت510هـ) بينهما يف الرجوع إىل احلجة فقال ":جيب على
العامي الرجوع إىل العامل ،كما جيب على العامل الرجوع إىل قول الرسول صلى هللا
عليه وسلم ،وإىل اإلمجاع"( ،)2وأمجع العلماء على أن قول اجملتهد حجة ابلنسبة
للعامي ،قال الطويف (ت716هـ)" :وقول املفيت يفيد مدلوله بواسطة اإلمجاع،
الدال على وجوب قبوله ابلنسبة إىل العامي"(. )3
وخيرج أيضا هبذه احلدود للتقليد :أقوال الشهود عند القاضي ،وأقوال أهل
اخلربة ،كاألطباء يف األمراض واجلناايت ،وغريهم؛ فكل هذه األقوال حجة فال
تدخل يف احلد(.)4

) (1املوافقات (.)292 /4
) (2التمهيد(.)395 /4
) (3شرح خمتصر الروضة (.)652/3
) (4فصل الباجي (ت474هـ) يف اإلشارة (ص )17أنواع من جيوز تقليدهم ممن قامت هلم احلجة
بكوهنم أهل خربة؛ كالقاسم فيما يقسمه ،ومقوم أروش اجلناايت؛ والطبيب ،واخلارص ،والراوي،
واملالح يف جهة القبلة يف البحر ،وأهل البادية يف الصحراء.
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ب ـ أن يكون القول نفسه ٍ
خال عن احلجة؛ فمىت كان القول فيه حجة ،واتبع
ما يف القول من حجة؛ كنص آية ،أو حديث ،أو إمجاع ،أو نقل عن جمتهد آخر،
فال يكون تقليدا ابحلدود املتقدمة ،ولذا عرف ابن السبكي (ت771هـ) التقليد:
"أخذ القول من غري معرفة دليله"(.)1
ومن أوضح التعريفات اليت أظهرت الشرطني اآلنفني :حد الشوكاين
(ت1250هـ) للتقليد الذي اختاره فقال ":واألوىل أن يقال :هو قبول رأي من
ال تقوم به احلجة ،بال حجة"(.)2
وهبذين الشرطني يضيق التقليد ،فال يكون إال أبخذ عامي عن عامي بال دليل،
وهذا التقليد الفاسد ،غري الصحيح ،ابتفاق األصوليني( ،)3قال ابن قدامة
(620هـ)" :فأما من عرفه ابجلهل :فال جيوز أن يقلده اتفاقًا"( ،)4أو أخذ جمتهد
عن جمتهد ،أو أخذ جمتهد عن عامي ،أما أخذ اجملتهد عن عامي فواضح ،وأما
أخذ اجملتهد عن غريه فال يكون حجة يف حقه عند مجاهري العلماء؛ فإن حق
اجملتهد القادر على معرفة احلكم االجتهاد بنفسه( ،)5ومىت اجتهد اجملتهد وغلب
على ظنه حكم؛ وجب عليه األخذ مبا وصل له اجتهاده ،وال جيوز له األخذ مبا
قاله غريه من اجملتهدين ابالتفاق ،قال الغزايل (ت505هـ)":وقد اتفقوا على أنه
) (1مجع اجلوامع (ص.)477
) (2إرشاد الفحول (.)239/2
) (3انظر :املستصفى (ص ،)373املوافقات (.)262/4
) (4روضة الناظر (.)384/2
) (5انظر :الربهان يف أصول الفقه ( ،)876/2روضة الناظر (. )374/2
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إذا فرغ من االجتهاد ،وغلب على ظنه حكم ،فال جيوز له أن يقلد خمالفه ،ويعمل
بنظر غريه ،ويرتك نظر نفسه"(.)1
وهل يتصور أخذ العامي عن عامي مثله؟
نعم :هذا متصور ويقع ،فرمبا أخذ العامي عمن هو مثله ،أو من هو أعلى منه
علما ،لكنه ال يزال يف مرتبة التقليد؛ إذ ال يشرتط أن يستواي ،كما لو قرأ العامي
ببعض الكتب املقلِدة ،ممن مل يلتزم مذهبا من املذاهب ،خالية عن الدليل الصحيح،
وهلذا أحلق ابن رشد (ت595هـ) طائفة من مقلدة الفقهاء ابلعوام ملا قال":وألن
ههنا طائفة تشبه العوام من جهة ،واجملتهدين من جهة ،وهم املسمون يف زماننا
هذا ابلفقهاء ،فينبغي أن ننظر يف أي الصنفني أوىل أن نلحقهم .وهو ظاهر من
أمرهم أن مرتبتهم مرتبة العوام ،وأهنم مقلِدون .والفرق بني هؤالء وبني العوام :أهنم
حيفظون اآلراء اليت للمجتهدين فيخربون عنها العوام ،من غري أن تكون عندهم
شروط االجتهاد؛ فكأن مرتبتهم يف ذلك مرتبة الناقلني عن اجملتهدين"(.)2
أو بعض املقاالت واألعمدة اليومية يف الصحف اليت يكتبها كتاب ليس هلم
شأن يف العلم الشرعي ،مث يطلقون أحكاما شرعية يتلقفها الناس ،ورمبا أخذوا هبا
أو أتثروا مبا فيها ،أو ما يرسل يف رسائل التواصل أو غريها من عوام الناس ،بال
حجة ،وال برهان ،فمن اتبعهم يف هذا يكون تقليدا على هذا احلد ،وهو تقليد
َخذ العامي عن خطيب أو واعظ حكما شرعيا ،ذُكر مرسل
فاسد غري معترب ،أو أ َ
) (1املستصفى (ص.)368
) (2الضروري (ص.)144
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عن حجته؛ فغالبهم مل يصلوا لدرجة االجتهاد ،ويقلدهم العامة وجيزمون بذلك،
ـ)":أما التقلي ُد:
وهذا خلل يف تلقي العامي للفتوى والعلم ،قال الزركشي (ت794ه َّ
ِ
الشيء ،من غ ِري ٍ
دليل ،وال ُشبْـ َه ٍة"(.)1
فهو أ ْن يَـ ْعتَ ِق َد اإلنسا ُن اعتقاداً جا ِزماً يف
املسألة الثانية  :اإلشكاالت على احلد األول للتقليد:

تتمثل اإلشكاالت الواردة على احلدود السابقة للتقليد إبشكالني:
 1ـ اإلشكال األول على حد التقليد :ملا ننظر تلك احلدود املذكورة للتقليد،
جندها ال تدخل تقليد العامي للمجتهد ،وال تدخل كل من كان قوله حجة؛
كالرسول عليه الصالة والسالم ،وعمل القاضي بقول الشهود وغريها ،ومتابعة
أهل اخلربة ،وغريهم ممن قوله معترب ،قال حممد أمني (ت972هـ)":التقليد :وهو
العمل بقول الغري من غري حجة ؛كأخذ العامي ،واجملتهد بقول مثله؛ فالرجوع
إىل الرسول ،واإلمجاع ،ورجوع العامي إىل املفيت ،والقاضي إىل الشهود؛ ليس تقليدا
لقيام احلجة فيها"( ،)2وإذا أخرجنا العامي من تقليده للمجتهد ،وجعلنا حد التقليد
ال يدخل فيه إال :تقليد العامي للعامي ،أو اجملتهد للمجتهد ،أو اجملتهد للعامي؛
مل يبق إال التقليد الفاسد الذي مل يقل جبوازه أحد من أهل العلم؛ لذلك قال
الغزايل(ت505هـ)" :فإان نعين ابلتقليد :قبول قول بال حجة؛ فحيث مل تقم حجة،
ومل يعلم الصدق بضرورة ،وال بدليل؛ فاالتباع فيه اعتماد على اجلهل"( ،)3فال يبقى
سوى تقليد اجملتهد لغريه ،على خالف بني األصوليني فيه ،وحمل اخلالف :أال
) (1تشنيف املسامع جبمع اجلوامع (.)135 /1
) (2تيسري التحرير ( .)26/1وانظر :نفسه (.)241/4
) (3املستصفى (ص.)378
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يكون قد اجتهد يف املسألة فهو مبنزلة العامي ،فإن اجتهد فيها فال جيوز له
االجتهاد ابالتفاق( ، )1مع أن تقليد اجملتهد جملتهد ،غري مقصود أصال ابلتعريف،
وال إبدخاله يف مبحث التقليد عند األصوليني؛ إذ املعين هبذا املبحث العامي ،وإمنا
تذكر هذه املسألة يف مباحث التقليد عندما تكون حال اجملتهد شبيهة حبال العامي
من قيام مانع مينع اجملتهد من االجتهاد؛ كضيق الوقت ،أو عدم توفر أدوات العلم
جوز له بعض العلماء تقليد غريه،
اليت يستطيع هبا معرفة احلكم الشرعي؛ فعندئذ َّ
وأما بدون ذلك فغالب العلماء على عدم اجلواز.
وعلى هذا تظهر إش كالية احلد :بتوجه غالب األصوليني متقدمهم ومتأخرهم،
لتعريف فاسد التقليد دون صحيحة ،وأصل وضع التقليد يف كتب األصوليني ،إمنا
منشؤه تقسيم املكلفني جتاه األحكام العملية الظنية إىل قسمني :جمتهد ففرضه
االجتهاد والنظر ،وهذا يكون يف مبحث االجتهاد .ومقلِد فرضه الرجوع ألهل
االجتهاد ،وال توجد قسمة ثالثية جتاه العمل ابألحكام الشرعية ،فكان املتعني
تعريف التقليد الصحيح دون الفاسد ليعرف ذلك.
وهلذا جند طوائف من العلماء نقدوا احلدود السابقة للتقليد منهم :ابن العريب
(ت543هـ)؛ فإنه ملا عرف التقليد بقوله" :قال قوم :هو قبول القول من غري
حجة ،وقال آخرون :هو القبول من غري حجة"( ،)2عقب على هذا بقوله" :فال
يصح؛ ألنه لوال قيام احلجة على االلتزام لذلك ،ملا لزم ،وال قبل؛ ألن األقوال مع
) (1انظر :املستصفى (ص ،)368اإلحكام لآلمدي ( ،)204/4شرح خمتصر الروضة (.)629/3
) (2احملصول البن العريب (ص.)154
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عدم احلجة سواء"()1؛ فكأنه يريد وجود احلجة يف احلد.
ومنهم ابن القيم (ت751هـ) حىت جعل "التقليد" هبذا املعىن االصطالحي
األصويل املتأخر حادث ،ويقصد" :قبول قول من ليس حبجة ،من غري حجة"،
وأن التقليد عند املتقدمني معناه :التأسي واالتباع فقال" :وال تستوحش من لفظة
التقليد يف كالمه .يقصد الشافعي وتظن أهنا تنفي كون قوله حجة ،بناء على ما
تلقيته من اصطالح املتأخرين أن التقليد :قبول قول الغري بغري حجة ،فهذا
اصطالح حاد ث ،وقد صرح الشافعي يف موضع من كالمه بتقليد خرب الواحد
فقال :قلت هذا تقليدا للخرب ،وأئمة اإلسالم كلهم على قبول قول الصحايب"(.)2
ولكن ينبه هنا أبن هذا املعىن الذي ذكره ابن القيم (ت751هـ) عن الشافعي
(ت204هـ) للتقليد ،وهو متابعة اخلرب ،ليس املعىن الوحيد للتقليد عند الشافعي
وال غريه من املتقدمني ،بل عندهم معىن آخر :وهو متابعة اجملتهد يف اجتهاده،
وهذا سيأيت إبذن هللا يف املعىن الثالث للتقليد.
صل مراتب التقليد عن االجتهاد العالمة أمحد زروق (ت889هـ) ملا جعل
وفَ َ
التقليد نوعني :فاسد ،وهو الذي عليه حدود علماء األصول املتقدمة ،وصحيح،
ومساه االتباع ،مث رتبة املتبصر ،مث اجملتهد وجعلهم على طبقتني :جمتهد مطلق ،إذا
مل يرجع ألصول غريه ،ومقيد إذا رجع ألصول غريه ،فقال" :التقليد :أخذ القول
من غري استناد لعالمة يف القائل ،وال وجه يف املنقول ،فهو مذموم مطلقاً؛ الستهزاء
) (1احملصول البن العريب (ص.)154
) (2إعالم املوقعني عن رب العاملني (.)94/4
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صاحبه بدينه .واالقتداء :االستناد يف أخذ القول لداينة صاحبه وعلمه ،وهذه رتبة
أصحاب املذاهب مع أئمتهم .فإطالق التقليد عليها جماز .والتبصر :أخذ القول
بدليله اخلاص ،من غري استبداد ابلنظر ،وال إمهال للقول ،وهي رتبة مشايخ
املذهب ،وأجاويد طلبة العلم .واالجتهاد :اقرتاح األحكام من أدلتها دون مباالت
بقائل ،مث إن مل يعترب أصل متقدم فمطلق ،وإال فمقيد"( )1يعين االجتهاد على
رتبتني :مطلق إذا مل يعترب أصول غريه ،أو مقيد وهو الذي يعترب أصول غريه يف
االجتهاد.
ومن النقد للحد املذكور نقد الشوكاين (ت1250هـ) ملا قال ":فإن أراد إمجاع
خري القرون ،مث الذين يلوهنم ،مث الذين يلوهنم؛ فتلك دعوى ابطلة؛ فإنه ال تقليد
فيهم ألبتة ،وال عرفوا التقليد ،وال مسعوا به ،بل كان املقصر منهم يسأل العامل عن
املسألة اليت تعرض له ،فيفتيه ابلنصوص اليت يعرفها من الكتاب والسنة ،وهذا
ليس من التقلي د يف شيء ،بل هو من ابب طلب حكم هللا يف املسألة ،والسؤال

عن احلجة الشرعية ،وقد عرفت يف أول هذا الفصل أن التقليد إمنا هو العمل

ابلرأي ،ال ابلرواية"(.)2

وقال":واعلم :أنه ال خالف يف أن رأي اجملتهد ،عند عدم الدليل ،إمنا هو رخصة
له ،جيوز له العمل هبا عند فقد الدليل ،وال جيوز لغريه العمل هبا حبال من األحوال،
وهلذا هنى كبار األئمة عن تقليدهم ،وتقليد غريهم وقد عرفت من حتقيق حال

) (1قواعد التصوف (ص )40القاعدة رقم( ،)42ألمحد بن أمحد بن عيسى زروق ،حتقيق عبد اجمليد
خيايل ،دار الكتب العلمية .وانظر :عمدة التحقيق (ص.)122
) (2إرشاد الفحول ()244/2
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املقلد أنه إمنا أيخذ ابلرأي ،ال ابلرواية ،ويتمسك مبحض االجتهاد غري مطالب

حبجة ،فمن قال :إن رأي اجملتهد جيوز لغريه التمسك به ،ويسوغ له أن يعمل به،
فيما كلفه هللا ،فقد جعل هذا اجملتهد صاحب شرع ،ومل جيعل هللا ذلك ألحد من
هذه األمة ،بعد نبينا صلى هللا عليه وسلم  ،وال يتمكن كامل وال مقصر أن حيتج
على هذا حبجة قط"(.)1
فنفى الشوكاين (1250هـ) وجود تقليد يف القرون الثالثة ،وهذا جيب أن يتجه
للتقليد ا لفاسد الذي هو متابعة من قوله ليس حبجة بال حجة ،دون التقليد
الصحيح الذي هو متابعة العامي للمجتهد؛ إذ التقليد هبذا املعىن ظهر مباشرة
بعد وفاة النيب عليه الصالة والسالم؛ فكان الصحابة ـ رضي هللا عنهم ـ يفيت
ويستفيت بعضهم بعضا من غري نكري على السائل ،وال إلزام له ابالجتهاد
إبمجاعهم( ،)2ولكن يشكل على هذا أبن الشوكاين (ت1250هـ) أدخل يف التقليد
الفاسد عنده كل تقليد يكون ابلرأي دون الرواية ،وهذا فيه إشكال؛ ألنه هبذا
يدخل التقليد الفاسد على الصحيح؛ فإن التقليد الصحيح متابعة العامي جمتهدا
يف اجتهاده مطلقا ،دون فصل بني الرواية والرأي؛ إذ مل ير الشوكاين (ت1250هـ)
للعامي الرجوع لرأي اجملتهد اجملرد ،القائم على االجتهاد؛ ألنه يعتربه رخصة ال
يتعداه لغريه ،خبالف اإلفتاء بدليل فإنه جييزه ،ومساه" :طلب حكم هللا يف املسألة".
وعلى هذا األصل أقام الشوكاين (ت1250هـ) رأيه يف التقليد ،وشيد بناءه،
وشد عماده ،وهذا من غرائب الشوكاين ـ رمحه هللا ـ فهل جيعل اجتهاد العامي يف
) (1إرشاد الفحول ()246/2
) (2انظر :إحكام الفصول ( ،)734/2روضة الناظر (.)383/2
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انزلة ال نص فيها كاجتهاد اجملتهد العامل؟ ،وإذا نزلت بعامي مسألة كيف أيخذ
حكمها؟ هل يطالبه ابالجتهاد؟ أم يعفيه من العمل هبا؟ ،وهذا كله خالف
اإلمجاع ،وال خيفى الفتاوى الكثرية اليت كان الصحابة ـ رضي هللا عنهم ـ يفتون هبا
غريهم ،بعضها قائم على الرأي ،حىت اشتهر عن كبارهم كأيب بكر وعمر وابن
مسعود وغريهم قوهلم":أقول فيها برأيي" وأمجعوا على إفتاء بعضهم بعضا ،دون
أمر املستفيت ابالستدالل والنظر  ،قال الباجي(ت474هـ) مستدال للتقليد ابلنسبة
للعامي" :ومما يدل على ذلك إمجاع الصحابة ،وذلك أن كل من قصر منهم عن
رتب االجتهاد سأل علماء الصحابة عن حكم حادثة نزلت ،ومل ينكر ذلك عليه
أحد من الصحابة ،بل أفتوه فيما سأل من غري نكري عليه ،وال أمر ابالستدالل،
فثبت ما قلناه"( ،)1وقال ابن قدامة (ت620هـ)" :وهو ابطل إبمجاع الصحابة؛
فإهنم كانوا يفتون العامة ،وال أيمروهنم بنيل درجة االجتهاد ،وذلك معلوم على
الضرورة والتواتر ،من علمائهم وعوامهم"( ،)2مع أن الشوكاين (ت1250هـ) قال
قبل هذا ":وأما رجوع العامي إىل قول املفيت ،فلإلمجاع على ذلك"()3؛ وهذا ضرب
من االختالف بني كالميه املتقدم واملتأخر ،إال إذا محل املتقدم على ما قاله املفيت
بنص ،دون ما كان اجتهادا منه ،مجعا بني النقلني.
وكان األوىل ابإلمام الشوكاين (ت1250هـ) ،رمحه هللا ـ توجيه نقده يف التقليد
ملن كان أهال لالجتهاد وتركه ،فقلد غريه ،وهذا موجود قائم ،ال ملن كان عاميا
) (1إحكام الفصول (.)734/2
) (2روضة الناظر (.)383 /2
) (3إرشاد الفحول (.)239/2
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فاتبع أحد اجملتهدين؛ فمن كان لديه علم فرتك االجتهاد قام عليه اللوم برتك ما
وجب عليه؛ كبعض أتباع األئمة ،وهو مفهوم من ثنااي كالمه الطويل على التقليد،
ولكن مل يصرح هبذا؛ ألن هذا ال خالف عليه بني علماء األصول ،وهو الذي
عليه اتفاق األمة جيال بعد جيل  ،فال يكون فيه جديدا.
ومن النقد الوارد يف هذا :نقد الدكتور ابشنا إبراهيم حممود ،ملا ذكر غالب
تعريفات األصوليني للتقليد أعقبه بقوله ":هذه بعض تعريفات األصوليني للتقليد،
ومعناها اختصارا :أن يقبل املكلف أو يعمل أو يتبع ويرضى بقول الغري من غري
حجة  ،أو دليل على عمله هذا؛ سواء كان عاميا أم عاملا ،وهذا ينطبق على أحد
نوعي التقليد ،وهو الفاسد؛ ألن التقليد ينقسم إىل :تقليد صحيح؛ كتقليد العامي
للمجتهد .وآخر ابطل ؛ كأخذ العامي بقول عامي مثله ،أو بقول من يظن فيه
العلم وليس كذلك ،أو أخذ العامل بقول مثله مع قدرته االجتهاد والنظر يف األدلة،
وهذه أنواع من التقليد الفاسد ابتفاق العلماء"( ،)1وهذا كالم جيد مستوعب
حلقيقة التقليد ،ولكنه بعد هذا عرف التقليد بـ ":العمل مبذهب غريه ،من غري
معرفة دليله ،معرفة اتمة"( ،)2وهذا التعريف فيه نقص فهو ٍ
خال عن "العامي"
و"اجملتهد" ومل يتضمن احلجة يف املقلَّد ،وهذا ال يستقيم يف تعريف التقليد الصحيح
كما سيأيت يف احلد الصحيح السامل عن املآخذ.
 2ـ اإلشكال الثاين على حد التقليد :أنه مع االقتصار على حد التقليد الفاسد
دون الصحيح؛ فإن غالب علماء األصول يُدخلون يف حد التقليد املذكور :تقليد
) (1التقليد والتلفيق (ص.)54
) (2التقليد والتلفيق (ص.)55
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العامي للمجتهد ،وهو التقليد الصحيح ،دون تغيري يف حد التقليد ،قال إمام
احلرمني (ت 478هـ)" :وذلك أن معظمهم مع االختالف يف حتديد "التقليد"
جممعون على القول أبن العامي مقلد للمفيت ،فيما أيخذه منه"()1؛ ألهنم لو مل يقولوا
به مل يبق إال سؤال العامي للعامي ،واجملتهد ملثله ،أو اجملتهد للعامي؛ فال يكون
التقليد على هذا إال فاسدا ،ويرتفع التقليد الصحيح من الشريعة مجلة ،ويبقى
العامي دون عمل أبحكام الشريعة فكأهنم خيرجونه من التكاليف ،وهذا خالف
اإلمجاع قال الغزايل (ت505هـ)":أن اإلمجاع منعقد على أن العامي مكلف
ابألحكام ،وتكليفه طلب رتبة االجتهاد حمال"(.)2
ومن هنا كثرت االضطراابت يف حقيقة التقليد وأفراده الداخلة فيه ،فنجد إمام
احلرمني (ت478هـ) يف الربهان ملا نقل تعريف التقليد عن بعض األئمة أبنه":قبول
قول الغري من غري حجة" علق هذا فقال" :فعلى هذا قبول العامي قول املفيت تقليد،
وقبول من يروى أخبار اآلحاد قوال ،ومسعه من خلق عن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ،ليس تقليدا؛ ألنه حجة يف نفسه ،وقبول قول الصحايب تقليد إن مل جتعل
أقواهلم حجة ،ومل نر االحتجاج بقوهلم؛ فإن جعلنا أقواهلم حجة حيتج هبا ،فإذا ذاك
ال يسمى قبول أقواهلم تقليدا"(. )3
مث بعد ذلك عرف التقليد أبنه ":قبول قول الغري ،وأنت ال تدري من أين يقوله"
مث أعقبه بقوله ":فعلى هذا قبول قول املفيت ،وقبول قول الصحايب تقليد؛ ألان ال
) (1التلخيص يف أصول الفقه (.)425 /3
) (2املستصفى (ص.)372
) (3الربهان (.)888/2
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ندري من أين يقولون ،وقبول قول النيب صلى هللا عليه وسلم إن قلنا إنه كان جيتهد
تقليد؛ ألان ندري أيقول عن وحي أم عن اجتهاد ،وإن قلنا كان ال جيتهد فقبول
قوله ليس تقليدا؛ فإان نعلم أن ما يقوله عن وحي"()1؛ فظاهر هنا عند إمام احلرمني
اضطراب يف مفهوم حد التقليد ،ويف أفراده الداخلة واخلارجة منه.
ومثله الشريازي (ت476ه) الذي عرف التقليد أبنه ":قبول القول من غري
دليل"( ،)2مث قال بعد التعريف" :وضرب ال يعلم إال ابلنظر واالستدالل؛ كفروع
العبادات ،واملعامالت ،والفروج واملناكحات ،وغري ذلك من األحكام؛ فهذا يسوغ
فيه التقليد"(.)3
وقال":فالتقليد يف كل ذلك جائز ،إذا كان املقلِد عاميا ،واملقلَّد من أهل
االجتهاد"(.)4
ومثله املاوردي (ت450هـ) الذي حد التقليد أبنه ":قبول قول بغري حجة"(،)5
مث جزم بتقليد النيب عليه الصالة والسالم فقال  ":أما األول وهو النيب  -صلى هللا
عليه وسلم  -فتقليده فيما شرعه ،وأمر به؛ واجب؛ لقوله تعاىل﴿:وما آاتكم الرسول
فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا﴾ [احلشر ،]7 :ومنع أصحابنا من أن يكون املأخوذ
عن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -تقليدا لقيام الدليل على صدقه؛ وهذا
) (1الربهان (.)888/2
) (2اللمع (ص.)125
) (3اللمع (ص.)125
) (4شرح اللمع (.)209/2
) (5احلاوي الكبري(.)15/1
جملة العلوم الشرعية
العدد الستون رجب 1442هـ

509

غري صحيح؛ ألن ما أمر به ،وهنى عنه ،ال يسأل عن دليل فيه ،وهذه صفة
التقليد"()1؛ فهذا ضرب اختالف يف احلد ،اترة جيعله" :قبول قول بغري حجة" واترة
جيعله" :لذي ال يسأل عن الدليل ،مث بعد ذلك جعل املاوردي (ت450هـ) املقلَّدين
أربعة :النيب عليه الصالة والسالم ،واملخربون عنه ،واجملمعون ،والصحابة( ،)2وهذا
تناقض فكيف يكون التقليد":قبول قول الغري بال حجة " مث يذكر هؤالء ضمن
املقلَّدين؟.
وحاول الغزايل(ت505هـ) البقاء على نفي التقليد يف أكثر من موطن يف
املستصفى ،إال أنه قال " :اإلمجاع األول قد دل على تسويغ اخلالف  ،وعلى
إجياب التقليد ،على كل عامي ملن شاء من اجملتهدين"( ،)3مع أن حد التقليد عند
الغزايل (ت505هـ)" :قبول قول بال حجة"()4؛ فأثبت أن متابعة العامي للمجتهد
تقليد ،مع نفي احلجة ،ونفي أصل التقليد على مذهب الباقالين ،مث قال يف موطن
آخر " :لو صح فمتبع السواد األعظم ليس مبقلد ،بل َعلِ َم بقول الرسول وجوب
اتباعه ،وذلك قبول قول حبجة ،وليس بتقليد"()5؛ فتارة أثبت التقليد ،ومرة نفاه،
وقال يف املنخول ":وقد اتفقوا على جواز التقليد عند ضيق الوقت ،وعسر الوصول

) (1احلاوي الكبري (.)21/1
) (2انظر :احلاوي الكبري (.)21/1
) (3املستصفى (ص.)156
) (4املستصفى (ص.)370
) (5املستصفى (ص.)371
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إىل احلكم ابالجتهاد والنظر"()1؛ فسماه تقليدا؛ فهذا االضطراب بني احلد واحملدود
حيتم تغيري أحدمها.
الرجوعُ ايل ِ
قول الغ ِري بغ ِري
وابن عقيل احلنبلي (ت513هـ) ملا حد التقليد بـ ُّ ":
ح َّج ٍة ،مأخوذٌ من تقليده ابلق ِ
الدة وجعلِها يف عُ ِنقه"  ،مث قال بعد ذلك ":وهو
ُ
ِ
ِ
االجتهاد
العلماء  ،يف
اجملتهدين من
العامي مع
يق
ِ
مسائل الفروع اليت يسوغُ
ُ
طر ُ
َ
فيها"(.)2
وابن قدامة (ت620هـ) ملا عرف التقليد أبنه":قبول قول الغري من غري حجة" ،
مث بني األفراد اخلارجة من احلد بقوله ":فال يسمى األخذ بقول النيب َ -
صلَّى َّاَّللُ
َعلَيْ ِه َو َسلَّم -واإلمجاع تقلي ًدا؛ ألن ذلك هو احلجة يف نفسه"( ،)3مث عاد وأثبت
التقليد مرة أخرى للعامي يف الفروع فقال ":وأما التقليد يف الفروع :فهو جائز
إمجاعا؛ فكانت احلجة فيه :اإلمجاع"( )4؛ فكيف يكون جائزا ابإلمجاع  ،وال يكون
ً
حجة ؟.
واآلمدي (ت631هـ) الذي حد التقليد بـ " العمل بقول الغري ،من غري حجة
ملزمة"( ، )5مث وضح هذا احلد بقوله ":وذلك كاألخذ بقول العامي ،وأخذ اجملتهد
بقول من هو مثله ،وعلى هذا فالرجوع إىل قول النيب  -عليه السالم  ،-وإىل ما
) (1املنخول (ص.)588
) (2الواضح (.)237/5
) (3روضة الناظر ()381/2
) (4روضة الناظر (.)382/2
) (5اإلحكام يف أصول األحكام (.)221/4
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أمجع عليه أهل العصر من اجملتهدين ،ورجوع العامي إىل قول املفيت ،وكذلك عمل
القاضي بقول العدول ،ال يكون تقليدا لعدم عروه عن احلجة امللزمة"( ،)1مث قال
بعد هذا  ":أما يف قبول قول الرسول ،فما دل على وجوب تصديقه من املعجزة،
ووجوب قبول قول اإلمجاع قول الرسول ،ووجوب قبول قول املفيت والشاهدين
اإلمجاع على ذلك ،وإن مسي ذلك تقليدا فال مشاحة يف اللفظ"( ،)2والصحيح:
أن املشاحة قائمة يف هذا املصطلح للتضاد بني احلد واحملدود؛ فاحلقائق خمتلفة ،وإذا
اختلفت قامت املشاحة؛ فكيف يكون احلد" :من غري حجة" ،مث يدخل فيه ما
فيه حجة؟.
وهلذا عقب احملقق ،الشيخ عبد الرزاق عفيفي (ت1415هـ) بقوله" :ليس هذا
جمرد اختالف يف العبارة واالصطالح ،بل االختالف بني حقائق مدلوالت تلك
العبارات ،يتبعه اختالف يف حكم بعضها ،واتفاق على حكم بعض آخر"(.)3
املطلب الثاين :املعىن الثاين للتقليد :األخذ بقول من كان قوله حجة من

الوحي:

املسالة األوىل :بيان املعىن وتقريره:
هذا املعىن للتقليد يقابل املعىن األول فهما طرفان؛ فيدخل حبسب هذا املعىن يف
التقليد :كل من أخذ بقول حجة بذاته جاء به الوحي؛ كالقرآن الكرمي ،وقول النيب
) (1اإلحكام يف أصول األحكام (.)221 /4
) (2اإلحكام يف أصول األحكام (.)221 /4
) (3انظر :اإلحكام يف أصول األحكام ( ،)221 /4بتحقيق وتعليق الشيخ :عبد الرزاق عفيفي.
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عليه الصالة والسالم ،وقول الصحايب عند من يقول حبجيته ،واإلمجاع ،والقياس،
وهذا ميدان االجتهاد الواسع ،وكأنه يقرب هبذا املعىن من االجتهاد ،جاء هذا عن
الشافعي(ت204هـ) صرحيا حيث مسى األخذ عن النيب عليه الصالة والسالم
والصحابة ،بل واالجتهاد كله "تقليدا" ،حىت أدخل فيه القياس ،كما قال ابلنسبة
للقاضي ":وإذا اجتمع له علماء من أهل زمانه ،أو افرتقوا؛ فسواءٌ ذلك كله ،ال
يقبله إال تقليدا لغريهم من كتاب ،أو سنة ،أو إمجاع ،أو قياس ،يدلونه عليه ،حىت
يعقله كما عقلوه؛ فإن مل يكن يف عقله ما إذا عقل القياس عقله  ،وإذا مسع
االختالف ميزه ،فال ينبغي له أن يقضي ،وال ينبغي ألحد أن يستقضيه"( ،)1مث
قصر التقليد على النيب عليه الصالة والسالم فقال  ":فأما أن يقلده فلم جيعل هللا
ذلك ألحد بعد رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم"( ،)2وقال" :وال حيل تقليد أحد
سوى النيب  -عليه السالم –"( ،)3قال ابن السمعاين(ت489هـ)" :وقد قال
الشا فعي يف بعض املواضع :فال جيوز تقليد أحد ،سوى الرسول صلى هللا عليه
وسلم ،وهذا مذكور على طريق التوسع ،ال على طريق احلقيقة"( ،)4وهلذا قال
الزركشي(ت794هـ) عن الشافعي ":فأطلق اسم التقليد على االحتجاج بقول
النيب  -صلى هللا عليه وسلم  ،-وال سيما مع ما استقر من قوله املتكرر يف غري

) (1األم للشافعي (.)219 /6
) (2خمتصر املزين مع األم (.)407/8
) (3القواطع ( ،)340/2املستصفى (ص ،)373البحر احمليط (.)318/8
) (4القواطع (. )340/2
جملة العلوم الشرعية
العدد الستون رجب 1442هـ

513

موضع ابلنهي عن التقليد ،واملنع منه"(.)1
ولكن ينبه هنا أن التقليد ليس خاصا ابلنيب عليه الصالة والسالم عند الشافعي،
بل يتعداه إىل كل من كان كالمه حجة؛ كقول الصحايب؛ ألنه قال" :إمنا ذهبنا
إىل هذا تقليدا"( ،)2يقصد لعثمان ـ رضي هللا عنه ـ ،قال الزركشي(ت794هـ):
"واألظهر أنه أراد به االحتجاج بقول الصحايب ،وأطلق اسم التقليد عليه جمازا،
كما أطلقه يف االحتجاج بقول النيب  -صلى هللا عليه وسلم "( ،)3ومثله اإلمام
رجوت أن يَ ْسلَم إن
اخلرب ُ
أمحد(ت241هـ) ملا قال يف رواية أيب احلارث" :من قَـلَّد َ
شاء هللا"( ،)4وجعل الغزايل(ت505هـ) هذا توسع على سبيل اجملاز ال احلقيقة(.)5
ومن هنا جزم املاوردي (ت450هـ) بذلك فقال  ":أما األول وهو النيب  -صلى
هللا عليه وسلم  -فتقليده فيما شرعه ،وأمر به؛ واجب؛ لقوله تعاىل﴿:وما آاتكم
الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا﴾ [احلشر ،]7 :ومنع أصحابنا من أن يكون
املأخوذ عن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم  -تقليدا لقيام الدليل على صدقه؛
وهذا غري صحيح؛ ألن ما أمر به ،وهنى عنه ،ال يسأل عن دليل فيه ،وهذه صفة
التقليد"( )6؛ فجعل مدار "التقليد" على عدم السؤال عن الدليل ،وهذا تعريف
) (1البحر احمليط يف أصول الفقه (.)79/8
) (2األم (.)105/7
) (3البحر احمليط يف أصول الفقه (.)79 /8
) (4العدة يف أصول الفقه (.)1217 /4
) (5انظر :املستصفى (ص ،)373البحر احمليط (. )318/8
) (6ا احلاوي الكبري (.)21/1
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آخر للتقليد خيتلف عن الذي عرفه به يف مبتدأ كالمه أبنه ":قبول قول بغري
حجة"(.)1
وإذا كان التقليد" :متابعة من ال يسأل عن الدليل" فيدخل فيه ما ذكر املاوردي
(ت450هـ) ،وهلذا ملا عد املاوردي (ت450هـ) املقلَّدين جعلهم أربعة :النيب عليه
الصالة والسالم ،واملخربون عنه ،واجملمعون ،والصحابة()2؛ وصحح الروايين يف
أحد الوجهني وقوع اسم التقليد على من أخذ عن النيب عليه الصالة والسالم(،)3
قال اآلمدي(ت631هـ)" :وعلى هذا فالرجوع إىل قول النيب  -عليه السالم -
وإىل ما أمجع عليه أهل العصر من اجملتهدين ،ورجوع العامي إىل قول املفيت،
وكذلك عمل القاضي بقول العدول؛ ال يكون تقليدا ،لعدم َع ُروه عن احلجة
امللزمة .أما يف قبول قول الرسول فما دل على وجوب تصديقه من املعجزة ،ووجوب
قبول قول اإلمجاع قول الرسول ،ووجوب قبول قول املفيت ،والشاهدين اإلمجاع
على ذلك ،وإن مسي ذلك تقليدا ،فال مشاحة يف اللفظ"( ،)4وأخذ اآلمدي
(ت631هـ) املعىن من إمام احلرمني (ت478هــ) ملا قال  ":ومن سلك هذه
الطريقة منع أن يكون قبول قول النيب صلى هللا عليه وسلم تقليدا ؛ فإنه حجة يف
نفسه  ،وهذا خالف يف عبارة ،يهون موقعها عند ذوي التحقيق"(.)5
) (1احلاوي الكبري (.)15/1
) (2انظر :احلاوي الكبري (.)21/1
) (3انظر :البحر احمليط (.)317/8
) (4اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي ( .)221/4وانظر :أصول الفقه البن مفلح (.)1531/4
) (5التلخيص يف أصول الفقه (.)425/3
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وهذا مبين على معىن "التقليد"؛ فإن كان معىن التقليد االتباع والتأسي عندهم
فال مشاحة يف االصطالح كما يقولون ،ولكن مل يقولوا هبذا يف معىن التقليد؛ فإهنم
أقروا احلد الذي صنعه الباقالين (ت403هـ) "اتباع من مل يقم ابتباعه حجة ،ومل
يستند إىل علم" فكيف يرتضون هذا احلد ،مث يقولون" :خالف يف عبارة يهون
موقعها عند ذوي التحقيق"أو":ال مشاحة يف االصطالح" بل املشاحة قائمة،
وليس اخلالف يف عبارة ،بل اخلالف يف معىن؛ ألن األفراد املذكورة ال تدخل يف
احلد املختار؛ إذ يوجد تضاد بني احلد واحملدود فتكون املشاحة الزمة هنا على
هذا االصطالح؛ ألن كون قائله ال حيتج بقوله ،مث يؤتى مبن يكون قوله حجة،
ويدخل يف احلد ،فهذا يكون ختليطا يف احلدود ،مسقطا ملعناها الذي وضعت من
أجله؛ فاملاوردي (ت450هـ) عرف التقليد أبنه" :قبول بغري حجة" مث جعل
املقلَّدين أربعة :النيب عليه الصالة والسالم ،واملخربون عنه ،واجملمعون،
والصحابة()1؛ واآلمدي (ت631هـ) عرف التقليد أبنه ":العمل بقول الغري ،من
غري حجة ملزمة"( ، )2مث قال" :وذلك كاألخذ بقول العامي ،وأخذ اجملتهد بقول
من هو مثله"( ، )3مث أدخل فيه :قبول قول الرسول عليه الصالة والسالم واملفيت
والشاهدين ،وأنه ال مشاحة يف االصطالح()4؛ فهذا تناقض جيمع بني الشيء
وضده يف حد واحد ،وهلذا فإن الباقالين ومن وافقه أقوم وأصوب يف ضبط احلد.
) (1انظر :احلاوي الكبري (.)21/1
) (2اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي (.)221/4
) (3اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي (.)221/4
) (4انظر :اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي (.)221/4
516

التقليد "قراءة يف إشكاالت احلد االصطالحي عند األصوليني"
د .سليمان بن حممد النجران

املسألة الثانية :اإلشكال الوارد على هذا املعىن للتقليد:
أقوى إشكال يرد على هذا املعىن للتقليد :تساوي اجملتهد واملقلد يف هذا
املصطلح؛ فكالمها أيخذ بقول من قوله حجة ،ومل يفرق بينهما يف شيء ،كما
ذكر املاوردي وغريه فتتداخل هنا املصطلحات ويصعب متييزها ،ومن املعلوم أن
التقليد األخذ بقول اجملتهد مطلقا ،دون اجتهاد ،أما اجملتهد فيأخذ ابلشريعة ،اترة
يكون احلكم منصوصا عليه ال حيتاج اجتهاد ،واترة يكون احلكم الشرعي مستنبطا
فيحتاج لالجتهاد؛ ففرق بني األمرين فيبقى هذا املعىن للتقليد فيه إشكال جيب
تصحيحه ليستقيم على صنعة االصطالحات العلمية.
املطلب الثالث :املعىن الثالث للتقليد:األخذ بقول من كان قوله حجة من

أهل االجتهاد:

كان املتقدمون يعربون هبذا عن التقليد كثريا ،وهذا املعىن هو املعين ابلتقليد،
وهو وسط بني املعىن األول والثاين ،وهو الذي هنى األئمة أتباعهم عنه لقدرهتم
على االجتهاد والنظر وكثر عنهم ذلك واشتهر ،كما أهنم يف مقابل هذا :أفتوا
العوام ومل ينهوا عاميا قط عن االستفتاء ،وتوجيهه لالجتهاد ،لعدم قدرهتم على
معرفة احلكم الشرعي أبنفسهم فأفتوهم وكثرت فتاواهم حىت بلغت اآلفاق ،وهو
منهج الصحابة ـ رضي هللا عنهم ـ مع أتباعهم ،قال ابن قدامة (ت620هـ) يف رده
على من أنكر أصل التقليد" :وهو ابطل إبمجاع الصحابة؛ فإهنم كانوا يفتون
العام ة ،وال أيمروهنم بنيل درجة االجتهاد ،وذلك معلوم على الضرورة والتواتر ،من
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علمائهم وعوامهم"(. )1
فكان التقليد على هذا املعىن كما قال املزين(ت264هـ) يف افتتاح خمتصره:
"اختصرت هذا الكتاب من علم حممد بن إدريس الشافعي  -رمحه هللا  -ومن
معىن قوله؛ ألقربه على من أراده ،مع إعالمه هنيه عن تقليده ،وتقليد غريه؛ لينظر
فيه لدينه ،وحيتاط فيه لنفسه"()2؛ فظاهر هنا أبن املزين يقصد ابلتقليد :متابعة
الشافعي دون معرفة وجه حجته؛ فيكون :متابعة من قوله حجة ،من غري معرفة
وجه احلجة عنده.
وهذا معىن ما نقله أبو داود :قلت ألمحد :أليس األوزاعي هو أتبع من مالك؟
قال" :ال تقلد دينك أحدا من هؤالء ،ما جاء عن النيب صلى هللا عليه وسلم
وأصحابه ؛ فخذ به ،مث التابعني بعد الرجل فيه خمري"( ،)3ويف مسألة أخرى" :قلت:
يفىت برأي مالك؟ قال :ال تقلد من مثل هذا بشيء"( ،)4وقال" :ال تقلد أمرك
واح ًدا منهم ،وعليك ابألثر"(.)5

وقال الشافعي (ت204هـ)":ووجد قائل هذا القول َمن قَبِ َل ذلك منه تقليداً
ِ
أغفل
أغفل من َ
له ،وتركاً للمسألة عن حجته ،ومسألة غريه ممن خالفه ،وابلتقليد َ

) (1روضة الناظر (.)383 /2
) (2خمتصر املزين (ص. )7
) (3مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود السجستاين (ص.)369 :
) (4مسائل اإلمام أمحد رواية أيب داود السجستاين (ص.)375 :
) (5العدة(.)1229/4
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منهم ،وهللا يغفر لنا وهلم"( ،)1وكذا قول الشافعي":وكيف تركتم قول عمر ،وهو
يوافق السنة بقول ابن عمر ،ومع عمر ابن عباس وغريه؟ فإن كنتم ذهبتم إىل
التقليد ،فلعمر مبكانه من اإلسالم ،وفضل علمه ،ومعه ابن عباس ،وموافقة السنة
أوىل أن تقلدوه"( ،)2وهني الشافعي القاضي تقليد غريه فقال ":وغري جائز له أن
يقلد أحدا من أهل دهره ،وإن كان أبني فضال يف العقل ،والعلم منه"(.)3
وقال حممد بن احلسن (ت189هـ)" :ما أخذ الناس بقول أيب حنيفة وأصحابه،
إال برتكهم التحكم على الناس؛ فإذا كانوا هم الذين يتحكمون على الناس ،بغري
أثر وال قياس؛ مل يقلدوا هذه األشياء ،ولو جاز التقليد كان من مضى من قبل أيب
حنيفة مثل :ا حلسن البصري ،وإبراهيم النخعي ـ رمحهما هللا تعاىل؛ أحرى أن
يقلدوا"(.)4
وواضح هنا أن معىن التقليد عند الشافعي ،وأمحد ،واملزين ،وحممد بن احلسن،
وغريهم :متابعة من قوله حجة ،لكن دون معرفة وجه احلجة يف كالمه ،أي معرفة
خطأه أو صوابه يف اجتهاده ،غري النيب عليه الصالة والسالم ،وهذا يفارق معىن
التقليد عند الباقالين (ت )403مث من اتبعه على ذلك ،كما يفارق املعىن الثاين
للتقليد ،وهذا املعىن هو الذي جيب بناء احلد الصحيح عليه ،وهذا الذي سيأيت
إبذن هللا يف املبحث الثالث.
) (1الرسالة للشافعي (.)42 /1
) (2األم للشافعي (.)251 /7
) (3األم للشافعي (.)219 /6
) (4املبسوط (.)28/12
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املبحث الثاين :احلدود الصحيحة أو املقاربة ملصطلح التقليد:
احلد الصحيح هو الذي يعرب عن ماهية وحقيقة الشيء ،حبيث يفصل هذه
احلقيقة عن غريها من احلقائق األخرى فال تتداخل معها ،وهذا ال يكون إال بنفي
التناقض بينه وبني حمدودة؛ فمىت ارتفع التناقض بني احلد واحملدود أبن ضم أفراده،
وأخرج األفراد الغريبة عنه فهذا احلد الصحيح ،وخال عن اإلهبام واإلمجال يف فصول
احلد ،اليت وضعت احلدود من أجل رفعها ،ومىت اضطرب احلد فأدخل ما ليس
منه ،أو ترك بعض أفراده فهذا احلد فيه إشكال جيب تالفيه؛ إذ مل تنفصل احلقيقة
عن غريها ،أو كان فيه مبهمات وجممالت ال يعرف املراد هبا أضعفت احلد أو
أسقطته ،وهن ا مجلة من حدود التقليد بعضها صحيح ،حبسب الشرط املتقدم،
وبعضها وضع فيها بعض الفصول الصحيحة من احلد ،وإن مل تكتمل.
املطلب األول :احلدود الصحيحة يف حد "التقليد":
حد الباقالين (ت 403ه) :الباقالين حد التقليد أبنه  ":اتباع من مل يقم ابتباعه
حجة ،ومل يستند إىل علم"( ،)1واختار هذا احلد إمام احلرمني (ت478هـ) فقال:
"غري أن األوىل يف حد التقليد  -عندان  -أن نقول :التقليد هو :اتباع من مل يقم
ابتباعه حجة ،ومل يستند إىل علم"( ،)2ووجه صحة حد الباقالين :أنه حصر التقليد
يف التقليد الفاسد ،وأنكر وجود هذا النوع من التقليد يف الشريعة ،ابملعىن الذي
عليه احلد ،وأرجع التقليد إىل النوع الفاسد ،أما النوع الصحيح فال يسميه تقليدا
) (1كما نص على ذلك ابن السبكي يف اإلهباج ( ، )271/3والزركشي يف البحر احمليط (.)320/8
) (2التلخيص يف أصول الفقه (.)425 /3
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فقال":ليس يف الشريعة تقليد؛ فإن حقيقة التقليد :قبول القول من غري حجة ودليل،
فكما أن قول الرسول عليه الصالة والسالم مقبول لقيام املعجزة الدالة على صدقه؛
فكذلك قبول أخبار اآلحاد ،وأقوال املفتني ،واحلكام؛ مقبول ابإلمجاع؛ لقيام الدليل
الشرعي على وجوب العمل به ،فنزل أقوال املفتني الظنية يف وجوب العمل عليهم
ابإلمجاع ،منزلة أخبار اآلحاد ،واألقيسة عند اجملتهدين ،يف املصري إليها
ابإلمجاع"()1؛ ونقل إمام احلرمني عن القاضي الباقالين أنه قال ":قول الغري ال يتبع
إال بدليل قاطع؛ فإان مل نقبل قول النيب إال مبعجزة قاطعة دلت على الصدق ،وقد
قام دليل قاطع على وجوب إتباع اجتهاد اجملتهد ،ومل يقم دليل قاطع على وجوب
إتباع اجملتهد اجملتهد يف اجتهاده ،وانتفاء القاطع دليل قاطع على منع اإلتباع"()2؛
فجعل اتباع العامي للمجتهد دل عليه دليل قاطع ،خبالف اتباع اجملتهد للمجتهد
مل يدل عليه دليل قاطع .
فالباقالين (ت403هـ) مطرد مع احلد واحملدود ،ونفيه للتقليد يقصد التقليد
الفاسد الذي ال حجة يف املقلَّد ،وال قوله ،خبالف من أدخل سؤال العامي
للمجتهد يف التقليد مع اإلبقاء على احلد نفسه؛ فجمع بني أمرين متناقضني ،ال
جيتمعان؛ فكيف خيتار إمام احلرمني نص تعريف الباقالين ،وخيالف الباقالين يف
معىن التعريف فهذا ضرب من االختالف ،وكل ما حتججوا به ال ينهض حجة مع
بقاء أصل احلد ؛ككون األمة متفقة على تقليد األئمة األربعة وغريهم ،كما ذكر

) (1تشنيف املسامع جبمع اجلوامع (.)605/4
) (2الربهان (.)876/2
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ذلك ابن اهلمام وغريه(.)1
فالباقالين حده صحيح ألنه التزم مدلوله ،ومل يدخل فيه أحد ممن كانت أقواله
حجة ،وأنكر التقليد مجلة يف الشريعة ،ويقصد بذلك التقليد الفاسد ،وهو متابعة
العامي ملثله أو متابعة اجملتهد ملثله أو لعامي ،أما التقليد الصحيح فلم يسمه تقليدا.
وقريب من الباقالين معاصر له اتفق معه ،وهو ابن خويز منداد البصري
(ت390هـ تقريبا) أحد أئمة املالكية؛ إذ فصل التقليد إىل صحيح وفاسد فقال":
كل من اتبعت قوله من غري أن جيب عليك قبوله لدليل يوجب ذلك؛ فأنت
مقلده ،والتقليد يف دين هللا غري صحيح ،وكل من أوجب عليك الدليل اتباع قوله
فأنت متبعه ،واالتباع يف الدين مسوغ ،والتقليد ممنوع"()2؛ ففرق بني التقليد االتباع
فأجاز االتباع دون التقليد ،وهو قريب من الباقالين.
ومن ذلك أيضا :ما أظهره العالمة أمحد زروق (ت889هـ) بتقسيم التقليد إىل
صحيح وفاسد ،والفاسد هو الذي عليه حدود غالب علماء األصول املتقدمة،
ومسى الصحيح إما تقليدا من ابب اجملاز ،أو "اقتداء" فقال" :التقليد :أخذ القول
من غري استناد لعالمة يف القائل ،وال وجه يف املنقول ،فهو مذموم مطلقاً؛ الستهزاء
صاحبه بدينه .واالقتداء :االستناد يف أخذ القول لداينة صاحبه وعلمه ،وهذه رتبة
أصحاب املذاهب مع أئمتهم؛ فإطالق التقليد عليها جماز"( .)3وهذا قريب من
) (1انظر :تيسري التحرير ( ،)242/4التقرير والتحبري (.)341/3
) (2جامع بيان العلم وفضله (.)904 /2
) (3قواعد التصوف (ص )40القاعدة رقم ( ،)42ألمحد بن أمحد بن عيسى زروق ،حتقيق عبد اجمليد
خيايل ،دار الكتب العلمية ،وانظر :عمدة التحقيق (ص.)122
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الباقالين وابن خويز منداد (390هـ) تقريبا .
املطلب الثاين :احلدود املقاربة للصحيحة :وهي احلدود اليت انطوى حد التقليد
فيها على فصل أو أكثر من الفصول اليت جيب وجودها يف احلد ،وهي :العامي،
واجملتهد ،وإخراجه النيب عليه الصالة والسالم من احلد ،من ذلك:
جاء يف تعريف أيب زيد الدبوسي (ت430هـ) للتقليد أبنه ":اتباع الرجل غريه،
على ما يسمعه ويراه يفعله ،على تقدير أنه حمق ،بال نظر واستدالل وأتمل ،ومتييز
بني كونه حقا وابطال ،على احتمال كونه حقا وابطال"( ،)1ونقل هذا التعريف
السمرقندي (ت539هـ) ،وارتقى به؛ أبن أدخل عليه بعض التغيريات اليت قربته
من احلد الصحيح؛ فعرف التقليد أبنه" :اتباع الرجل غريه ،على تقدير أنه حمق،
حلسن الظن به ،لكونه مشهوراً ابلعلم والورع ،وتقدمي رأيه على رأي نفسه ،لكونه
من أهل النظر واالستدالل"(.)2
وهذان التعريفان انطواي على فصلني من فصول احلد الصحيح :اجملتهد ،وإخراجه
للنيب عليه الصالة والسالم ،وإن كان تعريف السمرقندي(ت539هـ) أوضح
وأقرب؛ فذكر اجملتهد بقوله":مشهورا يف العلم" ،وأخرج منه النيب عليه الصالة
والسالم" :لكونه من أهل النظر واالستدالل" ،وهذا الوصف يدخل فيه اجملتهد،
دون النيب عليه الصالة والسالم ،وينقص هذا احلد :النص على العامي ألنه املعين
ابلتعريف حيث ذكر" :الرجل" والرجل حيتمل العامي واجملتهد فيبقى جممال.
) (1تقومي األدلة يف أصول الفقه (ص.)388 :
) (2ميزان األصول يف نتائج العقول (.)675 /1
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ويقرب من هذين التعريفني تعريف ابن رشد(ت595هـ) ملا قال  ":والتقليد هو
قبول قول قائل ،يغلب على الظن صدقه ،حلسن الثقة فيه"( ،)1فذكر احلجة يف
قول الغري" :يغلب على الظن صدقه" وهذا غالبا ينطبق على اجملتهد لقوله":حلسن
الثقة فيه"؛ إذ الثقة أبهل االجتهاد ،وإن كان الكالم حيتمل اجملتهد وحيتمل من
هو دون ذلك ،ممن ظهر منه الورع والتقوى ،وأخرج هبذا النيب عليه الصالة
والسالم؛ ألن الوصف املذكور ال ينطبق على النيب عليه الصالة والسالم .وأغفل
العامي من احلد ،وهذا مضعف للحد.
املبحث الثالث :احلد السامل عن املآخذ:
املطلب األول :الفصول احلدية للتقليد الصحيح:
حد التقليد الصحيح السامل عن املآخذ جيب أن جيمع ثالثة فصول حدية هي:
العامي ،واجملتهد؛ ألنه موضع احلجة ابلنسبة للعامي ،وإخراج النيب عليه الصالة
والسالم منه:
أما إخراج النيب عليه الصال ة والسالم؛ ففرق بينه عليه الصالة والسالم ،وبني
أهل االجتهاد؛ فأهل االجتهاد أقواهلم بذاهتا ال حجة فيها ،لكنها مظنة كوهنا
حجة لصدورها عن جمتهد أحاط ابحلجج الشرعية؛ فأقيمت املظنة مقام املئنة،
وهلذا جيوز سؤال أهل االجتهاد عن حجتهم يف أي اجتهاد يذهبون إليه ،خبالف
الرسول عليه الصالة والسالم فال جيوز سؤاله عن أي قول صدر منه تشريعا ،قال
قول الرسول ،وال يقال :تقليد؛
القاضي أبو يعلى(ت458هـ)  ":وكذلك يُقبل ُ
) (1الضروري (ص.)143
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ودليل على احلكم ،والنيب ال يُقلَّد؛ ألن قوله حجة ؛ ألنه
ألن قوله وفتواه حجةٌٌ ،
إذا أفىت بفتيا مل حيتج أن يدل على احلكم آبية من كتاب هللا ،وال غريه ،بل جمرد

نطقه عنه"( ،)1مث بني الزركشي (ت794هـ) الفروقات بني اجملتهد والرسول عليه
الصالة والسالم من حيث تلقي األقوال عنهما ":بل يفرتقون ،فعاملهم ال يقلد،
وعاميهم يقلد .وأما الرسول فنسبة العامل واجلاهل إليه سواء ،والكل ابلنسبة إليه
مبنزلة اجلاهل عند اجملتهد ،أيخذ بقوله تقليدا ،بل ألان قد قلنا :إن للعامي سؤال
العامل عن مأخذه ،وال كذلك الرسول فليس لعامي ،وال للعامل أن يقول له :ملَ؟ وال:
من أين؟"(.)2
فالعلماء معنيون مبا صدر عنه عليه الصالة والسالم ابلتفريق بني التشريعي
واجلبلي؛ فمىت ثبت كونه تشريعا دخل ضمن حد الشريعة تلقائيا ،وهذا غري موجود
يف أهل االجتهاد.
وأما وجود احلجة يف احلد ،وميثلها "اجملتهد" :فألن واجب كل عامي ال
يستطيع معرفة احلكم الشرعي بنفسه ،التوجه يف استفتائه إىل من قوله حجة ،وهو
اجملتهد الذي بلغ رتبة االجتهاد؛ فالناس حيال العمل ابلشرع على فريقني ال اثلث
هلما :أهل اجتهاد ،أو أهل تقليد ،قال ابن رشد (ت595هـ)":فقد تبني من هذا
أن الناس صنفان :صنف فرضه التقليد ،وهم العوام ،الذين مل يبلغوا رتبة االجتهاد
اليت حددت فيما قبل .وصنف اثن وهم اجملتهدون الذين كملت هلم شروط
) (1العدة يف أصول الفقه (.)1216/4
) (2البحر احمليط يف أصول الفقه (.)319/8
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االجتهاد"(.)1
وإجياد هذا الفصل يف احلد واجب لرفع إحدى إشكاالت احلد اليت توايل عليها
علماء األصول فهم أخذوا حبد الباقالين(ت403هـ) أو قريب منه ،كما سبق ،مع
خمالفتهم له يف احملدود؛ فكلهم ينفون من احلد احلجة فيه ،ويعربون بـ"اتباع من مل
يقم ابتباعه حجة"(" ،)2الرجوع لقول الغري بغري حجة"(" ،)3العمل بقول الغري من
غري حجة"(" ،)4قبول القول من غري دليل"( ،)5مث يدخلون فيه سؤال العامي
اجملتهد ،إال ابن العريب (ت543هـ) فإنه ملا عرف التقليد بقوله":قال قوم :هو قبول
القول من غري حجة ،وقال آخرون :هو القبول من غري حجة"( ،)6عقب على
هذا بقوله":فال يصح؛ ألنه لوال قيام احلجة على االلتزام لذلك ،ملا لزم ،وال قبل؛
ألن األقوال مع عدم احلجة سواء"(.)7
وهذا هو الصحيح؛ إذ كيف خيلو حد التقليد الصحيح من احلجة ؟؛ ألنه إذا
عري عنها مل يكن معىن لسؤال العامي غريه؛ فهو كأي سؤال ال تقوم به حجة
هلم
يق َّ
للعام ِة إال التقلي ُد ،وال ُ
شرعا ،قال ابن عقيل (ت513هـ)":ال طر َ
جيوز ُ
) (1الضروري (ص.)144
) (2التلخيص (.)425/3
) (3الواضح (.)237/5
) (4اإلحكام لآلمدي (.)221/4
) (5اللمع (ص.)125
) (6احملصول (ص.)154
) (7احملصول (ص.)154
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جملتهد ،فلو خال العصر ِمن ٍ
التقلي ُد إال ٍ
جمتهد ال نْقطَع طريق االتباع ،و ِ
اإلصابة
ُ
ُ
فقد ِ
حلك ِم هللاِ ،فال عامل َجيتَ ِه ُد ،وال عامي ميكنُه التقلي ُد م ِع ِ
اجملتهد"(. )1
َّ
َ ْ
أما وجود العامي يف احلد :فألنه املعين ابلتقليد كله؛ فكيف خيلى عن احلد منه
أصال؟ وهذا يرفع إشكال اإلهبام يف احلد الذي تواىل عليه غالب علماء األصول:
"قبول "..اتباع"" ..الرجوع ""..اتباع الرجل غريه" فمن الذي يقبل ،ومن الذي
يتبع  ،ومن الذي يرجع؟ ومن الرجل؟.

أليس العامي؟ فلماذا مل يظهر يف احلد ،وهل جيوز يف احلدود مثل هذه
اإلهبامات؟ فكان لزاما وجود "العامي" يف احلد؛ ألنه مصطلح متداول بكثرة بني
األصوليني له مدلوالته احلدية املعروفة بينهم؛ فالعامي فرضه التوجه إىل من قوله
حجة ،قال ابن قدامة (ت620هـ)  ":وال يستفيت العامي إال من غلب على ظنه
أنه من أهل االجتهاد ،مبا يراه من انتصابه للفتيا مبشهد من أعيان العلماء ،وأخذ
الناس عنه ،وما يتلمحه من مسات الدين والسرت ،أو خيربه عدل عنه ؛ فأما من
عرفه ابجلهل :فال جيوز أن يقلده اتفاقًا"( ،)2وإذا مل يكن عاميا ارتفع عنه التقليد
مجلة؛ فالذي ال حجة فيه هو التقليد الفاسد ،وهل يتصور أن يتتابع مجع من
علماء األصول على تعريف التقليد الفاسد ،ويرتكوا التقليد الصحيح؟ مع عظم
مكانة التقليد وأمهيته يف الشريعة لكثرة أعداد املقلِدين من املكلفني الذين هم
أضعاف أهل االجتهاد؛ فغالب املكلفني مقلدين؛ فرمبا زادوا عن  %99من
) (1الواضح (.)422/5
) (2روضة الناظر (.)384/2
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املكلفني أو أكثر من ذلك( ،)1قال الغزايل(ت505هـ)  ":فالناس كلهم عوام ،إال
األفراد"( ،)2بل قال الطويف(ت716هـ) ":إذ اجملتهدون لعزة منصب االجتهاد،
كامللوك يف األعصار ،ال يوجد منهم إال الواحد بعد الواحد"(.)3
فالعوام هم سواد األمة ،وهبم قيامها وقوهتا ،وإذا عُلقوا مبجتهد يكشف هلم
احلكم الشرعي القومي؛ أقاموا شرع هللا يف األرض لكثرهتم وكثرة من حتت أيديهم،
وأعز هللا هبم الدين؛ هلذا قال أبو اخلطاب (ت510هـ)  ":فإذا منعوا من التقليد ـ
أي العوام ـ أفضى ذلك إىل القول بضالهلم ،وهم أكثر األمة ،وهذا ال جيوز"(،)4
وقد كشف عن أمهية العوام يف األمة ابن السمعاين (ت489هـ) ملا قال ":وإمنا
غاية العامي هو أن يتلقى ما يريد أن يعتقده ،ويلقى زنته من العلماء ،ويتبعهم يف
ذلك ويقلدهم ،مث يَسلمون عليها ،بقلوب سليمة طاهرة عن األدغال واألهوال،
مث يعضون عليها ابلنواجذ ،فال حيولون وال يزودون ،ولو قطعوا إراب؛ فهنيئا هلم
السالمة ،والبعد عن الشبهات الداخلة على أهل الكالم ،والورطات اليت تورطوا
فيها..إىل أن قال :وإذا كان السواد األعظم هو العوام ،وهبم قوام الدين ،وعليهم
مدار رحى اإلسالم ،ولعله ال يوجد يف البلدة الواحدة اليت جتمع املائة األلف،
واملائتني األلف ممن يقوموا ابلشرائط اليت يعتربوهنا ،إال الفذ الفادر ،والشاذ
) (1نظرت يف بلديت اليت أقيم فيها  ،يقطنها أكثر من عشرة آالف نفس  ،ال يتعدى من ميكن أن
يُستفتوا مخسة .
) (2املستصفى (ص.)373
) (3شرح خمتصر الروضة (.)654/3
) (4التمهيد يف أصول الفقه (.)397/4
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النادر"(.)1
فيتوجه على األصوليني حد التقليد الصحيح دون الفاسد ٍ ،
حبد يبني فيه احملدود،
ويك ون جليا أمام الناظر واجملتهد ليتحرر من يتجه له العامي يف استفتائه؛ ألن
هذه وظيفة أصول الفقه كما جاء يف تعريف علم األصول":معرفة دالئل الفقه
إمجاال ،وكيفية االستفادة منها ،وحال املستفيد"( ،)2واملستفيد إما اجملتهد أو املقلد
كما هو معروف.
املطلب الثاين  :التعريف املختار للتقليد الصحيح:
والتعريف الذي أختاره للتقليد أنه:
"رجوع العامي للمجتهد ،يف حكم شرعي ".
الرس ِ
ول َوإِ َىل أ ِ
ُويل ْاأل َْم ِر
اخرتت "رجوع" أخذا من قوله تعاىلَ ﴿:ولَ ْو َرُّدوهُ إِ َىل َّ ُ
ِ ِ
ِ
ين يَ ْستَـنْبِطُونَهُ ِمنْـ ُه ْم ﴾ [النساء ، ]83 :قال اجلصاص (ت370هـ)
منْـ ُه ْم لَ َعل َمهُ الَّذ َ
يف فقه هذه اآلية ":فقد حوت هذه اآلية معان :منها :أن يف أحكام احلوادث ما
ليس مبنصوص عليه ،بل مدلول عليه .ومنها :أن على العلماء استنباطه والتوصل
إىل معرفته برده إىل نظائره من املنصوص ،ومنها :أن العامي عليه تقليد العلماء يف

) (1القواطع ( .)347/2والصحيح يف قوله ـ رمحه هللا ـ "هو العوام " "هم العوام" ألهنم مجع.
) (2منهاج الوصول (ص.)16
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أحكام احلوادث"( ،)1وأخذا من تعريف الباجي (ت474هـ) للتقليد ملا عرفه بـ
"الرجوع يف احلكم إىل قول املقلَّد ،من غري علم بصوابه  ،وال خطئه"(.)2
"العامي" :أهم فصل يف حد التقليد ألنه املعين ابلتقليد ،وهو أحد أركان التقليد
الذي هو جزء من ماهيته ،والعامي يشمل كل من كان جاهال ابألحكام الشرعية،
أو من مل يصل درجة االجتهاد ،وفرض العامي ابالتفاق وجوب الرجوع للمجتهد،
قال ابن السمعاين (489هـ) ":إمنا جوزان للعامي ألجل حاجته إىل التقليد؛ فإنه
ال ميكنه أن يصل إىل معرفة احلكم ابحلجة؛ فجوز له التقليد ضرورة ،وهذا ال يوجد
يف حق العامل ،فلم جيز له التقليد"( ،)3وبني اجلصاص (ت370هـ) ،والغزايل
(ت505ه ـ) وغريمها وجه ذلك :أبن العامي املكلف إذ نزل به حكم شرعي ال
خيلو من أربعة أحوال :فإما أن يعمل على جهل وهذا حمرم .أو ينتظر حىت يتعلمه،
وهذا فيه مشقة ابلغة عليه ،رمبا ال يتمكن منه أبدا ،وقد تتعطل مصاحله الدنيوية
جراء ذلك .أو يهمله ،وهذا حمرم؛ ألنه ال جيوز ترك حكم شرعي مكلف فيه .وإما
أن يسأل أهل العلم فيخربوه احلكم ،وهذا هو املتعني يف حقه( ،)4قال
الشاطيب(ت790هـ)  ":إن املقلد إذا عرضت له مسألة دينية ،فال يسعه يف الدين
) (1أحكام القرآن ( .) 270/2ومن العلماء الذين استدلوا هبذه اآلية على تقليد العامي للمجتهد
أبو يعلى كما يف العدة ( ،)1225/4والباجي يف اإلشارة (ص ،)17والغزايل يف املستصفى
(ص ،)144وغريهم كثري.
) (2إحكام الفصول (.)727/2
) (3قواطع األدلة يف األصول (.)343 /2
) (4انظر:الفصول يف األصول ( ،)282/4املستصفى (ص.)372
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إال السؤال عنها على اجلملة؛ ألن هللا مل يتعبد اخللق ابجلهل ،وإمنا تعبدهم على
مقتضى قوله سبحانه ":واتقوا هللا ويعلمكم هللا"(.)1
وهلذا اتفق العلماء كافة على جواز التقليد للعامي دون اجملتهد ؛ ألنه جائز
للضرورة فإذا انتفت وجب نبذه ؛ فإن تقليد العوام شيء أدت إليه الضرورة ،ووقع
عليه اإلمجاع ،كما يقول ابن رشد(ت595هـ) ( ،)2قال الطويف (ت716هـ)
":العامي جي وز له تقليد اجملتهد ابالتفاق ،وأن اجملتهد إذا اجتهد ،وغلب على ظنه
أن احلكم كذا ،ال جيوز تقليد غريه ابالتفاق أيضا"( ،)3وبني اآلمدي(ت631هـ)
ذلك مع بعض الزايدات فقال ":املكلف إذا كان قد حصلت له أهلية االجتهاد
بتمامها ،يف مسألة من املسائل؛ فإن اجتهد فيها ،وأداه اجتهاده إىل حكم فيها،
فقد اتفق الكل على أنه ال جيوز له تقليد غريه من اجملتهدين ،يف خالف ما أوجبه
ظنه ،وترك ظنه ،وإن مل يكن قد اجتهد فيها ،فقد اختلفوا فيه"()4؛ فأشار إىل
اخلالف.
وجوز ابن سريج (ت306هـ) ،والقاضي عبد الوهاب املالكي(ت422هـ)
للمجته د متابعة جمتهد آخر ،إذا ضاق عليه الوقت ،ومل يتمكن من االجتهاد؛
ألنه كالعامي ابلنسبة للمجتهد فيكون قاصرا عن مرتبة االجتهاد ،وذكر عن اإلمام
أمحد ،وإسحاق ،وسفيان الثوري؛ جواز التقليد مطلقا ،خشي فوات الوقت أم مل
) (1املوافقات (.)261/4
) (2الضروري (ص ،)144وانظر :الفكر السامي (.)271/2
) (3شرح خمتصر الروضة (.)629/3
) (4اإلحكام (.)204/4
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خيشه ،وذكر عن حممد بن احلسن (ت189هـ) جواز تقليد اجملتهد ملن هو أعلم
منه دون من ساواه(.)1
لكن القاضي أاب يعلى(ت458هـ) ذكر خالف ذلك ابلنسبة لإلمام أمحد،
فقال ":وأما ِ
العامل فال جيوز أن يقلد عاملاً مثله ،سواء كان الزمان واسعاً أو ضيقاً،
وهذا ظاهر كالم أمحد -رمحه هللا -يف رواية أيب احلارث ،والفضل بن زايد" :ال
تقلد أمرك واحداً منهم ،وعليك ابألثر"( ،)2ومشهور عن اإلمام أمحد هنيه عن
تقليده  ،وتقليد غريه من العلماء ملن كان عاملا قادرا على االجتهاد(.)3
وال حيتاج احلد ذكر":وعلى من يف حكم العامي" كما يف بعض احلدود
الصحيحة؛ ألن من جهل احلكم الشرعي يسمى عاميا وأيخذ حكمه ،قال ابن
رشد (ت595هـ)" :صنف فرضه التقليد ،وهم العوام الذين مل يبلغوا رتبة
االجتهاد"()4؛ وقبله قال ابن السمعاين (ت489هـ)  ":كذلك العلماء إذا أشكل
عليهم العلم فيها؛ نزلوا مبنزلة العوام يف هذه املسألة ،واستووا يف جواز التقليد هلم،
) (1انظر:إحكام الفصول ( ،)727/2شرح اللمع ( ،)1012/2القواطع (.)345/2
) (2العدة يف أصول الفقه (.)1229 /4
) (3قال الطويف (ت716هـ) يف شرح خمتصر الروضة (" :)662 /3وقال القرايف :قال إمام احلرمني
يف املسائل :مل يقل ابلتقليد يف األصول إال احلنابلة"  ،مث عقب على هذا قوله" :قلت :قد رأيت
أيها الناظر ما ذكرانه من مذهبنا يف ذلك ،وال نعلم فيه خالفا ،كيف وقد نص أمحد على النهي
عن التقليد هنيا عاما ،فقال :من ضيق علم الرجل أن يقلد دينه غريه ،فبان أن ما قاله إمام احلرمني
إما التباس عليه ،أو تلبيس منه ،وهللا أعلم".
) (4الضروري (ص.)144
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الستواء الفريقني يف عدم العلم هبا"()1؛ فاتفقا على تنزيل من مل يبلغ رتبة االجتهاد
منزلة العامي؛ فكل من جهل حكما يف أصله ،أو مل يكن له القدرة على أخذ
احلكم؛ إما بسب ضيق الوقت عليه ،أو عدم توفر آلة االجتهاد الكاملة ،أو قلة
ارتياض النفس يف جماري النظر يف األحكام الشرعية ،أو نقصان أصل ملكة
استنباط أحكام الوقائع ،وهذا مشاهد فبعض الناس عنده علم ،لكنه يف الوقائع
تلتبس عليه األحكام ،ويضطرب نظره فيها؛ فكل من جهل احلكم الشرعي يف
زمن تعني عليه فيه العمل؛ وجب عليه الرجوع ملن علم احلكم الشرعي ،قال
اآلمدي (ت631هـ)" :العامي ،ومن ليس له أهلية االجتهاد ،وإن كان حمصال
لبعض العلوم املعتربة يف االجتهاد ،يلزمه اتباع قول اجملتهدين ،واألخذ بفتواه عند
احملققني من األصوليني"(.)2
ومن هنا ما جاء عن اإلمام أمحد فيما أورده ابن عقيل(ت513هـ) ؛ فإنه قال:
عن
الكتب فيها
الرج ِل يكو ُن عن َده
ُ
األحاديث ْ
ئل ع ِن ُ
ُ
"قال صاحبُنا أمح ُد ،وق ْد ُس َ
الص ِ
ِ
صح َة
رسول هللاِ  -صلى هللا عليه وسلم  ،-و
اختالف َّ
يعرف َّ
حابة ،وال ُ
ُ
ِ
بل
هل أيخ ُذ ِمبا شاءَ ِم ْن ذلك؟ َ
األسانيد ،وال َّ
حيح ْ
الص َ
فقال :الْ ،
من غ ِريهْ :
ٍ
أهل العل ٍم .فق ْد جعلَه عامياً ،وال ِ
من ذلك ،فكا َن
ُ
جيوز لَه األخ َذ بشيء ْ
يسأل َ
الص ِ
ألن تقلي َد ِ
غريه؛ َّ
حابة،
الكتب ،وأقو ِال َّ
ذلك تنبيهاً على أنه ال ُ
يفيت َ
جيوز له أ ْن َ
معه معرفةٌ ،غري موثوق هبا ،فيصري بذلك مقلدا"(.)3
يكن َ
إذا مل ْ
) (1القواطع (.)342/2
) (2اإلحكام (.)228 /4
) (3الواضح يف أصول الفقه (.)459/5
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وهلذا ذكر مجع من األصوليني أن اجملتهد الذي ال يستطيع جيتهد يف مسألة من
املسائل ،يكون حكمه حكم العامي؛ كابن سريج (ت306هـ) الذي جوز
للمجتهد التقليد إذا ضاق الوقت عليه فقال ":جيوز؛ ألنه يف هذه النازلة مبنزلة
العامي من حيث إنه ال يتوصل إىل معرفة حكمها ابالجتهاد ،وألنه مضطر إىل
التقليد؛ فإنه إذا اجتهد فاتته العبادة عن وقتها ،فجاز له التقليد كالعامي أيضا"(،)1
قال ابن العريب (ت543هـ)  ":وعلى العامل أيضا فرض أن يقلد عاملا مثله ،يف
انزلة خفي عليه فيها وجه الدليل والنظر ،وأراد أن يردد فيها الفكر ،حىت يقف
على املطلوب؛ فضاق الوقت عن ذلك ،وخيف على العبادة أن تفوت"(.)2
وقال السمعاين (ت489هـ) يف معرض ذكره ألدلة اجملوزين تقليد اجملتهد جملتهد
آخر عند جهل احلكم" :ألن العامة إمنا جيوز هلم تقليد العلماء؛ ألهنم ملا يعرفون
أحكام احلوادث؛ فكذلك العلماء ،إذا أشكل عليهم العلم فيها ،نزلوا مبنزلة العوام
يف هذه املسألة ،واستووا يف جواز التقليد"(.)3
وهلذا أحلق ابن رشد(ت595هـ) طائفة من مقلدة الفقهاء ابلعوام ملا قال :
" وألن ههنا طائفة تشبه العوام من جهة ،واجملتهدين من جهة ،وهم املسمون يف
زماننا هذا ابلفقهاء ،فينبغي أن ننظر يف أي الصنفني أوىل أن نلحقهم .وهو ظاهر
من أمرهم أن مرتبتهم مرتبة العوام ،وأهنم مقلِدون .والفرق بني هؤالء وبني العوام:
) (1القواطع (.)345/2
) (2أحكام القرآن (.)225 /2
) (3القواطع ( .)342/2وقوله ":ملا يعرفون" الصواب ":يعرفوا" ألنه مضارع جمزوم ب"ملا" وعالمة
جزمه حذف حرف النون ألنه من األفعال اخلمسة.
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أهنم حيفظون اآلراء اليت للمجتهدين فيخربون عنها العوام ،من غري أن تكون عندهم
شروط االجتهاد؛ فكأن مرتبتهم يف ذلك مرتبة الناقلني عن اجملتهدين"(.)1
"للمجتهد"  :هذا فصل آخر يف التعريف يقيم الركن الثاين من التقليد ،وهو
وجود احلجة يف احلد ليكون احلد يف التقليد الصحيح ،وهذا مقابل من نفى احلجة
من احلد الذي ينطلق على التقليد الفاسد ،واتفق العلماء على أن قول اجملتهد
حجة على العامي ،قال الطويف (ت716هـ)  ":وقول املفيت يفيد مدلوله بواسطة
اإلمجاع ،الدال على وجوب قبوله ابلنسبة إىل العامي"( ،)2واخرتت "اجملتهد" لكونه
مصطلحا معروفا عند األصوليني ،خبالف غالب حدود األصوليني اليت جاءت
بلفظ مبهم ":الغري" "مذهب الغري"" قول الغري" فاإلهبام يف احلدود مفسد هلا؛ إذ
مقصود التنصيص عليه يف احلد ليعرف املقلِد ملن يتجه يف سؤاله واستفتائه ،قال
ٌ
إمام احلرمني (478هـ)" :ال خيفى أن املقلِد ليس له ان يقلد غريه ،إال بعد نظر
واجتهاد"( ،)3مث وضح هذا أكثر ابن العريب (ت543هـ) فقال":فرض على العامي
إذا نزلت به انزلة ،ن يقصد أعلم من يف زمانه وبلده؛ فيسأله عن انزلته ،فيمتثل
فيها فتواه ،وعليه االجتهاد يف معرفة أعلم أهل وقته ابلبحث عن ذلك ،حىت يتصل
له احلديث بذلك ،ويقع عليه االتفاق من األكثر من الناس"( ،)4حىت نقل إمام
احلرمني (ت478هـ) عن الباقالين (403هـ) أنه َّ
البد أن خيرب املقلِد عدالن أبنه
) (1الضروري (ص.)144
) (2شرح خمتصر الروضة (.)652 /3
) (3الربهان (.)877/2
) (4أحكام القرآن (.)224 /2
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جمتهد(.)1
وهلذا اتفق العلماء كافة على عدم سؤال العامي اجلاهل ،قال
الغزايل(ت505هـ)" :أما من عرفه ابجلهل ،فال يسأله وفاقا"( ،)2وقال الشاطيب
(ت790هـ) ":وذلك أن السائل ال يصح له أن يسأل من ال يعترب يف الشريعة
جوابه؛ ألنه إسناد أمر إىل غري أهله ،واإلمجاع على عدم صحة مثل هذ"(. )3
وهبذا الفصل "اجملتهد" يف احلد ،خيرج االتباع والتأسي ابلنيب عليه الصالة
والسالم؛ ألنه ال يسمى عليه الصالة والسالم جمتهدا؛ فهو معصوم عن اخلطأ
خبالف اجملتهد ،حىت وإن اجتهد ببعض املسائل على قول بعض األصوليني؛ فبعد
إقراره عليه الصالة والسالم على هذا االجتهاد ،صار تشريعا لألمة كلها ،قال
قول الرسول ،وال يقال :تقليد؛
القاضي أبو يعلى (ت458هـ)  ":وكذلك يُقبل ُ
ألن قوله وفتواه حجةٌّ ،ودليلٌّ على احلكم ،والنىب ال يُقلَّد؛ ألن قوله حجة؛ ألنه
إذا أفىت بفتيا مل حيتج أن يدل على احلكم آبية من كتاب هللا ،وال غريه ،بل جمرد

نطقه عنه"( ،)4وقال ابن السمعاين (ت489هـ) ":فأما اتباع الرسول صلى هللا

عليه وسلم والتسليم حلكمه ،فواجب وال نقول إنه تقليد ،بل هو اتباع حمض ،وقد
قال هللا تعاىلَ ﴿:واتَّبِعُوهُ لَ َعلَّ ُك ْم َهتْتَ ُدو َن﴾ [األعراف ،]158 :وألن الدالئل قد

) (1انظر :الربهان (.)877/2
) (2املستصفى (ص.)373
) (3املوافقات (.)262/4
) (4العدة يف أصول الفقه (.)1216/4
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قامت يف أن قوله حجة  ،فال يكون قبول قوله قبول قول يف الدين من قائله بال
حجة"(.)1
ويدخل يف "اجملتهد" كل من كان من أهله؛ سواء كان صحابيا ،على اعتبار أن
قول الصحايب ليس حبجة بذاته ،أو ممن هو دونه ،ممن بلغ رتبة االجتهاد فيجوز
تقليده.
"يف حكم شرعي" :خيرج األحكام غري الشرعية ،ليبقى التقليد الشرعي جماله
األحكام الشرعية؛ فتخرج كافة تصرفات الناس األخرى عن هذا احلد ،ويشمل
"احلكم الشرعي" كل أحكام الشريعة املنصوصة واملستنبطة ،القطعية والظنية؛ ألهنا
كلها مما يرجع فيه العامي للمجتهد مىت جهلها ،قال إمام احلرمني (478هـ):
"وأما إحلاق قطعيات الشرع ابلعقائد فعظيم؛ فإن الشريعة حتتوي على مائة ألف
مسألة ،وأكثر مستندها القطع ،وتكليف العامي اإلحاطة هبا يف معامالته اليت
ميارسها ظاهر الفساد ،وهو اقتحام خرق اإلمجاع"( ،)2دون املسائل املعلومة من
الدين ابلضرورة فهذه ال تقليد فيها( ،)3قال أبو اخلطاب (ت510هـ)" :وكذلك
أصول العبادات؛ كالصلوات اخلمس ،وصيام رمضان ،وحج البيت ،والزكاة؛ فإن
الناس أمجعوا على أنه ال يسوغ فيه التقليد؛ ألنه ثبت ابلتواتر ،ونقلته األمة خلفاً
عن سلف؛ فمعرفة العامي توافق معرفة العامل فيها"(.)4
) (1القواطع (.)340/2
) (2الربهان يف أصول الفقه (.)750/2
) (3انظر :القواطع ( ، )347 ،346/2شرح خمتصر الروضة (.)658/3
) (4التمهيد يف أصول الفقه (.)398/4
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وال حيتاج احلد إىل كون العامي ":ال يعرف خطأ وال صواب اجملتهد "أو "ال
يعرف دليل اجملتهد" كما جاء يف بعض احلدود الصحيحة؛ ألن هذه زايدة بدهية
متبادرة ومفهومة من التنصيص على العامي يف احلد؛ فهي أبرز صفات املقلِد؛ إذ
لو كان له القدرة على معرفة خطأ اجملتهد وصوابه مل جيز له التقليد ،أو عنده دراية
مبوازنة بني األدلة املختلفة ارتفع عنه وصف التقليد مجلة ،فليس من مهمة املقلِد
ختطئة أو تصويب اجملتهد؛ فالتصويب والتخطئة أعلى مراتب االجتهاد؛ ألهنا نقد
وتقييم للدليل وحمل االستدالل ،والعامي متعذر عليه ذلك؛ فاملقلِد مهمته تعيني
اجملتهد الذي يريد سؤاله ،مث توجيه السؤال إليه ،قال الشاطيب (ت790هـ) ":
والعامي يف عامة أحواله ال يدري من الذي دليله أقوى من املختلفني ،والذي دليله
أضعف ،وال يعلم هل تساوت أدلتهم ،أو تقاربت ،أم ال؟؛ ألن هذا ال يعرفه إال
من كان أهال للنظر ،وليس العامي كذلك"(.)1
*

*

*

) (1املوافقات (.)105/1
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اخلامتة والتوصيات:
أ ـ اخلامتة:
من هللا على الباحث هبذه الدراسة  ،أحب أضع بني يدي القارئ الكرمي
بعد أن َّ
أبرز النتائج اليت توصلت هلا هذه الدراسة:
 1ـ للتقليد عند األصوليني ثالثة معان :األول :قبول قول من ليس قوله حجة،
بال حجة ،وهذا تعريف لفاسد التقليد دون صحيحة .والثاين :قبول من قوله حجة
من الوحي ال شرعي .والثالث :قبول من قوله حجة ابالجتهاد ،وهذا املعىن أصل
لتعريف صحيح التقليد دون فاسده.
 2ـ على التعريفني األول والثاين إشكاالت يف معناه :أما األول فاإلشكال فيه :
تفريغ احلجة منه فيكون احلد للتقليد الفاسد دون الصحيح ،ومع هذا فبعض
األصوليني أدخل فيه التقليد الصحيح وهو :سؤال العامي للمجتهد.
وأما اإلشكال على املعىن الثاين للتقليد :فألنه ال يفرق بني اجملتهد واملقلد؛ ألن
كالمها يقبالن من قوله حجة؛ فيتداخل مصطلح التقليد مع االجتهاد ،وهذا ينايف
وظيفة الصناعة االصطالحية.
 3ـ تتابع غالب علماء األصول على املعىن األول للتقليد ،وهو التقليد الفاسد
دون الصحيح ،وهلذا تعرض لنقد من عدد من األصوليني؛ كابن خويز منداد
(ت390هـ تقريبا) ،وابن العريب املالكي (ت543هـ) ،وابن القيم (ت751هـ)،
والعالمة زورق (ت899هـ) وغريهم من املعاصرين.
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 4ـ ُوجدت حدود صحيحة للتقليد ،وهي :إما أن ينص على احلد األول للتقليد،
ويبني أبنه خمتص بفاسد التقليد دون صحيحه ،وال يدخل حتته التقليد أصال ،كما
فعل الباقالين (ت403هـ) ،وابن خويز منداد (ت390هـ تقريبا) والعالمة زروق
(ت899هـ) ،أو حيده ابحلد الصحيح للتقليد وهو الذي حوى ثالثة فصول حدية:
العامي ،واجملتهد ،وإخراج النيب عليه الصالة والسالم منه.
 5ـ احلد للتقليد الصحيح ،السامل عن املآخذ احلدية الذي توصل إليه الباحث
هو" :رجوع العامي للمجتهد يف حكم شرعي".
ب ـ التوصيات
يوصي الباحث إخوانه الباحثني الكرام أبمور منها:
 1ـ العناية التامة ابملصطلح األصويل فهما ومقارنة ونقدا ،فمىت ضبطت حقائق
احلدود األصولية سهل تصحيح ما حتته من مباحث ومسائل أصولية.
 2ـ بعض احلدود األصولية يكتنفها غموض ورمبا قصور ،فهي حباجة إلعادة
صياغتها لتحقيق املعىن الصحيح للحد ،بشرط كون الناظر على علم ومعرفة اتمة
ابحلد ،ليستبدل األلفاظ الغامضة أبوضح وأجلى منها ،ويكمل الناقص منها،
لتقريب احلد وحمدودة ملطالع املدوانت األصولية.
 3ـ ال يتوصل لنقد حد املصطلح األصويل ،إال بعد إحاطة اتمة ابحلد وحمدودة،
بقراءة وإطالع واسعني للنتاج األصويل العريق ،يف كافة املذاهب واألعصار
واألمصار ،كي يتصدى لنقد حد املصطلح األصويل على بينة ومعرفة اتمة.
***
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املصادر:

 .1ابن احلاجب ،أبو عمرو مجال الدين عثمان1405( .ه ـ ـ ـ ـ ـ ــ)" .منتهى الوصول واألمل
يف علمي األصول واجلدل" .بريوت :دار الكتب العلمية .ط.1
 .2ابن العريب ،حممد بن عبد هللا أبو بكر1420( .ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ)" .احملص ــول يف أص ــول الفقه".
حتقيق :حسني البدري .األردن :البيارق .ط.1
 .3ابن العريب ،حممد بن عبد هللا1424( .هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ)" .أحكام القرآن" .حتقيق :حممد عبد
القادر عطا .بريوت :دار الكتب العلمية .ط.2
 .4ابن أمري حاج ،مشس الدين حممد بن حممد1403( .ه)" .التقرير والتحبري" .بريوت:
دار الكتب العلمية .ط.3
 .5ابن رش ـ ـ ـ ــد ،حممد احلفيد1994( .م)" .الض ـ ـ ـ ــروري يف أص ـ ـ ـ ــول الفقه" .حتقيق :مجال
الدين العلوي .بريوت :الغرب اإلسالمي .ط.1
 .6ابن عبد الرب ،يوسف1424( .ه ـ ـ ـ ـ ـ ــ)" .جامع بيان العلم وفضله" حتقيق :فواز زمريل.
بريوت :الراين ،ط.1
 .7ابن عقيل ،أبو الوفاء علي البغدادي1420( .ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ)" .الواضـ ـ ــح يف أصـ ـ ــول الفقه".
حتقيق :د .عبد هللا الرتكي .بريوت :مؤسسة الرسالة .ط.1
 .8ابن فارس ،أمحد بن فارس بن زكراي( .بدون اتريخ نشــر "مقاييس اللغة" .حتقيق :عبد
السالم هارون .دار اجليل.
 .9ابن قدامة ،عبد هللا بن أمحد املقدسـ ـ ـ ــي( .بدون اتريخ نشـ ـ ـ ــر)" .روضـ ـ ـ ــة الناظر وجنة
املناظر" .حتقيق :د.شعبان إمساعيل .الراين .ط.1
 .10ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أيب بكر1423( .هـ ـ ـ ــ)" .إعالم املوقعني عن رب العاملني".
حتقيق :مشهور حسن .السعودية :ابن اجلوزي ،ط.1
 .11ابن مفلح ،حممد 1420( .ه)" .أص ـ ــول الفقه" .حتقيق :د.فهد الس ـ ــدحان .الرايض:
مكتبة العبيكان .ط.1
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أبو يعلى ،حممد بن احلسني1410( .هـ ـ ــ)" .العدة يف أصول الفقه" .حتقيق :د .أمحد
بن علي بن سري املباركي ،السعودية :جامعة اإلمام حممد بن سعود.ط.2
األصفهاين ،الراغب1412( .ه ـ ـ ـ ـ ــ)" .مفردات ألفاظ القرآن" .حتقيق :صفوان عدانن
داود .دمشق :دار القلم .ط.1
اآلمدي ،سيف الدين علي1404( .ه ـ ـ ـ ـ ـ ــ)" .اإلحكام يف أصول األحكام" .بريوت:
الكتاب العريب .ط.1
الباجي ،أبو الوليد1415( .ه ـ ـ ــ)" .إحكام الفصول يف أحكام األصول" .حتقيق عبد
اجمليد تركي ،بريوت :الغرب اإلسالمي .ط.2
الباجي ،سليمان بن خلف1424( .هـ ـ ـ ـ ـ ــ)" .اإلشارة يف أصول الفقه" .حتقيق :حممد
إمساعيل .بريوت :دار الكتب العلمية ،ط.1
ابدشـاه ،حممد أمني( .بدون اتريخ نشـر)" .تيسـري التحرير" .القاهرة :مطبعة مصـطفى
البايب.
ابشـنا ،إبراهيم حممود2004( .م)" .التقليد والتلفيق عند األصـوليني ،دراسـة مقارنة".
رسالة ماجستري .السودان :جامعة أم درمان اإلسالمية ،كلية الشريعة والقانون.
اجلويين ،عبد امللك بن عبد هللا1418( .ه)".الربهان يف أصـ ــول الفقه" .حتقيق :عبد
العظيم حممود الديب .املنصورةـ :الوفاء ،ط.1
اجلويين ،عبد امللك بن عبد هللا1424( .هـ ـ ـ ــ)" .التلخيص يف أصول الفقه"  .حتقيق:
حممد حسن .بريوت :الكتب العلمية .ط.1
احلجوي ،حممد بن احلس ـ ـ ـ ـ ـ ــن الثعاليب1995( .م)" .الفكر الس ـ ـ ـ ـ ـ ــامي يف اتريخ الفقه
اإلسالمي" بريوت :دار الكتب العلمية .ط.1
احلسيين ،حممد سعيد1418( .ه ـ ـ ـ ـ ـ ــ)" .عمدة التحقيق يف التقليد والتلفيق" .دمشق:
دار القادري .ط.1
خصيفان ،عبد الرمحن بن غازي2012( .م)" .أحكام التقليد عند األصوليني" .حبث
حمكم ،جملة احلكمة ،العدد ،45مايو.
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الدبوسي ،أبو زيد 1421( .ه ــ)".تقومي األدلة يف أصول الفقه" .حتقيق :خليل امليس.
بريوت :الكتب العلمية .ط.1
الزركشي ،بدر الدين حممد بن هبادر1418( .هـ ــ)" .تشنيف املسامع جبمع اجلوامع".
حتقيق :د.سيد عبد العزيز ،د.عبد هللا ربيع .مصر :قرطبة .ط.1
الزركش ـ ــي ،بدر الدين حممد بن هبادر( .بدون اتريخ نش ـ ــر)" .البحر احمليط يف أص ـ ــول
الفقه" .مصر :دار الكتيب.
زروق ،أمحد بن أمحد بن عيس ـ ـ ــى( .بدون اتريخ نش ـ ـ ــر)" .قواعد التص ـ ـ ــوف" .حتقيق:
عبد اجمليد خيايل .بريوت :دار الكتب العلمية.
السبكي ،عبد الوهاب بن علي404( .ه ـ ـ ـ ـ ــ)" .اإلهباج يف شرح املنهاج" .بريوت :الكتب
العلمية .ط.1
السبكي ،عبد الوهاب1432( .هـ ــ)".مجع اجلوامع " .حتقيق :عقيلة حسني .بريوت:
ابن حزم .ط.1
السرخسي ،حممد بن أمحد1414( .هـ)" .املبسوط" .بريوت :دار املعرفة.
السمرقندي ،حممد بن أمحد1404( .هــ)" .ميزان األصول يف نتائج العقول" .حتقيق:
د .حممد عبد الرب .قطر :مطابع الدوحة .ط.1
الســمعاين ،منصــور1418( .ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ)" .قواطع األدلة " .حتقيق حممد إمساعيل بريوت:
الكتب العلمية .ط.1
الشاطيب ،إبراهيم بن موسى1415( .هـ)" .املوافقات" .حتقيق عبد هللا دراز .بريوت:
دار املعرفة .ط.4
الشـافعي ،أبو عبد هللا حممد بن إدريس1358( .هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ)".الرسـالة" .حتقيق أمحد حممد
شاكر .القاهرة :مطبعة مصطفى البايب.
الشافعي ،أبو عبد هللا حممد بن إدريس1410( .ه)" .األم" .بريوت :دار املعرفة.
الش ـ ـ ـ ــثري ،د .س ـ ـ ـ ــعد بن انص ـ ـ ـ ــر1416( .ه)" .التقليد وأحكامه" .الس ـ ـ ـ ــعودية :دار
الوطن.
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الش ــوكاين ،حممد بن علي" .إرش ــاد الفحول يف حتقيق احلق من علم األص ــول" .حتقيق
أمحد عزو( ،ط ،1بريوت :الكتاب العريب1419 ،هـ).
الش ـ ـ ـريازي ،إبراهيم1424( .هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ)" .اللمع يف أص ـ ـ ــول الفقه" .بريوت :دار الكتب
العلمية .ط.3
الشـ ـ ـريازي ،أبو إسـ ـ ــحاق1408( .ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ)" .شـ ـ ــرح اللمع" .حتقيق :عبد اجمليد تركي.
بريوت :دار الغرب .ط.1
الطويف ،سـ ــليمان1407( .ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ)".شـ ــرح خمتصـ ــر الروضـ ــة" .حتقيق :عبد هللا الرتكي.
بريوت :الرسالة .ط.1
الغزايل ،أبو حامد حممد1419( .ه)" .املنخول من تعليقات األص ـ ـ ـ ـ ـ ـول .حتقيق :د.
حممد حسن هيتو .بريوت :دار الفكر املعاصر .ط.1
الغزايل ،أبو حامد حممد( .بدون اتريخ نشــر)" .املســتصــفى يف علم األصــول" بريوت:
دار الكتب العلمية .ط.2
فرح ،حسن حممد الطيب2004( .م)" .التقليد وأثره يف األحكام" .رسالة ماجستري.
السودان :جامعة القرآن والعلوم اإلسالمية .كلية الدراسات العليا.
الكلوذاين ،حمفوظ بن أمحد1406( .هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ)".التمهيد يف أصـول الفقه" .حتقيق :مفيد
أبو عمشه .أم القرى :البحث العلمي .ط.1
املاوردي ،أبو احلسـ ــن علي بن حممد( .بدون اتريخ نشـ ــر)" .احلاوي الكبري" .بريوت:
دار الفكر.
املزين ،إمساعيل بن حيي1419( .ه ـ ــ)" .خمتصر املزين يف فروع الشافعية" .بريوت :دار
الكتب العلمية .ط.1
***
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