أقوال أئمة السنة يف نقض بدعة التفويض يف الصفات
" دراسة حتليلية "

د .أمين بن سعود بن عبدالعزيز العنقري
قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة -كلية أصول الدين
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

أقوال أئمة السنة يف نقض بدعة التفويض يف الصفات " دراسة حتليلية "
د .أمين بن سعود بن عبدالعزيز العنقري
قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة -كلية أصول الدين
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
تاريخ تقديم البحث1440 /5 /21 :هـ

تاريخ قبول البحث1440 /8 /3 :هـ

ملخص الدراسة:
موضوع البحث" :أقوال أئمة السنة يف نقض بدعة التفويض يف الصفات -دراسة حتليلية ."-هدف البحث :استخراج املعاني من أقوال أئمة السنة اليت تدلّ على نقضهم لبدعة التفويض.منهج البحث :املنهج الوصفي واالستقرائي والتحليلي النقدي.أهم النتائج- :التفويض :ردّ العلم مبعاني نصوص الصفات إىل اهلل جلّ وعال معاعتقاد أنّ ظاهرها غريمراد؛ ألنّه يقتضي التشبيه والتجسيم مع عدم حتديد للمعنى
املصروف إليه.
ألقاب مقالة التفويض :أهل التجهيل ،التفويض ،التأويل اإلمجالي.اختلف املتكلمون يف مقالة التفويض :فمنهم من منعها وردّ عليها ،ومنهم من رآها الطريقاألمثل ومنع من التأويل ،ومنهم من رآها طريقةً صحيح ًة لكنّها دون التأويل يف الدرجة.
املعاني اليت متّ استخراجها من أقوال أئمة السلف يف نقض مقالة التفويض متنوعةفمنها:تأكيدهم على ضرورة األخذ بظاهر النصوص وردّهم على من خالف
الظاهر،وإثباتهم للصفات على احلقيقة دون اجملاز.
وتفسريهم ألفراد الصفات ،والتصرّف يف اللفظ ،واستعماهلم ألسلوب حتقيق الصفة،
وأنه جيب فهمها على ماتعرفه العرب من كالمها ،واستعماهلم لأللفاظ اليت تزيد من
حتقّق املعنى ،وإثبات تفاصيل الصفة ،وإنكارهم على املشبهة مع ذكر املعنى الذي ألجله
أنكروا مقالة التشبيه .وغري ذلك.

مآالت التفويض :القدح يف حكمة الرب جلّ وعال حيث أنزل كالماً ال يتمكّناملخاطب من فهمه.
وإغالق باب التدير لكالم اهلل؛ ألنّ التدبر فرع عن معرفة املعنى.
ونسبة التقصري للنيبّ صلى اهلل عليه وسلّم يف البالغ .وأنه ال يعلم معاني نصوص
الصفات هلل جلّ وعال.
وأمّا التوصيات :فأوصي بدراسة بعض شبهات األشاعرة واملاتريدية املعاصرين فيما
ينسبونه لبعض فقهاء احلنابلة من قوهلم ببدعة التفويض ،وأنّ مذهب احلنابلة بناءً على
ذلك على التفويض الاإلثبات.
-الكلمات املفتاحية للبحث :التفويض ،أقوال أئمة السنة ،نقض ،دراسة حتليلية.

املقدمة:

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممدٍ وعلى آله وصـببه
أمجعني أمّا بعد:
فإنّ بدعة التفويض يف الصفات هلـا رواج كـب يف هـ ا العصـر ،فأشـاعرة
وما تريدية ه ا العصر ينشرونها علـى أنّهـا مـ هل السـل ()1؛ لـ ا رببـأ أن
يكون موضوع حبثي هو " :دراسة حتليلية ألقوال أئمّة السـنة أسـتجرج منهـا مـا
يد ّل على نقضهم لبدعة التفويض يف الصفات".
مشكلة الببث:هل السل كانوا مفوض ًة للصفات أومثبتـ ًة هلـاه هـ ا ماسـيكون هوابـه يف
الببث بإذن اهلل.
حدود الببث:دراسة حتليلية ألقوال أئمة السنة يف نقض بدعة التفويض يف الصفات.
أهداف الببث:- 1دحــض كــالم األشــاعرة واملاتريديــة يف هــ ا العصــر يف دعــواهم أ ّن
السل كانوا مفوضة يف الصفات.
- 2نقض بدعة التفويض وبيان املآالت اخلط ة اليت تؤول إليها.
- 3التأكيد على أ ّن السل كانوامثبتةً للصفات المفوضة.
منهج الببث :املنهج الوصفي واالستقرائي واملنهج التبليلي النقدي.إهراءات الببث:أقوم جبمـع كـالم أئمـة السـنة وحتليلـه السـتجراج مايـدلّ علـى أنهـم مثبتـة
للصفات ،وعلى نقضهم لبدعة التفويض.
( )1انظر على سبيل املثال :كتاب "القول التمـام يف إببـات أن التفـويض مـ هل للسـل
الكرام" لسي العصري.
جملة العلوم الشرعية
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الدراسات السابقة :بعد الببث وهدت دراستني تتبدبان عن م هلأهل التفويض وهما:
- 1مقالــة التفــويض بــني الســل واملــتكلمني .وفيــه رد علــى كتــاب (القــول
التمــام بإببــات التفــويض م ـ هباً للســل الكــرام) ملؤلفــه :د.حممــد بــن حممــود آل
خض  ،طبعة مركز التكوين األوىل 1437هـ.
وهـ ا الكتــاب يــتكلدم حتديــدًا عــن مقالــة التفــويض نفســها واألســس الــيت
قامأ عليها ،مع برآءة السل من املقالة ،والرد على شبهات املفوضة .إضاف ًة
إىل ردّه على كتاب" :القول التمام يف إببات التفويض م هبًا للسل الكرام".
ل علــى دراســة أقــوال أئمّــة الســنة واســتجراج مــن
أمّــا حبثــي :فهــو منص ـ ّ
كالمهم ما يدلّ على أنّهم مدركون للمعنى خبالف ماعليه املفوضة من دعـو
استبالة معرفة أح ٍد من البشرملعاني نصوص الصفات.
وه ه هي اإلضافة اجلديدة يف الببث.
- 2م ـ هل أهــل التفــويض يف نصــوص الصــفات -عــرو ونقــد -
للدكتور :أمحد القاضي .طبعة دار العاصمة األوىل 1416هـ.
والرسالة كسـابقتها حتـدّم مؤلفهـا عـن حقيقـة التفـويض عنـد املـتكلمني،
وأمثلة على مقاالت أهل التفويض ،مع مناقشة شبهات أهل التفويض ،وأدلة
ل على املقالة نفسها.
بطالنه؛ فهو منص ّ
خبالف حبثي :فهو متعلدق بدراسة أقوال أئمّة السنة واستجراج من كالمهم
مايدلّ على أنّهم مدركون للمعنى خبالف ماعليه املفوضة من دعـو اسـتبالة
معرفة أح ٍد من البشر ملعاني نصوص الصفات.
وهناك دراسات تتبدم عـن مقالـة التفـويض نفسـها ،وأمـا حبثـي :فهـو
متعلق بـجمع أقوال أئمة السنة السـتجراج مـا يـدل علـى أنهـم مثبتـة للصـفات
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وأنهم ليسوا "مفوضة" وه ه الدراسات هي:
 )1الرد على شبه املعاصرين ،من خالل موق شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة
من املفوضة للباحثة :مسية بنأ حممد العطية.
أقول :قرأت ه ه الرسالة وهي "حبث ماهست موازي" فوهدتها مشـتملة
على مسألتني:
 األوىل :موق شيخ اإلسالم ابن تيمية من املفوضـة .وهـ ا مـن (ص.)96 – 48
الثانيــة :التفــويض املعاصــر ونقــض شــبهاتهم .وهــ ا مــن (ص – 130
 )221فليس هلا عالقة بببثي.
 )2رسالة" :تربئـة السـل مـن تفـويض اخللـ " مـد اللبيـدان ،وهـي
رسالة صغ ة .طبعأ عام 1413هـ .الناشـر :مكتبـة دار احلميضـي .وحمتواهـا
كمــا يف عنوانهــا" :بــراءة الســل مــن تفــويض معــاني الصــفات املبتــدع لــد
املتكلمني .واإلكثار من النقول اجململـة عـنهم دون حتليـل لكالمهـم واسـتجراج
املعاني اليت تدل على أنهم كـانوا علـى خـالف قـول املفوضـة .وهـ ا مـن (ص
 )38 – 27وفــات الباحــث ذكــر نقــول مهمــة عــن أئمــة الســل تــدل علــى
إدراكهم للمعنى ونقضهم لبدعة التفويض يف الصفات.
 )3كتاب" :موق املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتـاب والسـنة" لــ
د .سليمان الغصن.
واجلــواب :هــ ه الدراســة أصــال ًة ليســأ عــن "التفــويض" والــرد علــى
شبهاتهم وإمنا عن موق املتكلمني من الكتاب والسنة عمومًا ،ففيهـا الكـالم
عن:
 منزلة األدلة النقلية عند املتكلمني. موق املتكلمني من القرآن واألحاديث املتواترة.جملة العلوم الشرعية
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 موق املتكلمني من أخبار اآلحاد. منزلة األدلة العقلية عند املتكلمني. أبر القول باجملاز عند املتكلمني يف حتري معاني نصوص الصفات. التأويل عند أهل الكالم يف نصوص الصفات والقـدر واإلميـان بـاليوماآلخر وكالم اجلمادات وأفعاهلا.
وأشــار يف الفصــل الرابــع مــن البــاب الثــاني يف بالبــة مباحــث إىل معنــى
التفويض وشيء من شبههم مـع الـرد عليهـا فقـ  ،وكالمـه متوهـه إىل مقالـة
التفويض ال إىل ذكر أقوال أئمة السنة يف نقض بدعة "التفويض" وحتليلها.
 )4كتاب" :عالقة اإلببـات والتفـويض بصـفات رب العـاملني" لرضـا نعسـان
معطي فهو متوهه لنقض نفس بدعة التفويض يف الصـفات وهـ ا مـن (ص 110
–  )152حيث ذكر املسائل التالية:
 هل ظواهر نصوص الصفات مرادة أم ب مرادةه شبهة للمفوضة والرد عليها. شبهة أخر للمفوضة والرد عليها. معنى قول السل  :إنَّ اهلل يف السماء. م هل احلنابلة يف الصفات.وليس فيه دراسة حتليلية ألقوال أئمة السنة يف نقض بدعة التفويض يف الصفات.
 )5كتاب" :نقض التفـويض املبتـدع وبيـان العالقـة بينـه وبـني الـتجهـم" لــ
"جمدي بن محدي ابن أمحد" قدم له الشيخ /عبداهلل بن عبـدالرمحن اجلـربين.
والكتاب هلهُ يف نقض مقالة التفويض ،وه ا واضح من (ص .)47- 9ويف
بالبة مواضع ذكر فيها قول الرتمـ ي والبغـوي وابـن عبـدالرب يف حتقيـق معـاني
نصوص الصفات من (ص.)65 – 55
ومل يستوعل مجع كالم أئمة السنة يف نقـض مقالـة التفـويض باسـتجراج
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املعاني من كالمهم.
فه ا ما يتعلق بالدراسات السابقة.
خطة الببث:الببث يشتمل على مقدم ٍة والتمهيد وبالبة مباحث:
التمهيد وفيه :معنى التفويض يف الصفات.
ألقاب مقالة التفويض يف الصفات.موق املتكلمني من مقالة التفويض.املببث األول :بطالن مقالة التفويض.
املببث الثاني :أقوال أئمة السنة يف نقض بدعة التفويض.
املببث الثالث :ماآلت بدعة التفويض.
اخلامتة :وفيها أهم النتائج والتوصيات.

*

*

*
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معنى التفويض يف الصفات:
التفويض لغ ًة :من فوّو إليه األمر تفويضًا؛ أي :ردّه إليه.
هاء يف معجـم مقـاييس اللغـة" :الفـاء والـواو والضـاد أصـل صـبيح يـد ّل
على اتكالٍ يف األمر علـى آخـر وردّه عليـه ،بـمّ يفـرّع فـ دّ إليـه مايشـبهه .مـن
ذلك فوّو إليه أمره ،إذا ردّه .قال تعاىل يف قصّة مـن قـال :ﭽ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋﭼ [بافر ،]44 :ومـن ذلـك قـوهلم :بـاتوا فوضـى؛ أي :خمـتلطني،
كال فوّو أمره إىل اآلخر"(.)1
ومعناه :أ ّن ًّ
وأمّا معنى التفويض لد املتكلدمني فهو:
ردّ العلــم اعــاني نصــوص الصــفات إىل اهلل ه ـلّ وعــال ،فهــو القــول أو
االعتقاد بأنّ معاني الصفات اإلهلية جمهولة للناس والميكن هلم التعرّف عليهـا
بسبل االعتقاد بأنّ اتصاف اهلل به ه الصفات يوهل التشبيه والتجسيم حبسل
الــدليل العقلــي -بــزعمهم -وأنّ ه ـ ه األلفــاظ كالوهــه واليــدين والنــزول
واالســتواء تســتبي إلضــافتها إىل اهلل حقيقـ ًة ،فهــو صــرف اللفـ عــن املعنــى
ل وعال.
املتبادر من ظاهره ،ب ّم تفويض املعنى املراد خبصوصه إىل اهلل ه ّ
أقول :فالتفويض لنصوص الصفات يقوم علـى اسـتبالة كـون الظـاهر مـراداً هلل
من ههة العقل ،مع الوقوف وعدم تعيني معنىً آخر من املعاني اليت حيتملها اللف .
قــال اجلــوي (()2ت 468هـــ)" :والظــواهر الــيت هــي عرضــة التــأويالت

( )1معجم مقاييس اللغة (.)460/4
( )2هو عبدامللك بن عبداهلل بن يوس اجلوي الشافعي ،أبـو املعـالي ،املعـروف بإمـام
احلرمني ،من كبار األشاعرة وأعالمهم ،مـن مؤلفاتـه :اإلرشـاد ،والشـامل يف أصـول
الدين ،ملع األدلة ،وب ها .تويف سنة 478هـ .انظر :س أعالم النبالء (.)468/18
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اليسوغ االستدالل بها يف العقليات"(.)1
والتفويض هوأحد املسلكني لألشاعرة()2واملاتريدية(.)3
قـــال اإل ـــي( )4األشـــعري(ت 756هــــ)مبينًا املســـلك يف الظواهراملوهمـــة
للتجســــيم -علــــى حــ ـدّ زعمــــه " :-قولــــه تعــــاىل :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﭼ[طه ،]5 :ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ[الفجـر ،]22 :وحـديث
النــزول ،وقولــه عليــه الســالم للجاريــة"أين اهلله" ،فأشــارت إىل الســماء..أنّها
ظواهر ظنية التعارو اليقينيات ،فتؤول الظواهر إمّا إمجاالًويفوّو تفصيلها
ال
إىل اهلل كماهو رأي من يق على (إالد اهلل) وعليه أكثرالسـل  ،وإمّـا تفصـي ً
كماهورأي طائفـ ٍة ،فنقـول :االسـتواء االسـتيالء ،ﭽ ﯩ ﯪﭼأي :أمـره..
وعليه فقس"(.)5
( )1الشامل (ص.)120
( )2األشاعرة :هم فرقة كالمية ،ينتسبون إىل أبي احلسن األشعري يف م هبه الثاني بعد
رهوعه عن االعتزال ،وعامتهم يثبتون سبع صـفاتٍ فقـ هلل تعـاىل ،ويوافقـون املره ـة
يف اإلميان ،واجلربية يف القدر .انظر :امللل والنبل للشهرستاني (.)94/1
()3املاتريدية :هم فرقة كالمية ،ينتسبون إىل أبـي منصـور املاتريـدي ،وعـامتهم يثبتـون
ت فق هلل تعاىل ،ويقولون :بالكالم النفسـي ،وأنّ القـرآن حكايـة عـن كـالم
مثان صفا ٍ
اهلل ،وهم من بالة فرق املره ة يف اإلميان .ويوافقون األشاعرة يف كث ٍ من أصوهلم.
انظر :أصول الدين للبزدوي (ص )2وما بعدها

.

( )4هو عضد الـدين أبـو الفضـل عبـدالرمحن بـن ركـن الـدين أمحـد بـن عبـدالغفار بـن
أمحد اإل ي الش ازي ،من أعالم األشاعرة وكبارهم  ،من مؤلفاته :املواق يف علـم
الكالم والعقائد العضدية وب ها .تويف سنة 756هـ .انظر :الدرر الكامنـة يف أعيـان املائـة
الثامنة (.)296/1
( )5املواق (ص .)273- 272
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وهــاء يف هدايــة املريــد جلــوهرة التوحيــد مانصّــه " :فمتــى ورد يف الكتــاب
أوالسنّة ظاهر يوهم خالف ماوهل له تعـاىل أوهـاز يف حقدـه ،بـأن يـدلّ علـى
املعنى املستبيل عليه تعاىل ،وهل علينا شرعاًتنزيهه تعاىل عمّاد ّل عليـه ذلـك
الظاهر ،اتفاقاً من أهل احلقّ وب هم ،...وإنّما اختلفوا هل يؤول ذلك الظاهر
ال إمجاليًّا ،مع االتفاق على اإلميان أنّه مـن عنـد
ال تفصيليًّا ،أويؤول تأوي ً
تأوي ً
اهلل هاء به رسول اهلل صلدى اهلل عليه وسلدم.
ف هل إىل األول :اخلل  ،ويعبّـر عـنهم باملؤوّلـة ،...وذهـل إىل الثـاني:
السل  ،ويعبّر عنهم باملفوضة"(.)1
وقــال أبــواملعني النســفي املاتريــدي(()2ت 508هـــ)" :اختلــ مشــا نا؛
مــن قــال :ه ـ ه اآليــات إنهــا متشــابهة نعتقــد فيهــاأن الوهــه إلهرائهــا علــى
ظواهرهـــا ،ونـــؤمن بتنزيلـــها ،والنشـــتغل بتأويلـــها ،ونعتقـــد أ ّن مـــاأراد اهلل
بهــاحق ،وهــؤالء يطلقــون مــاورد بــه الشــرع فيقولــون :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﭼ [طــه ،]5 :ويقولــون :ﭽ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﭼ[األنعــام.]18 :
وك ا كلّ آيـةٍ يف هـ ا .ومـايرو عـن السـل مـن ألفـاظٍ يـوهم ظاهرهـا إببـات

( )1هداية املريد جلوهرة التوحيد (ص )148- 147إلبراهيم اللقاني .
( )2أبو املعني النسفي :ميمون بن حممد بن حممد بن معتمد بن مكبول بـن الفضـل .ولـد
سنة 418هـ ،من أبرز علماء املاتريدية بعد مؤسسها أبو منصور املاتريدي ،كمـا أن كتبـه
يف العقيدة املاتريدية تأخ أهمية كـرب  ،مـن مؤلفاتـه :تبصـرة األدلـة يف أصـول الـدين،
وهو من أهمها ،ويعترب مرهعاً يف معرفة العقيدة املاتريدية ،وهو عبـارة عـن عـرو للعقيـدة
املاتريدية ورد على خمالفيهم ،ومنها :التمهيد وحبر الكالم وب ها .تويف سنة 508هـ.
انظر يف ترمجته :اجلواهر املضية للقرشي (.)189/2
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اجلهــة واملكــان فهــو حممــول علــى هـ ا ،مــع اتفــاقهم يف املعنــى أنــه تعــاىل لــيس
اتمكد ٍن يف مكانٍ وال اتبيّزٍ جبهةٍ.
ومــنهم مــن اشــتغل ببيــان احتمــال اآليــات معـاني خمتلفــة ســو ظاهرهــا،
ويقولون :نعلم أنّ املراد بعض مـا حتتملـها األلفـاظ مـن املعـاني الـيت ال تكـون
ل يوهـل
منافي ًة للتوحيد والقـدم ،وال يقطعـون علـى مـراد اهلل؛ النعـدام دليـ ٍ
القطع على املراد وتعيني بعض املعاني"(.)1
وهــاء يف املســايرة يف العقائــد املنجيــة يف اآلخــرة" :كـلّ مــا ورد ممدــا ظــاهره
اجلسمية يف الشاهد ،كاإلصبع والقدم واليد؛ ل اإلميان به؛ فإ ّن اليـد وكـ ا
اإلصبع وب ه صفة له تعاىل ال اعنى اجلارحة ،بل على وهـهٍ يليـق بـه ،وهـو
سببانه أعلـم بـه ،وقـد تـؤول اليـد واإلصـبع بالقـدرة والقهـر؛ ملـا ذكرنـا مـن
صــرف فهــم العامــة عــن اجلســمية ،وهــو ممكــن أن يــراد وال ــزم بإرادتــه،
خصوصًا على قـول أصـبابنا :إنّهـا مـن املتشـابهات ،وحكـم املتشـابه انقطـاع
رهاء معرفة املراد منه يف ه ه الدار"(.)2
أقول :فالتفويض لنصوص الصفات لد األشاعرة و املاتريدية يقوم على مايلي:
- 1االعتقاد بأنّ ظواهر نصوص الصفات يقتضي التشبيه والتجسيم.
- 2الدليل العقلي د ّل على أ ّن ه ا الظاهر ب مراد.
- 3صرف اللف عن ظاهره مع عدم تعـيني معنـىً آخـر مـن املعـاني الـيت
حيتملها اللف .
ألقاب مقالة التفويض:يطلق على مقالة التفويض يف كتل العقائد ألفاظ متعددة أهمّها بالبة:
( )1تبصرة األدلة يف أصول الدين (.)183/1
( )2املسايرة البن اهلمام مع شرحه املسامرة (ص.)101- 98
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اللقل األول" :التفويض" وه ه أشهرها ،وقد وردت يف كتل أئمة السـنة
ويف كتل املتكلمني.
هاء يف أساس التقديس ما نصّه" :الفصل الرابع يف تقرير م هل السل :
حاصل ه ا امل هل أنّ هـ ه املتشـابهات ـل القطـع فيهـا بـأنّ مـراد اهلل تعـاىل
منها شـيء بـ ظواهرهـا ،بـمّ ـل تفـويض معناهـا إىل اهلل تعـاىل ،وال ـوز
اخلــوو يف تفسـ ها ،وقــال مجهــور املــتكلمني؛ بــل ــل اخلــوو يف تأويــل
تلك املتشابهات"(.)1
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية بعد أن ذكراللوازم الباطلة لقـول املفوضـة يف
الصفات " :فتبني أنّ قول أهل التفـويض الـ ين يزعمـون أنهـم متبعـون للسـنة
والسل من ش ّر أقوال أهل البدع واإلحلاد"(.)2
اللقل الثاني" :أهل التجهيل"؛ ألنّ مقتضـى قـوهلم" :أن يكـون األنبيـاء
واملرســلون ال يعلمــون معــاني مــا أنــزل اهلل علــيهم مــن ه ـ ه النصــوص ،وال
املالئكة ،وال السـابقون األولـون ،وحين ـ ٍ فيكـون مـا وصـ اهلل بـه نفسـه يف
القرآن ،أو كـث ممـا وصـ اهلل بـه نفسـه ،ال يعلـم األنبيـاء معنـاه...ومعلوم أ ّن
ه ا قدح يف القرآن واألنبياء"(.)3
وه ا اللقل يطلقه عاد ًة أئمّة السنة؛ كشيخ اإلسالم ابـن تيميـة حـني ذكـر
املنبرفني عن طريق السل يف الصفات بقوله" :وأمّا املنبرفـون عـن طـريقهم
فهم بالم طوائ  ..وذكر منهم أهل التجهيل"(.)4
( )1أساس التقديس (ص.)137
( )2درء تعارو العقل والنقل (.)205/1
( )3املصدر السابق (.)204/1
( )4الفتو احلموية الكرب (ص.)106 ،101
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اللقــل الثالــث" :التأويــل اإلمجــالي" ويقصــدون بــه :صــرف اللفـ عــن
ظاهره دون حتديدٍ للمعنى ،وه ا اللقل عادةً يطلقه املتـأخرون مـن األشـاعرة
واملاتريدية .ومنهم على سبيل املثال :بعض شرّاح "اجلوهرة "فقد هـاء يف حتفـة
املريد عند شرحه لقول صاحل اجلوهرة:
أوّله أو فوّو ورم تنزيهاً
نص أوهم التشبيها
ٍّ
ل
وك ّ
"أو ف ـوّو "أي :بعــد التأويــل اإلمجــالي ،ال ـ ي هــو صــرف اللف ـ عــن
ظاهره ،فبعد ه ا التأويل فوّو املراد من النص املوهم إليه تعاىل"(.)1
فقوله" :بعد التأويل اإلمجالي" :يع به مقالة أهل التفويض.
موق املتكلمني من مقالة التفويض:اختل املتكلدمون من األشـاعرة واملاتريديـة مـن مقالـة التفـويض إىل بالبـة
أقوال رئيسة:
- 1مــن ينكــر مقالــة التفــويض ويــر أنهــا بدعــة منكــرة؛ انتصــارًا منــه
للتأويل ،وأول من ذكر ه ا ابن فورك(()2ت 406هـ)يف كتابه "مشكل احلديث
وبيانه" حيث قال" :فصل آخر يف الكالم علـى مـن قـال :إنّ ماروينـا مـن هـ ه
األخبــار ،وذكرنــا يف أمثــال الســنن واآلبــار ،ممدــا ال ــل االشــتغال بتأويلــه
وختر ه وتبيني معانيه وتفس ه.

( )1حتفة املريد شرح هوهرة التوحيد للبيجوري (ص.)258
( )2هــو أبــو بكــر حممــد بــن احلســن بــن فــورك األصــبهاني ،كــان أشــعريًا مــن علمــائهم
املتقــدمني ،اشــتغل بعلــم الكــالم وأدلـ فيــه ،مــن مؤلفاتــه :جمــرد مقــاالت أبــي احلســن
األشعري ،ومشكل احلديث وبيانه وب ها .تويف سنة 406هـ .انظر :سـ أعـالم النـبالء
(.)215/17
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اعلم أنّ أول مايف ذلـك أنّاقـد علمنـا أنّ الـنلّ صـلدى اهلل عليـه وسـلدم إنّمـا
خاطبنا ب لك ليفيدنا أنّه خاطبنا على لغة العرب ،بألفاظها املعقولة فيما بينها،
املتداولة عندهم يف خطابهم ،فال لو أن يكون قد أشار به ه األلفاظ إىل معا ٍن
ى ،وه ا ممدا لّ عنه أن يكون كالمه
صبيب ٍة مفيد ٍة ،أومل يشر ب لك إىل معن ً
ى معقول .فإذا كان كـ لك ،فالبـدّ أن يكـون هلـ ه
لو منفائد ٍة صبيب ٍة ومعن ً
األلفاظ معانٍ صبيبة ،وال لو أن يكـون إىل معرفتهـا طريـق ،أواليكـون إىل
معرفتها طريق:
فــإن مل يكــن إىل معرفتهــا طريــق ،وهــل أن يكــون تعـ ّر ذلــك ألهــل أ ّن
اللغة اليت خاطبنا بها ب مفهومـة املعنـى ،وال معقولـة املـراد ،واألمـر خبـالف
ذلك .فعلـم أنّـه مل يعـمّ علـى املجـاطبني مـن حيـث أراد بهـ ه األلفـاظ بـ مـا
وضعأ هلا ،أو ما يقارب معانيها ممدا ال رج عن مفهوم خطابها.
إذا كــان ك ـ لك كــان تع ـرّف معانيهــا ممكن ـًا ،والتوصّــل إىل املــراد بــه ب ـ
متع ّر ،فعلم أنّه ممدا ال ميتنع الوقوف على معنـاه ومغـزاه ،وأنّـه المعنـى لقـول
من قال :إنّ ذلك ممدا ال يفهم معناه؛ إذ لوكان كـ لك لكـان خطابـه خلـواً مـن
الفائدة ،وكالمه مع ّر عن مرادٍ صبيح ،وذلك ممدا اليليق بـه صـلدى اهلل عليـه
وسلدم"(.)1
أقول :يظهر مـن كـالم ابـن فـورك أنّ هـ ه البدعـة (التفـويض) فيهـا قـدح
بنبوة نبينا حمم ٍد صلدى اهلل عليه وسلدم؛ ألنّـه قـال كالمـًا يف صـفات اهلل اليفهـم
معناه.

( )1مشكل احلديث وبيانه (ص.)496
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- 2اعتبارمقولــة التفــويض املــ هل الصــبيح الــ ي ينبغــي أن يســلكه
اإلنسان ،وأشهر مـن تبنّـى ذلـك اجلـوي يف كتابه"العقيـدة النظاميـة" .يقـول يف
تقريرذلك" :وقد اختلفأ مسالك العلماء يف الظـواهر الـيت وردت يف الكتـاب
والسنة.وامتنع على أهل احلق اعتقاد فبواها وإهراؤها على موهـل ماتبتـدره
أفهــام أربــاب اللســان منهــا ،فــرأ بعضــهم تأويلــها والتــزام هـ ا املــنهج يف آي
الكتاب ،ومايصح من سنن الرسول صلدى اهلل عليه وسلم.
وذهــل أئمــة الســل إىل االنكفــاف عــن التأويــل ،وإهــراء الظــواهر علــى
مواردها وتفويض معانيها إىل الربّ تعاىل .وال ي نرتضيه رأيـًا :ونـدين اهلل بـه
ال :اتباع سل األمّة .فاألوىل االتباع وترك االبتداع"(.)1
عق ً
- 3ال ي يز التفـويض ويـراه طريقـ ًة صـبيب ًة ملـن أراد سـلوكها .وهـ ا
القول تبنّاه مجهور املتكلدمني.
ومن ذلك ما ذكره صاحل هوهرة التوحيد( )2بقوله:
أوّله أوفوّو ورم تنزيهًا
نص أوهم التشبيها
ٍّ
ل
وك ّ
قال شارحها يف حتفة املريد" :وقوله(أوّله)أي :أمحله على خالف ظاهره
مع بيان املعنى املراد.
ال تفصيليًّا بأن يكون فيه بيان املعنى املراد ،كماهوم هل
فاملراد :أوّله تأوي ً
( )1العقيدة النظامية (ص.)31
ال بإشارةٍ مـن شـيجه
( )2منظومة يف عقائد متأخّري األشاعرة ،أنشأها إبراهيم اللقاني لي ً
الشــرنوبي ،عــدد أبياتهــا  143بيت ـاً ،ولــه علــى منظومتــه بالبــة شــروح :األول وهــو
أكربها ،وامسه :عمـدة املريـد جلـوهرة التوحيـد ،والثـاني :وهـو أوسـطها ،وامسـه:
تلجيص التجريـد لعمـدة املريـد .والثالـث وهـو أصـغرها ،وامسـه :هدايـة املريـد .انظـر:
مقدمة ا قق أمحد الشاذلي لشرح البيجوري على اجلوهرة (ص.)12
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اخلل  :وهم من كانوابعد اخلمسمائة ،وقيل :من بعد القرون الثالبة.
وقوله" :أوفـوّو" أي :بعـد التأويـل اإلمجـالي ،الـ ي هوصـرف اللفـ
عن ظاهره ،فبعد ه ا التأويل فوّو املـراد مـن الـنصّ املـوهم إليـه تعـاىل علـى
طريقة السل  :وهم القرون الثالبة :الصبابة والتابعون وأتباع التابعني.
وطريقــة اخلل ـ أعلــم وأحكــم؛ ملافيهــا مــن مزيــد اإليضــاح والــرد علــى
اخلصوم ،وهي األرهح؛ ول لك قـدّمها املصـّن  ،وطريقـة السـل أسـلم؛
ى قد يكون ب مرا ٍد له تعاىل"(.)1
ملافيها من السالمة من تعيني معن ً
أقــول :فهـ ا القــول املعتمــد عنــد مجهــور املتــأخّرين.وهعلوا التفــويض يف
منزل ٍة أقلّ من التأويل .وقالوا مقولتهم" :م هل السل أسلم وم هل اخلل
أعلم وأحكم".
ويعنون ا هل السل أسلم :باعتبارالتفويض وترك اخلوو يف املعاني،
وم هل اخلل أعلم وأحكم :باعتباره التأويل والدخول يف املعاني.
فه ا بإ از موق املتكلدمني من مقالة التفويض.

*

*

*

( )1حتفة املريد شرح هوهرة التوحيد للبيجوري (ص.)258- 256
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املبحث األول :بطالن مقالة التفويض

التفويض يف نصوص الصفات باطل؛ لوهوه منها:
- 1أنّ التفــويض بهـ ا املعنــى مــب ّ علــى أســاسٍ فاســد ،وهــو أنّ ظــاهر
النصوص باطل ال يليق باهلل؛ (ألنّه بزعمه يـوهم التشـبيه والتجسـيم) ،وهـ ا
ل بـ الئـ ٍق بــاهلل
ى باطـ ٍ
هنايــة علــى النصــوص حيــث هعلوهــا دالدـ ًة علــى معنـ ً
تعاىل ،وال مرادٍ له(.)1
- 2أنّ النل صلدى اهلل عليه وسلدم كان حيضر جملسه أقوام خمتلفو األفهـام
متفاتو اإلدراك ومل ينقل عنه صلدى اهلل عليه وسلدم أنّه كان حي ّر من اإلميان اا
يظهــر مــن كالمــه يف صــفات اهلل تعــاىل ،ممدــا يب ـيّن أنّهــا علــى ظاهرهــا ،وأنّهــا
مفهومة عندهم()2؛ ول ا فإنّه أقرّ اجلاريـة عليـه الصـالة والسـالم حـني أهابـأ
عـــن ســـؤاله "أيـــن اهلل"ه بقوهلـــا" :يف الســـماء"( )3وحكـــم هلـــا باإلميـــان ،ومل
ينكرعليها بأ ّن ذلك يقتضي التبيّز يف مكان.
- 3أنّ بدعة التفويض مناقضة ملقصد الرسالة؛ فـإنّ املقصـد األعلـى مـن
الرســالة "هدايــة النــاس" وإرشــادهم ملعرفــة خــالقهم ومعبــودهم ،وإذا كانــأ
نصوص الصفات ال تعلم معانيها ،فكي تكون إذاً هداية الناس ملعبودهمه!.
ت متنوع ـ ٍة؛
- 4أنّ نصــوص الصــفات هــاءت بأســاليل متعــدد ٍة ودالال ٍ
تؤكدد أ ّن ظاهرها هو املطلوب فهمه ومعرفة معناه.
فعلى سـبيل املثـال :صـفة اليـدين هلل هـلّ وعـال فقـد "ورد لفـ اليـدين يف
( )1آراء ابن حجر اهليتمي االعتقادية للدكتور/حممد الشايع (ص.)301- 300
( )2انظر :أقاويل الثقات يف تأويل األمساء والصفات ملرعي الكرمي (ص.)85
( )3أخرهــه مســلم يف صــبيبه ،كتــاب الصــالة ( بــرقم  )537مــن حــديث معاويــة بــن
احلكم السلمي رضي اهلل عنه.
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القرآن والسنة وكالم الصبابة والتابعينفي أكثر مـن م ـة موضـعٍ ورودًا متنوعـًا
متصرّفاً فيـه مقرونـاً اايـدلّ علـى أنّهـا يـد حقيقيـة مـن اإلمسـاك والطيّـوالقبض
والبس ..وأنّه مسح ظهر آدم بيده)1("..؛ ممدا يد ّل على أنّها معلومة املعنى.
- 5أ ّن مقالــة التفــويض مناقضــة لطريــق بيــان الشــريعة ملقاصــدها؛ فــإ ّن
الشريعة كث ًا ماترب بني الصفات وآبارها ومتعلدقاتها ،فإذا ذكرت أمرًا يتعلدـق
بالعظمة ذكرت صفة القوة واجلـربوت واالسـتغناء.وإذا ذكرتـأمرًا يتعلدـق با بـة
واملغفرة ذكرت صـفة الرمحـة.ومن األمثلـة علـى ذلـك :قولـه صـلدى اهلل عليـه
وســلدم يف احلــديث الصــبيح" :ياأيّهــا النّــاس اربعــوا علــى أنفســكم فــإنّكم
التدعون أص ّم والبائبًا ،إنّه معكم إنّه مسيع قريل"(.)2
فه ا احلديث يدلّ داللةً صـرحيةً علـى أنّ السـمع والقـرب لـه معنـىً يفهمـه
الناس؛ وهلـ ا ربـ الـنلّ صـلدى اهلل عليـه وسـلدم بـني حـاهلم يف الـدعاء وبـني
ه ين االمسني ،فلوكانأ أمساء اهلل وصفاته المعنى هلا واليفهـم منهـا شـيء
فمافائدة ه ا الرب وه ا البيانه!.
- 6أنّ الصــبابة رضــي اهلل عــنهم وهــم أعلــم النــاس اــراد اهلل ورســوله
فسّروا كث ًا من صـفات اهلل هـلّ وعـال؛ ممدـا يـدلّ علـى أنّهـم علمـوا معناهـا،
فمن ذلك:
قال عبداهلل بن مسعو ٍد رضي اهلل عنه" :الصمد :السيد ال ي قد انتهىسؤدده"(.)3
( )1خمتصر الصواعق املرسلة (.)171/2
( )2أخرهه البجاري يف صبيبه .كتاب الـدعوات بـرقم ( )7384واللفـ لـه ومسـلم يف
صــبيبه .كتــاب الـ كر والــدعاء والتوبــة واالســتغفار مــن حــديث أبــي موســى األشــعري
رضي اهلل عنه.
( )3أخرهه ابن أبي عاصم يف السنة (.)462/1
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وقال عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنهما" :السيد ال ي كمل يف سؤددهوالشري ال ي قد كمل يف شرفه ،والعظيم ال ي قـد كمـل يف بنـاه ،واجلبـار
ال ي قد كمل يف هربوته ،والعامل ال ي قد كمل يف علمه ،واحلكيم ال ي قد
كمــل يف حكمتــه ،وهوال ـ ي قــد كمــل يف أنــواع الشــرف والســؤدد ،وهــواهلل
ال له"(.)1
سببانه ه ه صفته ،التنبغي إ د
فقد أببأ الصبابيان اجلليالن ابـن مسـعود وابـن عبـاس رضـي اهلل عنهمـا
الصفات على ظاهرها حبسل مقتضى لغة العرب ،فوصفه ابن مسعو ٍد بالسـيد
الـ ي انتهــى ســؤدده ،ووصــفه ابــن عبـاس بــاحللم والعظمــة والعلــم واحلكمــة
وب ها من صـفات الكمـال وبينّـا أنّ هلل أكمـل الصـفات فالميابـل اهلل أحـدًا يف
صفاته ،وه ا يدلّ على أنّهما أهريا اللف على ظاهره ،ومل يفوضا معناه إىل
ل وعال.
اهلل ه ّ
وقال عبداهلل بن عمررضـي اهلل عنهمـا" :خلـق اهلل أربعـة أشـياء بيـده:آدم ،والعرش ،والقلم ،وهنات عد ٍن ،ب ّم قال لسـائر اخللـق :كـن فكـان"(.)2
فأببأ هلل هلّ وعال صفة اليدين.
واآلبار عن الصبابة رضـي اهلل عـنهم يف هـ ا البـاب كـث ة هـداً يف إببـات
ل وعال وإدراكهم ملعناها.
الصفات هلل ه ّ
املببث الثاني :أقوال أئمّة السنة يف نقض بدعة التفويض
وذلك باستجراج املعـاني مـن كـالم أئمّـة السـل الـيت تـدلّ علـى نقضـهم
لبدعة التفويض.

( )1أخرهه ابن هرير يف تفس ه (.)444/15
( )2أخرهه اآلهرّي يف الشريعة (.)1182/3
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واألدلد ـة الــيت تــد ّل علــى أنّ الســل ليســوا مفوض ـ ًة وإنّمــا كــانوا مثبــتني
ى كث ة فمنها:
للصفات لفظًا ومعن ً
- 1طريقـــة توضـــيبهم ملـــ هبهم؛ فـــإنّهم حـــني يوضـــبون مـــ هبهم
ويشرحونه يظهرون يف م هبهم أنهم يثبتون الصفات هلل علـى احلقيقـة ،وأنهـم
يعتقدون أنّها بابتة هلل حقيق ًة الجمازًا ،فاستعمال احلقيقة ونفي اجملـاز يـد ّل علـى
أنّهم مـدركون للمعنـى ،وهـ ا املعنـى مشـهور ومنتشـر يف كـالم أئمّـة السـل .
ومن ذلك:
قــول ابــن هريــر الطــربي(()1ت310هـــ)" :الصــواب مــن ه ـ ا القــولعنــدنا :أن نثبــأ حقائقهــا علــى مــانعرف مــن ههــة اإلببــات ونفــي التشــبيه،
ل بنــاؤه ،فقــال :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ
كمــانفى ذلــك عــن نفســه هــ ّ
ﭦ ﭧ ﭼ[الشور .]15 :فيقال :اهلل مسيع بص  ،لـه مسـع وبصـر؛
ال
إذ اليعقل مسمّى مسيعًا بص ًا يف لغ ٍة والعقلٍ فيالنشوء والعادة واملتعـارف إ د
من له مسع وبصر...فنثبأ كلّ ه ه املعاني اليت ذكرنا أنّها هـاءت بهـا األخبـار
والكتاب والتنزيل على مايعقل من حقيقة اإلببات"(.)2

( )1هو حممد بن هرير بن يزيد بن كث  ،أبو هعفر الطربي ،اإلمام املفسّر ،أحد أعـالم
السل  ،له مصنفات منها :هامع البيان يف تأويل آي القرآن ،وتـاريخ األمـم وامللـوك،
وصريح السنة وب ها ،تويف سنة 310هـ .انظر :س أعالم النبالء (.)267/14
( )2التبص يف معامل الدين (ص.)132
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وقال اإلمام ابن عبد الرب(()1ت 463هـ)" :أهل السنة جممعون على اإلقرار
بالصفات الواردة كلدها يف القرآن والسنة واإلميان بهـا ومحلـها علـى احلقيقـة ال
على اجملاز"(.)2
فهو حيكي اإلمجاع على أنّ الصفات حممولة على احلقيقة ال علـى اجملـاز،
واملفوضة يدّعون أنّه ل صرف اللف عن ظاهره ،وتأويله تأويالً إمجالياً.
وقال أيضًا" :ومن حقّ الكالم أن حيمل على حقيقته حتى تتفـق األمّـة أنّـه
أريد به اجملاز؛ إذ ال سبيل إىل اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إالد على ذلـك ،وإنّمـا
يوهّه كالم اهلل عز وهلّ إىل األشهر واألظهر من وهوهه ،مامل مينع من ذلـك
ما ل له التسليم .ولو ساغ ادّعاء اجملاز لكل مدّ ٍع ما ببأ شيء من العبارات.
ح
وهلّ اهلل عن أن اطل إالد اا تفهمه العرب يف معهود خماطباتها ممدا يصـ ّ
معناه عند السامعني .واالستواء معلوم يف اللغة ومفهوم ،وهو العلو واالرتفاع
على الشيء واالستقرار والتمكدن فيه"(.)3
فكالمه صريح يف أنّ اهلل خاطل الناس ااتفهمه العرب مـن لغتهـا ،ممدـا لـه
معنى ،بينما أهل التفويض يزعمون أ ّن املعنى يستبيل إدراكه ألحدٍ من البشر.
- 2تأكيد أئمّة السل على ضرورة األخ بظاهر النص وردّهم على من
خال "الظاهر".

( )1هو يوس بن عبداهلل بـن حممـد بـن عاصـم ،الـنم ي املـالكي ،أبـو عمـر ،حـاف
املغرب ،وصاحل التصاني الشه ة ،من مؤلفاته :التمهيد ،واالست كار ،وب هـا.
تويف سنة 463هـ .انظر :س أعالم النبالء (.)153/18
( )2التمهيد (.)145/7
( )3املصدر السابق (.)129/7
جملة العلوم الشرعية
العدد اخلامس واخلمسون ربيع اآلخر 1441هـ

35

وم عنــى هــ ا الــدليل :أنّهــم ينكــرون علــى مــن تــرك األخــ بظــاهر نصــوص
الصفات ،ووصفوه بالبدعة واالحنراف .وه ا املعنى ذكره ب واح ٍد من أئمّة السنة.
يقــول ق ـوّام الســنة األصــبهاني(()1ت 535هـــ)" :م ـ هل مالــك والثــوري
واألوزاعي والشافعي ومحاد بن سلمة ومحادبن زيدوأمحد وحييى بـن سـعيد
القطــان وعبــدالرمحن بــن مهــدي وإســباق بــن راهويــه ،أنّ صــفات اهلل الــيت
وص بها نفسه ووصفه بها رسوله من السمع والبصر والوهه واليدين وسائر
أوصافه ،إنّما هي على ظاهرها املعروف املشهور ،من ب كي ٍ يتـوهّم فيهـا،
وال تشبيه والتأويل"(.)2
بينما املفوضة تر أنّ الظاهر ب مراد ومتنع من األخ به.
ال إمجاع أهل احلديث
وقال اإلمام أبو عثمان الصابوني(()3ت 449هـ) ناق ً
على األخ بظاهر نصوص الصفات" :أصـباب احلـديث حفـ اهلل أحيـاءهم
ورحم موتاهم يشهدون هلل بالوحدانية ،وللرسول بالرسـالة والنبـوة صـلى اهلل
عليه وسلم ،ويعرفون ربّهم بصفاته اليت نطق بهـا وحيـه وتنزيلـه ،أوشـهد لـه
بها رسوله صلى اهلل عليه وسلم على ماوردت يف األخبـار الصـباح ،ونقلـأ
( )1هو إمساعيل بن حممد بن الفضل بن علي القرشي التيمي األصبهاني ،أبو القاسـم،
امللقدل بقوام السـنة ،كـان إمامـاً يف االعتقـاد والتفسـ واحلـديث واللغـة ،مـن مؤلفاتـه:
احلجة يف بيان ا جة ،ودالئل النبوة وب ها .تويف سنة 535هـ .انظر :س أعالم النـبالء
(.)80/20
( )2نقله ال هل يف العلو (ص.)263
( )3هو إمساعيل بن عبدالرمحن بـن أمحـد النيسـابوري الصـابوني الشـافعي ،مـن أئمـة
السل وأعالمهم ،من مؤلفاته :عقيدة السل أصباب احلديث ،وب هـا .تـويف سـنة
449هـ .انظر :س أعالم النبالء (.)40/18
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العدول الثقات عنـه ،ويثبتـون لـه هـلّ هاللـه ماأببتـه لنفسـه يف كتابـه ،وعلـى
لســان رســوله صــلى اهلل عليــه وســلم ،وال يعتقــدون تشــبيهًا لصــفاته بصــفات
خلقـه فيقولـون إنّـه خلــق آدم بيديـه..وال حيرّفـون الكلــم عـن مواضـعه ،حبمــل
اليدين على النعمتني ،أو القوتني ،حتريـ املعتزلـة( )1اجلهميـة()2أهلكهـم اهلل،
واليكيفونهما بكي ٍ أويشبهونهما بأيدي املجلوقني ،تشـبيه املشـبهة( )3خـ هلم
اهلل.وقد أعاذ اهلل تعاىل أهل السـنة مـن التبريـ  ،والتشـبيه والتكييـ  ،ومـنّ
علــيهم بــالتعري والتفهــيم ،حتــى ســلكوا ســبيل التوحيــد والتنزيــه ،وتركــوا
القول بالتعطيل والتشبيه ،واتبعوا قول اهلل عز وهلّ :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣﭤ
( )1املعتزلة :فرقة كالميـة مبتدعـة ظهـرت يف أوائـل القـرن الثـاني ،وقـدّمأ العقـل علـى
النقل يف مصـدر التلقـي يف العقيـدة ،ورأسـها واصـل بـن عطـاء وعمـرو بـن عبيـد ،وهلـم
أصول مخسة هي :التوحيد ،والعدل ،والوعد والوعيد ،واملنزلة بـني املنـزلتني ،واألمـر
باملعروف والنهي عن املنكر ،وقد سرتوا حنن كلّ واحدٍ منها معنىً بـاطالً .انظـر :مقـاالت
اإلسالميني ألبي احلسن األشعري (.)235/1
( )2اجلهميــة :فرقــة كالميــة كــافرة ،ينتســبون إىل اجلهــم بــن صــفوان الســمرقندي ،مــن
بــدعهم :القــول بنفــي األمســاء والصــفات عــن اهلل ،وأ ّن العبــد جمبــور علــى فعلــه ،وأنّ
اإلميان إمناهواملعرفة ،وأنـه اليزيـد واليـنقص  ،وبـ ذلـك مـن بـدعهم الكفريـة .انظـر:
مقاالت اإلسالميني ألبي احلسن األشعري (.)214/1
( )3املشبهة :لقل يطلـق علـى طوائـ متعـدد ٍة كمتقـدمي الرافضـة أصـباب هشـام بـن
احلكم الرافضي يزعمون أنّ معبـودهم هسـم ،ولـه نهايـة وحـدـ ،طويـل عـريض عميـق،
وكان هشام بن احلكم يقول" :إ ّن بني إهلـه وبـني األهسـام تشـابهًا مـن ههـ ٍة مـن اجلهـات"
معهم القول :بأنّ صفات اهلل ممابلة لصفات خلقه ،ويكيّفون صفات اهلل تعـاىل  .انظـر:
مقاالت اإلسالميني ألبي احلسن األشعري (.)107- 106/1
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ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ[الشــور ...]11 :وكـ لك يقولــون يف مجيــع الصــفات
اليت نزل ب كرها القرآن ،ووردت بها ألخبـار الصـباح ،مـن السـمع والبصـر
والعني ،والوهه ،والعلم ،والقوة ،والعزة ،والعظمـة ،واإلرادة ،واملشـي ة،
والقـــول والكـــالم ،والرضـــى ،والســـج  ،واحلـــل ،والـــبغض ،والفـــرح،
والضــبك ،وب هــا ،مــن بــ تشــبي ٍه لشــي ٍء مــن ذلــك بصــفات املربــوبني
املجلوقني ،بل ينتهون فيها إىل ما قاله اهلل تعاىل ،وقاله رسوله صـلى اهلل عليـه
وسلم ،من ب زيادةٍ عليه ،وال إضافةٍ إليه ،وال تكيي ٍ له ،وال تشـبيه ،وال
حتري ـ  ،وال تبــديل ،وال تغــي  ،وال إزال ـ ٍة للف ـ اخلــرب عمّــا تعرفــه العــرب
ل منكر يستنكر ،و رون على الظاهر"(.)1
وتضعه عليه ،بتأوي ٍ
فكالمــه صــريح يف إهــراء نصــوص الصــفات علــى ظواهرهــا يف الوضــع
اللغوي .وه ا فيه إدراك للمعنى.
خبالف ما عليه املفوضة ال ين يرون أنّ املراد بالظاهر ظاهراللف الظاهر املعنى.
 - 3تفسـ ـ الصـــفات بـ ـ كر نقيضـــها أو املقابلـــة بـــني الصـــفة ونقيضـــها
فيقولون" :اهلل يعلم وال هل"" ،واهلل يقدر وال يعجز ".فلـو كـانوا مفوضـ ًة ملـا
ذكروا تفس الصفات اا يناقضها؛ ممدا يد ّل على أنّهم مدركون للمعنى.
يقول اإلمام حرب الكرمـاني(()2ت 280هــ) يف االعتقـاد الـ ي نقـل عليـه
( )1عقيدة السل أصباب احلديث (ص.)165- 160
( )2هو اإلمام حرب بن إمساعيـل بـن خلـ احلنظلـي السـ هاني الكرمـاني ،قـال عنـه
ال هل" :كان حرب من أوعية العلم .محل عن :إسباق وأمحد ،وكان عامل كرمـان
يف عصره ،ي كر مع األبرم واملرّوذي ،ارحتل إليه اخلالل وأكثر عنه" .وتعترب عقيدته مـن
أوســع عقائــد أئمــة الســل املتقــدمني ،ومتيــزت بــأبواب ومســائل يف الســنة ال تكــاد تقـ
عليها يف ب ه ه العقيدة مع التعري بالفرق .تويف سنة 280هـ.
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إمجاع السل " :واهلل تبارك وتعاىل مسيع ال يشـكد ،بصـ ال يرتـاب ،علـيم
ال هل ،هواد اليبجل ،حليم اليعجل ،حفي الينسى ،رقيل اليغفل"(.)1
فاإلمام حرب هنا ينقل عن أئمة السل أنهـم يـ كرون الصـفة ونقيضـها،
فلوكـانوا مفوضـ ًة مل يكونــوا ليســتجدموا النقـيض .فاســتعماهلم للنقــيض يــد ّل
على أنهم مدركون للمعنى.
- 4تبنّي أئمة السل للمنهج التفس ي لألمساء والصـفات؛ فهـم تبنّـوا
املنهج ال ي يفسّر معـاني األمسـاء والصـفات ،وهـ ا املعنـى تكـرّر يف أقـواهلم
.يقول اإلمـام الرتمـ ي(()2ت279هــ)بعد أن ذكـر جممـل اعتقـاد أهـل السـنة يف
الصفات" :وأمّا اجلهمية فأنكرت ه ه الروايات وقالوا :ه ا تشـبيه .وقـد ذكـر
اهلل عز وهلّ يف ب موضعٍ من كتابه اليد والسـمع والبصـر ،فتأولـأ اجلهميـة
ه ه اآليات ،ففسروها على ب ما فسّر أهل العلـم ،وقـالوا :إنّ اهلل مل لـق
آدم بيده ،وقالوا :إ ّن معنى اليد هاهنا القوة"( .)3فاإلمام الرتم ي ينسـل مـنهج
التفس لنصوص الصفات ألئمّـة السـل  .وأنّـه ـال تفسـ اجلهميـة املؤولـة
لنصوص الصفات.
وقد ورد عن أئمة السل تفس لبعض أفراد الصـفات ،ومـن ذلـك صـفة
انظر :س أعالم النبالء (.)244/13
( )1اعتقاد حرب بن إمساعيل الكرماني (ص )580ضمن اجلامع يف عقائد ورسائل أهل
السنة واألبر .مجعه :عادل آل محدان.
( )2هو حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضباك الرتم ي ،كنيته :أبـو عيسـى،
من أئمة احلديث ،وكتابه مشهور "اجلامع الصبيح" ،والشمائل ا مدية ،وب ها .تويف
سنة 279هـ .انظر :س أعالم النبالء (.)271/13
( )3سنن الرتم ي (. )50/3
جملة العلوم الشرعية
العدد اخلامس واخلمسون ربيع اآلخر 1441هـ

39

"استواء اهلل على عرشه".
()1
فسّرها السل بأربعة عبارات  :العلو واالرتفاع واالستقرار والصـعود.
وه ـ ه التفس ـ ات تــد ّل علــى أنّهــم يــدركون املعنــى مــن االســتواء .ولــو كــانوا
مفوضة ملا فسروا االستواء به ه املعاني األربعة.
وقـــال الـــ هل(")2وقـــال حـــرب بـــن إمساعيـــل :قلـــأ إلســـباق بـــن
راهويه(()3ت 238هـ)يف قول اهلل :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ[اجملادلة .]7 :كي تقول فيهه قال :حيث ماكنأ
()4
فهوأقرب إليك من حبل الوريد ،وهوبائن من خلقه"بمّ ذكر عن ابن املبـارك
( )1أشار هل ه املعاني األربعة ابن القيم يف النونية بقوله:
فلـــــــــهم عبـــــــــارات عليهـــــــــا أربـــــــــع

قـــــــد حصّـــــــلأ للفـــــــارس الطعّـــــــان

وهــــي اســــتق ّر وقــــد عــــال وكــــ لك ار

تفـــــع الـــ ـ ي مـــــا فيـــــه مـــــن نكــــــــران

وكـــ اك قــــد صــــعد الـــ ي هــــو رابــــــع

وأبـــــــو عبيـــــــدة صـــــــاحل الشـــــــيباني

تــــار هــ ـ ا القــــول يف تفســــــــــــــــــــ ه

أدر مـــــــــــن اجلهمـــــــيّ بالقــــــــــــــرآن

انظر :الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناهية (.)361/1
( )2هــو حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان بــن قاميــاز بــن عبــداهلل ،مشــس الــدين أبوعبــداهلل،
ال هل ،عامل يف التاريخ والرتاهم والقراءات واحلديث وعلومه ،فيصدق عليـه وصـ
(عامل متفـنن) .مـن مؤلفاتـه :سـ أعالم النـبالء ،العلـو للعلـي الغفـار وتـاريخ اإلسـالم،
واملوقظة يف املصطلح وب ها.تويف سنة 748هـ  .انظر :الدررالكامنة (.)426/3
( )3هو إسباق بن إبراهيم بن خملد بن إبراهيم بن عبداهلل التميمي بمّ احلنظلي املـروزي،
كنيته :أبو يعقوب .قال حنبـل :سـ ل أمحـد عـن إسـباقه فقـال :مثـل إسـباق يسـأل
عنهه!إسباق عندنا إمام .تويف سنة 238هـ .انظر :س أعالم النبالء (.)358/11
( )4هــو عبــداهلل بـن املبــارك بــن واضــح احلنظلــي التميمــي مــوالهم املــروزي .كنيتــه :أبــو
عبدالرمحن .قال عنه ابن معني :ابن املبارك أم املؤمنني يف احلـديث .تـويف سـنة 181هــ.
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(ت 181هـ)" :هوعلى عرشه بائن من خلقه" ب ّم قال :وأعلى شيء مـن ذلـك
وأببته قوله :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ[طه.)1("]5 :
فاإلمــام إســباق ص ـرّح اباينــة اهلل خللقــه ،وإيــراده ألبــرابن املبــارك وآيــة
االستواء ،وهعلُ ذلك كلده يف مقابل(قرب اهلل لعباده) ،دالـ على إدراكه ملعنى
العلو على حقيقته وتفس ه لالستواء بالعلو على العرش.
" - 5التصرّف يف اللف " :ومعنى ه ا أنّ أئمة السل يتصرّفون يف ألفاظ
الصفات ويغيّرون من تركيبها ،فيجعلون صيغة االسم صيغة فعـل ،والصـيغة
ل وعال ذكـر االسـتواء يف سـبعة مواضـع كلدهـا
الفعلية علونها امسية ،فاهلل ه ّ
بصيغة الفعل "استو على العرش".ومع ذلك فأئمة السل يستجدمون صيغة
االسم ويقولـون" :اهلل مسـتوٍ علـى العـرش"(.)2فهـ ا التغـي للصـيد يـد ّل علـى
أنّهم مدركون للمعنـى فغيّـروا الصـيغة بنـاءً عليـه ،فالتصـرّف يف الصـيغة يـد ّل
على نقيض أهل التفويض.
وه ا جتده كث ًا يف أقواهلم وتقريراتهم ملسائل الصفات.
قــال اإلمــام املزنــي(()3ت 181هـــ)" :عــا ٍل علــى عرشــه بــائن مــن خلقــه،
موهــود ولــيس اعــدوم والمفقــود" ( .)4وذكــرأنّ ه ـ ه العقيــدة جممــع عليهــا،
انظر :س أعالم النبالء (.)378/8
( )1العرش لل هل (.)312/2
( )2كما هاء ذلك عن اإلمام أمحد من روايـة حنبـل بـن إسـباق .كمـا يف السـنة للجـالل
(.)76/2
( )3هو إمساعيل بن حييى بن إمساعيل بن عمرو بن مسـلم املزنـي .كنيتـه :أبـو إبـراهيم.
قال الشافعي :املزنـي ناصـر مـ هل .وقـال عنـه الـ هل" :تلميـ الشـافعي ..وهـو قليـل
الروايــة ،ولكنــه كــان رأس ـًا يف الفقــه" .تــويف ســنة 264هـــ .انظــر :س ـ أعــالم النــبالء
(.)492/12
( )4شرح السنة للمزني (.)80
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فقال" :ه ه مقاالت وأفعال اهتمع عليها املاضون األولون مـن أئمـة اهلـد ،
وبتوفيق اهلل اعتصم بها التـابعون قـدوة ورضـى ،وهـانبوا التكلدـ فيمـا كفـوا
فسدّدوا بعون اهلل ووفقوا"(.)1
"- 6التعب بـاللف املـرادف" :حبيـث أنّهـم يـأتون للفـ ٍ ورد يف نصـوص
األمســاء والصــفات فيعــربون عنــه بلفـ ٍ آخــر مل يــرد يف النصــوص ،أوورد يف
ص آخر باملعنى نفسه.
ن ٍ
فمــن ذلــك :قــوهلم "اهلل فــوق العــرش"؛ فه ـ ه العبــارة مل تســتجدم يف
نصوص الكتاب والسنة وإنّما املستجدم "استو على العرش"؛ فهو عبّر عـن
االستواء باللف املرادف وهو "الفوقية".
قال ابـن أبـي زيـد الق وانـي(()2ت 386هــ)" :وهـو العلـي العظـيم العـامل
اخلب املدبر القدير السميع البص العلي الكب  ،وأنّه فوق عرشه اجمليد ب اتـه،
ل مكا ٍن بعلمه"( ،)3وأكدد استواءه على العرش بلف " :ب اته".
وهو يف ك ّ
ونقل اإلمام السجزي(( )4ت 444هـ) اتفاق أئمة السل على أنّ اهلل فـوق
( )1املصدر السابق (ص.)89
( )2هو عبداهلل بن أبي زيد عبدالرمحن النفزي الق واني .كنيته :أبو حممد .إمـام املالكيـة
يف وقتـه وقـدوتهم ،وهــامع مـ هل مالــك وشـارح أقوالــه .وكـان يعــرف االـك الصــغ .
وكان على طريقة السل يف االعتقاد .من مؤلفاته :الرسالة ،والنـوادر والزيـات ،تـويف
سنة 386هـ.
انظر :س أعالم النبالء (.)13- 10/17
( )3الرسالة (ص)5
( )4هــو عبيــداهلل بــن ســعيد بــن حــاحم بــن أمحــد بــن حممــد بــن حــاحم الــوايلي البكــري،
السجزي ،أبونصر ،إمام سلفي ،من مؤلفاته :الرد على من أنكـر احلـرف والصـوت،
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العرش ب اته فقال" :ونصّ أمحد بن حنبـل -رمحـة اهلل عليـه  -علـى :أ ّن
اهلل ب اتــه فــوق العــرش ،وعلمــه بك ـلّ مكــان .ورو ذلــك هــو وب ـ ه ،عــن
عبــداهلل بــن نــافع ،عــن مالــك بــن أنــس -رمحــة اهلل عليــه -وقـد رواه بـ
واح ٍد مع ابن نافع ،عن مالك بن أنس.
وكــ لك رواه الثقــات ،عــن ســفيان بــن ســعيدالثوري.وروي حنــوه عــن
األوزاعي؛ وهؤالء أئمّة اآلفاق"(.)1
فكان السل يعبّرون باأللفاظ املرتادفة؛ ممدايد ّل على أنّهم مـدركون ملعـاني
الصفات.
 - 7تقريرهم أنّ نصوص الصفات ل أن تُفهم على ما تعرفه العرب من
كالمها ،ومعنى ه ا الدليل:
أنّ أئمّة السل يقرّرون بأ ّن علينا أن نفهم األمسـاء والصـفات علـى مـاهو
معروف يف لغة العرب.
وقد قرّر ه ا املعنى ب واح ٍد من أئمة السنة.
يقول اإلمام ابن قتيبة(()2ت 276هـ)" :الواهل علينا أن ننتهـي يف صـفات
اهلل إىل حيــث انتهــى يف صــفته ،أوحيــث انتهــى رســوله ،والنزيــل اللفـ عمّــا

واإلبانة يف الرد على الزائغني يف مسألة القرآن .تويف سنة 444هـ .انظر :س أعالم النبالء
(.)654/17
( )1رسالة السجزي إىل أهل زبيد (ص.)79
( )2هو عبداهلل بن مسـلم بـن قتيبـة الـدينوري ،كنيتـه :أبـو حممـد ،خطيـل أهـل السـنة
وأحد أئمّة السل  .من مؤلفاته :تفس بريل القرآن ،واالختالف يف اللف والرد علـى
اجلهمية وب ها ،تويف سنة 276هـ .انظر :س أعالم النبالء (.)296/13
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تعرفه العرب ،وتضعه عليه ،ومنسك عمّا سو ذلك"(.)1
ال" :ال وز أن يكون أراد
بمّ طبّق ذلك على صفة اليدين هلل هلّ وعال قائ ً
يف ه ا املوضع النعمة؛ ألنّه قـال :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﭼ [املائـدة]64 :
والنعم التُغلّ ،وقال :ﭽ ﯩ ﯪ ﭼ[املائدة ]64 :معارضـ ًة اثـل مـا قـالوا،
وال وز أن يكون أراد بُلدأ نعمهم ،بمّ قال :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ[املائدة:
.]64وال وز أن يريد نعمتاه مبسوط تان...فإن قال لنا :ما اليدان هـا هنـاه قلنـا
له :هما اليدان اللتـان تعـرف النـاس؛ كـ لك قـال ابـن عبـاس يف هـ ه اآليـة:
"اليدان اليدان" ،وقـال الـنلّ صـلى اهلل عليـه وسـلم" :كلتـا يديـه ميـني"()2فهـل
ــوز ألح ـ ٍد أن عــل اليــدين هاهنــا نعم ـ ًة أو نعمــتنيه! وقــال :ﭽ ﯢ ﯣ
ﯤﭼ [ص ]75 :فنبن نقول كمـا قـال اهلل تعـاىل ،وكمـا قـال رسـوله ،وال
نتجاهل ،وال حيملنا مـاحنن فيـه مـن نفـي التشـبيه علـى أن ننكـر مـا وصـ بـه
نفسه ،ولكنّا النقول :كي اليدانه"(.)3
وقال اإلمـام السـجزي" :الواهـل أن يُعلـم أنّ اهلل تعـاىل إذا وصـ نفسـه
بصفةٍ سببانه هي معقولة عند العرب ،واخلطاب ورد بها علـيهم اايتعـارفون
بينهم ،ومل يبيّن سـببانه أنّهـا خبـالف مايعقلونـه ،والفسّـرها الـنلّ صـلى اهلل
عليــه وســلم ملدــا أدّاهــا بتفس ـ ٍ ــال الظــاهر ،فهــي علــى خــالف مايعقلونــه
ويتعارفونه.
وال ي يوضّح ذلك :هوأنّ اهلل سببانه قد أببأ ل اته علمًا ،ونطق ب لك
( )1االختالف يف اللف والرد على اجلهمية واملشبهة (ص.)30
( )2أخرهه مسلم يف صبيبه برقم ( ) 1827مـن حـديث عبـداهلل بـن عمـرو بـن العـاص
رضي اهلل عنهما.
( )3املصدر السابق (ص.)28- 26
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كتابــه؛ فقــال :ﭽﮖ ﮗﭼ [النســاء.]166 :وكــان املعقــول مــن العلــم
عند املجاطبني به؛ أنّه إدراك املعلوم علـى مـاهو بـه؛ فكـان علـم اهلل سـببانه
إدراك املعلــوم علــى مــا هــو بــه ،وعلــم ا ــدم أيض ـًا؛ إدراك املعلــوم علــى
ماهوبه ،....ومع ذلك فلـيس مثـل علمـه علـم؛ ألنّ علمـه صـفة الزمـة ل اتـه
ســــببانه يف األزل .اليــــدخل عليــــه الســــهو ،وال ــــوز منــــه اجلهــــل ،وال
النسيان.وعلم ا دم؛ عرو مكتسل يوهد وقتًا ،ويُعدم وقتاً"(.)1
ل وعال خبـالف املفوضـة
وه ا ممدا يوضّح أنهم يثبتون معاني الصفات هلل ه ّ
ال عن كون البشر يدركونه.
ى فض ً
ال ين يرون استبالة أن يكون هلا معن ً
- 8استعمال أئمة السل ألسلوب حتقيق الصفة ،ومعنـى هـ ا الـدليل:
أنّ أئمّة السل كانوا يسـتجدمون أسـلوب اإلشـارة لشـرح معنـى الصـفة .فقـد
استجدموه يف صفة التجلدي هلل .فلو كانوا مفوضةً ملا استجدموا ه ا األسلوب،
فإ ّن ه ا األسلوب يناقض التفويض ويد ّل على أنّهم مدركون للمعنى.
فقد رو اإلمام ابن بطة(()2ت 387هـ)يف اإلبانة الكرب حتأ (باب هامع
من أحاديث الصفات رواهـا األئمـة ،والشـيو الثقـات ،اإلميـان بهـا مـن متـام
السنة ،وكمال الديانة ،ال ينكرها إالد ههميّ) من طريق محاد بن سلمة ،عـن
ل صلى اهلل عليه وسلم تال ه ه اآلية:
بابأ ،عن أنسٍ رضي اهلل عنه ،أنّ الن ّ
ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﭼ [األعــــراف ،]143 :قــــال :هكــــ ا
( )1رسالة السجزي إىل أهل زبيد (ص.)97- 96
( )2هو عبيد اهلل بن حممد بن حممـد بـن محـدان .كنيتـه :أبـو عبـداهلل العكـربي .مـن كبـار
علمــاء احلنابلــة وفقهــائهم ،ص ـنّ التصــاني املفيــدة ،مــن مؤلفاتــه :اإلبانــة الكــرب
والصــغر  ،وإبطــال احليــل وب هــا .تــويف ســنة 387هـــ .انظــر :ســ أعــالم النــبالء
(.)529/16
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بأصبعه ،ووضع النلّ صلى اهلل عليه وسلم اإلبهام على املفصـل األعلـى مـن
اخلنصر فسا اجلبل"(.)1
ويف لف ـ ٍ آخــر" :قــال هك ـ ا ،وأشــار بطــرف اخلنصــر حيكيــه"(.)2ويف ه ـ ا
ل وعال.
حتقيق لصفة األصابع هلل ه ّ
فه ـ ا األســلوب وهــو أســلوب اإلشــارة دليــل علــى تأكيــد الصــفة وأنهــم
عارفون اعناها.
ورو اإلمام أبوداود(()3ت 275هـ)يف سننه من حديث أبـي يـونس سـليم
بن هب موىل أبي هريرة قال :مسعأ أبا هريرة يقرأ ه ه اآليـة :ﭽﯙ ﯚﯛﯜ
ﯝﯞﯟ ﯠﭼإىل قوله تعاىل :ﭽﯲ ﯳﭼ[النساء.]58 :
قال" :رأيأُ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه واليت
تليها على عينه.
قال أبوهريرة" :رأيأ رسول اهلل صلدى اهلل عليه وسلدم يقرؤها ويضع إصبعيه".

( )1اإلبانة الكرب

-كتاب الرد على اجلهمية  .)535/2( -وعبداهلل بن اإلمـام أمحـد

يف كتاب السنة برقم (.)484قال عن إسناده ال هل يف األربعني ص :133هـ ا احلـديث
على رسم مسلم .يع على شرطه.
( )2أخرهه عبداهلل بن اإلمام أمحد يف السنة برقم (.)486
( )3هو سليمان بن األشعث بـن شـداد بـن عمـرو األزدي السجسـتاني ،احلـاف ا ـدم
صاحل السنن وهو أشهر مؤلفاته ،وكان مع إمامته يف احلديث من كبار الفقهاء ،وعلى
م هل السل يف االعتقاد ،مـن مؤلفاتـه :رسـالته ألهـل مكـة يف بيـان منهجـه يف سـننه.
تويف سنة 275هـ.
انظر :س أعالم النبالء (.)204/13
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قال ابن يونس( :)1قال املقرئ( :)2يع  :أنّ اهلل مسيع بصـ .يع  :أنّ هلل
مسعاً وبصراً.
قال أبوداود" :وه ا رد على اجلهمية"(.)3
وه ا صريح يف حتقيق صفيت السمع والبصـر وأنّهـم مـدركون ملعـاني هـاتني
الصفتني هلل هلّ وعال.
خبالف املفوضة ال ين اليرون معاني مفهومة هل ه الصفات.
- 9استعمال أئمّة السل لأللفـاظ الـيت تزيـد مـن حتقدـق املعنـى :ومعنـى
ه ا الدليل :أنّ أئمّة السل يف شرحهم ملعاني الصـفات يـ كرون ألفاظـًا تـد ّل
على أنّهم يقصدون املعنى بالفعل.
من ذلك :لف "بائن من خلقه".وه ا اللف استعمله كث من أئمّة السل
يف إببات العلو والفوقية ،وأنّه مباين خللقـه ،لـيس يف ذاتـه شـيء مـن خملوقاتـه
واليف خملوقاته شيء من ذاته .فه ا اللف يدل عل أنهم يقصدون حقيقـة علـو
ال اتوفوقيتها.
ويقولون" :مست ٍو على العـرش ب اته".فلفظـة "ب اتـه" ليسـأ موهـود ًة اليف
الكتاب واليف السنة ممدايد ّل على أنّهم يقصدون حقيقة االستواء.
( )1هــو حممــد بــن يــونس النســائي ،وبقــه أبــوداود وحـدّم عنــه ،قــال عنــه احلــاف ابــن
حجر" :بقة من احلادية عشرة" .انظر :تقريل الته يل البن حجر (ص.)912
( )2هوأبوعبدالرمحن عبداهلل بن يزيد بن عبدالرمحن األهوازي األصل ،البصـري ،بـمّ
املكدي ،موىل آل عمربن اخلطـاب ،املقـرئ ،شـيخ احلـرم ،وبقـه النسـائي ،وهـومن كـرباء
مشيجة البجاري ،تويف سنة 213هـ .انظر :س أعالم النبالء (.)166/10
( )3أخرهه أبو داود يف سننه ،كتاب السنة ،باب  :يف اجلهمية ،حديث رقـم (،)4728
قال ابن حجر يف الفتح (" :)373/13أخرهه أبوداود بسن ٍد قوي على شرط مسلم".
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ومن ذلك :قوهلم" :يأتي يوم القيامة بنفسه".فزادوا بنفسه؛ ليدلدلوا علـى
أنّهم قصدوا اإلتيان حقيقةً.
فمجمل األلفاظ اليت استعملوها:
- 1بائن من خلقه.
- 2استو على العرش ب اته.
- 3يأتي يوم القيامة بنفسه .فه ا يدلّ على أنهم مدركون حلقيقـة صـفات
ل وعال.
اهلل ه ّ
يقول اإلمام عثمان بن سعيد الدارمي(()1ت 280هـ)يف تقريره لصفة جمـيء
اهلل يوم القيامة بعد ذكره لآليات الدالدة عليها" :عُلم ااقصّ اهلل من الدليل واا
حدّ لنزول املالئكة يوم ٍ أنّ ه ا إتيان اهلل بنفسه يوم القيامةليلي حماسـبة خلقـه
بنفسه ،اليلي ذلك أحد ب ه"(.)2
وقيل لإلمام أمحد :اهلل فوق السماء السابعة على عرشه بائن مـن خلقـه،
وقدرته وعلمه بكلّ مكانه قال :نعم ،هوعلى عرشه وال لو شيء من علمه"(.)3
قال اإلمام ابن بطة" :وأمجع املسلمون مـن الصـبابة والتـابعني ،ومجيـع
أهل القبلة مـن املـؤمنني :أنّ اهلل تبـارك وتعـاىل علـى عرشـه ،فـوق مساواتـه،
بائن مـن خلقـه ،وعلمـه حمـي جبميـع خلقـه ،ال يـأبى ذلـك والينكـره إالد مـن
( )1هو عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الـدارمي ،حمـدم حـاف  ،مـن أئمـة السـل
وأعالمهـم ،مـن مؤلفاتـه :الــرد علـى اجلهميـة ،والـرد علــى بشـر املريسـي ،تـويف ســنة
280هـ .انظر :س أعالم النبالء (.)319/13
( )2نقض الدارمي على املريسي (ص.)125- 123
( )3أخرهــه الاللكــائي يف شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة واجلماعــة ( )445/3بــرقم
(.)674
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انتبل مـ اهل احللوليـة(.)1وهـم قـوم زابـأ قلـوبهم ،واسـتهوتهم الشـياطني
فمرقـوا مــن الــدين ،وقــالوا :إ ّن اهلل ذاتــه ال لــو منــه مكــان ،فقــالوا :إنّــه يف
األرو كما هو يف السماء ،وهو ب اته حالـ يف مجيع األشياء.
وقــد أك ـ بهم القــرآن والســنة ،وأقاويــل الصــبابة والتــابعني مــن علمــاء
املسلمني"(.)2
وقال اإلمام حممد بـن عثمـان بـن أبـي شـيبة(()3ت 297هــ)" :بـمّ تـوافرت
األخبــار علــى أنّ اهلل تعــاىل خلــق العــرش فاســتو عليــه ب اتــه.. ،فهــو فــوق
الســماوات وفــوق العــرش ب اتــه متجلدص ـًا مــن خلقــه ،بائن ـًا مــنهم ،علمــه يف
خلقــه ،ال رهــون مــن علمــه"( .)4خبــالف املفوضــة ال ـ ين علــون نصــوص
الصفات ألفاظًا المعاني هلا.
- 10إببات تفاصيل الصفة :فأئمّة السل مل يقتصروا على إببـات لفـ
()1احللولية :ال ين يزعمـون أنّ معبـودهم يف كـلّ مكـانٍ ب اتـه ،وينكـرون اسـتوائه علـى
عرشه ،وعلوه على خلقه .وهؤالء هم قدماء اجلهميـة ،الـ ين تصـ ّد للـردّ علـيهم أئمّـة
احلديث كاإلمام أمحد وب ه .واحللولية على وههني :أحـدهما :أهـل احللـول اخلـاص،
كالنصار والغاليـة مـن هـ ه األمـة الـ ين يقولـون بـاحللول إمّـا يف علـي ،وإمـا يف بـ ه،
والثــاني :القــائلون بــاحللول العــام ،ال ـ ين يقولــون يف مجيــع املجلوقــات حنــواً دممــا قالتــه
النصار يف املسيح عليه السالم ،أو ما هو شرّ منه.
انظر :درء تعارو العقل والنقل ( ،)151/6معارج القبول (.)370/1
( )2اإلبانة الكرب (.)435/2
( )3هو احلاف املسند حممد بن عثمان بن أبي شيبة ،كنيتـه :أبـو هعفـر العبسـي الكـويف.
من مؤلفاته :كتاب العرش .تويف سنة 297هـ .انظر :س أعالم النبالء (.)21/14
( )4العرش وما روي فيه البن أبي شيبة (ص.)291
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"الصفة" فق  ،وإنّمـا دخلـوا يف تفاصـيلها وحتـدّبوا عنهـا .ومـن أكثـر الصـفات
اليت حتدّم أئمة السل يف تفاصيلها:
صفة الكالم.صفة االستواء.صفة اليدين.فإنهم يقولون يف صفة الكـالم" :منـه بـدأ وإليـه يعـود"( ،)1و"أنّ اهلل ينـادي
ت يسمعه من بعُد كما يسمعه من قرُب"(.)2
بصو ٍ
وعبّروا عن االسـتواء ب "فـوق" وزادوا لفظـة" :ب اتـه" ،فـ كروا تفاصـيل
متعلدقة به ه الصفة(.)3
وأمّا صفة اليدين فقد حتـدّبوا عنهـا كـث اً سـواءً بلفـ "خلـق آدم بيـده"(،)4
"قبض بيده"()5أو "وكلتا يديه ميني"(.)6
( )1انظر :كالم اإلمام أمحد كما يف السنة للجالل (.)75/2
( )2انظر :كالم اإلمام البجاري يف خلق أفعال العباد (ص.)149
( )3انظر :تفس الضباك لقوله هلّ وعال﴿ :ما يكون من جنو بالبةٍ إالد هو رابعهم﴾
إىل قوله﴿ :هو معهـم﴾ [اجملادلـة ]7 :قـال :هـو فـوق العـرش ،وعلمـه معهـم" .تفسـ
الطربي (.)237/23
( )4انظر :كـالم اإلمـام ابـن منـده يف كتابـه :الـرد علـى اجلهميـة (ص.)68وابـن بطـة يف
اإلبانة الكرب (.)510/2
( )5كما هاء ذلك عن اإلمام أمحد قال" :مـن زعـم أنّ يـده نعمـاه كيـ يصـنع بقولـه:
أ بيــدي" ص ،75 :مشــددةه .وحــني خلــق آدم فقــبض؛ يعــ  :مــن مجيــع
"خلقــ ُ
األرو" .انظر :السنة للجالل (.)337/2
( )6كما هاء ذلك عن اإلمام أمحد يف اعتقاده ال ي نقله حممد بن عـوف .انظـر :اجلـامع
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ويستبيل أن تصدر تلك االستعماالت من املفوضة.
- 11تفس هم ملعنى التشبيه امل موم:
فأئمّة السـل كـانوا ينكـرون علـى املشـبهة ويـ كرون املعنـى الـ ي ألهلـه
أنكروا مقالة التشبيه.
فيقولون عن مقالـة التشـبيه :هـي الـيت تقـول :يـداهلل كأيـدينا" ،وقـدم اهلل
مثل أقدامنا ،ولوكانوا مفوض ًة لقالوا:
ى لليــد وللقــدم.فبني بيّنــوا معنــى التشــبيه ال ـ ي
إنّ التشــبيه هوإببــات معن ـ ً
ينكرونه علمنا أنّه اليـدخل فيـه إببـات املعنـى ،وإمنـا يـدخل فيـه املعنـى املشـابه
للمجلوقني.
قال اإلمام إسـباق بـن راهويـه" :وإنّمـا يكـون التشـبيه إذا قـال  :يـ ُد كيـد
أومثل يد ،أومسعُ كسمع أومثل مسع ،فإذا قال :مسع كسمع أومثل مسع؛
فه ا التشبيه ،وأمّا إذا قال كماقـال اهلل تعـاىل :يـد ومسـع وبصـر ،واليقـول:
كي ه واليقول :مثل مسع ،والكسمع ،فه ا اليكون تشـبيهًا ،وهوكماقـال
()1
اهلل تعـــــــــاىل يف كتابـــــــــه :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭼ
[الشور .]11 :
وكالمه صريح يف أنّ من قال :هلل يد ليسأ كيدي ،وقـدم ليسـأ كقـدمي
فهو ليس مشبهًا ،ومن املعلوم أنّ التشبيه ال يكون إالد بعد إدراك املعنى.
- 12تفس هم ملعنى اإلحصاء الوارد يف حديث األمساء:
فعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسـلم:
"إنّ هلل تســع ًة وتســعني امســًا مائــ ًة إ د
ال واحــدًا مــن أحصــاها دخــل اجلنّــة"(.)2
يف عقائد ورسائل أهل السنة واألبر (ص.)388
( )1اعتقاد إسباق بن راهويه (ص)300ضمن اجلامع يف عقائد ورسائل أهل السنة واألبر.
( )2أخرهه البجاري يف صبيبه يف كتاب الدعوات ،باب هلل مائةً اسمٍ ب واحـد بـرقم
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في كرون من معاني اإلحصاء :حف املعنى وإدراكه.
يقــول أبــوعمرو الطلمنكــي(()1ت 429هـــ)" :مــن متــام املعرفــة بأمســاء اهلل
وصفاته واليت يستبقّ بها الـداعي واحلـاف ماقـال رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه
وسلم ،املعرفـة باألمسـاء والصـفات وماتتضـمّن مـن الفوائـد وتـدلّ عليـه مـن
احلقـائقومن مل يعلـم ذلــك مل يكـن عاملـاً ملعــاني األمسـاء والمسـتفيدًا بـ كرها
ماتدلّ عليه من املعاني"(.)2ممدا يدلّ على أنّهم ليسوا مفوضةً .فه ه بعـض األدلـة
املستجرهة من أقوال أئمة السنة يف نقض بدعة التفويض يف الصفات.

*

*

*

( ،)6047ومســـلم يف صـــبيبه يف كتـــاب الـ ـ كر والـــدعاء والتوبـــة واالســـتغفار بـــرقم
( )2677من حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه.
( )1هو اإلمام املقرئ ا دم ،أبو عمـر أمحـد بـن حممـد بـن عبـداهلل املعـافري األندلسـي
الطلمنكي ،كان فاضـالً ضـابطاً ،شـديدًا يف السـنة .كـان عجبـًا يف حفـ علـوم القـرآن:
قراءاته ولغته وإعرابه وأحكامه ومنسوخه ومعانيه .تويف سنة 429هـ.
انظر :س أعالم النبالء (.)569- 567/17
( )2فتح الباري للباف ابن حجر (.)229/11
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املبحث الثالث :مآالت بدعة التفويض

مآالت بدعة التفويض يف الصفات كث ة منها:
 - 1القــدح يف حكمــة الــربّ هــلّ وعــال حيــث أنــزل كالمــاً اليــتمكدن
املجاطبون به من فهمه ومعرفة معنـاه ومـراد املـتكلدم بـه ،فعلـى قـوهلم تكـون
نصوص الصفات ألغازًا وأحاهيّ المعنى هلا.
 - 2بلق باب التدبر هل ه النصوص؛ ألنّ التدبر فرع عن معرفة املعنى.
يقــول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة" :وإذا كــان اهلل قــدحضّ الكفارواملنــافقني
على تدبّره ،عُلم أنّ معانيه ممدا ميكن للكفارواملنافقني فهمها ومعرفتها؛ فكي
اليكون ذلك ممكناً للمؤمننيهوه ا يبيّن أ ّن معانيه كانأ معروف ًة بيّن ًة هلم"(.)1
ل صلى اهلل عليه وسلم بيّن ألصبابه القرآن لفظه ومعناه
وقال أيضًا" :الن ّ
مجيعًا ،فإنّ البيان الحيصل بدون ه ا ،وقدقال تعاىل :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭼ[النبل .]44 :وقال :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ[ال عمران.]138 :
ولوخاطبهم بلف ٍ مل يفهموا معناه مل يكـن ذلـك بياناً..قـال :ﭽ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﭼ[فصـــــــــلأ  ،]44 :أي:
أقــرآن أعجم ـيّ ون ـلّ عربــي أوخماطــل عربي!فــدلّ علــى أنّــه فصّــل آياتــه،
والتفصيل التبيني املنـايف لإلمجـال ،فلوكانـأ آياتـه جمملـ ًة مل يفهـم معناهـا مل
تكن آياته قد فصّلأ ،والتفصيل إنّما يكـون للبيـان والتمييـز الـ ي يـزول معـه
االشتباه واالشرتاك واإلمجال املنايف لفهم املراد باخلطاب"(.)2
 - 3جتهيـــل الــــنل صــــلى اهلل عليــــه وســــلم ونســــبة التقصـــ إليــــه يف
البالغ.وجتهيل السابقني األولني من املهاهرين واألنصار بل حتى املالئكة.
( )1القاعدة املراكشية (ص.)30
( )2هواب االعرتاضات املصرية على الفتيا احلموية (ص.)11
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ويف تقريــر هـ ا املــآل الباطــل يقــول شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة رمحــه اهلل:
"فعلــى قــول هــؤالء يكــون األنبيــاء واملرســلون ال يعلمــون معــاني مــا أنــزل اهلل
علــيهم مــن هـ ه النصــوص ،وال املالئكــة ،وال الســابقون األولــون ،وحين ـ ٍ
فيكون ما وص اهلل به نفسـه يف القـرآن ،أو كـث ممدـا وصـ اهلل بـه نفسـه ،ال
يعلم األنبياء معناه ،بل يقولون كالمًا ال يعقلون معناه..
ومعلوم أنّ ه ا قدح يف القرآن واألنبياء؛ إذ كان اهلل أنـزل القـرآن ،وأخـرب
أنّه هعلـه هـد ً وبيانـًا للنـاس وأمـر الرسـول أن يبلدـد الـبالغ املـبني ،وأن يبـيّن
للناس ما نزّل إليهم وأمر بتدبر القرآن وعقله ،ومع ه ا فأشر فما فيه وهـو مـا
ل شيء ..ال يعلم أحـد معنـاه،
أخرب به الربّ عن صفاته ،أوعن كونه خالقًا لك ّ
فاليُعقل وال يتدبّرو ال يكـون الرسـول بـيّن للنـاس مـا نـزّل إلـيهم ،وال بلدـد
البالغ املبني.
وعلى ه ا التقدير فيقول كلّ ملبدٍ ومبتدع :احلقّ يف نفس األمر ما علمته
برأيــي وعقلــي ،ولــيس يف النصــوص مــا ينــاقض ذلــك؛ أل ّن تلــك النصــوص
مشــكلة متشــابهة ال يعلــم أحــد معناهــا ،ومــا ال يعلــم أحــد معنــاه ال ــوز أن
يستدلّ به ،فيبقى ه ا الباب سدًّا لباب اهلد والبيان من ههـة األنبيـاء وفتبـًا
لباب من يعارضهم ويقول :إ ّن اهلد والبيان يف طريقنـا اليف طريـق األنبيـاء؛
ألنّا حنن نعلم ما نقولـه ونبيّنـه باألدلدـة العقليـة ،واألنبيـاء مل يعلمـوا مـايقولون
ال عن أن يبيّنوا مرادهم.
فض ً
فتبني أنّ قول أهل التفويض ال ي يزعمـون أنهـم متبعـون للسـنة والسـل
من ش ّر أقوال أهل البدع واإلحلاد"(.)1

( )1درء تعارو العقل والنقل (.)205- 204/1
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وقال أيضـًا" :مـن هعـل الرسـول صـلى اهلل عليـه وسـلم بـ عـاملٍ اعنـى
القرآن ال ي أنزل إليه ،وال هربيل؛ هعله ب عـاملٍ بالسـمعيات ،ومل عـل
القرآن هد ً وال بيانًا للناس"(.)1
"فعلى قوهلم :تكلدم -أي الرسول -بكال ٍم ال يعرف معناه"(.)2
ك يف خطــورة ه ـ ه املــآالت الباطلــة الــيت ترتبــأ علــى مقالــة أهــل
والش ـ د
التفويض يف نصوص الصفات.
واا سبق يتبيّن أ ّن أئمة السـل –رمحهـم اهلل  -كـانوا مثبتـ ًة لصـفات اهلل
ل وعال على الوهه الالئق به.
هّ
ومن خالل ما حمّ ذكره من أقواهلم واسـتجراج املعـاني الدالدـة مـن كالمهـم
تبني أنهم مباينون كلّ املباينة لبدعة التفويض يف الصفات ،وأن نسبة ذلك هلـم
بل حمض ،بل ك ب عليهم .فهـم أعـرف النـاس اعـاني األمسـاء والصـفات
ل وعال بها.
والتعبد هلل ه ّ

*

*

*

( )1الفتو احلموية الكرب (ص.)112
( )2املصدر السابق (ص.)106
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اخلامتة

لقد هلدى ه ا الببث مايلي:
ل وعالمــع
التفــويض :ردّ العلــم اعــاني نصــوص الصــفات إىل اهلل ه ـ ّاعتقاد أنّ ظاهرها ب مراد؛ بـدعو أنّـه يقتضـي التشـبيه والتجسـيم مـع عـدم
حتديد للمعنى املصروف إليه.
ألقاب مقالة التفويض :أهل التجهيل ،التفويض ،التأويل اإلمجالي.اختل املتكلمـون يف مقالـة التفـويض :فمـنهم مـن منعهـا وردّعليهـا،ومنهم مـن رآهـا الطريـق األمثـل ومنـع مـن التأويـل ،ومـنهم مـن رآهـا طريقـ ًة
صبيب ًة لكنّها دون التأويل يف الدرهة.
املعــاني الــيت ّحم اســتجراهها مــن أقــوال أئمــة الســل يف نقــض مقالــةالتفــويض متنوعــة فمنهــا :تأكيــدهم علــى ضــرورة األخــ بظاهرالنصــوص
وردّهم على من خال الظاهر ،وإبباتهم للصفات على احلقيقة دون اجملاز.
وتفس هم ألفراد الصفات ،والتصرّف يف اللفـ  ،واسـتعماهلم ألسـلوب
حتقيق الصفة ،وأنه ل فهمها على ماتعرفه العرب من كالمها ،واستعماهلم
لأللفاظ اليت تزيد من حتقدق املعنى ،وإببات تفاصـيل الصـفة ،وإنكـارهم علـى
املشبهة مع ذكراملعنى ال ي ألهله أنكروا مقالة التشبيه .وب ذلك.
مآالت التفويض :القدح يف حكمة الرب هلّ وعالحيـث أنـزل كالمـًااليتمكدن املجاطل من فهمه.
وإبالق باب التدبرلكالم اهلل؛ ألنّ التدبر فرع عن معرفة املعنى.
ونسبة التقص للـنلّ صـلى اهلل عليـه وسـلدم يف البالغ.وأنـه اليعلـم معـاني
ل وعال.
نصوص الصفات هلل ه ّ
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وأمّا التوصيات:
فأوصي بدراسة بعض شبهات األشـاعرة املعاصـرين فيمـا ينسـبونه لـبعض
فقهاء احلنابلـة مـن قـوهلم ببدعـة التفـويض ،ودعـو أنّ مـ هل احلنابلـة بنـا ًء
على ذلك على التفويض الاإلببات.

*

*

*
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املراجع
 - 1اإلبانــة عــن شــريعة الفــرق الناهيــة وجمانبــة الفــرق امل مومــة ،وهــو املعــروف
بـ"اإلبانة الكرب " .تصني  :أبي عبداهلل عبيداهلل بن حممـد بـن محـدان بـن بطـة العُكـربي.
حتقيــق :أبــي عبــداهلل عــادل بــن عبــداهلل آل محــدان .دار املــنهج األول .الطبعــة األوىل:
1436هـ
 - 2االخــتالف يف اللفـ والــرد علــى اجلهميــة واملشــبهة.الدنيوري ،أبــي حممــد بــن
عبــداهلل بــن مســلم بــن قتيبــة .حتقيــق :حممــد زاهــد الكــوبري( .د.ط) ،القــاهرة ،املكتبــة
األزهرية لرتام (د.ت).
 - 3آراء ابــن حجــر اهليثمــي االعتقاديــة .عــرو وتقــويم يف ضــوء عقيــدة الســل .
حممد بن عبدالعزيز الشايع .مكتبـة دار املنهـاج للنشـر والتوزيـع بالريـاو .الطبعـة األوىل:
1427هـ.
 - 4األربعني يف صفات رب العاملني .ال هل ،حممد بن أمحد .حتقيق :عبدالقادر
بن حممد عطا صويف ،ط ,1املدينة ،مكتبة العلوم واحلكم1413 ،هـ.
 - 5أساس التقديس .الـرازي ،أبـي عبـداهلل حممـد بـن عمـرو ،تقـديم :د .حممـد
العري  ،ط ،1ب وت ،دار الفكر اللبناني1993 ،م.
 - 6أصـــول الـــدين.البزدوي ،أبـــي اليســـر ،حتقيـــق :د .هـــانز بيرتلـــنس ،ط،1
مصر ،طبعة مصطفى احللل1383 ،هـ.
 - 7أقاويل الثقـات يف تأويـل األمسـاء والصـفات .الكرمـي ،مرعـي بـن يوسـ ،
حتقيق :شعيل األرنؤوط ،ط ،1ب وت ،مؤسسة الرسالة1416 ،م.
 - 8تبصــــرة األدلــــة يف أصــــول الــــدين علــــى مــــ هل اإلمــــام أبــــي منصــــور
املاتريدي.النســفي ،ألبــي املعــني حممــد ابــن ميمــون ،حتقيــق :د .كلــود ســالمة ،د.ط،
د.م ،املعهد الفرنسي للدراسات العربية ،د.ت.
 - 9التبص يف معامل الدين حممد بن هرير الطربي.الشـبل ،علـي بـن عبـدالعزيز،
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ط ،1د.م ،دار العاصمة1416 ،هـ1996 /م.
 - 10حتفة املريد شرح هوهرة التوحيد .البـاهوري ،إبـراهيم بـن حممـد بـن أمحـد
الشافعي ،حتقيق :أمحد الشاذلي األزهري ،ط ،1د.م ،دار النور املبني2016 ،م.
 - 11تقريل الته يل للباف أمحد بن علي بن حجر العسقالني .حتقيق :صغ
الباكستانني .دار العاصمة ،الرياو ،ط1416 ،1هـ.
 - 12التمهيد ملا يف املوطأ من املعاني واألسانيد.ابن عبدالرب ،أبو عمـر يوسـ بـن
عبداهلل ،حتقيق :مصطفى العلـوي وحممـد عبـد الكـب البكـري ،د.ط ،د.م ،مؤسسـة
قرطبة ،د.ت.
 - 13هامع البيان يف تأويـل القـرآن .الطـربي ،مـد بـن هريـر ،ط ،1بـ وت،
دار الكتل العلمية1412 ،هـ.
 - 14اجلامع يف عقائد ورسائل أهـل السـنة واألبـر .مجعـه وأعتنـى بـه :عـادل بـن
عبداهلل آل محدان .ط ،2د.م ،دار املنهج األول للنشر1437 ،هـ2016 /م.
 - 15هواب االعرتاضات املصرية على الفتيا احلموية ،لشيخ اإلسالم ابـن تيميـة.
حتقيق :حممد عزيز مشس ،ط ،1د.م ،دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع1429 ،هـ/
2008م.
 - 16اجلــواهر املضــي ة يف طبقــات احلنفية.القرشــي ،حتقيــق د .عبــدالفتاح احللــو،
ط ،2القاهرة ،دار هجر1413 ،هـ
 - 17خلق أفعال العباد.البجـاري ،حممـد بـن إمساعيـل .حتقيـق :د .عبـدالرمحن
عم ة ،د.ط .الرياو ،دار املعارف1398 ،هـ1978 /م.
 - 18درء تعارو العقل والنقل .ابن تيمية .حتقيق :د .حممد رشـاد سـامل ،ط،2
الرياو ،هامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية1411 ،هـ1991 /م.
 - 19الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة .العسقالني ،أمحد بن علي بن حممد بن
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حجر ،د.ط ،حيدر أباد ،دائرة املعارف العثمانيـة1349 ،هــ  -تصـوير إحيـاء الـرتام
العربي.
 - 20الرد على اجلهمية.ابن مندة ،أبو عبداهلل حممد بـن إسـباق ،حقيـق :علـي
حممد الفقيهي .د.ط .باكستان ،املكتبة األبرية ،د.ت.
 - 21رسالة السجزي إىل أهـل زبيـد .السـجزي ،أبـي نصـر عبـداهلل بـن سـعيد بـن
حاحم الوايلي .ط ،1الرياو ،دار األمر األول للنشر والتوزيع1433 ،هـ2012 /م.
 - 22الرسالة .الق واني ،عبداهلل بن عبدالرمحن بن أبي زيـد ،د.ط ،بـ وت،
دار الفكر ،د.ت.
 - 23السنة .تصني  :أبي بكر أمحد حممد بن هارون اخلالل .حتقيـق :عـادل بـن
عبداهلل آل محدان .ط ،2د.م ،دار األوراق الثقافية1439 ،هـ2018 /م.
 - 24سنن أبي داود.السجستاني ،سليمان بن األشعث .حتقيق :حممد حمي الـدين
عبداحلميد .د.ط .ب وت ،دار الفكر ،د.ت.
 - 25سنن الرتم ي.الرتم ي ،حممد بن عيسى أبو عيسى ،حتقيق :أمحد شاكر.
د.ط ،ب وت ،دار إحياء الرتام العربي ،د.ت.
 - 26س أعالم النبالء .ال هل ،حممد بن أمحد بن عثمان ،حتقيق :شعيل بن
األرنؤوط وآخرين ،ط ،8ب وت ،مؤسسة الرسالة1412 ،هـ.
 - 27الشــامل يف أصــول الــدين .إمــام احلــرمني اجلــوي  ،حتقيــق :علــي ســامي
النشار ،فيصل بدير عون ،سـه حممـد خمتـار ،د.ط ،اإلسـكندرية ،منشـأة معـارف،
1969م.
 - 28شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة .الاللكائي ،أبي القاسم هبة اهلل بن
احلســن بــن منصــور الطــربي .حتقيــق :أمحــد بــن ســعد بــن محــدان الغامــدي ،ط،8
الرياو ،دار طيبة1423 ،هـ2003 /م.
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 - 29شرح السنة.املزني ،حتقيق :مجـال عـزون ،ط ،1املدينـة املنـورة ،مكتبـة
الغرباء األبرية1415 ،هـ1995 /م.
 - 30الشـريعة.األهري ،ألبــي بكــر حممــد بــن احلســني بــن عبــداهلل ،والــدميجي،
عبداهلل بن عمر بن سليمان .ط ،2الرياو ،دار الوطن1420 ،هـ19999 /م.
 - 31صــبيح البجــاري .البجــاري ،حممــد بــن إمساعيــل ،حتقيــق :حممــد زه ـ
الناصر .ط ،1د.م ،دار طوق النجاة .ترقيم :حممد فؤاد عبدالباقي1422 ،هـ.
 - 32صــبيح مســلم ،النيســابوري ،مســلم بــن احلجــاج أبــو احلســن القش ـ ي.
حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي .د.ط ،ب وت ،دار إحياء الرتام العربي ،د.ت.
 - 33العـرش ومــاوُري فيـه ،العبسـي ،أبـي هعفــر حممـد بــن مثـان بــن أبـي شــيبة.
حتقيق :د .حممد خليفة التميمي ،ط ،1الرياو ،مكتبة الرشد1418 ،هـ1998 /م.
 - 34العــرش ،ال ـ هل ،حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان ،حتقيــق :حممــد خليفــة
التميمي .ط .2املدينـة املنـورة ،عمـادة الببـث العلمـي باجلامعـة اإلسـالمية1424 ،هــ/
2004م.
 - 35العقيدة النظامية يف األركان اإلسالمية ،اجلوي  ،أبي املعالي عبـدامللك بـن
عبداهلل بن يوس  ،رواية ابي بكر بن العربي عن الغزالي عن املؤلـ  ،حتقيـق وتعليـق:
حممد زاهد الكوبري ،ط ،1د.م ،املكتبة األزهرية للرتام1412 ،هـ1992 /م.
 - 36العلو للعلي الغفار .ال هل ،أبي عبداهلل حممد بن أمحد بن عثمـان ،ط،1
الرياو ،مكتبة أضواء السل 1995 ،م.
 - 37فتح الباري شرح صبيح البجـاري .العسـقالني ،احلـاف ابـن حجـر .د.ط،
د.م ،دار الريان للرتام1407 ،هـ1986 /م.
 - 38الفتــو احلمويــة الكــرب لشــيخ اإلســالم ابــن تيميــة .حتقيــق :د .عبــدالقادر
الغامدي ،ط ،1د.م ،دار املأبور للنشر والتوزيع1436 ،هـ2015 /م.
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 - 39القاعدة املراكشية لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل .حتقيق وتعليق :دبش
بن شبيل العجمي .ط ،1د.م ،دار القبس للنشر والتوزيع1433 ،هـ2012 /م.
 - 40الكافيــة الشــافية يف االنتصــار للفرقــة الناهيــة .ابــن قــيم اجلوزيــة ،اإلمــام أبــي
عبداهلل حممد بن أبي ببكـر بـن أيـوب .حتقيـق :وتعليـق حممـد العريفـي وزمـالءه .تنسـيق:
حممد أمجل اإلصالحي ،اجمللد األول ،د.ط ،د.م ،دار عامل الفوائد للنشر والتوزيع،
د.ت.
 - 41كتاب السنة.الشيباني ،عمرو بن أبي عاصـم ،حتقيـق :حممـد ناصـر الـدين
األلباني ،ط ،2ب وت ،املكتل اإلسالمي1405 ،هـ.
 - 42كتل السنة.ابن حنبل ،عبداهلل بن اإلمام أمحد .حتقيق :أبـي عبـداهلل عـادل
بن عبداهلل آل محدان ،ط ،1د.م ،د.ن1433 ،هـ2012 /م.
 - 43خمتصــر الصــواعق املرســلة علــى اجلهميــة واملعطلــة .ابــن رضــوان ،حممــد بــن
حممــد بــن عبــدالكريم املشــهور بــابن املوصــلي ،حتقيــق :احلســن العلــوي ،د.ط ،د.م،
أضواء السل 1425 ،هـ2004 /م.
 - 44املسامرة بشرح املسايرة يف العقائد املنجية يف اآلخـرة .الكمـال حممـد بـن حممـد
ابــن أبــي شــري املقدســي .حققــه وعلــق عليــه :صــالح الــدين احلمصــي .الطبعــة األوىل.
1430هـ2009 /م.
 - 45مشكل احلديث وبيانه .األصبهاني ،حممد بن احلسن بـن فـورك األنصـاري،
حتقيق :موسى حممد علي ،ط .2ب وت ،عامل الكتل1985 ،م.
 - 46معـــارج القبـــول بشـــرح ســـلم الوصـــول إىل علـــم األصـــول .الشـــيخ حـــاف
احلكمي ،مطبوعات الرئاسة العامة إلدارات الببوم العلمية واإلفتاء.
 - 47معجــم مقــاييس اللغــة .بــن فــارس ،أمحــد ،حتقيــق :شــهاب الــدين أبــي
عمرو ،ط ،1ب وت ،دار الفكر1415 ،ه.
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 - 48مقــاالت اإلســالميني واخــتالف املصــلني .أبــي احلســن علــي بــن إمساعيــل
األشعري .حتقيق :حممد حمي الدين عبداحلميد ،املكتبة العصرية ،ب وت1411 ،هـ.
 - 49امللــل والنبل.الشهرســتاني ،حممــد بــن عبــدالكريم ،حتقي ـق :حممــد ســيد
كيالني ،د.ط ،مصر ،مطبعة مصطفى البابي احللل1406 ،هـ.
 - 50املواق ـ يف علــم الكالم.األ ــي ،عضــد الــدين عبــدالرمحن بــن أمحــد،
د.ط ،ب وت ،عامل الكتل ،د.ت.
 - 51نقض عثمـان بـن سـعيد علـي املريسـياجلهمي العنيـد فيمـا افـرت علـى اهلل يف
التوحيــد .الــدارقي ،عثمــان اب ـن ســعيد ،حتقيــق :منصــور الســماري .ط ،1الريــاو،
أضواء السل 1419 ،هـ1999 /م.
 - 52هدايــة املريــد جلــوهرة التوحيــد .الشــيخ :إبــراهيم اللقــاني .الطبعــة األوىل.
1432هـ2011 /م .دار مكتبة املعارف للطباعة والنشر .ب وت  -لبنان.
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forms; using the method of the realization of the attribute; the necessity of
understanding the attribute according to the Arabic language; using the words
that enhance the realization of the concept; affirming the details of the attribute;
and denouncing the opionions of the analogists (corporealists). In this regard, the
meaning for which they denied analogy is discussed.
Consequences of Tafwid: Criticizing the wisdom of Almighty Allah since
He revealed words unfathomable by the addressees, closing the ways to
meditating the words of God because meditation is a branch of knowing the
meaning, and claiming that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon
him) is not perfect in communicating Allah’s message, since he does not know
the meanings of the attributes of Almighty Allah.
Recommendations of this paper include the following: Some of the
misconceptions of contemporary Ash’aris and Matridis about what they attribute
to some of the Hanbalis' jurists should be studied well, particulary their opionion
about the heresy of Tafwid and that Hanbalis follow Tafwid rather than
affirmation
Key words: Tafwid, opinions Sunni prominent scholars, refuration,
Analytical Study
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Opinions of Sunni prominent Schloars on Refuting the Concept of
Tafwid about the Divine Attributes “consigning the knowledge of what is meant
to Allah”: Analytical Study
Dr. Ayman Ibn Saud Ibn Abdulaziz Alangari
Department of Theology and Contemporary Sects, College of Theology
Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University
Abstract:
Research Objective: Copiling the opinions Sunni prominent scholars that
show their refutation of the heresy of Tafwid about the Divine Attributes
“consigning the knowledge of what is meant to Allah”.
Methodology: Descriptive, deductive, analytical and critical approach.
The most important findings:
Tafwid refers to consigning the knowledge of what is meant by the Divine
Attributes to Allah, while believing that the literal meaning is not intended
because it involves analogy, corporealism/anthropomorphism while the intended
meaning is not identified.
Nomenclature of the proponent of Tafwid: People of anonymity, Tafwid,
Holistic Hermenutics.
Scholars of Theology differed about Tafwid. Some prohibited and refuted it,
others deemed it the best method and prohibited heremnutics, while others
regarded it the correct method but it is not as strong as interpretation.
The statements of early Mulim figures about the refutation of Tafwid are
varied. Some of these statements are related to their emphasis on the necessity of
the considratation of the literal meaning and refuting the non-literalists;
highlighting the validity of the denotation of the Divine Attributes not the
metaphorical senses; explaining the individual attributes; interpreting the lexical
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سنة االحتفاء
" دراسة نقدية "

د .عمار أمحد الصياصنة
دكتوراه يف السنة وعلومها
جامعة امللك سعود

سنة االحتفاء
" دراسة نقدية "
د .عمار أمحد الصياصنة
دكتوراه يف السنة وعلومها  -جامعة امللك سعود
تاريخ تقديم البحث1440 /5 /22 :هـ

تاريخ قبول البحث1440 /8 /9 :هـ

ملخص الدراسة:
يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل ال ديث ال اار

امر ب باتفتء ا  ،ويه د

إىل مجع طبقه ورواياته وبيان اختال ألءاظ ه ،وبي ان الاه ال ال ل يه ل به ا ،ورناقش ة
تلته على أن اتفتءا سنة نباية ،وذكب تئل ضهف هذا القال.
وخلص البحث إىل أن فديث اتفتءا رن امفا يث الشاذة الضهيءة ال ل ت يهل ل
بها ،وت يهال عليها ،وأن احملءاظ رن سنة النيب ص لى ا علي ه وس لال اتنته ال وال ث
عليه ،وأرا اتفتءا فلال يب را يدل على فهله عل ى وه ه التن نن ،وق يق ل به ذل الن نة
أفد رن امئلة النابقني فيلا وقءت عليه.
الكللات املءتافية :اتفتءا  ،حنتءي أفياناً ،املشي فافياً.

املقدمة:

احلمدُ هلل محداً كثرياً طيباً مباركاً فيه ،وأفضـ الَّالـ و وأ ا اللسـليل علـ
نبينا حممالد خا النالبيني وإمام املرسـلني ،واملبعـور رمحـ ًة للعـاملني ،وعلـ لـه
وصحبه أمجعني.
وبعد:
إن من صيانة السنة وحفظها والذود عنها بيان ما أُدخ فيها ولـيس منهـا،
فإنال ذلك ال يق رتبةً عن بيان السنن الثابلة والدعوو للعم بها ،إذ تنقية السنة
من الـدخي عليهـا ومـا يُنسـ اـا بـاللوهل والظـن أو اخللـ :والهلـ  :علـها
منيعة اجلان من طعن اللاعنني وتشكيك املرتابني.
وإن مــن هــذس الســنن الــهل نُســب اــدى الــنهلل املَّــلف صــل اهلل عليــه
وسلل "املشي حافيًا" ،وهي سـنة دخيلـة تقـل علـ أصـ مـلني ،وال حةـة
واضحة ،وإمنا رواية ضعيفة يُل ِق اا باالً امللقدمون من أه العلـل ،وحفـ
بها بعض املل:خرين واملعاصرين.
وهذس دراسة حديثية نقدية تبني مسلند هذس السنة ،ونقد الرواية الـواردو
هذا الباب ،صونًا جلناب السنة امحممدية من ك دخي وباط .
فموضوع البحث :احلديث الذى رواس عبد اهلل بن بريدو أن النهلل صل
اهلل عليه وسلل كان ي:مر باالحلفاء.
حدودس :يقلَّر البحث عل دراسة حديث عبد اهلل بن بريدو وما معناس
من مرويات تدل عل أن االحلفا َء سنة نبوية وقربة وعبادو يثاب فاعلها ،وأمـا
املرويات الدالة عل أن االحلفاء أمر عادى( )1ومباح ف تعلُّق للبحث بها.

( )1أى :يُفع عادوً حبس عرف اجمللمع والبيئة الهل يعيش فيها اإلنسان.
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مشكلله :دعوى بعض العلماء املل:خرين أنال املشي حافيًا – أحيانـًا  -مـن
السنن النبوية الثابلة ،الهل يؤجر فاعلها ،وحتماـس بعـض الييـورين ودعـوتهل
إلحياء هذس السنة املهةورو(.)1
مع خمالفة ذلك للمعهود من حال النهلل صـل اهلل عليـه وسـلل احلـر
عل االنلعال ،واحلث عليه عدو مواطن.
وأهميله :حفظ السنة النبوية من أن يُنس اا ما ليس له أص ثاب .
وأهدافه:
*حترير القول حديث عبد اهلل بن بريدو ،ومجع طرقه ،وبيان اخل ف رواته.
*بيان أوجه اخلل الهل يع بها احلديث من ناحية السند.
*نقــد احلــديث ملن ـًا وبيــان معارضــله لســنة الــنهلل صــل اهلل عليــه وســلل
امحمفوظة وهدى أصحابه.
منهج البحث :املنهج امللبع هو املنهج النقدى للرواية من حيث السند واملنت.
الدراسات السابقة:
أقف عل دراسة خاصـة أو حبـث علمـي حـول احلـديث الـوارد هـذا
البــاب ،أو ســنية املشــي حافي ـًا إال حبث ـًا علمي ـاً واحــدًا وقف ـ عليــه بعــد إ ــا
البحث وهو "أحاديث فض املشـي حافيـاً ،مجعـاً وار ـاً ودراسـة" ،د سـارو
بن عهيـه الشـهرى ،جملـة اللةديـد ،اجلامعـة اإلسـ مية االيهيـا ،جملـد ،22
عدد 1439 ،43هـ2018 ،م.)225- 203 ( .
( ) 1ينظر" :تذكري اللائفة املنَّـورو بـبعض السـنن املهةـورو" ،حممـود بـن إمـام ل مـوا
(  ،)270وجملة البيـان ،عـدد ( ،)170مقـال بعنـوان" :رربـة تلبيـق السـنة" ،وموقـع
اإلس م سؤال وجواب ،فلوى رقل ( ،)235106بعنوان" :ه املشـي حافيـاً أحيانـًا مـن
السنة؟".
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ودراســة الباحثــة تعن ـ حمــع الحاديــث الــواردو املشــي حافي ـًا إلظهــار
الههد واللواضع ،و احلج ،وخلف اجلنا و ،وإىل اللاعـة ،وار هـا وبيـان
درجة ك حديث باخلَّار.
أما هذا البحث فهو دراسة تفَّيلية حلديث عبد اهلل بن بريدو الذى احلفـ
بــه كــثري مــن املعاصـرين إلثبــات ســنية االحلفــاء ،و ي:خــذ نَّــيبه الــوافر مــن
دراسة الباحثة إذ تهد دراسلها لنقد سندس عن صفحلني تقريباً.
واملقَّــد الســاد عنــد الباحثــة مجــع املرويــات الــواردو املشــي حافي ـًا
وار ها ،بينما مقَّد هذا البحث مناقشة "سـنة االحلفـاء" وبيـان جـذور هـذس
املس:لة وعل ماذا بني وما يعارضها من النَّو الشرعية الخرى.
إجراءات البحث:
* مجع وتلبع روايـات حـديث ابـن بريـدو وطرقـه وألفاظـه ،وبيـان أوجـه
االتفاق واالخل ف بني الرواو.
* اــريج الحاديــث واآلثــار الــواردو البحــث بــذكر مــن رواهــا مــن
أصحاب الكل املعلمدو.
* عهو ك قول إىل قائله ،والنق من املَّادر الصلية قدر املسللاع.
* ال أترجل لألع م املذكورين لَّير حةل البحث.
* ضبط ما قد يُشك من الكلمات.
* شرح اللفاظ اليريبة الهل حتلاج إىل إيضاح.
خلــة البحــث :وقــد رأي ـ تقســيل البحــث إىل مقدمــة ،وةهيــد ،وث ثــة
مباحث ،وخاةة.
املقدمة :وفيها بيان موضوع البحث ومشكلله وحدودس وأهميله وإجراءاته
وخلة البحث.
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اللمهيد :وفيه نص احلديث وبيان اليري وداللله.
املبحثالول :نقد حديث االحلفاء سنداً.
املبحث الثاني :نقد حديث االحلفاء ملناً.
املبحث الثالث :تنبيهات تلعلق باالحلفاء.
اخلاةة :وفيها أهل النلائج الهل توصل إليها من خ ل البحث.
فهرد املَّادر واملراجع.
وخلاماً :هذا جهد املق  ،فما كان فيه من صواب فهو بلوفيق اهلل وحـدس،
وما كان من خل :فمن نفسي ومن الشيلان ،وأس:ل اهلل اللوفيق لك خري.

*
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*

*

التمهيد

نص احلديث وشرح رريبه وبيان داللله
أوالً :نص احلديث.
عن عبد اهلل بن بريدو:
أن رج ً مـن أصـحاب الـنهلل صـل اهلل عليـه وسـلل رحـ إىل فنضـالة بـن
عُبيد وهو اَّ َر ،فقدم عليه ،فقال :أما إنِّي تك ائراً ،ولكين مسع أنا
وأن حديثاً من رسول اهلل صل اهلل عليه وسلل رجوت أن يكـون عنـدم منـه
علل.
قال :ما هو؟.
قال :كذا وكذا.
قال :فما لي أرام شعثًا وأن أمري الرض؟.
قال :إن رسول اهلل صل اهلل عليه وسلل كان ينهانا عن كثري من اإلرفاس.
قال :فما لي ال أرى عليك حذاء؟.
قال :كان النهلل صل اهلل عليه وسلل ي:مرنا أن حنلفي أحيانًا(.)1
ثانياً :شرح اليري .
قوله( :اإلرفاس).
قال أبو عبيد (224هـ)" :وأص هذا مـن ِو ْر ِد اإلبـ  ،وذلـك أنهـا إذا وردت
ك ال يوم مل شاءت قي  :وردت ِر ْف ًها ،قال ذلـك الصـمعي ،ويقـال :قـد نأ ْرفنـه
القوم إذا فعل ْ إبلهل ذلك ،فهل مُر ِفهون ،فشبه كثرو اللدهن وإدامله به"(.)2
( )1رواس أبو داود السنن ( ،)4160وجود إسنادس العراقي امليين عن مح السفار
( ،)1113/2وصححه اللباني السلسلة الَّحيحة (.)502
()2رري احلديث (.)108/2
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قــال اخللــابي (388هـــ)" :معنـ اإلرفــاس :االســلكثار مــن الهينــة ،وأن ال
يهالَ يُهيء نفسه ،وأصـلُه مـن الرَفنـه وهـو أن تـرِد اإلبـ املـاء كـ ال يـوم ...ومنـه
أُخذت الرفاهية وهي اخلفض والدالعة.
كرس رسول اهلل صل اهلل عليه وسلل اإلفـرا اللـنعل واللـدلك والـدهن
والرتجي حنو ذلك من أمر الناد ،ف:مر بالقَّد ذلك ،وليس معناس ترم
اللهارو واللنظيف ،فإنال اللهارو والنظافة من الدين"(.)1
وقال احلافظ ابن حةر (852هـ)":اإلرفاس -بكسر اامـهو وبفـاء و خـرس
هــاء  :-اللــنعال والراحــة ،ومنــه الرَفنــه بفلحــلني ،وقيالــدس احلــديث بــالكثري
إشار ًو إىل أن الوسط املعلدل منه ال يُذم ،وبذلك يُةمع بني الخبار"(.)2
وقال ابن بلال (449هـ)" :واملراد بهذا احلـديث -واهلل أعلـل  -بعـض
الوقات ،و ي:مر بلهوم البـذاذو مجيـع الحـوال لللفـق الحاديـث ،وقـد
أمر اهلل تعاىل ب:خذ الهينة عند ك مسـةد ،وأمـر الـنهلل صـل اهلل عليـه وسـلل
جلمَع وماشاك ذلك من امحماف "(.)3
باااذ اللي وحُسن اايئة واللباد ا ُ
وقوله( :حنلفي).
قال امل علي القارى (1014هـ)" :أى منشي حفاوً تواضعًا وكسرًا للـنفس
وةكناً منه عنـد االضـلرار إليـه ،ولـذلك قيالـدس بقولـه( :أحيانـاً) أى حينـاً بعـد
حني"(.)4
( )1معا السنن (.)208/4
( )2فلح البارى البن حةر (.)368/10
( )3شــرح صــحيح الب ــارى البــن بلــال ( ،)164/9وينظــر :اللوضــيح لشــرح اجلــامع
الَّحيح (.)164/28
( )4مرقاو املفاتيح شرح مشكاو املَّابيح (.)2827/7
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وقــال املظهــرى (727هـــ)" :أمَــرهل رســو ُل اهلل صــل اهلل عليــه وســلل
باالحلفا ء؛ أى :باملشـي بيـري الـنعلنني؛ لللَّـلق أقـدامُهل وتعلـاد املشـيَ بيـري
ي بيري النعلنني"(.)1
النعلنني ،حل لو اتفق ال انعدا ُم النعلنني ميكنهل املش ُ
ثالثاً :داللة احلديث:
أخذ بعض العلماء املل:خرين من هذس الرواية سنية االحلفاء ،وممن وقفـ
اــل عل ـ نــص هــذا :ابــن رس ـ ن ،والبهــوتي ،واللحلــاوى ،وحممــود
خلــاب الســبكي ،وابــن عثــيمني ،وقــد يفهــل مــن ك ـ م امل ـ علــي القــارى
واملظهرى الذى سبق نقله.
قال ابـن رسـ ن (844هــ)" :وتـرى كـثريًا مـن املوسوسـني ال يليـ قلبـه
باملشي حافيًا دار وال سوق وال ساحة مسةد يدخ فيه بالنعال اجلامدو،
وهي سنة ثابلة كما هذا احلديث ورريس بالمر باالحلفـاء ،و يقيـدس اـا إذا
كان الرض مليقنة اللهارو وال بيريها ،وهذا مـن وسـاود اللعـني ،وتنلـع
ااالكني"(.)2
وقــال البهــوتي (1051هـــ)" :وُيسَ ـنا االحلفــا ُء أحيانًــا حلــديث فنضــالة بــن
عُبيد"(.)3
وقال اللحلاوى (1234هـ)" :والسنة املشي حافياً بعض الحيان"(.)4
ومن املعاصرين :الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل تعاىل (1421هـ) ،واشـلهر
عنه تلبيقه اا ذهابه للَّ و أوقات خمللفة.
( )1املفاتيح شرح املَّابيح (.)49/5
( )2شرح سنن أبي داود (.)481/16
( )3كشاف القناع (.)176/2
( )4حاشية اللحلاوى عل مراقي الف ح ( .)401 :
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وقال" :ولـيعلل أن لـبس النعـال مـن السـنة ،واالحلفـاء مـن السـنة أيضـاً،
واذا نه النهلل صل اهلل عليه وسلل عن كثرو اإلرفاس وأمر باالحلفاء أحياناً،
فالسنة أن اإلنسان يلبس النعال ال ب:د ،لكن ينبيي أحياناً أن ميشي حافيا بـني
الناد ليُظهر هذس السنة"(.)1
وقال حممـود خلـاب السـبكي (1352هــ)" :ينـدب املشـي حافيـاً بـ نعـ
أحياناً إن أمن مؤذياً ومنةساً ،اقلداء بالنهلل صل اهلل عليه وعلـ لـه وسـلل،
فقــد كــان ميشــي حافيــًا ،الســيما إىل عيــادو املــريض ،تواضــعًا وطلبــًا ملهيــد
الجر"(.)2
وحاول املناوى (1031هـ) أن ي:خذ منحًا وسـلاً ،فقـال" :والوجـه :أنـه
إن أمن تنةس قدميه ،ككونـه أرض رمليـة مـث ً ،و يـؤذس :فهـو حمبـوب
أحياناً ،بقَّد هضل النفس وت:ديبها ،واذا ورد أن املَّلف كان ميشي حافيًا
ومنلع ً ،وكان الَّح ميشون حفاو ومنلعلني"(.)3
فوضع لذلك قيوداً ،وخص فعله بنية هضل الـنفس وت:ديبهـا ،واقلَّـر
وصفه عل قوله "فهو حمبوب" ،و يَّرح بكونه سنة!.

*

( )1شرح رياض الَّاحلني (.)387/6
( )2الدين اخلالص (.)276/6
( )3فيض القدير (.)317/1
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املبحث األول :نقد حديث االحتفاء سنداً.

وفيه مللبان:
امللل الول :اريج احلديث وبيان اخل ف الرواو فيه.
حديث االحلفاء مدارس عل "سعيد بن إياد اجلُريـرى" ،يرويـه عـن "عبـد
اهلل بن بُريدو" عن أحد الَّحابة رضي اهلل عنهل.
ويرويــــه عــــن اجلُريــــرى ث ثــــة :يهيــــد بــــن هــــارون ،ومحقــــاد بــــن
سلمة،وإمساعي ابن عُلنيالة.
 - 1يهيد بن هارون.
رواس عنه اإلمام أمحد املسند(.)1
وأبو داود قال :حدثنا احلسن بن علي(.)2
ك هما (اإلمام أمحد ،واحلسـن بـن علـي احللـواني) قـاال :حـدثنا يهيـد،
أخربنا اجلريرى ،عن عبد اهلل بن بريدو :أن رج ً من أصحاب النهلل صل اهلل
عليه وسلل رح إىل فنضـالة بـن عُبيـد وهـو اَّـر ،فقـدم عليـه وهـو ميـد ناقـةً
له(.)3
فقال :إني تك ائراً ،إمنا أتيلـك حلـديث بليـين عـن رسـول اهلل صـل
ت أن يكون عندم منه علل(.)4
اهلل عليه وسلل رجو ُ
( )1مسند أمحد (.)23969
( )2السنن (.)4160
(" )3مددت اإلب وأمـددتها اعنـ  ،وهـو أن تن ثـر اـا علـ املـاء شـيئًا مـن الـدقيق وحنـوس
فلسقيها" .الَّحاح (.)538/2
( )4عند أبي داود " :أما إني

تك ائراً ،ولكين مسعـ أنـا وأنـ حـديثاً مـن رسـول

اهلل صل اهلل عليـه وسـلل رجـوت أن يكـون عنـدم منـه علـل ،قـال :مـا هـو؟ قـال :كـذا
وكذا".
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فر س شعثًا فقال :ما لي أرام شعثًا وأن أمري البلد؟.
قال :إنال رسول اهلل صل اهلل عليه وسلل كان ينهانا عن كثري من اإلرفاس.
ور س حافياً ،فقال :ما لي أرام حافياً؟(.)1
قال" :إن رسول اهلل صل اهلل عليه وسلل أمرنا أن حنلفي أحياناً"(.)2
ورواس الدارمي عن يهيد بن هارون ،لكن يسق لفظه كام ً ،ب اقلَّـر
عل ما يلعلقق بالرحلة طل احلديث(.)3
- 2محاد بن سلمة:
أخرجه ابن أبي عاصل قال :حدثنا إبراهيل بن احلةاج.
والبيهقي من طريق سليمان بن حرب(. )4
قاال :حدثنا محاد بن سلمة ،عن سعيد اجلريرى ،عن عبد اهلل بن بريدو:
أن رج من أصحاب النهلل صل اهلل عليه وسلل كان ميشي حافيًا وال يدالهن،
فقي له ذلك :أن أمري الناد( )5ةشي حافيًا وال تدهن؟!.
فقـــال" :كـــان رســـول اهلل صـــل اهلل عليـــه وســـلل ينهانـــا عـــن كـــثري مـــن
اإلرفاس  -وهو االدهان ك يوم  ،-وكان ي:مرنا أن حنلفي أحيانا"(.)6
و يذكر محقاد روايله اسل المري ،وال قَّة الرحلة.
( )1عند أبي داود" :فما لي ال أرى عليك حذاء؟ ".
( )2عند أبي داود " :كان النهلل صل اهلل عليه وسلل ي:مرنا أن حنلفي أحياناً".
( )3مسند الدارمي (.)588
( )4شع اإلميان (.)431/8
( )5رواية البيهقي" :أن أمري املؤمنني! ةشي حافياً".
( )6اآلحاد واملثاني البن أبي عاصل (.)350/5
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 - 3إمساعي ابن علية.
أخرجه النسائي :أخربنا يعقوب بن إبراهيل –الـدورقي  ،-قـال :حـدثنا
ابن عُلية ،عن اجلريرى ،عن عبد اهلل بن بريدو :أن رج ً من أصـحاب الـنهلل
صل اهلل عليـه وسـلل يقـال لـه :عبيـد ،قـال" :إن رسـول اهلل صـل اهلل عليـه
وسلل كان ينه عن كثري من اإلرفاس".
سئ ابن بريدو عن اإلرفاس قال" :منه الرتج ".)1(.
ومس الَّحابي" :عبيد".
فلل يذكر المر باالحلفاء ،ال
ورواس أبو عبيد القاسل بن سلقام عن ابن عُليالة عن اجلريرى عن عبد اهلل بن
بريدو أن النهلل صل اهلل عليه وسـلل "نهـ عـن اإلرفـاس" قـال ابـن عليـة :قـال
اجلريرى :وهو كثرو اللدهن(.)2
فةعله مرس ً ،و يذكر االحلفاء أيضاً.
وخــالفهل أ بــو خيثمــة هــري بــن حــرب فقــال :حــدثنا ابــن عليــة ،عــن
اجلريرى ،عن عبد اهلل بن بريدو؛ أن رج ً مسع من رسـول اهلل حـديثاً ،وقـد
مسعـــه معـــه رجـ ـ يقـــال لـــه :عبيـــد ،ف:تـــاس فقـــال :إن الـــنهلل كـــان ي:مرنـــا
باالحلفاء(.)4(")3
( )1السنن (.)5239
( )2رري احلديث ( ،)60/4ورواس من طريق أبي عبيد :احلارر بن أسامة كما بييـة
الباحث عن وائد مسند احلارر (.)569
( )3امللبوع  :االحلباء ،وهو خل ،:وذكرس البيهقي شع اإلميان ( )431/8علـ
الَّواب.
( )4اللاريخ الكبري  -السفر الثاني  -البن أبـي خيثمـة ( ،)416/1ورواس أبـو نعـيل
معرفة الَّحابة ( )1910/4من طريق عبد اهلل بن أمحد بن حنب عن أبي خيثمة ،مثله.
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و هذس الرواية المر باالحلفاء مللقاً ،وليس أحياناً.
هذا جمم اخل ف بني الرواو عن اجلريرى.
وأبو مسعود سعيد بن إياد اجلُريـرى "ثقـة ،احـلج بـه الشـي ان ،وأطلـق
حيي بن معني والنسائي القـول بلوثيقـه ،وقـال أمحـد بـن حنبـ  :حمـدر أهـ
البَّرو"(.)1
قال ابن سعد (230هـ)" :وكان ثقة ،إال أنه اخللط خر عمرس"(.)2
قال ابن معني (233هـ) :قال لي ابن أبي عدى" :كنا نـ:تي اجلريـرى وهـو
خمللط ،ال نكذب اهلل ،فنُ نلقُِّنه احلديث مث ما هو عندنا ،فيةيء به مث ما هو
عندنا "(.)3
وقد حدد العلماء وق اخل طه ب:نه كان قب وفاته بث ر سـنوات ،وقـد
تو (144هـ) ،وقي اخللط قب وفاته بنحو ( )12سنة.
قال حيي بن سعيد القلان" :اخللط سنة إحدى أو ثنـلني وأربعـني ،وقـال
لي كهمس بن احلسن :أنكرنا اجلريرى اللاعون(.)5(")4
وقــال ابــن حبــان (354هـــ)" :مــات ســنة أربــع وأربعــني ومائــة ،وكــان قــد
اخللط قب أن ميوت بث ر سنني"(.)6
( )1الكواك النريات (  ،)35 :وينظر :اجلرح واللعدي البن أبي حا (.)2/4
( )2اللبقات الكبري (.)260/9
( )3تاريخ ابن معني  -رواية الدورى .)146/4( -
(" )4واللــاعون كــان ســنة اثنــلني وث ثــني ،ومــات أيــوب مــن اللــاعون" .الكام ـ
ضعفاء الرجال ( ،)512/5وردال حيي بن معني هذا القول ووصفه بالكذب -أى اخللـ:
  ،ينظر :سؤاالت ابن اجلنيد ليحي بن معني ( .)68 :( )5اللاريخ الكبري للب ارى (.)456/3
( )6الثقات البن حبان (.)351/6
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قال ابن أبـي حـا (327هــ)" :مسعـ أبـي يقـول :سـعيد اجلريـرى تيـري
حفظه قب موته ،فمن كل عنه قدميًا فهو صاحل ،وهو حسن احلديث"(.)1
وقال النسائي" :من مسع منه بعد االخل فليس بشيء"(.)2
قال ابن عدى (365هـ)" :سعيد اجلريرى هذا مسلقيل احلـديث ،وحديثـه
حةــة ،مــن مســع منــه قب ـ االخــل  ،وهــو أحــد مــن يُةمــع حديثــه مــن
البَّريني ،وس بيله كسـبي سـعيد بـن أبـي عَرُوبـة ،لن سـعيد بـن أبـي عَرُوبـة
أيضًا اخللط ،فمن مسع منه قب االخل فحديثه مسلقيل حةة"(.)3
وقد روى عنه ههنا ث ثة:
- 1يهيد بن هارون ،وهو ممن مسع منه بعد اخل طه.
قال يهيد بن هارون" :مسع من اجلريرى سنة إحـدى أو اثنـلني وأربعـني
وبعد ذام"(.)4
قال علي بن املديين" :مساع يهيد بن هارون من اجلريرى مركوب"(.)5
وقـال حييـ بـن معــني" :مسـع يهيـد بـن هــارون مـن اجلريـرى ،واجلريــرى
خمللط"(.)6
- 2محاد بن سلمة ،ومسع منه قب اخل طه.

( )1اجلرح واللعدي (.)2/4
( )2الضعفاء واملرتوكون للنسائي ( .)53 :
( )3الكام

ضعفاء الرجال (.)513/5

( )4اللاريخ الكبري للب ارى (.)456 /3
( )5الكام

ضعفاء الرجال (.)512/5

( )6تاريخ ابن معني -رواية الدورى .)285/4( -
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قال العةلي (261هـ) عنه" :روى عنـه االخـل  :يهيـد بـن هـارون،
وابــن املبــارم ،وابــن أبــي عــدى ...إمنــا الَّــحيح عنــه :محــاد بــن ســلمة،
وإمساعي ابن علية.)1("...
ومحاد مع ثقله وإمامله إال أن حفظه وضبله بعض الك م.
قال مسلل بن احلةاج (261هـ)" :ومحاد يُ َعدا عندهل اذا حدر عـن رـري
ثاب كحديثه عن قلادو وأيوب ويونس وداود بن أبي هند واجلريرى وحيي بن
سعيد وعمرو بن دينار وأشباههل ،فإنه خيل ء حديثهل كثريًا ،ورريُ محاد
هؤالء أثب عندهل ،كحماد بن يـد وعبـد الـوارر ويهيـد بـن ريـع وابـن
علية "(.)2
وقــال البيهقــي (458هـــ)" :ملــا طعــن الســن ســاء حفظــه ،فلــذلك تــرم
الب ارى االحلةاج حبديثه ،...وإذا كان المر عل هـذا فاالحليـا ملـن راقـ
اهلل تعاىل أن ال حيلج اا د أحاديثه مما خيالف الثقات"(.)3
وقال" :محاد بن سلمة ساء حفظه خر عمرس ،ف يقب منـه مـا خيالفـه
فيه احلفاظ"(.)4
وقال الذههلل (748هـ)" :محاد بن سلمة إمام ثقـة ،لـه أوهـام وررائـ ،
ورريس أثب منه"(.)5
وخ صة هذا عدم قبول ما ينفرد به محـاد أو خيـالف فيـه الثقـات– رـري
حديث ثاب .-
( )1الثقات (.)394/1
( )2اللمييه ( .)218 :
( )3اخل فيات (.)50/2
( )4معرفة السنن واآلثار (.)213/2
( )5امليين الضعفاء (.)189/1
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 ،وهـو مـن أوثـق

- 3إمساعي ا بن علية ،وقد مسع منه قب االخـل
وأضبط من يروى عن اجلريرى.
قال ااروى (244هـ) " :جـاءني سـه بـن أبـي خدويـه فقـال :أخـرج لـي
كلاب ابن عليالة عن اجلريرى ،فإن أصحابنا كلبوا إليال من البَّرو أن ليس أحد
اجلريرى من ابن عليالة"(.)1
أثب
قال أمحد ابن حنب (241هـ)" :إمساعي ابن علية إليه املنله اللثبـ
بالبَّرو(.)2
قال أبو داود (275هـ)" :أرواهل عن اجلريرى :ابن علية"(.)3
ولكن قد اخلُلف عليه فيه:
فرواس عنه يعقوب بن إبراهيل الدورقي ،دون ذكر االحلفاء. ورواس عنه أبو عبيد القاسل بن س م ،مرس ً ،ودون ذكر االحلفاء.ورواس عنه أبو خيثمة هري بن حرب بلفظ (ي:مرنا باالحلفاء).وإذا كان رواية محاد بن سلمة ويهيد بن هـارون تشـهد لروايـة هـري بـن
حرب عن ابن علية ،فإن الرتجيح يقلضي أن يكون امحمفوظ عن اجلريرى المر
باالحلفاء مللقاً؛ لن ابن علية أوثق وأضبط منهل حلديث اجلريرى.
وقد خُولف اجلريرى هذا احلديث ،خالفه كهمـس بـن احلسـن ،فـرواس
عن ابن بريدو دون ذكر االحلفاء.
أخرجه ابن عبد الرب من طريـق سـعيد بـن سـليمان حـدثنا ابـن املبـارم عـن
كهمس بن احلسن عن ابن بريدو عن رج من أصـحاب الـنهلل صـل اهلل عليـه
وسلل قال" :كان رسول اهلل صل اهلل عليه وسلل ينهانا عن اإلرفاس".
( )1اجلرح واللعدي (.)154/2
( )2اجلرح واللعدي (.)154/2
( )3إكمال تهذي الكمال (.)147/2
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قلنا البن بريدو :وما اإلرفاس؟.
قال :الرتج ك يوم(.)1
وليس روايله ذكر االحلفاء.
وخالف اب َن املبارم :خالدُ بن احلارر فةعله من روايـة كهمـس عـن عبـد
اهلل بن شقيق.
ف:خرجه النسائي سننه قال :أخربنا إمساعي بن مسعود ،قـال :حـدثنا
خالد بن احلارر ،عن كهمس ،عن عبد اهلل بن شقيق قـال" :كـان رجـ مـن
أصحاب النهلل صل اهلل عليه وسلل عام ً اَّـر ،ف:تـاس رجـ مـن أصـحابه،
فإذا هو شعث الرأد مشعان(.)2
قال :ما لي أرام مشعانًا وأن أمري؟.
قال :كان نهلل اهلل صل اهلل عليه وسلل ينهانا عن اإلرفاس.
قلنا :وما اإلرفاس؟
قال :الرتج ك يوم".
وهذس الرواية فيها وهل سندها ،قد يكون مـن إمساعيـ بـن مسـعود أو
من خالد بن احلارر ،واهلل أعلل.
وعل ك الحوال فرواية كهمس -سواء من طريق ابن املبارم أو خالد
بن احلارر  -الو من ذكر المر باالحلفاء.

( )1اللمهيد ( ،)11/24وعهاس ابن االثري أسد اليابـة ( )426/5البـن منـدس ،وقـال:
"روى عبد اهلل بن املبارم ،عن كهمس بن احلسن ،عن عبد اهلل بن بريدو ،عن رجـ مـن
أصحاب النالهلل ص قل اهلل عليه وسلل قال."...
(" )2هو املنلفش الشعر الثائر الرأد"النهاية رري احلديث والثر (.)482/2
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امللل الثاني :تعلي حديث االحلفاء.
الذى يظهر بعد اريج احلديث أن "رواية االحلفاء" :شاذو وضعيفة ،ومن
الدالئ عل ذلك:
الول:أن المر بـ "االحلفاء" تفرد بذكرس اجلريرى ،وليس هو من املرب ين
احلفظ واإلتقان حل يُقب منه اللفرد اثـ هـذس السـنة اليريبـةالهل يلابعـه
عليها أحد ،ولـيس اـا أى ملـابع أو شـاهد كلـ السـنة ،وخاصـةً إذا كـان
الراجح عنه المر باالحلفاء مللقًا كما سبق.
قال أبو رعة الرا ى (264هـ)" :واجلريرى بن:خَرو ساء حفظه ،وليس هو
بذام احلافظ"(.)1
وقال ابن رج (795هــ)" :أمـا أكثـر احلفـاظ امللقـدمني فـإنهل يقولـون
احلــديث  -إذا تفــرد بــه واحــد  -وإن يــرو الثقــات خ فــه :إنــه ال يلــابع
عليه ،و علون ذلك علق ًة فيه ،اللهل إال أن يكـون ممـن كثـر حفظـه واشـلهرت
عدالله وحديثه كـالههرى وحنـوس( ،)2وراـا يسـلنكرون بعـض تفـردات الثقـات
الكبار أيضًا "(.)3
الثاني :أن كهمس بن احلسن خالف اجلريرى هذس الرواية ،فلـل يـذكر
ما يلعلق باالحلفاء واقلَّر عل ذكر النهي عن كـثري مـن اإلرفـاس ،وهـو أوثـق
منه وأضبط.
( )1عل احلديث البن أبي حا (.)45/3
( )2وليس معن ذلك أن ك حديث تفرد به ثقة مردود أو يلوقف فيـه ،وإمنـا املقَّـود أن
نقاد احلديث يعلون احلديث باللفرد إذا انضل لذلك قرينـة تـدل علـ خلـ :الـراوى امللفـرد
باحلديث ،أما إذا عَرى عن ذلك ،أو انضل إليه ما يؤكد حفظه ملا تفـرد بـه ،فـإنهل حينئـذ
ال يرتددون قبول حديثه والخذ به.
( )3شرح عل الرتمذى (.)352/1
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"قال أمحد بن حنب  :كهمس بن احلسن ثقة و يادو"(.)1
وقال عبد اهلل :مسع ُ أبي يقول" :كهمس ،شيخ ثقة ،ثقة"(.)2
وكان كهمس واجلريرى يللبان احلديث معاً ،وراـا مسعـا معـاً مـن بعـض
الشيوخ ،ف بُعد أن يكونا مسعاس معاً.
قال عبد اهلل" :مسع أبي يقول :كان كهمـس بـن احلسـن هـو واجلريـرى
مسةد واحد ،فقال كهمس :ذهبـ أنـا وأبـو مسـعود إىل فـ ن ،فقـال لـه
اجلريرى :يا كهمس أنا ذهب معك! يعين أنا ذهب وأن معي ،ك:نـه أحـ
أن يبدأ بنفسه عن اجلريرى"(.)3
الثالث" :عبد اهلل بن بريدو" وإن كـان مـن ثقـات اللـابعني ،فقـد رمـه فيـه
بعض الئمة.
قال أبو بكر الثرم (273هـ)" :قلـ لبـي عبـد اهلل :ابنَـي بريـدو سـليمان
وعبد اهلل؟.
قال :أمالا سليمان فليس نفسي منه شيء ،وأما عبد اهلل! ثل سك .
ثل قال :كان وكيع يقول :كانوا لسليمان بن بريـدو أمحـ َد مـنهل لعبـد اهلل
بن بريدو ،أو شيئاً هذا معناس"(.)4
قال امليموني (274هـ)" :س:لله عن ابنَي بريدو؟.
فقــال :ســليمان أحلـ القلـ  ،وك:نــه أصــحهما حــديثاً ،وعبــد اهلل لــه
أشياء إنا ننكرها من حسنها( ،)5وهو جائه احلديث"(.)6
( )1اجلرح واللعدي البن أبي حا (.)170/7
( )2العل ومعرفة الرجال -رواية عبد اهلل .)4905( -
( )3العل ومعرفة الرجال -رواية عبد اهلل .)4904( -
( )4تهذي الكمال أمساء الرجال (.)331/14
( )5أى ررابلها.
( )6العل ومعرفة الرجال لمحد -رواية املروذى ورريس .)199 : (-
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وقال إبراهيل احلربي (285هـ)" :عبد اهلل أ ا مـن سُـليمان ،...وفيمـا روى
عبد اهلل عن أبيه أحاديث منكرو"(.)1
فاإلمام أمحد واحلربـي يسـلنكران بعـض تفـردات عبـد اهلل عـن أبيـه الـذى
عاش معه دهرًا طوي ً ،فكيف بلفرداته عن رريس ممن ال يُعلل مساعه منه!!.
الرابع :أن عبد اهلل بن بريدو يَّرح بسماعه من الَّحابي وأبهمـه(،)2
فقال (رج من أصحاب النهلل صل اهلل عليه وسلل) ،ومث هـذا يُحكـل لـه
باالنقلاع.
ويرد عل هذا إشكاالن:
الول :أن عبد اهلل بن بريدو ثقة يُلهل باللدليس ،وقد أدرم مجعاً مـن
الَّحابة ومسع منهل،فروايله حممولة عل االتَّال ،كما هـي القاعـدو عنـد
العلماء هذا الباب.
واجلواب :أن هذس القاعدو إمنا تُقال رواية الثقة عمن عاصرس من الـرواو
املعروفني الذين أمكن لقاؤس بهل.
أما ههنا فهو يروى عن صحابي مبهل رري معـروف ،ومـع إبهامـه ال ميكـن
اللحقق من املعاصرو وإمكان اللقي فض ً عن ثبوته ،فقد يكـون مـن الَّـحابة
الذين أدركهل ومسع منهل– وهل قلقة( ،- )3وقد يكون مـن الَّـحابة الـذين
( )1تهذي اللهذي (.)157/5
( )2وجهالة الَّحابي ال تضر كما هو معلوم ،قال ابن عبـد الـرب اللمهيـد (:)47/22
"وال فــرق بــني أن يســمي اللــابع الَّــاح الــذى حدثــه أو ال يســميه وجــوب العم ـ
حبديثه؛ لن الَّحابة كلهل عدول مرضيون ثقات أثبات ،وهذا أمر جممع عليه عند أهـ
العلل باحلديث".
( )3كما سي:تي بيان ذلك إن شاء اهلل تعاىل.
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يــدرم مــانهل أو أدركهــل و يللــق بهــل بلات ـاً ،ف ـ حيكــل اــذس الروايــة
باالتَّال حل يعلل ذلك.
ومن هنا يلةه إع ل الرواية اظنة االنقلاع القوية.
قال الشافعي (205هـ)" :أخربنا سفيان ،عن عمـرو بـن دينـار ،عـن نـافع
بن جبري ،عن رج من أصحاب النهلل صل اهلل عليه وسلل قال :كان رسول
اهلل ســفر فعــرد ،فقــال( :أال رج ـ صــاحل يكلؤنــا الليلــة؛ ال نرقــد عــن
الَّ و ؟) ." ...
قال الشافعي" :وهذا يُروى عن النهلل ملَّ ً من حديث أنس وعمران بن
حَّني عن النهلل صل اهلل عليه وسلل"(.)1
فالشافعي يرى أن مثـ تلـك الروايـة منقلعـة ،ولـذا ذكـر أنهـا رويـ مـن
وجوس أخرى ملَّلة.
وقال البيهقي" :وأما حديث داود بن عبد اهلل الودى ،عن حُميد بن عبـد
الرمحن احلمريى ،عن رجـ مـن أصـحاب الـنهلل صـل اهلل عليـه وسـلل عـن
النهلل صل اهلل عليه وسلل النهي عن ارلسال املرأو بفض الرج وارلسـال
الرج بفض املرأو :فإناله منقلع"(.)2
قال أبو بكر الَّري (330هـ)" :وإذا قال احلديث بعض اللابعني(:عن
رجـ مــن أصــحاب الــنهلل صــل اهلل عليــه وســلل) :ال يُقبـ ؛ لنــي ال أعلــل
مسعَ اللابعيا من ذلك الرج  ،إذ قـد حيـدِّرُ اللـابعي عـن رجـ وعـن رجلـني
عن الَّـحابي ،وال أدرى هـ أمكـن لقـاء ذلـك الرجـ أم ال؟ ،فلـو علمـ ُ
إمكانه منه جلعلله كمُدرم العَّر.
( )1اخل ف احلديث ( .)98 :
( )2معرفة السنن واآلثار (.)497/1
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وإذا قال(:مسع رج ً من أصحاب رسول اهلل صل اهلل عليه وسـلل):
قُب ؛ لن الك عدول"(.)1
قال احلافظ العراقي (806هـ)" :وهو ح َسنٌ ملالةه ،وك م من أطلق قنبوله
حممول عل هذا اللفَّي  ،واهلل أعلل"(.)2
وتعققبه احلافظ ابن حةر (852هـ)بقوله" :وفيه نظر؛ لنال اللابعي إذا كـان
ساملًا من اللدليس حُمل عنعنله عل السماع.
وإن قل َ :هذا إمنـا يلـ:تال حـق كبـار اللـابعني الـذين جُـ روايـلهل عـن
الَّحابة ب واسلة ،وأما صيار اللـابعني الـذين جُـ روايـلهل عـن اللـابعني،
ف بد من حتقق إدراكه لذلك الَّحابي ،والفرض أنه يسمه حل يعلل ه
أدركه أم ال؟فينقدح صح ُة ما قال الَّري .
قل  :س مله من اللدليس كافيـة ذلـك ،إذ مـدار هـذا علـ قـوو الظـن
به ،وهي حاصلة هذا املقام ،واهلل أعلل"(.)3
ومــا ذه ـ لــه احلــافظ العراقــي أقــوى وأضــبط – ويؤيــدس صــنيع اإلمــام
الشافعي والبيهقي -؛ لن قبول العنعنة لـه شـرطان :املعاصـرو ،واخللـو مـن
اللدليس ،وهنـا نلحقـق مـن ثبـوت املعاصـرو ،فكيـف تُقبـ روايلـه ،وهـ
ٍّ عن صحابي ُتثب معاصرته له؟!
جمرد رواية تابعي
و يق أحد من العلماء بقبول عنعنة الراوى مللقـًا إذا يكـن مدلسـاً،
ب ـ هــل فريقــان ،فريــق يشــرت العلــل بثبــوت اللقــاء ،وفريــق يشــرت ثبــوت
املعاصرو مع إمكان اللقاء عل الق .
( )1نقله عنه اللقييد واإليضاح ( .)74 :
( )2اللقييد واإليضاح ( .)74 :
( )3النك عل كلاب ابن الَّ ح ( .)362
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و هــذس الَّــورو ال يلحقــق لنــا ثبــوت اللقــاء وال املعاصــرو ،بــ همــا
حملم ن(.)1
والص عدم قبول الرواية حل يعلل حتقق شرو القنبول فيها.
واإلرســال اللــابعني كــثري ،فكــانوا حيــدثون عمــن يــدركوا ومــن
يسمعوا منه من الَّحابة ،و يسلل من ذلك حل بعض كبار اللابعني!.
اإلشكال الثاني :أنه ورد بعض الروايات تسمية الَّحابي ب نفضَـالة بـن
ُعبيد أو عُ بيد ،فلل يعد مبهماً ،وقد أخرجه اإلمام أمحد مسند فضـالة بـن
عبيد ،واملعاصرو ثابله بينه وبني عبد اهلل بن بريدو.
واجلواب:رواية كهمس – الهل هي أوثق وأضبط  -اللف إبهامـه
(رج من أصحاب النهلل).
وأما اجلريرى فاخللفوا عليه:
فرواية محاد عل اإلبهام.ورواية ابن عليه مساس :عبيد.و رواية يهيد بن هارون مساس :فضالة بن عبيد.ويهيد بن هارون ممن مسع من اجلريـرى بعـد االخـل  ،كمـا سـبق ،فـ
يعول عل روايله.
وابن علية ميلا عل محاد بث ثة أمور :أنه أوثق وأضبط منه ،ومسع مـن
اجلريرى قب اخل طه ،وهو من أعلل الناد حبديثه ،ولذا فقوله أرجح.
قال عفان" :كنا عند محاد بـن سـلمة ف:خلـ :حـديث ،وكـان ال يرجـع
إىل قول أحد ،فقي له :قد خولف فيه ،فقـال مـن؟ قـالوا :محـاد بـن يـد،
فلل يللف  ،وقالوا :وهي  ،فلل يللف  ،فقال له إنسـان :إن إمساعيـ ابـن
( )1ينظر :حتقيق منيف الرتبة ملن ثب له شريف الَّحبة ( .)54 :
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عليــة خيالفــك ،فقــام فــدخ ثــل خــرج فقــال :القــول مــا قــال إمساعي ـ بــن
إبراهيل"(.)1
وتسمية الَّحابي بعبيد ال تفيد شيئاً ،فهو رري معروف.
وترجل له ابن أبي خيثمة تارخيه فقال" :من روى عـن الـنهلل صـل اهلل عليـه
وسلل امسه عبيد ... :عبيد النَّارى"( ،)2ثل روى عن أبيه حديث االحلفاء.
وترجل له أبو نعيل معرفـة الَّـحابة فقـال" :عبيـد النَّـارى رـري منسـوب
حديثه عند عبد اهلل بن بريدو"( ،)3ثل ذكر رواية ابن علية عن اجلريرى.
وقــال ابــن عبــد الــرب" :عبيــد النَّــارى ،روى عــن الــنهلل صــل اهلل عليــه
وسلل ،روى عنه عبد اهلل ابن بريدو ،له صحبة"(.)4
ولو فُرض:ن الراجح هو رواية يهيد بن هارون بلسميله "فضالة بن عبيد"(.)5
فهذس الرواية ساقها اإلمام أمحد مسند فضالة؛ لنـه الـراوى عـن الـنهلل
صل اهلل عليه وسلل ،ولكـن عبـد اهلل بـن بريـدو – حبسـ روايـة يهيـد -ال
يروى القَّة عن فضـالة ،وإمنـا عـن الَّـحابي اآلخـر الـذى رحـ إىل فضـالة
طلبًا للحديث ،ولفظ الرواية( :عن عبد اهلل بن بريدو:أن رج ً من أصـحاب
النهلل صل اهلل عليه وسلل رح إىل فنضالة بن عُبيد وهو اَّرَ).
وهذا الَّحابي املبهل تلل تسميله شيء من روايات احلديث.
( )1اجلرح واللعدي البن أبي حا (.)153/2
( )2تاريخ ابن أبي خيثمة  -السفر الثاني .)416/1( -
( )3معرفة الَّحابة (.)1909/4
( )4االسليعاب معرفة الصحاب (.)1019/3
( )5وقد رجح املهى ذلك وقال حتفة الشراف ( )226/7عن رواية ابـن عليـة" :وهـو
وهل ،والَّواب :فضالة بن عبيد".
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اخلامس :أن عبد اهلل بن بريـدو يـروى قَّـ ًة عـن الَّـحابي بَّـيية الداء
(أن).
ومث هذا يُحكل بانقلاعه عند عامة نقاد احلديث.
قال أبو داود" :مسع أمحد قيـ لـه :إن رجـ ً قـال (عـروو :أن عائشـة
قال  :يا رسول اهلل)( ،وعن عروو عن عائشة) سواء؟.
قال :كيف هذا سواء؟! ليس هذا بسواء"(.)1
وبوب عليه اخللي البيداى بقوله" :باب ذكـر الفـرق بـني قـول الـراوى:
(عن ف ن) ،و(أن ف ناً) ،فيما يوج االتَّال واإلرسال"(.)2
"وقال الربد ي( :أن) حممولة عل االنقلـاع حلـ يلـبني السـماع ذلـك
اخلرب بعينه من طريق خر ،أو ي:تي ما يدل عل أنه قد شهدس ومسعه"(.)3
وقال اللحاوى (321هـ)" :والفـرق فيمـا بـني (عـن) و(أن) احلـديث،
أن معنـ (عــن) عل ـ الســماع ،حلـ يعلــل مــا ســواس ،وأن معنـ (أن) علـ
االنقلاع ،حل يعلل ما سواس"(.)4
ونق ابن الَّ ح عن احلافظ يعقوب بن شيبة السدوسي أنه "ذكر ما رواس
أبو الهبري عن ابن احلنفية عـن عمـار قـال :أتيـ الـنهلل صـل اهلل عليـه وسـلل
وهو يَّلي فسلم عليه ،فرد علي الس م ،وجعله مسندًا موصوالً.
وذكــر روايــة قــيس بــن ســعد لــذلك ،عــن علــاء بــن أبــي ربــاح ،عــن ابــن
( )1الكفاية معرفة أصول علل الرواية ( ،)219/2وينظر :مسائ اإلمام أمحد روايـة
أبي داود السةسلاني ( .)427:
( )2الكفاية معرفة أصول علل الرواية (.)217/2
( )3اللمهيد ملا املوط :من املعاني والسانيد (.)26 /1
( )4شرح مشك اآلثار (.)463/15
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احلنفيــة :أن عمــارًا مــر بــالنهلل صــل اهلل عليــه وســلل وهــو يَّــلي ،فةعلــه
مرس ً ،من حيث كونه قال( :أنال عمارا فع ) ،و يق ( :عن عمار)"(.)1
قال ابن املوالاق (642هـ)" :وهـو أمـر بـيِّن ال خـ ف بـني أهـ اللمييـه مـن
أه هذا اللسان انقلاع ما يُـروى كـذلك وإرسـاله ،إذا عُلـل أنال الـراوى
يدرم مان القَّة"(.)2
وما نق عن بعض العلماء من خ ف هذس املسـ:لة فـإن املـراد بـه صـورو
أخرى وهي إذا نق عنه قوالً ،أى(:أن ف نًا قال).
وقد حرالر هذس املس:لة جيدًا احلافظ العراقي(806هـ) فقال:
"وإن روى اللابعي عن الَّحابي قَّ ًة أدرم وقوعها :كان ملَّ ً ولـو
يَّرح اا يقلضياالتَّال إن سلل ذلك اللابعي من وصمة اللدليس.
وإن يدرم وقوعها ،وأسندها إىل الَّـحابي بلفـظ (عـن) أو بلفـظ (أن
ف نًا قال) أو بلفظ (قال :قال ف ن ):فهي ملَّلة أيضًا ...
فإن يدركها ،وال أسند حكايلها إىل الَّحابي :فهـي منقلعـة  ...فهـذا
حتقيق القول فيه.
وممن حك اتفاق أه النق عل ذلك احلافظ أبو عبيـد اهلل بـن املـواق،...
وهو أمر واضح بني واهلل أعلل"(.)3
وأقر هذا اللقرير احلافظ ابن حةر العسق ني(.)4
( )1معرفة أنواع علوم احلديث ( .)63 :
( )2بيية النقاد النقلة (.)10/1
( )3اللقييد واإليضاح (  ،) 86و النسـ ة سـقط تداركـة مـن اللبعـة الـهل بلحقيـق
الدكلور أسامة خيا ( ،)184/1رسالة علمية.
( )4النك عل كلاب ابن الَّ ح ( .)388
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وحل لو كان اللابعي يروى عن الَّحابي قوال بهذس الَّيية فإمنا تقب إذا
كان معروفًا بالرواية عنه والسماع منه.
قال احلافظ ابن رج (795هـ)" :وأما رواية عروو عن عائشـة عـن الـنهلل
صل اهلل عليه وسلل ،وعروو أن عائشة قال للنهلل صل اهلل عليه وعل لـه
وسلل ،فهذا  ...هو الذى أنكر أمحد اللسوية بينهما.
واحلفاظ كـثرياً مـا يـذكرون مثـ هـذا ويعدونـه اخل فـًا إرسـال احلـديث
واتَّــاله ،وهــو موجــود كــثريًا ك ـ م أمحــد ،وأبــي رعــة ،وأبــي حــا ،
والدارقلين ،ورريهل من الئمة.
ومن الناد من يقول :هما سواء ،كما ذُكر ذلك لمحد.
وهــذا إمنــا يكــون فــيمن اشــلهر بالروايــة عــن امحمكــي قَّــله ،كعــروو مــع
عائشة ،أما من يعرف له مساع منه ف ينبيي أن حيم عل االتَّـال ،وال
عند من يكلفي بإمكان اللقي"(. )1
وقال" :وأما إذا روى الههرى مث ً عن سعيد بن املسي ثـل قـال مـرو :إن
سعيد بن املسي قال ،فهذا حممول عل الرواية عنه دون االنقلاع.)2( "...
وبهذا يلبني أن العلماء يفرقون بني الرواية عن الَّحابي ،والروايـة لقَّـة
حَّل معه(.)3
فــالوىل ُيحكــل اــا باالتَّــال إذا كــان معروفـًا بالروايــة عنــه ،والثانيــة
حكل املنقلع إال أن يثب شهودس لللك القَّة.
( )1شرح عل الرتمذى البن رج (.)380/1
( )2شرح عل الرتمذى البن رج (.)380/1
( ) 3ينظر مبحـث "الروايـة عـن الشـ ص والروايـة لقَّـله" كلـاب االتَّـال واالنقلـاع
للدكلور إبراهيل ال حل ( .)31
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وعبد اهلل بن بريدو ههنا ال يروى عن الَّحابي ،وال أسـند حكايـة القَّـة
له ،ب يروى حادث ًة حَّل له يشهدها ،كما هو ظاهر من سياق القَّة.
واحلاص  :أن رواية عبد اهلل بـن بريـدو منقلعـة علـ كـ الحـوال؛ لن
روايلــه إن كانــ قَّــة فلــل يثب ـ مــا يفيــد أنــه شــهدها وال أســند حكايلهــا
للَّــحابي ،وإن كانـ قــوالً جمــردًا –كمــا بعــض الروايــات  -فالَّــحابي
الذى يروى عنه رري معروف.
وإن كان فضالة فهو ال يعرف بالرواية عنه ،وال يوجـد شـيء مـن كلـ
السنة رواية البن بريدو عن فضالة ،ثل إن ابن بريدو كان خراسان ،وفضالة
شامي(.)1
قال ابن رج " :ومما يسلدل به أمحد ورريس من الئمة عل عدم السـماع
واالتَّال أن يروى عن شيخ من رري أهـ بلـدس يعلـل أنـه رحـ إىل بلـدس،
وال أن الشيخ قدم إىل بلد كان الراوى عنه فيه.
نق مهنا عن أمحد قال :يسمع رارو بن أوف من ةيل الـدارى ،ةـيل
بالشام و رارو بَّرى"(.)2
السادد :أن عبد اهلل بن بريدو ال تعرف له رواية عن كثري من الَّحابة.
(" )1شهد فضالة بن عبيـد ُأحـداً واخلنـدق واملشـاهد كلـها مـع رسـول اهلل صـل اهلل عليـه
وسلل ،ثل خرج إىل الشام ،فلل يهل بها حل مات هنـام ،وكـان قاضـيا بالشـام

مـن

معاويــة ،ونــهل دمشــق ،وبنـ بهــا دارا خ فــة معاويــة ولــه عقـ " تهــذي الكمــال
أمساء الرجال (.)188/23
و تاريخ دمشق البن عساكر (" :)296/48وشهد فلح مَّر وولي بها القضـاء والبحـر
ملعاوية بن أبي سفيان ،وروى عنه أه مَّر".
( )2شرح عل الرتمذى (.)368/1
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فهــو مــن أوســا اللــابعني ،ولــد خ فــة عمــر الســنة اخلامســة عشــرو
للهةرو ،ثل سافر به أبوس بعد مقل عثمان للبَّرو ،ثل منها إىل مرو ،واسلقر
بها حل تو فيها.
وقد أمض ج حياته خراسان ،حيث كان قاضيًا عليها حنوًا من ()24
سنة ،فمظنة لقائه ومساعه من كثري من الَّحابة ضعيفة لبعد تلك الديار وقلة
الَّحابة فيها.
ولــذا فةُ ـ ا روايلــه عــن أبيــه واللــابعني وبعــض الَّــحابة الــذين لقــيهل
البَّرو ،كعمران بن حَّني ومسـرو بـن جنـدب وعبـد اهلل بـن ميفـ املهنـي،
وأما أكثر الَّحابة فلل يسمع منهل أو يلقهل.
واقلَّــر الب ــارى اللــاريخ عل ـ قولــه" :مســع :مســرو وعمــران بــن
احلَّني"(.)1
قال ابن سعد" :بريدو بن احلَّي  ...سكن املدينـة إىل أن تـو رسـول اهلل
صل اهلل عليه وسلل ،فلما فلح البَّرو ومَّرت حتول إليهـا بريـدو فـاخلط
بها دارًا ،ثـل خـرج منهـا را يـًا إىل خراسـان ،فمـات اـرو خ فـة يهيـد بـن
معاوية ،وبقي ولدس بها"(.)2
وقــال ابــن حبــان بعــد أن روى حــديثًا مــن طريــق عبــد اهلل بــن بريــدو عــن
عمــران" :هــذا إســناد قــد تــوهل مــن حيكــل صــناعة الخبــار ،وال تفقــه
صحيح اآلثار ،أنه منفَّ رري ملَّ  ،وليس كذلك؛ لن عبد اهلل بن بريدو
ولــد الســنة الثالثــة مــن خ فــة عمــر بــن اخللــاب ســنة ــس عشــرو ،هــو
وسليمان بن بريدو أخوس تـوأم ،فلمالـا وقعـ فلنـة عثمـان باملدينـة خـرج بريـدو
( )1اللاريخ الكبري (.)51/5
()2اللبقات الكبري (.)369/9
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عنهــا بابنيــه ،وســكن البَّــرو ،وبهــا إذ ذام عمــران بــن حَّــني ،ومســرو بــن
جندب ،فسمع منهما ،ومات عمران سنة اثنلني و سـني واليـة معاويـة،
ثل خرج بريدو منها بابنيه إىل سةسلان ،ف:قام بها را يـا مـدو ،ثـل خـرج منهـا
إىل مرو عل طريق هراو ،فلما دخلها وطنها "(.)1
و ك هذا داللة عل قلة مسموعاته من الَّحابة ،ولو تلبعنا مروياته
كل السنة لوجدنا أنها تدور عل حنو أربعة أو سة من الَّحابة.
وهو يسمع من عائشة (58هـ) ،وال من عبد اهلل بـن عمـر (73هــ)(،)2
وهما موطن مولدس املدينة ،فكيف بفضالة (53هـ) وهو الشام؟!
قال علي بن املديين" :عبد اهلل بن بريـدو يسـمع مـن ابـن أود ،بينهمـا
مفا و ،روى عن بشر بن كع عنه"(.)3
وابن املديين ال يقَّد باملفا و هنـا املـدو الهمنيـة ،فهمـا ملعاصـران ،حيـث
تو شداد بن أود الشام قريبا من سنة (60هـ) ،وعمر عبـد اهلل بـن بريـدو
وقلها ( )45سنة تقريباً.
فــ:ن
وإمنــا مــرادس املفــا و املكانيــة ،فهــذا خراســان ،وذام الشــام ،ال
يللقيان!
قال أبو أمحد احلاكل (378هـ)" :أبو سه عبد اهلل بن بريدو بـن حَّـي
 ...مسع أباس أبـا عبـد اهلل بريـدو بـن حَّـي السـلمي ،وأبـا يـد عمـران بـن
حَّني اخلهاعي ،وأبا سـعيد مسـرو بـن جنـدب الفـهارى ،وأبـا عبـد الـرمحن
( )1صحيح ابن حبان (.)259/6
( )2ينظـــر :إكمـــال تهـــذي الكمـــال ( ،)257/7تنقـــيح اللحقيـــق البـــن عبـــد ااـــادى
(.)307/4
( )3تاريخ دمشق البن عساكر (.)136/27
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عبد اهلل بن ميف املهني"(.)1
وقال أبو نَّر ال نك باذى (398هـ)" :حدر عن أبيه ،ومسـع عمـران بـن
حَّني ومسرو بن جندب وعبد اهلل بن ميف املهني"(.)2
واحلاص :
أن مث هذس الرواية الهل تنفرد بذكر سنة نبوية ال يكلف فيها اث هذا اإلسناد.
فلفرد عبد اهلل بن بريدو مع كونه ليس من الئمة احلفاظ ،ومظنالـة االنقلـاع
القويــة الســند ،إضــافة للفــرد اجلريــرى ،واخل طــه ،واالخــل ف عليــه،
وخمالفله لكهمس :ك هذا يؤكد شذوذ هذس الرواية وضعفها.

*

*

*

( )1السامي والكنـ لبـي أمحـد احلـاكل (نسـ ة خملوطـة مفررـة املكلبـة الشـاملة)،
والنص نقله ابن عساكر تاريخ دمشق (.)132/27
( )2تاريخ دمشق (.)133/27
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املبحث الثاني :نقد حديث االحتفاء متناً.

ظاهر رواية اجلريرى تـدل علـ أنال االحلفـاء مـ:مور بـه ،إمالـا مللقـًا (علـ
رواية ابن علية) ،أو أحياناً (عل رواية محـاد بـن سـلمة ويهيـد بـن هـارون)،
وهذس الداللة يكلنفها عدد من اإلشكاالت ،وهي:
الول :ال يوجد السنة النبوية ال عملية أى إشـارو لسـنة االحلفـاء ،فقـد
عاش النهلل صل اهلل عليه وسلل املدينـة ث ثـة عشـر عامـاً ،و ينقـ أحـد
من أصحابه عنه أنه كان يلسنن باالحلفاء.
وقد كان الَّحابة حريَّني ك احلر علـ نقـ كـ حركاتـه وسـكناته
وأفعاله اجلبلية فض ً عن اللشريعية ،فكيف يلسنن النهلل صل اهلل عليه وسلل
اثـ هــذا المــر ثــل ال ينقلــه – مــن فِعلــه  -أحـ ٌد مــنهل أبــداً ،ولــو روايــة
ضعيفة.
وال يوجد السنة النبوية القولية ما يشهد لرواية اجلريرى ،فلل ينق أحد
من الَّحابة عن النهلل صل اهلل عليه وسلل أنه أمرهل يوماً ما باالحلفاء.
و املقاب نق لنا الَّحابة ما يلعلق بنعلـي الـنهلل صـل اهلل عليـه وسـل،
وصــفلهما ،ب ـ وجــد مــن الَّــحابة مــن اخــلص بالعنايــة بهمــا حل ـ قي ـ لــه
"صاح النعلني"(.)1
وكان نع النهلل صـل اهلل عليـه وسـلل معروفـة لـدى الَّـحابة مييهونهـا
عن رريها ،وما هذا إال من كثرو لبسه اا.
( )1قال أبو الدرداء له الكوفة" :أوليس عندكل ابن أم عبد ،صاح النعلني والوساد
وامللهرو" .صحيح الب ـارى ( ،) 3532قـال البيضـاوى" :يريـد :أنـه كـان خيـدم الرسـول
صل اهلل عليه وسلل وي مه احلاالت كلها فيَّاحبه اجملالس وي:خـذ نعلـه ويضـعها
إذا جلس وحني نهض" .حتفة البرار شرح مَّابيح السنة (.)567/3
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ويــدل علـ ذلــك حــديث أبــي هريــرو عنــدما أعلــاس الــنهلل صــل اهلل عليــه
وسلل نعليه وقال له( :يَا نأبَا ُهرَ ْي َرون ،اذْهَ ْ بِنَعْلنيال هَاتَ ْينِ ،نف َمنْ لنقِي َ ِمنْ وَرَا ِء
ط َيشْ َه ُد نأنْ لنا إِنل َه إِلقا ال قلهُ ُمسْلَيْقِنًا بِهَا قنلُْب ُه فنبَشِّ ْر ُس بِا ْلةَنالةِ) (.)1
َهذَا ا ْلحَائِ ِ
قــال النــووى (676هـــ)" :وأمــا إعلــاؤس الــنعلني ،فللكــون ع مــة ظــاهرو
معلومة عندهل يعرفون بها أنه لقي النهلل صل اهلل عليه وسلل ،ويكـون أوقـع
نفوسهل ملا خيربهل به عنه صل اهلل عليه وسلل"(.)2
وعن قلـادو ،حـدثنا أنـس رضـي اهلل عنـه" :أنال نعـ الـنهلل صـل اهلل عليـه
وسلل كان اا قِباالن"(.)3
والقِبال :ربا النع الذى يكون بني الصبعني(.)4
فكيف حير الَّحابي عل نق صفة نع النهلل صل اهلل عليه وسـلل،
وهو من الشياء الهل ال تَسنان فيها ،ويرتكون نق السنة النبوية االحلفاء؟!
الثاني :السنة النبوية الَّحيحة تدل عل الرتريبباالنلعال مللقاً.
عــن جــابر ،قــال :مسع ـ الــنهلل صــل اهلل عليــه وســلل يقــول رــهوو
رهوناها( :اسَْلكِْثرُوا ِم َن النِّعَالِ ،نفإِنال الرالجُ َ لنا َيهَالُ رَاكِبًا مَا انْلَعَ َ) (.)5
( )1صحيح مسلل (.)46
( )2شرح صحيح مسلل (.)236 /1
( )3صحيح الب ارى (.)5519
( )4فـ" كان لنع رسول اهلل صل اهلل عليه وسلل سـريان يضـع أحـدهما بـني إبهـام رجلـه
والهل تليها ،ويضع اآلخر بني الوسل والهل تليهـا ،وجممـع السـريين إىل السـريين الـذى
عل وجه قدمه صل اهلل عليه وسلل وهو الشرام" .مرقاو املفاتيح شـرح مشـكاو املَّـابيح
(.)2809/7
( )5رواس مسلل (.)2096
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خفة املشقة عليه ،وقلة تعبه ،وس مة رجله مما
"معناس أنه شبيه بالراك
ى وحنو ذلك"(.)1
يعرض اللريق من خشونة وشوم وأذ ً
ف:مرنــا عليــه الَّــ و والســ م بكثــرو االنلعــال ،لــدفع املشــقة والذى،
وحلَّول الس مة للقدمني.
قــال أبــو العبــاد القــرطهلل (656هـــ)" :هــذا كـ م بليــظ ،ولفــظ فَّــيح،
حبيث ال يُنسج عل منواله ،وال يؤت اثاله ،وهو إرشاد إىل املَّلحة ،وتنبيـه
عل ما خيفـف املشـقة ،فـإنال احلـا املـديل للمشـي يَلقـ مـن اآلالم واملشـقات
بالعثار والـوج  ،مـا يقلعـه عـن املشـي ،ومينعـه مـن الوصـول إىل مقَّـودس،
خبـ ف املنلع ـ ؛ فإنالــه ال حيَّ ـ لــه ذلــك فيــدوم مشــيه ،فيَّ ـ إىل مقَّــودس
كالرالاك  ،فلذلك شبالهه بالرالاك حيث قال :ال يهال راكبًا ما انلع "(.)2
وبــوب عليــه ابــن حبــان بقولــه" :ذكــر المــر بــدوام االنلعــال للمــرء وتــرم
احلفاء"(.)3
قال القاضي أبو يعل (458هـ)" :وهذا يدل عل ترري اللبس للنعال؛
ولنها قد تقيه احلر والربد والنةاسات"(.)4
"وقال ابن العربي :النع لباد النبياء"(.)5
وقال شيخ اإلس م ابن تيمية (728هـ)" :فإنال بالناد حاج ًة عام ًة إىل سرت
العورو شرعاً ،وبهل حاجة عامة إىل االحلذاء طبعـاً ،فـإنال االحلفـاءَ فيـه ضـر ٌر
( )1شرح النووى عل مسلل (. )73/14
( )2املفهل ملا أشك من تل يص كلاب مسلل (.)97/17
( )3صحيح ابن حبان (.)272/12
( )4اآلداب الشرعية واملنح املرعية (.)542/3
( )5فلح البارى البن حةر (.)308/10
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عظي ٌل ومشقة شديدو خَّوصًا عل املسافرين مث أرض احلةا "(.)1
وحث عل لبس النعال حل أوقات العبادو كالَّ و واحلج.
عـن ســعيد بــن يهيــد ال دى ،قــال :سـ:ل أنــس بــن مالــك :أكــان الــنهلل
صل اهلل عليه وسلل يَّلي نعليه؟ قال :نعل(.)2
وقال صل اهلل عليه وسلل( :خَالِفُوا الْيَهُودَ ،نفإِنال ُه ْل لنا يََُّلُّو َن فِي نِعَـالِ ِه ْل
( )3
وَلنا خِفنافِ ِهلْ)
وقــال( :وَلُْيحْـ ِر ْم نأحَـ ُد ُك ْل فِــي إِ َار وَ ِردَاءَ ،ونَعْلنـيْنِ ،فنـِإنْ لنـ ْل َيةِـ ْد نَعْلنـيْ ِن
س
س خُفقـــ ـيْنِ)( ،)4و لفـــــظ( :مَـــ ـ ْن لنـــ ـ ْل َيةِـــ ـ ْد النالعْلنـــ ـيْ ِن فنلْيَلْـــ ـبَ ْ
فنلْيَلْـــ ـبَ ْ
ا ْل ُفق ْينِ،وَلْيَ ْقلنعْ ُهمَا حالَل َيكُونَا َتحْ َ ا ْلكنعْبَيْنِ) (.)5
فلــو كــان االحلفــاء ســنة لك ـان أوىل أوقاتــه وق ـ العبــادو :الَّ ـ و أو
ـد الـنعلني ،و
احلج ،ب أذن للمحرم بلبس امحمظـور  -اخلفـني -إذا
ي:مرس باالحلفاء!
وروى اللرباني من طريق عبد اهلل بن املثن قال :حـدثنا اامـة ،عـن أنـس
بن مالك قال " :خيلع النهلل صل اهلل عليه وسلل نعليه الَّ و إال مـرو،
ف لع القوم نعاال ،فقال النهلل صـل اهلل عليـه وسـلل :خلعـلل نعـالكل؟
( )1شرح العمدو (.)469/4
( )2صحيح الب ارى ( )379ومسلل (.)555
( )3رواس أبــو داود الســنن ( )652مــن حــديث شــداد بــن أود ،وصــححه ابــن حبــان
(.)2186
( )4رواس أمحـــد املســـند ( )4899مـــن حـــديث ابـــن عمـــر ،وصـــححه ابـــن خهميـــة
( ،)2601وأصله الَّحيحني.
( )5صحيح الب ارى (.)359
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قــالوا :رأينــام خلعـ  ،ف لعنــا ،فقــال :إن جربيـ عليــه السـ م أخربنــي أن
بهما قذرًا"(.)1
قال ابن رج (795هـ)":قال البيهقي :تفـرد بـه عبـد اهلل بـن املثنـ  ،وال
ب:د بإسنادس ،قل  :عبد اهلل بن املثن  ،يُ رِّج له الب ارى كما تقدم.
وهذا يدل عل أن عاد نو الـنهلل صـل اهلل عليـه وسـلل املسـلمرو الَّـ و نعليـه،
وك م أكثر السلف يدل عل أن الَّ و النعلني أفض من الَّ و حافيًا(.)3(")2
الثالــث :ثب ـ عــن الــنهلل صــل اهلل عليــه وســلل مجلــة مــن اللوجيهــات
واإلرشادات امللعلقة بالنعال ،وليس منها االحلفاء تسناناً.
ومن ذلك :البدء برجله اليمن عند اللبس( ،)4والنهي عـن املشـي نعـ
واحدو( ،)5وإص ح النع إذا قلع ( ،)6وتلهريها إذا أُصيب ب:ذى(.)7
( )1املعةل الوسط (.)311/4
( )2وأما املساجد الـهل فرشـ بالسـةاد فينبيـي ملـن دخلـها أن خيلـع نعليـه رعايـة لنظافـة
الفرش ،ومنعًا لل:ذى املَّلني اـا قـد يَّـي الفـرش ممـا أسـف الحذيـة مـن قـاذورات
وإن كان طاهرو.
( )3فلح البارى البن رج (.)43/3
( )4كما احلديث( :إِذَا اْنلَعَ َ أنحَ ُد ُكلْ نف ْلَيبْدَأْ بِا ْليَمِنيِ ،وَإِذَا نَهَعَ نف ْلَيبْدَْأ بِالشِّمَالِ ،نفلْـلَ ُك ْن
ا ْليُ ْمَن أنوالنلهُمَا ُتنْعَ ُ ،وَ خِ َرهُمَا ُتنْهَعُ) الب ارى ( ،)5407ومسلل (.)3913
( )5روى الب ارى ( )5581من حديث أبي هريرو مرفوعاً( :لنا يَ ْمشِـي أنحَـ ُد ُكلْ فِـي نَعْـ
وَاحِدَوِ ،ليُحْ ِفهِمَا جَمِيعًا ،نأوْ ِلُي ْن ِع ْلهُمَا جَمِيعًا) ،والمـر خبلعهمـا هنـا منعـاً مـن الوقـوع
حمــذور املشــي بنعـ واحــدو ،قــال ابــن حبــان رمحــه اهلل تعــاىل صــحيحه (:)275/12
"قوله صل اهلل عليه وسـلل( :احفهمـا مجيعـا ،أو انعلـهما مجيعـا) أمـر نـدب وإرشـاد،
قَُّد بهما الهجر عن املشي نع واحدو أو خف واحدو".
شسْـ َعهُ )...مسـلل
ح ِ
ش فِـي َنعْـ وَاحِـدَو حَلالـ ُيَّْـ ِل َ
شسْـ ُع َن ْعلِـهِ ،نفلنـا َيمْـ ِ
(َ ( ) 6م ْن اْن نقلنـ َع ِ
( ،)3917وكـــان صـــل اهلل عليـــه وســـلل خيَّـــف نعلـــه اذا انقلـــع كمـــا رواس أمحـــد
(.)24903
( )7ينظر  :سنن أبي داود ،كلاب :اللهارو ،باب:الذى يَّي النع .
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و َعدال النهلل صل اهلل عليه وسلل اااذ النعال احلسنة من اجلمال ،فعن عبد
اهلل بن مسعود ،عن النهلل صل اهلل عليه وسلل أنه قال( :لنا َيدْخُ ُ ا ْلةَنالـ نة مَـ ْن
كنانَ فِي قنلِْب ِه مِثْقنالُ ذَرالو ِمنْ كِبْر) ،قال رجـ  :إن الرجـ حيـ أن يكـون ثوبـه
حسنًا ونعله حسن ًة؟!.
ةمَالَ ،اْل ِكْبرُ :بَ نلرُ الْحَقَِّ ،و نر ْمطُ النالادِ) (.)1
ح ا الْ َ
جمِي ٌ ُي ِ
فقال( :إِنال القلهَ َ
وكذلك كان صل اهلل عليه وسـلل يلـبس النعـال احلسـنة :فعـن عبيـد بـن
جريج أنه قال البن عمر رضـي اهلل عنـه مسـلنكراً عليـه :رأيلـك تلـبس النعـال
السِّبِْليالةِ؟!(.)2
فقال عبد اللقه بـن عمـر" :إِنِّـي رأيـ ُ رسـول اللقـه صَـلق اللقـهُ عَلنيْـه وسـلقل
ويلوضُ :فيها ،ف:نا أُح ا أن ألبسها"(.)4
ال
س النِّعال القلِي ليس فيها شعرٌ(،)3
يلب ُ
الرابع :ال د اذس السنة أثراً حياو الَّحابة ،فلل يُنق عن أحد منهل
أنه كان يلسنن باالحلفاء ولو أحياناً.
قــال ابــن القــيل (751هـــ)" :والــنع ن مــن ى العــرب مــن بــاد الــدهر إىل
يومنا هذا ،ثل رسول اهلل صـل اهلل عليـه وسـلل كـان يلبسـهما ويسـلعملهما،
وكذلك الَّحابة من بعدس"(.)5
( )1صحيح مسلل (.)147
( )2وهي نعال مَّنوعة من جلد البقر املدبوغ ،وال يلبسـها مـن العـرب إال وجـوس النـاد
وأشرافهل وأه السالعة والنعمة منهل كما اللمهيد (.)77 / 21
( )3وهي النعال السبلية.
( )4الب ارى ( ،)5513ومسلل (.)1187
( )5أحكام أه الذمة (.)1297/3
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ف:ين الواقع العملي حلديث االحلفاء حياو الَّحابة؟!
وأين د سري اخللفاء الراشدين والَّـحابة املهـديني احلـر علـ هـذس
السنة ،وفعلها ولو أحياناً ،وأين ذلك سري اللابعني ال بإحسان؟!
وإن من املوا ين الهل حيلكل اا نقـد بعـض املرويـات" :مـا جـرى عليـه
عم الَّحابة " ،فهـو مقيـاد تُعـرف بـه السـنة الَّـحيحة مـن الدخيلـة ،فمـا
وجدناهل مـواظبني عليـه عرفنـا أنـه سـنة ،ومـا رأينـاهل لـه هـاجرين معرضـني
عرفنا أنه ليس بسنة.
وللشاطهلل (790هــ)كـ م مـاتع هـذس املسـ:لة أسـوقه هنـا -مـع بعـض
االخلَّار -لفائدته.
قال رمحه اهلل تعـاىل" :كـ دليـ شـرعي ال خيلـو أن يكـون معمـوالً بـه
ال بـه إال قلـي ً أو وقـ
السلف امللقدمني دائمًا أو أكثرياً ،أو ال يكون معمو ً
ما ،أو ال يثب به عم ؛ فهذس ث ثة أقسام:
أحدها :أن يكون معموالً به دائمًا أو أكثرياً؛ ف إشكال االسلدالل بـه
وال العم عل وفقه.
وهي السنة امللبعة واللريق املسلقيل ،كان الدلي مما يقلضـي إ ابـاً أو نـدبًا
أو رري ذلك من الحكام...
والثاني :أن ال يقع العم به إال قلي أو وق من الوقات أو حال من
الحوال ،ووقع إيثار رريس والعم به دائمًا أو أكثرياً.
فذلك اليري هو السنة امللبعة واللريق السابلة.
وأما ما يقع العم عليه إال قلي ً؛ فية اللثبـ فيـه و العمـ علـ
وفقه ،واملثابرو عل ما هـو العـل والكثـر؛ فـإن إدامـة الولـني للعمـ علـ
خمالفة هذا الق ؛ إما أن يكون ملعن شرعي ،أو ليري معنـ شـرعي ،وباطـ
أن يكون ليري معن شرعي؛ ف بد أن يكون ملعنـ شـرعي حتـروا العمـ بـه،
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وإذا كان كذلك؛ فقد صار العم عل وفق القلي كاملعـارض للمعنـ الـذى
حتروا العم عل وفقه ،وإن يكن معارضا احلقيقة؛ ف بد من حترى ما
حتروا وموافقة ما داوموا عليه...
والقسل الثالث :أن ال يثب عن الولني أنهل عملوا به عل حـال؛ فهـو
أشد مما قبله ،والدلة امللقدمة جارية هنا بالوىل ،وما توهمه املل:خرون من أنه
دلي عل ما عموا ليس بدلي عليه ألبلة؛ إذ لو كان دلي ً عليه؛ يعـهب
عن فهل الَّحابة واللابعني ثل يفهمه هؤالء ،فعم الولني كيف كان مَّادم
ملقلض ـ هــذا املفهــوم ومعــارض لــه ،ولــو كــان تــرم العم ـ ؛ فمــا عم ـ بــه
املل:خرون من هذا القسل خمالف إلمجاع الولني ،وك من خالف اإلمجاع؛
فهو خملئ ،وأمة حممد صل اهلل عليه وسلل ال جتلمع عل ض لة.
فما كانوا عليه من فع أو ترم؛ فهو السنة والمـر املعلـرب ،وهـو ااـدى،
ولـيس ثـلال إال صــواب أو خلـ:؛ فكـ مــن خـالف السـلف الولــني فهـو علـ
خل ،:وهذا كاف ،واحلديث الضعيف الذى ال يعمـ العلمـاء اثلـه جـار هـذا
اجملرى"(.)1
فمةرد ورود رواية تدل عل ندب أمر ما ال تكفي إلثباته سنة نبوية مـا
يلحقق من عم الَّحابة بهذس السنة ،لن العم هو املقياد احلاكل الدقيق.
اخلامس :أجد أحدًا من الئمة السابقني القرون امللقدمة نـص علـ
هذس السنة أو ذكرها ،وال ترجل اا أحد من املَّنفني كل السنة.
وإمنــا ذكرهــا بعــض امللــ:خرين ارــرتارًا مــنهل بـــ "روايــة اجلُريــرى" وأخــذًا
بظاهرها.
و املقاب ذكر مجع من العلماء أن االحلفاء ليس قربة وال طاعة.

( )1املوافقات (.)252/3
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ـي املشــي إىل بيـ اهلل
ففــي املدونــة الكــربى" :قلـ  :أرأيـ َ إن قــال :علـ ال
حافياً راج ً ،أعليه أن ميشي ،وكيف إن انلع ؟.
قــال :قــال مالــك :ينلع ـ  ،وإن أهــدى فحســن ،وإن يهــد ف ـ شــيء
عليه ،وهو خفيف ،...وقال ربيعة بن أبـي عبـد الـرمحن :لـو أن رجـ قـال:
عليال املشي إىل الكعبة حافياً ،لقي له :الـبس نعلـني وامـشِ،فلـيس هلل حاجـة
حبفائك ،إذا مشي منلع ً فقد وفقي نذرم ،وقاله حيي بن سعيد"(.)1
ولو كان االحلفاء سنة لمرس بالوفاء بنذرس.
قــال القاضــي عبــد الوهــاب املــالكي (422هـــ)" :مــن نــذر املشــي حافي ـاً:
انلع ؛ لن احلفاء ال قربة فيه"(.)2
و البيان واللحَّي " :إذ ال طاعة هلل حفائه"(.)3
قال النـووى (676هــ)" :إذا نـذر أن حيـج حافيـاً :لهمـه احلـج ،وال يلهمـه
احلفــاء ،ب ـ لــه أن يلــبس الــنعلني اإلحــرام ،ويلــبس قب ـ اإلحــرام الــنعلني
واخلفني وما يشاء ،وال فدية ب خ ف؛ لنه ليس بقربة ،وال ينعقد نذرس"(.)4
وقال ابن العلار (724هـ)" :وأما املشي حافياً ،ف يَّح نذرس ،وال يلهم
اتفاقًا؛ حيث يقع اللعبد به ،واهلل أعلل"(.)5

( )1املدونة الكربى (.)83/3
( )2املعونة عل مذه عا املدينة ( .)654 :
( )3البيــان واللحَّــي ( ،)133/3وينظــر :اللمهيــد ملــا املوطــ :مــن املعــاني والســانيد
(.)62/2
( )4اجملموع شرح املهذب (.)493/8
( )5العدو شرح العمدو أحاديث الحكام (.)1542/3
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ال
وقال احلافظ ابن حةر (852هـ) " :ك شيء يل:ذى به اإلنسـان ولـو مـ ً
مما يرد اشروعيله كلاب أو سـنة كاملشـي حافيـاً واجللـود الشـمس لـيس
هو من طاعة اهلل ،ف ينعقد به النذر"(.)1
ب عد بعض العلماء املشي حافيًا من خوارم املروءو:
فذكر مواه اجللي من خوارم املـروءو" :تـرمُ امللـيء االنلعـال بلـد
يُسلقبح فيه مشي مثله حافياً"(.)2
وقال ابن جُهى (741هـ)" :وتسقط أيضا بفع ما يسقط املروءو وإن كـان
مباحاً ،كالك اللرقات ،واملشي حافياً"(.)3
وقال ميارو الفاسي (1072هـ)" :ويلقي أيضاً المـر املبـاح الـذى يقـدح
املروءو :كالك السوق ،واملشي حافيًا بلد ال يفعلون ذلك"(.)4

*

*

*

( )1فلح البارى البن حةر (.)590/11
( )2مواهـ ـ اجلليـ ـ

شـــرح خملَّـــر خليـ ـ ( ،)152/6وينظـــر احلـــاوى للمـــاوردى

(.)313/17
( )3القوانني الفقهية ( .)203
( )4اإلتقان واإلحكام شرح حتفة احلكام (.)51/1
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املبحث الثالث :تنبيهات تتعلق باالحتفاء.

الول :وجود مرويات تثب أن النهلل مش حافياً أو بعض الَّحابة ،ال يعكر
عل ما سبق شيئًا؛ لن حم اإلنكار اللسنن باالحلفاء ،ال جمرد املشي حافيًا.
نعل وجد من الَّحابة ومن بعدهل من مش حافياً ،ولكن هذا إما بسب
الفاقة واحلاجة ،أو مـن بـاب اللقشـف واللواضـع ،أو مـن بـاب تعويـد الـنفس
خشونة العيش ،أو مـن بـاب العـادو وفعـ املبـاح ،ال مـن بـاب اللسـنن بـذلك
واللقرب إىل اهلل به.
ومن ِفعْله تقشفًا وبُعدًا عن اللنعل الهائد :ما جاء عن اإلمام أمحد أنه كان
يرح طل احلديث ماشياً.
قال عبد اهلل بن أمحـد بـن حنبـ  :كنـ جالسـًا عنـد أبـي رمحـه اهلل يومـا
فنظر إىل رجلي وهما لينلان ليس فيهما شقاق ،فقال لي :ما هذان الـرج ن،
ال ةشي حافيًا حل تَّري رجلني خشنلني؟!
قال عبد اهلل" :وخرج إىل طرسود ماشيًا عل قدميه"(.)1
ومن ذلك ما جاء عن عمر – بسند صـحيح( - )2أنـه كـان يـ:مر الَّـحابة
خبشـــونة العـــيش ،ويقول":إيـــاكل واللـــنعل ،و ى العةـــل ،وةعـــددوا(،)3
واخشوشنوا"(.)4
قال اللربى (310هـ)" :ي:مرهل ذلك بالل شن عيشهل لئ يلنعمـوا
( )1حلية الولياء وطبقات الصفياء (.)184/9
( )2كما قال النووى شرح صحيح مسلل (.)46/14
(")3وةعــددوا :أى :تشــبهوا ب:بنــاء معــد بــن عــدنان العــيش اخلشــن واللقشف".مســند
الفاروق البن كثري (.)293/1
( )4مسند ابن اجلعد ( .)156:
جملة العلوم الشرعية
العدد اخلامس واخلمسون ربيع اآلخر 1441هـ

117

فريكنـــوا إىل خفـــض العـــيش ،ومييلـــوا إىل الدعـــة فيةبنـــوا ،وحيلمـــوا عـــن
أعدائهل"(.)1
قال النووى (676هـ)" :ومقَّود عمـر رضـي اهلل تعـاىل عنـه حـثهل علـ
خشونة العيش وص بلهل ذلك وحمافظلهل عل طريقة العرب ذلك"(.)2
وأمــا االحلفــاء هــدًا ،فلــيس مــن هــدى الــنهلل صــل اهلل عليــه وســلل
وأصحابه.
قال ابن اجلو ى (897هــ)" :ولينظـر طريـق رسـول اهلل صـل اهلل عليـه
وسلل وصحابله؛ فإنهل القدوو ،وال يللف إىل بنيات اللريق ،فيقال :فـ ن
الهاهد قد أك اللني! وف ن كان ميشي حافيًا! وف ن بقي شهرًا ما أك !.
فإن امحمققني من هـؤالء امل لَّـني هلل تعـاىل علـ رـري اجلـادو؛ لن اجلـادو
اتباع رسول اهلل صل اهلل عليه وسلل وأصحابه ،وما كانوا يفعلون"(.)3
وقال" :وكان ِبشْ ُر حافيًا ،حل قيـ لـه :احلـا ! ولـو سـرت أمـرس بـنعلني،
كان أصلح ،واحلفاء يؤذى العني( ،)4وليس من أمر الدنيا شيء؛ فقـد كـان
لرسول اهلل صل اهلل عليه وسلل نع ن"(.)5
يكن يفع ذلك تسنناً.
وبشر احلا
( )1تفسري اللربى (.)265/3
( )2شرح النووى عل مسلل (.)46/14
( )3صيد اخلاطر ( .)446:
( )4و

اد املعــاد (" :)378/4وأربعــة ُتظلــل البَّــر :املشــي حافي ـاً ،"... ،واهلل أعلــل

بَّحة ذلك.
( )5صيد اخلاطر ( .)484 :
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بـ كمــا روى أنــه قي ـ لــه :ال تلــبس نعـ ً؟ قــال" :لنــي مــا صــاحلين
موالى إال وأنا حاف ،ف أ ول عن هذس احلالة حل املمات"(.)1
الثاني:وردت بعض الحاديث املرفوعة احلث عل املشـي حافيـاً ،إمـا
مللقًا  ،أو طل العلل ،أو طلـ اخلـريات ،وكلـها مرويـات باطلـة أو
ضعيفة جدًا ،ومنها:
خ َشوْشِنُوا ،وَانْلَضِلُوا ،وَا ْمشُوا حُفناوً) (.)2
(َتمَ ْع َددُوا ،وَا ْ
ف نأجْ ـ َرسُ عَلن ـ
ِن اللق ـ َه يُضَــا ِع ُ
(ِإذَا َتسَــا َرعُْل ْل إِلن ـ ا ْل َيْ ـ ِر فنا ْمشُــوا حُفنــاوً ،فن ـإ ال
ا ْلمُنْلَعِ ِ)(.)3
خلِيئَـة ُيلنالِبُـ ُه
س عَلن ْيهِ َ
جعُ إِنل مَنْهِِلهِ وَلنيْ َ
(الْمَاشِي ا ْلحَافِي فِي طناعَةِ ال قلهِ َيرْ ِ
ال قل ُه بِهَا) (.)4
( )1اللوابني البن قدامة ( .)129 :
( )2رواس ابــن أبــي شــيبة املَّــنف ( ،)418/13وابــن أبــي عاصــل اآلحــاد واملثــاني
( ،)351/4واللرباني املعةل الكبري ( ،)40/19وهذا حـديث ضـعيف جـداً ،مـدارس
عل ـ عبــد اهلل بــن ســعيد املقــربى ،وهــو مــرتوم ،ينظــر :تــاريخ دمشــق البــن عســاكر
( ،)333/27كشـــــف اخلفـــــاء ( ،)364/1املقاصـــــد احلســـــنة (  ،)266:سلســـــلة
الحاديث الضعيفة واملوضوعة (.)426/7
( )3رواس اللربانـــي املعةـــل الوســـط ( ،)275/4قـــال اايثمـــي جممـــع الهوائـــد
(" :)159/1رواس اللرباني الوسط ،وفيه سليمان بن عيس العلار كذاب" ،وأوردس
ابـــن اجلـــو ى املوضـــوعات ( ،)218/1والســـيوطي الـــصىلء املَّـــنوعة (،)176/1
واللباني السلسلة الضعيفة ( ،)437 /5وقال" :موضوع".
( )4رواس ابــن شــاهني الرتري ـ

فضــائ العمــال (  ،)401 :قــال الس ـيوطي

الــــصىلء املَّــــنوعة (" :)176/1موضــــوع" ،وينظــــر :املوضــــوعات البــــن اجلــــو ى
( ،)217/1الفوائد اجملموعة للشوكاني ( .)275 :
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(مَ ْن مَشَ إِلنـ خَيْـر حَافِيًـا فنكن:ننالمَـا مَشَـ عَلنـ أن ْرضِ ا ْلةَنالـةِ ،وَتَسْـلَ ْيفِرُ لنـهُ
ك كنا َن نل ُه نأجْ ُر شَهِيد) (.)1
ر نل ُه فِي ذَلِ ن
ح نأعْضَا ُؤسُ ،نفِإ ْن حَدَ َ
ا ْل َم ِئكنةَُ ،وُتسَبِّ ُ
قال ابن اجلو ى (897هـ)" :هذس أحاديث لـيس فيهـا مـا يَّـح،...واعلـل
أن هذس الحاديث من املوضوعات الهل تلنهالس الشريعة عن مثلـها ،فـإنال املشـي
حافياً يؤذى العني والقدم وال ميكن معه توقي النةاسات.
وقـــد رأينـــا طــ ب العلـــل مـــن ميشـــي حافيــًا عمــ ً بهـــذس الحاديـــث
املوضوعة ،ولو علل أنال هذا ال يَّح وأنه حيلوى عل شـهرو هـد يفعـ ،
فلله در العلل"(.)2
الثالث :ه ثب عن النهلل صل اهلل عليه وسلل املشي حافيًا؟.
أقف علـ روايـة صـحيحة تثبـ أن الـنهلل صـل اهلل عليـه وسـلل كـان
يعلاد املشي حافياً ،ولو عل رري سبي اللسنن.
وأما ما رواس البهار من طريق هارون بن موسـ  ،عـن حسـني املعلـل ،عـن
عبد اهلل بن بريدو ،عن عمران بـن حَّـني ،رضـي اهلل عنـه( :أن الـنهلل صـل
اهلل عليه وسلل كان ميشي حافيًا وناع ً ،ويشرب قائمـًا وقاعـداً ،وينفلـ عـن
ميينه ويسارس ،ويَّوم السفر ويفلر) (.)3
فهذا احلديث قد وهل هارون بن موس سندس وملنه.
أما السند ،فةعله من حديث حسني املعلل ،عن عبد اهلل بـن بريـدو ،عـن
عمران بن حَّني ،وهو حمفوظ من حديث حسني املعلل عن عمرو بن شعي
عن أبيه عن جدس.
( )1ينظـــر :املوضـــوعات البـــن اجلـــو ى ( ،)217/1الـــصىلء املَّـــنوعة الحاديـــث
املوضوعة (.)177/1
( )2املوضوعات البن اجلو ى (.)218/1
( )3البحر الهخار (.)11/9
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وأما املنت فرواس بلفظ ( :ميشي حافياً ومنـلع ً) ،وامحمفـوظ( :يَّـليحافيـًا
ومنلع ً).
()2
()1
فقد رواس الثقات ( حيي بن سعيد القلـان  ،وسـعيد بـن أبـي عروبـة ،
ويهيد بن هارون( ،)3وعبد الواحد احلداد( ،)4وعلي بـن مبـارم( ،)5ويهيـد بـن
ريــع( ، )6وعبــاد بــن العــوام( ،)7وعــامر الحــوال( ،))8كلــهل ،عــن حســني
املعلل ،عن عمرو بن شعي  ،عن أبيه ،عـن جـدس ،قـال" :رأيـ رسـول اهلل
صل اهلل عليه وسلل يَّلي حافيًا ومنلع ً." ...
قال البهار (292هـ)" :وهذا الك م قد رواس حسني املعلل ،عن عمـرو بـن
شعي  ،عن أبيه ،عن جدس ،عن النهلل صل اهلل عليه وسلل ،وقال هارون:
عــن حســني ،عــن ابــن بريــدو ،عــن عمــران بــن حَّــني ،وهــارون لــيس بــه
ب:د ،...وإن كان ذلك املعروف".
فــاملعروف كمــا ذكــر البــهار هــو حــديث عمــرو بــن شــعي  ،وهــارون بــن
موس ال نحـوى وإن كـان ثقـةً لكنـه خـالف مجعـاً كـبرياً مـن الثقـات ،فروايلـه
شاذو(.)9
( )1مسند أمحد (.)6629
( )2مسند أمحد (.)6627
( )3مسند أمحد (.)6928
( )4مسند أمحد (.)6928
( )5سنن أبي داود (.)653
( )6سنن ابن ماجه (. )1038
( )7مَّنف ابن أبي شيبة (.)279/5
( )8معةل ابن العرابي (.)1014/3
( )9وهـذس الروايـة هـي مســلند ابـن القـيل قولــه

اد املعـاد (" :)162/1وكـان ميشــي

حافياً ومنلع ً".
جملة العلوم الشرعية
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وروى اإلمام أمحد املسند من طريق عبد الرمحن بن ثاب بـن ثوبـان،
ال حيـدر عـن مسـروق بـن الجـدع ،عـن عائشـة ،قالـ :
عمن مسع مكحو ً
"شرب رسول اهلل صل اهلل عليه وسلل قائمًا وقاعدًا ،ومشـ حافيـًا ونـاع ً،
وانَّرف عن ميينه وعن مشاله"(.)1
وهذا إسناد ضعيف إلبهام الراوى عـن مكحـول ،والنقلاعـه ،فقـد أنكـر
أبو رعة الدمشقي أن يكون مكحول الشاميقد مسع من مسروق الجـدع(،)2
وعبد الرمحن بن ثاب خمللف فيه.
وروى احلــاكل مــن طريــق حممــد بــن مَّــف  ،حــدثنا بقيــة ،عــن حممــد بــن
ياد ،عن أبي أمامة رضي اهلل عنه" :أن رسول اهلل صل اهلل عليه وسلل مش
خلف جنا و ابنه إبراهيل حافياً"(.)3
وهـــذا ســـند ضـــعيف ،بقيـــة بـــن الوليـــد "صـــدوق كـــثري اللـــدليس عـــن
الضعفاء"(.)4
قال الذههلل (748هـ)" :قال النسائي ورريس :إذا قـال حـدثنا وأخربنـا فهـو
ثقة ،وقال رري واحد :كـان مدلسـاً ،فـإذا قـال (عـن) فلـيس حبةـة ،قـال ابـن
حبان :مسع من شعبة ومالك ورريهما أحاديث مسلقيمة ،ثل مسع من أقوام
كـــذابني عـــن شـــعبة ومالـــك ،فـــروى عـــن الثقـــات باللـــدليس مـــا أخـــذ عـــن
الضعفاء"(.)5
()1املسند (.)24567
( )2تاريخ أبي رعة الدمشقي ( .)329
( )3املسلدرم (.)126/4
( )4تقري اللهذي ( .)126 :
( )5ميهان االعلدال (.)331/1
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الشرعية ذكر االحلفاء معرض الداللـة

الرابع :الذى ورد النَّو
عل الفقر واحلاجة وقلة ذات اليد.
ولذا ذُكر من ع مات الساعة( :نأ ْن َترَى ا ْلحُفنا نو الْعُـرَا نو الْعَالنـةن ِرعَـا َء الشالـا ِء
يََللناوَلُو َن فِي الْبُنْيَانِ)(.)1
و حـديث جريــر" :كنــا عنــد رسـول اهلل صــل اهلل عليــه وســلل صــدر
النهار ،قال فةاءس قوم حفاو عراو جملابي النمار أو العباء ،ملقلـدى السـيوف،
عاملهل من مضر ،ب كلهل من مضر ،فلمعالر وجه رسول اهلل صـل اهلل عليـه
وسلل ملا رأى بهل من الفاقة.)2( "...
وعن عبد اهلل بن عمر أنه قال" :كنا جلوسا مع رسول اهلل صـل اهلل عليـه
وسلل إذ جاءس رج من النَّار ،فسلل عليه ،ثل أدبر النَّارى.
فقال رسول اهلل صل اهلل عليه وسلل :يا أخا النَّار كيف أخي سعد بن عبادو؟.
فقال :صاحل.
فقال رسول اهلل صل اهلل عليه وسلل :من يعودس منكل؟.
فقام ،وقمنا معه ،وحنن بضـعة عشـر ،مـا علينـا نِعـالٌ ،وال خفـافٌ ،وال
ق نسُ ،وال قُمُص ،منشي تلـك السِّـباخ حلـ جئنـاس ،فاسـل:خر قومـه مـن
حوله ،حل دنا رسول اهلل صل اهلل عليه وسلل وأصحابه الذين معه"(.)3
فاحلفاء الَّحابة ههنا سببه القلة واحلاجـة ،ولـذا قـال( :مـا علينـا نِعـالٌ،
وال خفافٌ ،وال ق نسُ ،وال ُقمُص)(.)4
( )1صحيح مسلل (.)8
( )2صحيح مسلل (.)1017
( )3مسلل (.)925

( )4قد يُفهل مـن قـول ابـن عمـر( :مـا علينـا نِعـالٌ) أن الـنهلل صـل اهلل عليـه وسـلل كـان
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وعلق عليه النـووى قـائ ً" :فيـه مـا كانـ الَّـحابة رضـي اهلل عـنهل مـن
الههد الدنيا واللقل منها واطراح فضواا وعدم االهلمام بفاخر اللباد وحنوس،
وفيه جوا املشي حافياً ،وعيادو اإلمام والعا املريض مع أصحابه"(.)1
اخلامس :ورد بعـض الحاديـث أن مجعـاً مـن أنبيـاء اهلل عليـه السـ م
حةوا هذا البي حفاوً ،وال يَّح من هذس املرويات شيء(.)2
قال ابن امللقن (804هـ)" :وهذس أحاديث ضعيفة"(.)3
السادد :أشارت بعض الدراسات املعاصرو إىل وجود فوائد صحية نافعة
للمشي حافيًا( ،)4وهذا إن ثب طبياً ،ف تعلُّق له اةرى البحث ،فليس كـ ا
نافع ومفيد يكون سن ًة نبوي ًة يُلقرب إىل اهلل بها.
فاملشــي حافي ـًا مبــاح كســائر املباحــات ،ويبق ـ مباح ـًا مهمــا كان ـ نلــائج
الدراسات اللبيـة ،مـن شـاء فعلـه ومـن شـاء تركـه ،ومـن ثبلـ عنـدس فوائـدس
الَّحية فله فعله طلبًا اذس الفوائد ال بقَّد اللقرب إىل اهلل بهذا الفع .
واهلل أعلل

*

*

*

حافيـاً ،ولــيس المــر كــذلك ،فالضــمري قولــه (علينــا) يرجــع للَّــحابة ،وهــو ملعلــق
بقوله( :وحنن بضعة عشر) ،ولو كان النهلل صل اهلل عليه وسلل مراداً لقال ( :وما عليـه
وال علينا نعال) ،كما مايه بينهما مللع حديثه بقوله (فقام وقمنا).
( )1شرح صحيح مسلل (.)227/6
( )2ينظر :البدر املنري (.)176/6
( )3خ صة البدر املنري (.)4/2
( )4ينظر :حبث بعنوان "املشي حافياً أسرار وإعةا " ،هدى ج ل حممـد عبـد الوهـاب،
جملة اايئـة العامليـة لجعةـا العلمـي القـر ن والسـنة ،عـدد (،)41- 32 ( ،)36
2010م.
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اخلامتة

وفيها أهل نلائج البحث واللوصيات
- 1حديث االحلفـاء تفـرد بروايلـه اجلريـرى عـن عبـد اهلل بـن بريـدو عـن
رج من الَّحابة.
 - 2هــذس الروايــة عــدالو علـ ذكرهــا البحــث ،مــن تفــرد اجلريــرى
واخل طــه وخمالفــة كهمــس بــن احلســن لــه ،وتفــرد ابــن بريــدو وعــدم تَّــرحيه
بسماعه من الَّحابي ومظنة االنقلاع سندس.
- 3ال يوجد السنة النبوية العملية أو القولية أى إشارو لسنة االحلفاء،
و يثب حديث صحيح أن النهلل صل اهلل عليه وسلل كان ميشي حافياً.
- 4امحمفوظ السنة النبوية الَّحيحة أن النهلل صل اهلل عليه وسلل كان
ينلع  ،وحث عل االنلعال واإلكثار من النعال.
- 5دل السنة النبوية عل أن اااذ النعال احلسنة من اجلمال.
 - 6ال حيفظ عن أحد من الَّحابة وسلف المـة القـول بسـنية االحلفـاء
أو فع ذلك تسناناً.
- 7االحلفــاء واحلفــاء يــرد الشــرع إال داللــة علـ احلاجــة والفقــر،
وراا فعله بعض السلف من باب اعلياد اخلشونة العيش والبعد عن الرفاهية
الهائدو.
- 8إمنا قال بسنية االحلفاء بعض العلمـاء امللـ:خرين واملعاصـرين ارـرتارًا
بظاهر رواية اجلريرى.
ومما يوصي به الباحث:
- 1أهميـــة اللمســـك بالســـنن النبويـــة الثابلـــة الـــهل جـــرى عليهـــا عمــ
ر عليها عمـ مـن سـبق مـن
الَّحابة ،والبعد عن ررائ الروايات الهل
الَّحابة واللابعني ومن سار عل دربهل.
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- 2عدم اللعة إط ق السنة عل عم ما بناء عل رواية حململـة
ثبوتها أو دالللها قب اللحقق من جريان العم بها لدى السابقني.
- 3عــدم االرــرتار اــا يســم "ســننًا مهةــور ًو" بنــاء عل ـ حتســني بعــض
امللــ:خرين لــبعض املرويــات ،دون اللحقــق مــن موقــف نقــاد احلــديث مــن هــذس
الرواية ،واالط ع عل موقف الئمة السابقني منها.
واهلل أعلل

*
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املصادر واملراجع
 .1االتَّال واالنقلاع ،إبراهيل بن عبد اهلل ال حل ،مكلبة الرشد.1426 ،1 ،
 .2اآلحــاد واملثــاني ،ابــن أبــي عاصــل ،حتقيــق باســل فيَّ ـ اجلــوابرو ،دار الرايــة،
الرياض1411 ،1 ،هـ .
 .3أحكام أه الذمة ،ابن قيل اجلو ية ،حتقيق يوسف بن أمحد البكرى وشـاكر بـن
توفيق العارورى ،رمادى للنشر بالدمام1418 ،1 ،هـ.
 .4اخل ف احلديث ،حممد بن إدريس الشافعي ،حتقيق رفع فو ى عبـد املللـ ،
دار الوفاء1422 ،1 ،هـ.
 .5اآلداب الشرعية واملنح املرعية ،ابن مفلـح املقدسـي ،حتقيـق :شـعي الرنـؤو
وعمر القيام ،مؤسسة الرسالة ببريوت1418 ،3 ،هـ.
 .6االسليعاب معرفة الصحاب،ابن عبد الرب ،حتقيق :علي حممد البةاوى ،دار
اجلي 1412 ،1 ،هـ.
 .7أسد اليابة معرفة الَّحابة ،ابن الثري اجلهرى ،دار الفكر ببريوت1409 ،هـ.
 .8إكمال تهذي الكمال أمساء الرجال ،ع ء الدين ميللاى بن قليج احلنفـي،
حتقيق :عادل بن حممد وأسامة بن إبراهيل ،1 ،القاهرو ،الفاروق احلديثة1422 ،هـ.
 .9اآللئ املَّنوعة الحاديث املوضوعة ،السيوطي ،عبد الرمحن بن أبـي بكـر،
حتقيق :ص ح بن حممد بن عويضة ،1 ،بريوت ،دار الكل العلمية1417 ،هـ.
 .10البدر امل نري اريج الحاديث والثار الواقعـة الشـرح الكـبري ،ابـن امللقـن،
حتقيق :مَّلف أبو اليـيط وعبـداهلل بـن سـليمان وياسـر بـن كمـال ،دار ااةـرو،1 ،
1425هـ.
 .11بيية الباحث عـن وائـد مسـند احلـارر ،نـور الـدين اايثمـي ،حتقيـق :حسـني
الباكرى ،مركه خدمة السنة باجلامعة اإلس مية1413 ،1 ،هـ.
 .12بيية النقاد النقلة ،ابن املواق ،حتقيق :حممد خرشـا  ،مكلبـة أضـواء السـلف،
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1425 ،1هـ.
 .13البيان واللحَّي  ،ابن رشد ،حتقيق :حممد حةي ،2 ،بريوت ،دار اليـرب
اإلس مي1408 ،هـ.
 .14تاريخ ابن معـني (روايـة الـدورى) ،حييـ بـن معـني ،حتقيـق :أمحـد حممـد نـور
سيف ،1 ،مكة ،مركه البحث العلمي وإحياء الرتار1399 ،هـ.
 .15اللاريخ الكبري املعروف بلاريخ ابن أبي خيثمة ،السفر الثاني ،أبو بكر أمحد بن
أبي خيثمة ،حتقيق :ص ح بن فلحي ه ل ،الفاروق احلديثة1424 ،1 ،هـ.
 .16اللــاريخ الكــبري ،حممــد بــن إمساعي ـ الب ــارى ،حتقيــق :عبــد املعــني خــان،
حيدر باد الدكن ،دائرو املعارف العثمانية.
 .17تاريخ مدينة دمشق ،أبو القاسل ابن عساكر ،دار الفكر1419 ،1 ،هـ.
 .18حتفة البرار شـرح مَّـابيح السـنة ،القاضـي ناصـر الـدين البيضـاوى ،حتقيـق:
جلنة خملَّة بإشراف نور الدين طال  ،دار النوادر بسوريا1433 ،1 ،هـ.
 .19حتفة الشراف اعرفة الطراف ،أبو احلةاج املهى ،حتقيق :عبد الَّمد شـرف
الدين ،املكل اإلس مي ببريوت والدار القيّمة بااند1403 ،2 ،هـ.
 .20حتقيق منيف الرتبة ملن ثب له شريف الَّحبة ،ص ح الدين الع ئي ،حتقيق:
عبد الرحيل القشقرى ،دار العاصمة بالرياض1410 ،1 ،هـ.
 .21الرتري ـ

فضــائ العمــال ،أب ـو ابــن شــاهني ،حتقيــق :طــه أمحــد مَّــلح

الوعي  ،دار ابن اجلو ى ،الدمام 1415 ،1 ،هـ .
 .22تقري اللهذي  ،ابن حةر العسق ني ،حتقيق :حممد عوامـة ،2 ،بـريوت،
دار البشائر1408 ،هـ.
 .23اللقييــد واإليضــاح ،أبــو الفضـ العراقــي ،حتقيــق :عبــد الــرمحن عثمــان ،دار
الفكر1401 ،هـ.
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 .24اللمهيد ملا املوط :من املعاني والسانيد ،ابـن عبـد الـرب يوسـف بـن عبـد اهلل،
حتقيق :مَّـلف بـن أمحـد العلـوى وحممـد عبـد الكـبري البكـرى ،د  ،امليـرب ،و ارو
الوقاف1387 ،هـ.
 .25اللمييه ،النيسابورى ،مسلل بن احلةـاج ،حتقيـق :حممـد مَّـلف العظمـي،
 ،3مكلبة الكوثر1410 ،هـ.
 .26تنهيه الشريعة املرفوعـة عـن الخبـار الشـنيعة املوضـوعة ،ابـن عـراق الكنـاني،
حتقيق :عبد الوهاب عبد اللليف ،1 ،بريوت ،دار الكل العلمية1399 ،هـ.
 .27تنقيح اللحقيق أحاديث اللعليق ،ابن عبد ااادى ،حتقيق :سـامي جـاد اهلل،
أضواء السلف1428 ،1 ،هـ.
 .28تهــذي اللهــذي  ،ابــن حةــر العســق ني ،د  ،حيــدر باد الــدكن ،دائــرو
املعارف العثمانية1326 ،هـ.
 .29تهــذي الكمــال أمســاء الرجــال ،أبــو احلةــاج املــهى ،حتقيــق بشــار عــواد
معروف ،مؤسسة الرسالة ببريوت1400 ،1 ،هـ.
 .30اللوابني ،ابن قدامة املقدسي ،دار ابن حهم1424 ،1 ،هـ.
 .31اللوضيح لشرح اجلامع الَّحيح ،ابن امللقن ،حتقيـق :دار الفـ ح ،بإشـراف:
خالد الربا  ،و ارو الوقاف القلرية1429 ،1 ،هـ.
 .32الثقات،ابن حبان البسهل ،دائرو العثمانية حبيدر باد الدكن1403 ،1 ،هـ.
 .33جامع البيان عن ت:وي ى القر ن ،حممد بن جرير اللربى ،حتقيق :عبد اهلل بن
عبد امحمسن الرتكي  ،هةر لللباعة والنشر ،القاهرو1422 ،1 ،هـ.
 .34اجلامع لشع اإلميان  ،البيهقي ،أمحـد بـن احلسـني ،حتقيـق :عبـد العلـي عبـد
احلميد حامد ،1 ،الرياض ،مكلبة الرشد1423 ،هـ.
 .35اجلــرح واللعــدي  ،ابــن أبــي حــا الــرا ى ،1 ،حيــدر باد الــدكن ،دائــرو
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العثمانية ،مَّورو دار الكل العلمية ببريوت1371،هـ.
 .36حاشية اللحلاوى عل مراقـي الفـ ح،أمحـد بـن حممـد اللحلـاوى احلنفـي،
حتقيق حممد عبد العهيه اخلالدى ،دار الكل العلمية بريوت – لبنان1418 ،1 ،هـ.
 .37احلاوى الكبري فقه مذه اإلمـام الشـافعي ،أبـو احلسـن املـاوردى ،حتقيـق:
علي معوض وعادل عبد املوجود ،دار الكل العلمية ببريوت1414 ،1 ،هـ.
 .38حلية الولياء وطبقـات الصـفياء ،أبـو نعـيل الصـبهاني ،دار الفكـر بـبريوت،
1416هـ.
 .39خ صــة البــدر املــنري ،ابــن امللقــن ،حتقيــق :محــدى الســلفي ،مكلبــة الرشــد
بالرياض1410 ،1 ،هـ.
 .40اخل فيات بني اإلمامني الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ،البيهقي ،حتقيق :فريق
البحث العلمي بشركة الروضة ،الروضة للنشر واللو يع1436 ،1 ،هـ.
 .41الدين اخلالص ،حممود خلاب السبكي ،عين بلَّحيحه :أمني حممود خلاب،
1397 ،4هـ.
 .42اد املعاد هدى خـري العبـاد ،ابـن قـيل اجلو يـة ،حتقيـق :شـعي الرنـاؤو
وعبد القادر الرناؤو  ،مؤسسة الرسالة ببريوت1419 ،3 ،هـ.
 .43سلســلة الحاديــث الَّــحيحة ،حممــد ناصــر الــدين اللبــاني ،مكلبــة املعــارف
بالرياض.1 ،
 .44سلسـلة الحاديـث الضـعيفة واملوضـوعة ،حممــد ناصـر الـدين اللبـاني ،مكلبــة
املعارف بالرياض1412 ،1 ،هـ.
 .45سنن ابن ماجه ،ابن ماجه القهويين ،حتقيق :شـعي الرنـؤو وعـادل مرشـد
وسعيد اللحام ،دار الرسالة العاملية1430 ،1 ،هـ2009/م.
 .46ســنن أبــي داود ،حتقيــق :ش ـعَي الرنــؤو وحممــد كام ـ قــرس بللــي،1 ،
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بريوت ،دار الرسالة العاملية1433 ،هـ.
 .47سنن اللِّرمذى ،حتقيق :بشار عواد معروف ،دار اليرب 1998 ،1 ،م.
 .48ســنن النالســائي ،تــرقيل :عبــد الفلــاح أبــو رــدو ،مكل ـ امللبوعــات اإلس ـ مية
حبل 1414 ،4 ،هـ.
 .49سؤاالت ابن اجلنيد لبي كريا حيي بن معني ،حتقيق أمحـد حممـد نـور سـيف،
 ،1املدينة.
 .50سؤاالت أبـي داود لجمـام أمحـد ،حتقيـق :يـاد حممـد منَّـور ،مكلبـة العلـوم
واحلكل باملدينة املنورو1414 ،1 ،هـ.
 .51شرح العمدو ،ابن تيمية ،حتقيق :حممد عهيه مشس ،دار عا الفوائد،1 ،
1436هـ.
 .52شرح النووى عل صحيح مسلل ،النـووى ،2 ،بـريوت ،دار إحيـاء الـرتار
العربي1392 ،هـ.
 .53شــرح ريــاض الَّــاحلني ،حممــد بــن صــاحل العثــيمني ،مــدار الــوطن للنشــر،
بإشراف :مؤسسة الشيخ ابن عثيمني اخلريية1426 ،هـ.
 .54شــرح ســنن أبــي داود ،ابــن رسـ ن الرملــي ،حتقيــق :عــدد مــن البـاحثني بــدار
الف ح ،دار الف ح  ،الفيوم  -مَّر  1437 ،1 ،هـ .
 .55شرح صحيح الب ارى ،ابن بلال ،حتقيق :أبو ةـيل ياسـر بـن إبـراهيل ،مكلبـة
الرشد بالرياض1423 ،2 ،هـ.
 .56شرح عل اللِّرمذى ،ابن رج احلنبلي ،حتقيق :نور الدين عـرت ،دار املـ ح،
1398 ،1هـ.
 .57شرح مشك اآلثار ،اللحاوى ،حتقيق :شعي الرناؤو  ،مؤسسة الرسالة،
1415هـ.
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 .58الَّحاح (تاج اللية وصحاح العربية) ،إمساعي بن محاد اجلوهرى ،حتقيـق:
أمحد عبد اليفور علار ،دار العلل للم يني ببريوت1990 ،4 ،م.
 .59صــحيح ابــن حبــان ،ابــن حبــان البســهل ،حتقيــق :شــعي الرنــاؤو ،2 ،
بريوت ،مؤسسة الرسالة1414 ،هـ.
 .60صــحيح ابــن خهميــة ،حممــد بــن إســحاق بــن خهميــة ،حتقيــق :حممــد مَّــلف
العظمي ،املكل اإلس مي ببريوت1424 ،3 ،هـ.
 .61صحيح الب ارى ،حممد بن إمساعي الب ارى ،حتقيق :مَّلف البيـا،4 ،
دمشق ،دار ابن كثري1410 ،هـ.
 .62صحيح مسلل ،مسلل بن احلةاج ،حتقيق :حممد فـؤاد عبـد البـاقي ،دار إحيـاء
الكل العربية1374 ،1 ،هـ.
 .63صـــيد اخلـــاطر ،ابـــن اجلـــو ى ،حتقيـــق حســـن الســـماحي ،دار القلـــل،1 ،
1425هـ.
 .64الضعفاء واملرتوكـون ،النسـائي ،حممـود إبـراهيل ايـد ،دار الـوعي – حلـ ،
1396 ،1هـ.
 .65اللبقات الكبري  ،حممـد بـن سـعد ،حتقيـق :علـي حممـد عمـر ،مكلبـة اخلـا ي،
1421 ،1هـ.
 .66العــدو شــرح العمــدو ،ابــن العلــار الشــافعي ،حتقيــق :نظــام يعقــوبي ،دار
البشائر اإلس مية ببريوت1427 ،1 ،هـ.
 .67العل ومعرفة الرجال (رواية عبد اهلل) ،أمحد بن حنب  ،حتقيق :وصي اهلل بن
حممد عباد ،دار اخلاني بالرياض1422 ،2 ،هـ2001/م.
 .68العل ومعرفة الرجال(رواية املروذى) ،أمحد بن حنبـ  ،حتقيـق وصـ اهلل بـن
حممد عباد ،الدار السلفية ،بومباى – ااند 1408 ،1 ،هـ.
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 .69العلـ  ،ابــن أبــي حـا الــرا ى ،حتقيــق :فريـق مـن البــاحثني ،بإشــراف :ســعد
احلميد وخالد اجلريسي1427 ،1 ،هـ.
 .70العل ـ  ،الــدالارقلين ،حتقيــق :حممــد صــاحل الدباســي ،مؤسســة الريــان،3 ،
1432هـ.
 .71رري احلديث  ،إبـراهيل بـن إسـحاق احلربـي ،حتقيـق :سـليمان إبـراهيل حممـد
العايد ،جامعة أم القرى  ،مكة املكرمة.1405 ،1 ،
 .72فلح البارى شرح صحيح الب ارى،ابن حةر العسق ني ،حققه :حمـ الـدين
اخللي  ،دار املعرفة ببريوت1379 ،هـ.
 .73فلح البـارى شـرح صـحيح الب ـارى ،ابـن رجـ احلنبلـي ،حتقيـق :مكلـ
حتقيق دار احلرمني ،مكلبة اليرباء الثرية باملدينة النبوية1996 ،1 ،م.
 .74الفوائد اجملموعة الحاديث املوضوعة ،الشوكاني ،حتقيق :عبد الرمحن بن
حيي املعلمي اليماني ،3 ،بريوت ،املكل اإلس مي.1407 ،
 .75فيض القدير شرح اجلامع الَّيري ،ين الدين حممد عبد الـرؤوف املنـاوى ،دار
املعرفة ببريوت1391 ،2 ،هـ.
 .76الكاشف معرفة من له رواية الكل السلة ،الذههلل ،حتقيق :حممد عوامة
وأمحد حممد منر اخللي  ،1 ،مؤسسة علوم القر ن1413 ،هـ.
 .77الكامـ ـ

ضـــعفاء الرجـــال ،ابـــن عـــدى اجلرجـــاني ،حتقيـــق :مـــا ن حممـــد

السرساوى ،مكلبة الرشد بالرياض1434 ،1 ،هـ.
 .78كشــاف القنــاع عــن مــنت اإلقنــاع ،منَّــور بــن يــونس البهــوتي ،حتقيــق :جلنــة
مل ََّّة و ارو العدل1423 ،1 ،هـ.
 .79كشــف اخلفــاء ومهي ـ اإللبــاد ،إمساعي ـ العةلــوني الدمشــقي ،دار الكل ـ
العلمية ببريوت1408 ،3 ،هـ.
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 .80الكفايــة معرفــة أصــول علــل الروايــة ،اخللي ـ البيــدادى ،حتقيــق :مــاهر
الفح  ،دار ابن اجلو ى1432 ،1 ،هـ.
 .81الكواك النريات معرفة من الرواو الثقات ،ين الدين ابن الكيـال ،حتقيـق:
عبد القيوم عبد رب النهلل ،دار امل:مون ـ بريوت1981 ،1 ،م.
 .82جممــع الهوائــد ومنبــع الفوائــد ،نــور الــدين اايثمــي ،حتقيــق :حســام الــدين
القدسي ،دار الكلاب العربي ببريوت.
 .83جمموع الفلاوى ،ابن تيمية ،حتقيق :عبد الرمحن بن قاسل ،جممع امللك فهد1416 ،هـ.
 .84اجملموع شرح املهذب ،النووى ،حتقيق :حممد ي املليعي ،دار الفكر ببريوت.
 .85املدونة الكربى ،مالك بـن أنـس ،دار النـوادر بسـوريا ،تو يـع :و ارو الشـؤون
اإلس مية بقلر1431 ،هـ.
 .86مرقاو املفاتيح شرح مشكاو املَّابيح ،علي بن سللان القارى ،حتقيق :صدقي
العلار ،دار الفكر ببريوت1414 ،1 ،هـ.
 .87مسل رج أبي عوانة اإلسفراييين ،حتقيق :جمموعة من الباحثني ،عمادو البحث
العلمي باجلامعة اإلس مية1435 ،1 ،هـ.
 .88املسلدرم عل الَّحيحني ،احلاكل ،حتقيق :مقب الوادعي ،دار احلرمني1417 ،هـ.
 .89مسند ابن اجلعد  ،علي بـن اجلعـد اجلـوهرى ،حتقيـق :عـامر أمحـد حيـدر ،دار
الكل العلمية ببريوت1417 ،2 ،هـ.
 .90مسند البهار ،أمحد بن عمـرو ،حتقيـق :حمفـوظ الـرمحن يـن اهلل ،دار العلـوم
واحلكل باملدينة املنورو1416 ،1 ،هـ.
 .91مسند الدارمي،حتقيق :مركه البحور بدار الل:صي  ،دار الل:صي – القـاهرو،
1436 ،1س.
 .92مسند الفاروق ،ابن كثري الدمشقي ،حتقيق :إمام بن علي بن إمام ،دار الفـ ح
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بالفيوم – مَّر1430 ،1 ،هـ2009/م.
 .93املســند ،أمحــد بــن حممــد بــن حنب ـ  ،حتقيــق :شــعي الرنــاؤو و خــرين،
مؤسسة الرسالة ببريوت1416 ،1 ،هـ.
 .94مَّنف ابن أبي شيبة ،ابن أبي شيبة ،حتقيق :حممد عوامة ،دار القبلة ومؤسسة
علوم القر ن1427 ،1 ،هـ.
 .95معا السنن ،اخللابي ،حتقيق :حممد رار اللبـاخ ،امللبعـة العلميـة حبلـ ،
1352 ،1هـ.
 .96معةل ابن العرابي ،أبو سعيد ابن العرابي ،حتقيق عبد امحمسن احلسيين ،دار
ابن اجلو ى1418 ،1 ،هـ.
 .97املعةل الوسط ،اللرباني ،حتقيق :طارق بن عوض اهلل ،دار احلرمني،1 ،
1415هـ.
 .98املعةل الكبري ،اللرباني ،حتقيق :محدى السلفي ،2 ،مكلبة ابن تيمية.
 .99معرفة الثقات ،أبو احلسن العةل  ،حتقيق :عبد العليل البسلوى ،مكلبـة الـدار
 املدينة املنورو 1405 ،1 ،هـ . .100معرفة السنن واآلثـار ،البيهقـي ،حتقيـق :عبـد املعلـي القلعةـي ،دار الـوعي
حبل 1412 ،1 ،هـ.
 .101معرفة الَّحابة ،أبو نعيل الصبهاني ،حتقيـق :عـادل بـن يوسـف العـها ى،
دار الوطن بالرياض1419 ،1 ،هـ.
 .102معرفة أنواع علوم احلديث ،ابن الَّ ح ،حتقيق :نور الدين عرت ،دار الفكـر
املعاصر1418 ،3 ،هـ.
 .103املعونة عل مذه عا املدينة ،عبد الوهاب املالكي ،امحمقق :محيش عبـد
احلقّ ،املكلبة اللةارية مَّلف البا

 -مكة املكرمة.
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 .104امليين عن مح السفار السـفار ،أبـو الفضـ العراقـي ،حتقيـق :أشـرف
عبد املقَّود ،دار طربية1415 ،1 ،هـ.
 .105امليين الضعفاء ،مشس الدين الذههلل ،حتقيق :د .نور الدين عرت.
 .106املفاتيح شرح املَّابيح ،احلسني بن حممود ا ُمل ْظهِرى ،حتقيق ودراسـة :جلنـة
خملَّة من امحمققني ،بإشراف :نور الدين طال  ،دار النوادر بسوريا1433 ،1 ،هـ.
 .107املفهل ملا أشك مـن تل ـيص كلـاب مسـلل ،القـرطهلل ،حتقيـق :حميـي الـدين
مسلو ويوسف بديوى ،1 ،دمشق ،دار ابن كثري1417 ،هـ.
 .108املقاصــد احلســنة ،الســ اوى ،حتقيــق حممــد عثمــان اخلشــ  ،دار الكلــاب
العربي.1405 ،1 ،
 .109املوافقات ،الشاطهلل ،حتقيق :مشهور بن حسـن ل سـلمان ،دار ابـن عفـان،
1417 ،1هـ.
 .110مواه اجلليـ

شـرح خملَّـر خليـ  ،احللـاب امللكـي ،دار الفكـر،3 ،

1412هـ.
 .111املوضوعات،ابن اجلو ى ،حتقيق :نور الدين بن شكرى ،دار أضواء السلف
بالرياض1418 ،1 ،س.
 .112ميــهان االعلــدال نقــد الرجــال ،مشــس الــدين الــذههلل ،حتقيــق :علــي
البةاوى ،دار املعرفة ببريوت.
 .113النك ـ عل ـ كلــاب ابــن الَّ ـ ح ،ابــن حةــر العســق ني ،حتقيــق :مــاهر
الفح  ،دار امليمان1434 ،1 ،هـ.

*

136

سنة االحلفاء " دراسة نقدية "
د .عمار أمحد الَّياصنة

*

*

Nurruddeen Al-Haithami. Majma’u Az-Zawa’id Wa Manba’u Al-Fawa’id.
Husamuddeen Al-Qudusi (ed.), Dar Al-Kitab Al-Arabi, Beirut.
Nuruddeen Al-Haithamiy. Bughyat Al-Bahith An Zawa’id Musnad AlHarith. Husain Al-Bakriy (ed.), Markaz Khidmat As-Sunnah, Islamic university,
1st edition 1413.
Salah Ad-Deen Al-Ala’ee. Tahqiq Munif Ar-Rutbah Liman Thabata Lahu
Sharif As-Suhbah. Abdurraheem Al-Qashqary (ed.), Dar Al-Asimah Riyad, 1st
edition , 1410.
Shamsuddeen Az-zahabi. Al-Mughni fi Ad-Du’afa. Nuruddeen Itr (ed.).
Shamsuddeen Az-zahabi. Mizan Al-I’tidal fi Naqd Ar-Rijal. Ali Al-Bajawi
(ed.), Dar Al-Marifah, Beirut.
Silsilat Al-Ahadeeth As-Sahiha, Muhammad Nasiruddeen Al-Albani,
Maktabat Al-Ma’arifRiyad, 1st edition.
Yahya ibn Ma’een. Tarikh ibn Ma’een (Riwayah Ad-Daury). Ahmad
Muhammad Noor Saif (ed.), 1st edition, Makkah ,Markaz Al-Bahth AlIlmiyWaIhyaAth-Turath, 1399.
Zainuddeen ibn Al-Kayal. Al-Kawakib An-Naiyirat Fi Ma’rifat Man ArRuwatAth-thiqat. Abdul-Qayyum Abdu Rabinnabi (ed.), Dar Al-Ma’mun,
Beirut, 1st edition, 1981.
Zainuddeen Muhammad Abdurra’uf Al-Manawi. Fayd Al-QadeerSharh AlJami’ As-Sageer. Dar Al-Ma’arifah, Beirut, 2nd edition, 1391.
Ziyad Muhammad Mansoor (ed.). Su’alat Abi Da’ud Li Al-Imam Ahmad,
Maktabat Al-UlumWa Al-Hikam, Madinah, 1st edition, 1414.

*

*

*
" سنة االحتفاء " دراسة نقدية
 عمار أمحد الصياصنة.د

group of editors, Ministry of justice, 1st edition, 1423.
Muhammad Hajji. Al-Bayan Wa At-Tahseel, ibn Rushd. 2nd edition, Beirut,
Dar Al-Gharb Al-Islamy, 1408.
Muhammad Ibn Idris Ash-Shafi’I. Ikhtilaf Al-Hadith. Rif’at Fauziy AbdulMuttalib (ed.), Dar Al-Wafa, 1st edition, 1422.
Muhammad Ibn Ishaq Ibn Khuzaimah. Sahih ibn Khuzaimah. Muhammad
Mustapha Al-A’zami (ed.), Al-Maktab Al-Islami Beirut, 3rd edition, 1424.
Muhammad Ibn Isma’il Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Mustapha Al-Bagha
(ed.), 4th edition, Damascus, Dar ibn Kathir, 1410.
Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari. At-Tarikh Al-Kabeer. Abdul-Mu’een
Khan (ed.), Haidar Abad Ad-Dakn, Da’irat Al-Ma’arif Al-Uthmaniyyah.
Muhammad Ibn Jareer At-Tabari. Jami Al-Bayan AnTa’aweel Ai Al-Qur’an.
Abdullah Ibn Abdul-Muhsin At-Turkey (ed.), Hajar for printing and distribution,
Cairo, 1st edition, 1422.
Muhammad Ibn Sa’ad. At-Tabaqat Al-Kabir. Ali Muhammad Umar (ed.),
Maktabat Al-Khaniji, 1st edition, 1421.
Muhammad Ibn Salih Al-Uthaimeen (ed.). Sharh Riyad As-Saliheen. Madar
Al-Watan Li An-Nashr, supervised by; Mu’assasat ibn Uthaimeen AlKhairiyyah, 1426.
Muhammad Nasiruddeen Al-Albani. Silsilat Al-Ahadeeth Ad-Da’eefahWa
Al-Maudu’ah. Maktabat Al-Ma’arifRiyad, 1st edition, 1412.
Muslim Ibn Al-Hajjaj. Sahih Muslim. Muhammad Fu’ad AbdulBaqi (ed.),
Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah, 1st edition, 1374.
Mustakhraj Abi Awanah Al-Isfirayini, A group of editors, Academic
Deanship, The Islamic university, 1st edition, 1435.

جملة العلوم الشرعية
هـ1441 العدد اخلامس واخلمسون ربيع اآلخر

edition, 1996.
ibn Rajab Al-Hanbali. Sharh ‘Ilal At-Tirmizi. Nuruddeen Itr (ed.), Dar AlMalah, 1st edition, 1398.
Ibn Raslan Ar-Ramli. Sharh Sunan Abi Da’wud. A group of editors from
Dar Al-Falah, Al-Fayyum Egypt, 1st edition, 1437.
Ibn taimiyyah Majmu’u Al-Fatawa. Abdurrahman Ibn Qasim (ed.), King
Fahd complex, 1416.
Ibn Taimiyyah. Sharh Al-Umda. Muhammad Azeez Shams (ed.), Dar Alam
Al-Fu’ad, 1st edition, 1436.
Ibrahim Ibn Abdallah Al-Lahim. Al-Ittisal Wa Al-Inqita’. Maktabat ArRushd, 1st edition, 1426.
Ibrahim Ibn Ishaq Al-Harbi. Gharib Al-Hadith. Sulaiman Ibrahim
Muhammad Al-Ayid (ed.), Ummul Qura University, Macca, 1st edition, 1405.
Isma’il Al-Ajluni Ad-Dimashqi. Kashfu Al-Khafa Wa Muzil Al-Ilbas. Dar
Al-Kutub Al-Ilmiyyah Beirut, 3rd edition, 1408.
Isma’il Ibn Hammad Al-Jauhari. As-Sihah (Taj Al-LughaWaSihah AlArabiyyah). Ahmad AbdulGhafur At-Tar (ed.), Dar Al-Ilm Li Al-Malayeen
Beirut, 4th edition, 1990.
Mahmud Khuttab As-Subuki. Ad-Deen Al-Khalis. Ameen Mahmud Khattab
(ed.), 4th edition, 1397.
Malik Ibn Anas. Al-Mudawwanah Al-Kubra. Dar An-Nawadir Syria,
distribution of; Ministry of Islamic affairs, Qatar, 1431.
Mansur Ibn Yunus Al-Bahuti. Kashshaf Al-Qina’ An Matn Al-Iqna’. A

" سنة االحتفاء " دراسة نقدية
 عمار أمحد الصياصنة.د

Ad-Dakn, 1st edition, 1403.
Ibn Hibban Al-Busti. Sahih ibn Hibban. Shu’aib Al-Arna’ut (ed.), 2nd
edition, Beirut, Mu’assasatAr-Risalah, 1414.
Ibn Iraq Al-Kinani. Tanzih Ash-Shari’ah Al-Marfu’ah An Al-Akhbar AshShani’ah Al-Maudu’ah. AbdulWahab Ibn Abdullateef (ed.), 1st edition, Beirut,
Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1399.
Ibn Kathir Ad-Dimashqi. Musnad Al-Faruq. Imam Ibn Ali Ibn Imam (ed.),
Dar Al-falah, Faiyum Egypt, 1st edition, 1430 – 2009.
Ibn Majah Al-Qazwini. Sunan ibn Majah. Shu’aib Al-Arna’ut, Adil Murshid
and sa’eed Al-Lahham (eds.), Dar Ar-Risalah Al-Alamiyyah, 1st edition, 14302009.
ibn Muflih Al-Maqdisy. Al-Adab Ash-Shar’iyyahWa Al-Minah AlMar’iyyah. Shu’aib Al-Arna’ut and Umar Al-Qayyam (eds.), Ar-Risalah
Foundation, Beirut, 3rd edition, 1418.
Ibn Qayyim Al-Jauziyyah. Ahkam Ahli Az-Zimmah. Yusuf Ibn Ahmad AlBakry and Shakir Ibn Taufiq Al-Aruriy (eds.), Ramada for printing Dammam,
1st edition, 1418.
Ibn Qayyim Al-Jauziyyah. Zad Al-Mi’ad Fi HadyiKhairi Al-Ibad. Shu’aib
Al-Arna’ut and AbdulQadir Al-Arna’ut (eds.), Mu’assasatAr-Risalah, Beirut, 3rd
edition, 1419.
ibn Qudamah Al-Maqdisi. At-Tauwabeen. Dar ibn Hazm, 1424.
Ibn Rajab Al-Hanbali. Fath Al-Bari Sharh Salih Al-Bukhari. Maktabat
Tahqeeq Dar Al-Haramain, Maktabat Al-Guraba’ Al-Athariyyah, Madinah, 1st

جملة العلوم الشرعية
هـ1441 العدد اخلامس واخلمسون ربيع اآلخر

edition, 1425.
ibn Al-Mulaqqin. Al-Badr Al-Munir Fi Takhrij Al-Ahadith Wa Al-Athar AlWaqi’ah Fi Ash-sharhi Al-Kabir. Mustapha Abu Al-Ghait, Abdullah Ibn
Suleiman and yasir Ibn Kamal (eds.), Dar Al-Hijrah, 1st edition, 1425.
ibn Al-Mulaqqin. At-Taudeeh Li Sharh Al-Jami As-Sahih. Dar

Al-Falah,

supervision of; Khalid Ar-Rabbat, Qatar Ministry of Endowment, 1st edition, 1429.
Ibn

Al-Mulaqqin.

Khulasat

Al-Badr

Al-Munir,

Hamdiy

As-Silafi.

MaktabatAr-Rushd, Riyad, 1st edition, 1410.
Ibn As-Salah. Ma’rifat Anwa’ ‘Ioum Al-Hadith. Nuruddeen Itr (ed.), Dar AlFikr Al-Mu’asir, 3rd edition, 1418.
Ibn At-Tar Ash-Shafi’o. Al-Uddah Fi Sharh Al-Umdah. Nazzam Yaqubi
(ed.), Dar Al-Basha’ir Al-Islamiyyah Beirut, 1st edition, 1427.
Ibn Battal. Sharh Sahih Al-Bukhari. Abu Tamim Yasir Ibn Ibrahim (ed.),
MaktabatAr-Rushd, Riyad, 2nd edition, 1423.
Ibn Hajar Al-Asqalani. Taqreeb At-Tahzeeb. Muhammad Awamah (ed.),
2nd edition, Beirut, Dar Al-Basha’ir, 1408.
Ibn Hajar Al-Asqalani. An-Nukat ‘Ala Kitab ibn As-Salah. Mahir Al-Fahl
(ed.), Dar Al-Maiman, 1st edition, 1434.
Ibn Hajar Al-Asqalani. Fath Al-Bari SharhSalih Al-Bukhari. Muhibbuddeen
Al-Khatib (ed.), Dar Al-Ma’rifah, Beirut, 1379.
ibn Hajar Al-Asqalani. Tahzeeb At-Tahzeeb, Haidar Abad Ad-Dakn (ed.),
Da’irat Al-Ma’arif Al-Uthmaniyyah, 1326.
ibn Hibban Al-Busti. Ath-Thiqat. Da’irat Al-Uthmaniyyah Haidari Abad

" سنة االحتفاء " دراسة نقدية
 عمار أمحد الصياصنة.د

ibn Abdi-Al-bar. Al-Isti’ab fi Ma’arifat Al-Ashab. Ali Muhammad AlBajawiy. Dar Al-Jeel, 1st edition, 1412.
Ibn Abdu Al-Bar Yusuf Ibn Abdullah. At-Tamheed Lima Fi Al-Muwatta’
Min Al-Ma’aniWa Al-Asaneed. Mustapha Ibn Ahmad Al-Alawi and Muhammad
AbdulKabir Al-Bakri (ed.), D T Morocco, Wizarat Al-Auqaf, 1387.
ibn AbdulHadi. Tanqih At-Tahqeeq Fi Ahadith At-Ta’leeq. Sami Jadallah
(ed.), Adwa’ As-Salaf, 1st edition, 1428.
ibn Abi Asim. Al-Ahad Wa Al-Mathaniy. Basim Faisal Al-Jawabirah (ed.),
Dar Ar-Rayah, Riyad, 1st edition, 1411.
Ibn Abi Hatim Ar-Razi. Al-Ilal, A group of editors, supervised by Sa’ad AlHumaid and Khalid Al-Juraisi, 1st edition, 1427.
ibn Abi Hatim Ar-Razi. Al-Jarh Wa At-Ta’deel. 1st edition, Haidari Abad
Ad-Dakn, Da’irat Al-Uthmaniyyah, Photocopy from Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah
Beirut, 1371.
ibn Abi shaibah. Musannaf ibn Abi Shaibah. Muhammad Awamah (ed.), Dar
Al-Qiblah and Mu’assasatUlum Al-Qur’an, 1st edition, 1427.
Ibn Adi Al-Jurjani. Al-Kamil Fi Du’afah Ar-Rijal. Mazin Muhammad AsSarsawi (ed.), MaktabatAr-RushdRiyad, 1st edition, 1434.
ibn Al-Atheer Al-Jazariy. Usd Al-Ghabah Fi Ma’rifat As-Sahabah. Dar AlFikar Beirut, 1409.
Ibn Al-Jauzi. Al-Maudu’at. Nuruddeen Ibn Shukri (ed.), Dar Adwa As-Salaf,
Riyad, 1st edition, 1418.
ibn Al-Jauzi. Sayd Al-Khatir. Hasan As-Samahi (ed.), Dar Al-Qalam, 1st

جملة العلوم الشرعية
هـ1441 العدد اخلامس واخلمسون ربيع اآلخر

An-Nawawi. Sharh An-Nawawi ‘Ala Sahih Muslim. 2nd edition, Beirut, Dar
Ihya At-Turath Al-Arabi,1392.
Ash-Shatibi. Al-Muwafaqat. Mashhur Ibn Hasan Al Salman (ed.), Dar ibn
Affan, 1st edition, 1417.
Ash-Shaukani. Al-Fawa’id Al-Majmu’ah Fi Al-Ahadith Al-Maudu’ah.
Abdurrahman Ibn Yahya Al-Mu’allimi Al-Yamani (ed.), 3rd edition, Beirut, AlMaktab Al-Islami, 1407.
As-Sakhawi. Al-Maqasid Al-Hasanah. Nahnad Uthman Al-Khasht (ed.), Dar
Al-Kitab Al-Arabi, 1st edition, 1405.
As-Suyuti, Abdurrahman Ibn Abi bakar. Al-La’ali Al-Masnu’ah Fi AlAhadith Al-Mau’du’ah. Salah Ibn Muhammad Uwaidah (ed.), 1st edition Beirut,
Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1417.
At-Tabarani. Al-Mujam Al-Ausat. Tariq Ibn Awadullah (ed.), Dar AlHaramain, 1st edition, 1415.
At-tabarani. Al-Mujam Al-Kabir. Hamdi As-Salafi (ed.), 2nd edition,
Maktabat ibn Taimiyyah.
At-Tahawi. Sharh Mushkil Al-Athar. Shu’aib Al-Arna’ut (ed.), Mu’assasat
Ar-Risalah, 1415.
Az-Zahabi. Al-Kashif Fi Ma’rifat Man LahuRiwayah Fi Al-Kutub As-Sittah.
Muhammad Awwamah and Ahmad Muhammad Namir Al-Katib (ed.), 1st
edition, Mu’assasatUlum Al-Qur’an, 1413.
Bughyat An-Nuqqad An-Naqalah, ibn Al-Muwaq, investigation of:
Muhammad Kharshafi, Maktabat Adwa As-Salaf, 1st edition, 1425.

" سنة االحتفاء " دراسة نقدية
 عمار أمحد الصياصنة.د

Ali Ibn Sultan Al-Qari. Mirqat Al-Mafatih Sharh Mishkat Al-Masabih. Sidqi
Attar (ed.), Dar Al-Fikr Beirut, 1st edition, 1414.
Al-IlalWaMa’rifatAr-Rijal, (narration of Abdullah), Ahmad Ibn Hanbal,
investigation of; Wasiyullah Ibn Muhammad Abbas, Dar Al-Khaniy, Riyad, 2nd
edition, 1422-2001.
Al-Kattabi. Ma’alim As-Sunan. Muhammad Raghib At-tabbakh, Matba’ah
Al-Ilmiyyah, Halab, 1st edition, 1352.
Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Kifayah Fi Ma’rifat Usulu ‘Ilm Ar-Riwayah.
Mahir Al-Fahl (ed.), Dar ibn Al-Jauzi, 1st edition, 1422.
Al-Qadiy Nasiruddeen Al-Baidawiy. Tuhfat Al-Abrar Sharh Masabih AsSunnah. A group of editors supervised by: Nuruddeen Talib, Dar An-Nawadir
Syria, 1433.
Al-Qurtubi. Al-Mufhim Lima Ashkala Min TalkhisKitab Muslim.
Muhyiddeen Mastu and Yusuf Badawi (eds.), 1st edition Damascus, Dar Ibn
Khathir, 1417.
Al-Tirmizi. Sunan At-Tirmizi. BashsharAwwadMa’aruf (ed.), Dar AlGharb, 1st edition, 1998.
An-Naisaburi. At-Tamyeez. Muslim Ibn Al-Hajjaj, Muhammad Mustapha
Al-A’zami (ed.), 3rd edition, Maktabat Al-Kauthar, 1410.
An-Nasa’i. Ad-Du’afa’ Wa Al-Matrukoon, Mahmoud Ibrahim Zayid (ed.),
Dar Al-Wai, Halab, 1st edition, 1396.
An-Nawawi. Al-Majmu’ Sharh Al-Muhazzab. Muhammad Najeeb AlMutai’i (ed.), Dar Al-Fikr, Beirut.

جملة العلوم الشرعية
هـ1441 العدد اخلامس واخلمسون ربيع اآلخر

Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal. Al-Musnad. Shu’aib Al-Arna’ut et al
(eds.), Mu’assasat Ar-Risalah Beirut, 1st edition, 1416.
Al- Nasa’i. Sunan An-Nasa’i. AbdulFattah Abu Guddah (ed.), Maktab AlMatbu’at Al-Islamiyyah, 4th edition, 1414.
Ala’u Ad-Deen Muglatai Ibn Qulaij Al-Hanafi. Ikmal Tahzib Al-Kamal Fi
Asma’I Ar-Rijal. Adil Ibn Muhammad and Usamah Ibn Ibrahim (eds.), 1st
edition cairo, Al-Faruq Al-Haditha, 1422.
Al-Baihaqi, Ahmad Ibn Al-Husain. Al-Jami Li Shu’ab Al-Iman. Abdul-Ali
Abdulhamid Hamid (ed.), 1st edition, Riyad, MaktabatAr-Rushud, 1423.
Al-Baihaqi. Al-khilafiyyat Baina Al-Imamain Ash-Shafi’i Wa Abi
HanifahWaAshabihi. A group of eeditors in Ar-Raudah company, Ar-Raudah for
publication and printing, 1st edition, 1436.
Al-Baihaqi. Ma’rifat As-Sunan Wa Al-Athar. Abdul-Muti Al-Qal’aji (ed.),
Dar Al-Wa’I, Halab, 1st edition, 1412.
Al-Hakim. Al-Mustakhraj Ala As-Sahihain. Muqbil Al-Wadi’i (ed.), Dar AlHaramain, 1417.
Al-Hattab Al-Maliki. Mawahib Al-Jalil Fi Sharh Mukhtasar Al-Khalil. Dar
Al-Fikar, 3rd edition, 1412.
Al-Husain Ibn Mahmud Al-Muzhiri. Al-Mafatih Fi Sharh Al-Masabih. A
group of editors, supervised by; NuruddeenTalib, Dar An-Nawadir Syria, 1st
edition, 1433.
Ali Ibn Al-Ja’d Al-Jauhari. Musnad ibn Al-Ja’d. Amir Ahmad Haidar (ed.),
Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah Beirut, 2nd edition, 1417.

" سنة االحتفاء " دراسة نقدية
 عمار أمحد الصياصنة.د

Abu Nu’aim Al-Asbahani. Ma’rifat As-Sahabah. Adil Ibn Yusuf Al-Azzawi
(ed.), Dar Al-Watan, Riyad, 1st edition, 1419.
Abu Nu’aim Al-Asfahani. Hilyat Al-Auliya’ Wa Tabaqat Al-Asfiyah. Dar
Al-Fikr, Beirut, 1416.
Abu Sa’eed ibn Al-A’rabi. Mu’jam ibn Al-A’rabi. Abdulmuhsin Al-Husaini
(ed.), Dar ibn Al-Jauzi, 1st edition, 1418.
Abu Zakariyyah Yahya Ibn Ma’een. Su’alat ibn Al-Junaid. Ahmad
Muhammad NurSaif (ed.), 1st edition, Madinah.
Abubakar Ahmad Ibn Abi Khaithamah. At-Tarikh Al-Kabeer, Al-Ma’ruf Bi
Tarikh ibn Abi Khaithamah, As-Sifr Ath-thaniy. Salah Ibn Fathiy Hilal (ed.), AlFaruq Al-Hadithah, 1st edition, 1424.
Ad-Dar

Qutuni.

Al-‘Ilal.

Muhammad

Saleh

Ad-Dabbasi

(ed.),

Mu’assasatAr-Rayyan, 3rd edition, 1432.
Ad-Darimi. Musnad Ad-Darimi. Markaz Al-Buhuth Dar At-ta’sil, Dar Atta’sil, Cairo, 1st edition, 1436.
Ahmad Ibn Amr. Musnad Al-Bazzar. Mahfuzurrahman Zainullah (ed.), Dar
Al-UlumWa Al-Hikam, Madinah, 1st edition, 1416.
Ahmad Ibn Hanbal. Al-‘Ilal Wa Ma’rifat Ar-Rijal (narration of AlMarwazi). Wasiyullah Ibn Muhammad Abbas (ed.), Dar As-Salafiyyah, Mumbai
India, 1st edition, 1408.
Ahmad Ibn Muhammad At-Tahtawi Al-Hanafi. Hashiyat At-Tahtawi Ala
Maraqi Al-Falah. Muhammad AbdulAziz Al-Khalidi (ed.), Dar Al-Kutub AlIlmiyyah Beirut, Lebanon, 1st edition, 1418.

جملة العلوم الشرعية
هـ1441 العدد اخلامس واخلمسون ربيع اآلخر

List of References:
Abdulwahhab Al-Maliki. Al-Ma’unah Ala Mazhab Alim Al-Madinah.
Humaish AbdulHaq (ed.), Maktabat At-Tijariyyah Mustapha Al-Baz, Macca.
Abu Al-Fadl Al-Iraqi. Al-Mughni ‘An Haml Al-Asfar Fi Al-Asfar. Ashraf
Abdul-Maqsud (ed.), Dar Tabriyyah, 1st edition, 1415.
Abu Al-Fadl Al-Iraqi. At-Taqyeed Wa Al-Idah. Abdurrahman Uthman (ed.),
Dar Al-Fikr, 1401.
Abu Al-Hajjaj Al-Mazzi. Tahzeeb Al-Kamal Fi Asma’ Ar-Rijal. Bashshar
Awad Ma’ruf (ed.), Mu’assasatAr-Risalah, Beirut, 1st edition, 1400.
Abu Al-Hajjaj Al-Mizzi. Tuhfat Al-Ashraf Bi Ma’rifat Al-Adraf.
Abdussamad Sharafuddeen (ed.), Al-Maktab Al-Islami, Beirut, Dar AlQayyimah India, 2nd edition, 1403.
Abu Al-Hasan Al-Ijli. Ma’arifat Ath-Thiqat. AbdulAlim Al-Bastawi (ed.),
Maktabat Ad-dar, Madinah, 1405.
Abu Al-Hasan Al-Mawurdi Al-Hawi. Al-Kabir Fi Fiqh Mazhab Al-Imam
Ash-Shafi’i. Ali Mu’awwad and AbdulAziz Al-Maujud (ed.), Dar Al-Kutub AlIlmiyyah Beirut, Lebanon, 1st edition, 1414.
Abu Al-Qasim ibn Asakir. Tarikh Madinat Dimashq. Dar Al-Fikr, 1st
edition, 1419.
Abu Dawoud a-Sijistani. Sunan Abi Dawoud, Shu’aib Al-Ar-Na’ut and
Muhammad Kamil Qurrah Ballali (ed.), 1st edition , Beirut Dar Ar-Risalah AlAlamiyyah, 1433.
Abu ibn Shaheen. At-Targeeb Fi Fada’il Al-A’amal. Taha Ahmad Muslih
Al-Wa’eel (ed.), Dar Ibn Al-Jauzi, Dammam, 1st edition, 1415.

" سنة االحتفاء " دراسة نقدية
 عمار أمحد الصياصنة.د

Sunnah of Walking Barefo: A Critical Study
Dr. Ammar Ahmed Al-Sayasnah
PHD in Al-sunnah and its Sciences
King Saud University

Abstract:
This paper discusses and analyzes the hadith about walking barefoot. It aims
to trace its channels narrations, while explaining its wording and defective
features and examining its inferred meaning about the claim that walking
barefoot is a prophetic tradition. The proofs that show the weakness of this
argument will be discussed.
The hadith about walking barefoot is shadhdh (anomalous) and da’eef
(weak) which may not be followed and is not reliable. The Sunnah that has been
narrated from the Prophet (blessings and peace of Allah be upon him) is to use
footwear, which is a recommended practice. Walking barefoot is not mentioned
as part of the Sunnah, to my knowledge, and no one of the early imams has
claimed the opposite.
Keywords: walking barefoot, occasional walking barefoot
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معوّقات التمويل باملشاركة يف املصارف اإلسالمية
" احللول املقرتحة وإدارة خماطرها "

د .بندر بن عبد العزيز اليحيى
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية
جامعة اجملمعة

معوّقات التمويل باملشاركة يف املصارف اإلسالمية " احللول املقرتحة وإدارة خماطرها "
د .بندر بن عبد العزيز اليحيى
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية  -جامعة اجملمعة
تاريخ تقديم البحث1440 /1 /1 :هـ

تاريخ قبول البحث1440 /3 /26 :هـ

ملخص الدراسة:
اتفقتتآراءااراظّ ير تاألورال افتتةرافعتتااراايف تتةراظّتتاار اتتاركاتر ر ت راظ ت ء

ر تر

السا برالس سرااذيرجيبركارألتتبعراراابّ كراإلستميّت ،رو فتفبروتًألمسرمستميّت راات ألتةر
و اف افًراحملاتي ،ر ذاكرال ت دهر ااريبًكراظ ء ،راراااوحر اخلس ءا رماليركاتراا اقعراايف اير
كظهاراوتيف دراظّ ءفراإلسميّت،ر وراات ألةروهذهرااّّغ،رظ رتعتّفبريورييف تق ر خم طا.ر
يور ّ رج ا رفعااراابحثرار«ييف تق راات ألةرو ظ ت ء ،راراظّت ءفراإلستميّت ،ر
احلا لراظقرتح،ر مداءارخم طا » راسه ي رايف تةراابت ح يفرارلت لراظ اّتت،راإلستميّت،ر

يتس ر

اظّافّت،راإلسميّت،ر اار جبراخلّ ص .ر
قًرج ا ر ذهرااًءاس،رارثمث،ريب حث ر اضآراراظبحثرال تلرمىل:رفّغراات ألةر
اظّتتااراإلستتميي ر تّ اتتآراراظبحتتثراا تت ي:ر اقتتعراات ألتتةرو ظ تت ء ،راراظّتت ءفر
اإلسم يّت ،ر ييف تق رذاتك ر اضتآراراظبحتثراا اتثرمىل:راحلات لراظقرتحت،رظ تعم ر
تطبّقراظ ء ،راراظّ ءفراإلسميّت،ر مداءارخم طا  .ر
اقًرح اآرخملر ذاراابحثركاركضعرمجا،ريقرتح رحلا لريورشتن ه ركارتستهيفرار
جت زراايفقب راايترأل اجهه راات ألةرو ظ ء ،راراابّ كراإلسميّت ،ر ذاكرممي ريّتيرونتّت رمذار
كءد ر هض،راقتّ دألت،رحقّقّت،رالروتًتراّت ريتورتتً ّيفر تذهرااّتّغ،رو تبت ءركتهت ريتورك تيفترااّتّغر
اات ألاّت،راايترتيفبتارحقّق،ر ااراافعاراالقتّ ديراإلسميي.ر ر
ااعا ت راظفت حّتت،ر:راات ألتتةرو ظ ت ء ،ر-راظضت ءو،ر-راظ ت ء ،ر-رااّتتةف،راإلستتميّت،ر-ر
اات ألةراإلسميي .ر

ر

املقدمة:

احلمــد و والةــال والســام علــهلل روــو ،ا و و،لــنو و ـ نو وم ـ
واالهو وبعد:
إنّ الفقن اإلوامي إذ يتعامل مع الواقـع اإلسسـاسيو ال يلفـل م ـدت الت ـور
يـع
املستمر هلذا الواقعو هلذا فهـو يوابـخم لتلـل الت ـوّالن اإلسسـاسيّة
اجملاالن تأ ياًو وتقعيداًو وتفريعًا .ولعلّ املعامان املاليّةو هي إحـد هـذه
اجملاالن اليت حظيت باهتمام ب ري لد الداروـ القـدامهلل واثـد و إذ هـي
عةخم احليال.
واملقةود بهذا التع ريو هو بلّ ما يتعلّق بت ريك املا ،مـ رريـق العـوأو تو
التربعو تو ما يتةل بهما م تو يق هذه العقودو وبيان بيفية تنفيذهاو فهـي تشـمل
ال يوعو واإلجارانو والشربانو والكفاالنو والرهونو والةلحو وغـري ذلـك
ممّا تستلزمن احليال لتلـل جواس هـاو وتشـعّ اتهاو وإنّ ممّـا اوـتلزمتن احليـال وجـود
تسواع م الشربانو تقرتبو تو ت تعد ممّا اوتقر لعةور الفقن اإلوامي.
وتعتــرب ــيلة التمويــل باملشــاربة مــ تهــص الةــيو التمويليــة اجملتمــع
االقتةاديو حيث يشارك املةرف العميل رتس املا ،والعملو وإن باسـت
يلة املشاربة تقلّ الةيو حظاً االوتخدام اآلن املةرفية اإلوامية سظرًا
ملا يعتقد ال عض م بوسها عالية املخاررو حيـث تت لـخم وجـود كـريك يلتـزم
بالقيص األخاقية مثل األماسة والةدقو وبفاءل فنية إدارل املشروعان.
ومــع ذلــكو فقــد اوــت اعت ال نــوك اإلوــاميّة النيــا فــرتل وجيــزلو
لتعدّد تدوان التمويل الشرعيّة اليت توفّرها للعماءو ولعلّ التمويل باملشـاربة
ميثّل تهصّ هذه الربائز اليت م املفروأ تن تقوم عليهـاو وذلـك لقيامهـا علـهلل
م ـــدت املشـــاربة الـــربح واخلســـارل الـــذي ميثّـــل رو الفكـــر االقتةـــادي
اإلواميو والذي يسهص حتقيق التنمية االقتةادية الشاملة.
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توّال :مشكلة ال ث:
يقــوم التمويــل املةــر اإلوــامي بــدور فاعــل تــوفري األمــوا ،الا مــة
إلقامــة املشــاريع االقتةــاديّة املختلفــةو الــيت يتماكــهلل سظامهــا مــع القــواس
اإلواميّةو غري تنّ هذا العمل يواجن الواقع العملي مشكان الت يـقو
تعدّ الس خم الرئيس ظهور عوبان عدّل ولارر متنوّعةو حتو ،دون حتقيق
األهداف اليت رمست لن سظريّا.
وعلينو ون او ،هذه الدراوة الرتبيز علهلل مفهوم التمويل االقتةاد
اإلوـــاميو والةـــيو املختلفـــة الـــيت يقـ ـدّم بهـــا هـــذا التمويـــلو والشـــرو
والضوابط اليت حتقـق هـذه الةـيوو وبيفيّـة ت يقهـا املةـارف اإلوـاميّةو
وما هي املخاررو والعوائق اليت حتو ،دون حتقيق يو التمويل اليت متّ التنظري
هلا االقتةـاد اإلوـاميو و ـع احللـو ،العمليّـة الـيت مـ كـأسها تن كّـ
املةارف اإلواميّة م جتاو املخارر والعوائـق الـيت حتـو ،دون حتقيـق ـيو
التمويلو تو السي رل عليها و ها للتخفيل م  ،ارها.
اسياً :تهميّة ال ث :تظهر تهميّة هذا ال ث :
 - 1ثّل عمليّة التمويل دوراً مهماً احليـال االقتةـاديّةو فهـي الشـريان
احليوي الذي ميدّ الق اع االقتةـادي خختلـل وحداتـنو ومسوّسـاتن بـاألموا،
الا مــة للقيــام بعمليّــة االوــتثمارو ودفــع عيلــة االوــتثمار لت قيــق التنميّــة
الشاملة.
 - 2إذا باست عمليّـة التمويـل خفهومهـا العـام تعـا إسفـاق املـا،و وبـان
االوتثمار باملفهوم ال سيط يعا اوتخدام املا ،عمليّان اقتةـاديّة مـ تجـل
ل
تنميّتنو فإنّ بلّ اوتثمار يعدّ وياً بالضرورلو ولكـ ّ التمويـل ال يعـدّ بـ ّ
احلاالن اوتثماراً.
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 - 3يع ي االقتةاد اإلوـامي تهميّـة باللـة لعمليّـان التمويـل عمومـاو
وعمليّان التمويل باملشاربة علهلل وجن اخلةوصو وهـو يتـوفّر علـهلل اآلليـان
الــيت حتــو ،دون تع يــل املــواردو والووــائل اخلا ــة بــدفع وتــريل االوــتثمارو
وتدفعن إىل حتقيق التنميّةو واال دهار.
الثاً :تهدافُ ال ثِ :يهدف هذا ال ث إىل:
 - 1بيان يو التمويل باملشاربة ال نوك اإلواميّةو وإبرا الشرو و
والضوابط الشرعيّة احلافة بهذه العقود الفقن اإلوامي.
 - 2بيان واقع التمويل باملشاربة ال نوك اإلواميّةو وتهـصّ الت ـديان
اليت تواجهها ووق املاليّة اإلواميّة.
 - 3بيــان تهــص املخــاررو والةــعوبان الــيت تعــرتأ التعامــل بةــيلة
املشاربةو ما يسدّي باحنراف املةارف اإلواميّة عـ مسـارها الـذي روـص هلـا
م بنوك اوتثماريّة إىل بنوك ووارة ماليّة.
 - 4حتديــد املخــارر الــيت تعــرتأ واقــع التمويــل باملشــاربة ال نــوك
اإلواميّةو وتقديص مقرتحان حلو ،ملشكان ت يقها.
رابعاً :تو اب اختيار ال ـث :دعـاسي الختيـار هـذا ال ـث عـدل تمـورو
منها:
 - 1ملّــا بــان اوــتثمار األمــوا ،ــرورل اقتةــاديّةو واجتماعيّــةو فــإ ّن
الشريعة تضع بلّ الووائل لت قيق هـذا االوـتثمارو مراعيّـة ذلـك حاجـان
الناس بلّ مانو ومكان.
 - 2ملّا باست املعامان املاليّة تزداد بثرلو واتساعًا يومـًا بعـد يـومو فإسّـن
م الواجخم علهلل فقهاء الشريعة تن يووّعوا دائرل اجتهادهص م تجل اوتيعاب
مــا ّ ـ ّد م ـ م ـ هــذه املعــامانو وفــق مــا تقتضــين ــاحيّة هــذه الشــريعة
ومشوهلا.
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ال
 - 3إذا بــان اوــتثمار األمــوا ،املةــارف اإلوــاميّةو يتّخــذ تكــكا ً
متعدّدلو فإنّ عقد التمويل باملشـاربة يعـدّ وـنداً قويّـاً لـ عض ـور االوـتثمار
املعا ــرو لكــ ّ مراعــال الشــرو و والةــيوو والتكييفــان ــرورل كــرعيّة
واقتةاديّةو لئا خنرج بهذه املعاملة ع إرارها الشرعي.
 - 4إذا باسـت املشــاربة اإلوـاميّة تواجــن لـارر عـدّل الت يـقو بــان
الواجخم علينا تن سض لع خسسوليّة املساهمة بتقديص مقرتحـان حلـو،و سةـرل
لديننا وخدمة لنهضة ورننا اقتةاديا واجتماعيّا.
خامساً :الدّراوانُ السابقة :بعد التتّـعو واالوـتقراء ملو ـوع «معوّقـان
التمويل باملشاربة املةارف اإلواميّةو احللو ،املقرتحة وإدارل لاررها»و
واالراع علهلل الدوريانو وقسص الروائل العلميّةو مل تجد م بتـخم هـذا
املو وع بشكل مفةّلو تو عرأ جلميع جواس ن النظريّةو والت يقيّة بتاب
مستقلّو ولك قد بتخم بعض جواس ـن بعـض علمـاء االقتةـاد اإلوـاميو
مثــل الــدبتور عمـــد عثمــان كــ ري بتابــن «املعـــامان املاليّــة املعا ـــرل»و
والدبتور وامي محود بتابن «ت وير األعمـا ،املةـرفيّة»و والـدبتور عمـد
تبــو يــد بتابــن « الت يــق العملــي للمضــاربة الثنائيّــة»و غــري تنّ ــيعهص مل
يت رّقوا إىل بثري مـ املسـائل الفقهيّـة الـيت عر ـت إليهـاو ور يعـة اخلافـان
يو التمويل باملشاربة.
الفقهيّة
 « - 1املضاربة الشرعيّة وت يقاتها احلديثة» حلس ع د ا األم و يـأتي
هــذا ال ــث ــم إرــار ال ــو األواوـيّة الــيت حـدّدها الربســام الســنوي
لل و للعام 1403هـو ويلمس ربنا مهمـًا االقتةـاد اإلوـاميو حيـث
يربّــز ال ــث علــهلل سشــا حيــوي مــ تهــصّ اجملــاالن الــيت تهــصّ املةــارف
اإلواميّةو وهو مو وع املضاربة الشـرعيّة مـ حيـث تعريفهـاو وكـرورهاو
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وت يقاتهـــا احلديثـــة املةـــارف اإلوـــاميّةو والةـــعوبان الـــيت تعـــرتأ
ت يقهاو وعاولة إّاد احللو ،م واقع التيربة.
 « - 2املضاربة املشرتبة ومـد ت يقهـا املةـارف اإلوـاميّة» ل ـا،
تمحد إمساعيل النيارو ويناقش هذا ال ث مسألة املضاربة م ق ل املةـرف
اإلوامي بةفتن ربًّا للما،و ومضاربًا بـأموا ،املـودع و مـ حيـث التعريـل
بهاو وبيان تحكامهاو والتكييـل الفقهـي هلـاو ومـد ماءمتهـا لاوـتثمار
واقع احليالو وحتديد املعوّقان اليت تعرتأ رريقهاو وبيفيّة عاجهـاو وثـث
إمكاسيّة ت ويرها إرار القواعد الفقهيّة العامة.
 « - 3ت وير ،ليـان التمويـل باملشـاربة املةـارف اإلوـاميّةو دراوـة
حالة األردن»و ألبي اهليياء إلياس ع د ا و وقد تناو ،ال احث بال يان مـد
التزام املةارف اإلواميّة ت يق يلة التمويل باملشـاربة الواقـع العملـيو
و ت وير ،ليان تساعد عنـد اوـتخدامها يـادل التمويـل بةـيو املشـاربان
ع رريق احلد م املعوقان واملخارر.
 « - 4حنو ت وير سظام املضاربة املةارف اإلواميّة» ألبـي يـدو وقـد
تنــاو ،ال احــث بتابــن األوــلوب الــذي اعتمــدن عليــن املةــارف اإلوــاميّة
لت يــق سظــام املضــاربةو وته ـ ّص املعوقــان الــيت واجهتهــا ت يقــنو وحــاو،
اجلمــع بـ فقــن النظريّــةو وفقــن التيربــةو عنــد قيامــن خ اولــة ت ــوير القواعــد
األواويّة للمضاربة الثنائيّة لتائص العمل املةر املعا ر.
يع الدراوان السابقة تأ يث عنا ر ال ثو غـري تن
وقد تفدن م
اجلدير بالذبر تنّ تغلخم الدراوان تناولت مو وع التمويل بشكل عامو فلـص
ينل حظّن م العرأو والت ليل بالكيفيّة اليت ارتأيتها هذا ال ثو وتعترب
هـــذه الدراوـــة عاولـــة جـــادل ل يـــان واقـــع التمويـــل باملشـــاربة املةـــارف
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اإلواميّةو وبيـان تهـص املعوقـانو واملخـارر الـيت تتهـدّدهاو إىل ذلـك فتعتـرب
هــذه الدراوــة عاولــة جــادل ل يــان املــأمو ،مـ التمويــل باملشــاربة املةــارف
اإلواميّةو وبيان مقرتحان حلو ،ملشكان ت يق املشاربة اإلواميّة وإدارل
لاررها.
ث علهلل الن و التالي:
وادواً :منه ُ ال ثِ :جاء منهيي ال ِ
 - 1اعتمــدنُ املــنه س االوــتقرائي الت ليلــي املقــارنسو حيــث رجعــت إىل
املةادر األ يلة الفقن اإلواميو ولتلل املراجع العلميّةو وال ثية حتـهلل
يكون ال ثُ مستوفيًا يع جواسخم املشكل.
ل
 - 2تةـويرُ املسـأل ِة الــيت حتتـاجُ إىل إيضــا تةــويرًا دقيقـًاو وحتريـرُ عـ ّ
النزاع فيها ق ل بيان حكمها؛ ليتضح املراد منها.
 - 3عــرأُ األقــوا ،وتدلّتهــا املســائل حســخم االجتاهــان الفقهيــةو
وسس ة بلّ رتي إىل قائلن م ت اب املذاهخم.
 - 4بيانُ ما تو لتُ إىل رج اسن م اآلراءو مع بيان و خم الرتجيح.
 - 5ذبرُ ترقام اآليانو وتمساء السِّور الواردلو وختـري ُ األحاديـث مـ
ت
 تو تحــدهما  -ابتفي ـ ُمةــادرهاو فــإن بــان احلــديث الة ـ ي
بــالعزْو إليــنو وإالّ خرجتــن مـ بتــخم الســن و واملســاسيدو واآل ــارو م ينـًا ،راء
درجتن.
اثد
ث خبا ٍة تتضمّ ُ ملخةًا للمو وعو وتهصّ مـا تتضـمّ
ت ال س
 - 6ختم ُ
م ستائ .
 - 7تذييل ال ث بفهرس للمةادرو واملراجع املستفادُ منهاو واملسـتعا ُن
بها بتاب ِة ال ثو وفهرس للمو وعان.
وــابعاً :خ ــة ال ــث:جــاء هــذا ال ــث مقدم ـةٍو و ا ــة م احــثو
وخا ةو وذيّلتن بفهرس للمةادر واملراجع.
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املقدمة:وفيها تهميـة ال ـثو وتهدافـنو وتوـ اب اختيـارهو والدراوـان
السابقةو واملنه و وخ ة ال ث.
امل ث األوّ :،التمويل باملشاربة :حقيقتن وميزاتنو وفين م ل ان :
امل لخم األوّ :،حقيقة التمويل باملشاربةو وفين فرعان :
الفرع األوّ :،التمويل بناء علهلل م دت املشاربة األربا .
الفرع الثاسي :التمويل بناء علهلل م دت املشاربة رتس املا.،
امل لخم الثاسي :مزايا التمويل باملشاربة.
امل ـــث الثـــاسي :واقـــع التمويـــل باملشـــاربة املةـــارف اإلوـــاميّةو
ومعوّقان ذلك و وفين م ل ان:
امل لخم األوّ :،دراوة سقديّة حو ،املةارف اإلواميّةو و يلة املشاربة.
امل لخم الثاسي :لارر التمويل بةيلة املشاربةو ومعوّقان ذلك.
توّال :لارر التمويل بةيلة املشاربة.
اسيا :معوّقان التمويل باملشاربة املةارف اإلواميّة.
امل ث الثالـث :احللـو ،املقرتحـة ملشـكان ت يـق املشـاربة املةـارف
اإلواميّة وإدارل لاررها و وفين م ل ان :
امل لــخم األوّ :،احللــو ،املقرتحــة ملشــكان ت يــق املشــاربة املةــارف
اإلواميّةو وفين فرعان :
الفرع األوّ :،احللو ،املقرتحة للمشكان اخلارجيّة.
الفرع الثاسي :احللو ،املقرتحة للمشكان الداخليّة.
امل لخم الثاسي :إدارل لارر التمويل بةيلة املشاربةو وفين فرعان :
الفرع األوّ :،لارر التمويل بةيلة املشاربة.
الفرع الثاسي :إدارل لارر التمويل بةيلة املشاربة.
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اخلا ة :وقد ذبرن فيها تهصّ النتائ اليت تو لّت إليها.
وختاما :فإسّي تمحدُ ا تعاىل علهلل ال دْءو واخلتامو توـألن تن ّعـل ثثـي
هذا خالةًا لوجهن الكريصو سافعًا لعامة املسلم و وذخرًا لي يوم الدي و واحلمد
ربّ العامل و و لّهلل ا وولّص علهلل س يّنا عمد و،لن و ن ت ع .

*
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املبحث األوّل

التمويل باملشاربة :حقيقتن وميزاتن
امل لخم األوّ :،حقيقة التمويل باملشاربة(:)1يتمثّـل التمويـل باملشـاربة
تقديص ال نـك اإل وـامي التمويـل ملشـروع معـيّ بنـاء علـهلل رلـخم العميـل دون
اكرتا الفائدل الثابتةو ويشـارك ال نـك العميـل النـات املتوقّـع مـ املشـروع
بنسخم مئويّة رثا بان تو خسارلو وذلك وفقا للنتـائ املاليّـة اثقّقـةو و ـم
قواعد وتوس تو يعو يتصّ االتفاق عليها مسّقا ب ال نك والعميل وفق موارد
الشــريعة اإلوــاميّةو( )2وينقســص التمويــل باملشــاربة املعــامان املةــرفيّة
اإلواميّة إىل قسم  :األوّ :،التمويل بنـاء علـهلل م ـدت املشـاربة األربـا و
تو ما يعرف الفقن اإلوـامي باملضـاربةو والثـاسي :التمويـل بنـاء علـهلل م ـدت
املشاربة رتس املا.،
الفرع األوّ :،التمويل بناء علهلل م دت املشاربة األربا (:)3
توّالً :تعريل املضاربة :للة :مفاعلة م الضربو ويأتي علهلل معانو
منها :السري األرأ رل اً للربحو تو الكسخمو يقـا :،فـان يضـرب اجملـدو
( )1ميثّل التمويل بـ "املشـاربة اإلوـاميّة" حسـخم املعيـار الشـرعي رقـص  12هليئـة اثاوـ ة
واملراجعة للمسوّسـان اإلوـاميّةو تحـد تهـ ّص ـيو التمويـل ال نـوك اإلوـاميّةو ألسّـن
يناوخم ر يعة العمل بهاو حيث ميك اوتخدامن

ويل األسش ة االقتةاديّة املختلفة.

( )2املعايري الشرعيّةو املعيار الشـرعي رقـص ( )12بشـأن عقـد املشـاربة الةـادر عـ هيئـة
اثاو ة واملراجعة للمسوّسان املاليّة اإلواميّة.162:
( )3يندرج م هـذا امل لـخم «التمويـل بنـاء علـهلل م ـدت املشـاربة األربـا »و التمويـل
باملضاربةو وهي األولوب اإلوامي األوّ ،الذي يعـدّ بـدياً للتعامـل بالفوائـد ال نـوك
التقليديّة.
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تي يكسـ نو وي ل ــنو وقيــل :إنّ الضــرب األرأو الســعيو والعمــل مـ
تجل الر ق()1و قا ،تعاىل ﴿ :وس،خسرُونس سيضْ ِربُونس فِي الْأَرْأِ سي ْستلُو سن مِـ فَضْـلِ
الل ِن﴾ [املزمل]20:و تي :ي ل ون ر قن باملشي مناب ها(.)2
َّ
وا احًا :عرّفها اب عابدي م احلنفيّةو بأسّها« :كربة الـربح خـا،
مـ جاســخمو وعمــل مـ جاســخم»()3و وتبثــر بتــخم احلنفيّــة ال ختــرج عـ هــذا
التعريلو ألنّ فقهاءهص متّفقون علهلل تنّ املضاربة عقد علهلل الشربة الربحو
ال رتس املــا،و ألنّ رتس املــا ،يكــون م ـ تحــد رــر املضــاربةو والعمــل
يكون م ال رف اآلخر(.)4
وعرّفها املالكيّة بأسّها « :توبيل علهلل جتر سقد مضـروب مسـلّص ءـز ٍء مـ
رثن»()5و والناظر تعريل املالكيّةو ياحظ ا ة تمور :األوّ :،اكـرتا تن
ا بنو فلو بان املا ،ديناًو تو عرو اًو تو وـ يكة مل جتـز
يكون املا ،سقداً متعام ً
املضـــاربةو والثـــاسي :تقييـــد عقـــد القـــراأ بالعمـــل التيـــارلو تي ال يـــع
والشراءو والثالث :تن يكون الربح جزءاً كائعًا م ربح ما ،املضاربةو ال م
ربح غريه(.)6
وعرّفهــا النــووي مـ الشــافعيّة بقولــن« :تن يــدفع مــاالً إىل كــخر ليتيــر
( )1اب منظورو لسان العربو باب ال ـاءو فةـل الضـاد .36/8:ابـ فـارس (تمحـد)و
معيص مقاييس الللةو باب الضاد والراء وما يثلثهماو مادل ( رب).397/3:
( )2ال يضاويو تفسري ال يضاوي.539/3:
( )3ر ّد اثتار علهلل الدر املختار.208/6:
( )4قا ي ادهو ستائ األفكار.447/8:
( )5الدووقيو حاكية الدووقي.517/3:
( )6القرا و الذخريل .26/6:عليشو منح اجلليل.319/7:
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فيــنو والــربح بينهمــا»()1و واملاحــظ تنّ هــذا التعريــل ال ــرج ع ـ تعريــل
املالكيّة تقييده بالعمل جتارلو واكرتا النقد فين(.)2
وعرّفها اب مفلح م احلنابلة بقولن« :تن يدفع الرجل مالن إىل ،خـر يتيـر
فينو والربح بينهما علهلل ما كرراه»()3و واملاحـظ ت ّن هـذا التعريـل يتّفـق مـع
تعريل الشافعيّة لفظاً ومعنهللو وهلذا يرد علين ما ورد علـهلل تعـريفهصو غـري ت ّن
بعض احلنابلة تجا املضاربة بالعروأ.
والــذي جتــدر اإلكــارل إليــن :تنّ العلمــاء اختلفــوا تســمية هــذا العقــد إىل
قول  :فذهخم العراقيّون إىل تسمية هذا العقد مضاربةو وكـاع اوـتعما ،هـذه
التسمية عند احلنفيّة واحلنابلة()4و وذهخم احليا يّون إىل تسميّة العقـد قرا ـاًو
وكاع اوتعما ،هذه التسميّة عند املالكيّة والشافعيّة(.)5
التعريل املختار :بعد عـرأ تعريفـان الفقهـاء للمضـاربةو يظهـر لـي ت ّن
التعريل األسسخمو هو تعريل احلنفيّةو الذي قالوا :إنّ املضاربة هي« :كربة
الربح خا ،م جاسخم وعمل م جاسخم»و ملا يلي:
 - 1تسّــن ّ ـدّد اهلــدف م ـ عقــد املضــاربةو الــذي يتمثّــل املشــاربة
الــربحو ال بأ ــل املــا ،وال اخلســارلو وهــذا فـارق بـ املضــاربة وغريهــا مـ
الشربان.
 - 2اتساع مفهوم املضاربة عند احلنفيّةو حيث مل يقتةر العمل اجملا،
( )1رو ة ال ال .289/4:
( )2الرمليو سهاية اثتاج.220/5:
( )3امل دع.18/5:
( )4الكساسيو بدائع الةنائع .109/5:اب قدامةو امللا.134/5:
( )5القرا و م.س .23/6:ال ييريميو حاكية ال ييريمي.145/3:
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التياريو فيدخل فين بلّ ما ينمي املا،و ويثمره م األعما ،امل احة.
وتعترب املضـاربة هـي الووـيلة الـيت جتمـع بـ املـا ،والعمـل بقةـد اوـتثمار
األموا ،اليت ال يست يع ت ابها اوتثمارهاوبما تسها الووـيلة الـيت تقـوم علـهلل
االوــتفادل مــ خــربان الــذي ال ميلكــون املــا،و فيقــدّم األوّ ،مالــنو والثــاسي
خربتنو ويقتسمان ستائ املشروع بنسـخم يتّفـق عليهـاو وهـو الووـيلة اإلوـاميّة
املشــروعة إلدخــا ،املوجــودان النقديّــة النشــا االقتةــاديو وحتويلــها إىل
عنةر إستاج ع رريق عمل مشرتك يقوم بن احخم املا ،ورب العمل معًا(.)1
وبالنس ة للمضاربة املةرفيةو فهي كرابة ب عميل (مضارب) و تو تبثـر
واملسوســة املاليــة()2و ثيــث يوبــل األو ،والثــاسي بالعمــلو والتةــرف مالــن
بلية حتقيق الربحو علهلل تن يكون تو يع األربا حسخم االتفاق املربم بينهما
عقـد املضـاربةو وتت مـل املسوسـة املةـرفية بافـة اخلسـائر الـيت قـد تنـت عـ
سشاراتهاو مامل الل املضارب سةوص عقد املضاربة(.)3
اسي ـاً :مشــروعيّة املضــاربة :اتفــق الفقهــاء علــهلل مشــروعيّة املضــاربة()4و
واوتدلّوا علهلل جوا ها:
ض ِربُونس فِي الَْأرْأِ سي ْستلُو سن مِـ َفضْـلِ اللَّـ ِن﴾
خرُونس سي ْ
بقو ،ا تعاىل﴿ :وس ،س
[املزمل] 20:و ووجن االوـتدال ،منهـا :تنّ اآليـة تفيـد إباحـة املشـي للتيـارلو
وابتلاء الر قو والكسخم علهلل وجن العمومو واملضـاربة هنـا داخلـة حتـت هـذا
( )1العرتبي (عمد فت ي)و فقن املةارف اإلواميّة ب املقا د والووائل.179:
( )2إركيد (عمود ع د الكريص)و الشامل عمليان املةارف اإلوامية.41- 40:
( )3كلهوب (عمد علي)و كسون النقود وتعما ،ال نوك.432:
( )4الكاواسيو بـدائع الةـنائع .109/5:ابـ ركـدو بدايـة اجملتهـد .178/2:النـوويو
رو ة ال ال  .289/4:اب قدامةو امللا.135/5:
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العموم؛ ألسّها م وجوه رلخم الر ق وابتلاء الفضل(.)1
وع هيخم ب وـنان  تنّ روـو ،ا  قـا ( :،ـا فـيه ّ الرببـة:
ال يع إىل تجلو واملقار ةو وإخا الربّ بالشـعري لل يـت ال لل يـع)()2و ووجـن
االوتدال ،منن :تنّ احلديث د ّ،علهلل جوا املضاربةو واحلـث عليهـاو ملـا فيهـا
م الرببة(.)3
ورو مالك مورّئنو وال يهقي ونننو عـ العـاء بـ ع ـد الـرمح
ع تبين ع جـدّه« :تنّ عثمـان بـ عفـان  تع ـاه مـاالً قرا ـًا يعمـل فيـنو
علــهلل ت ّن الــربح بينهمــا»()4و ووجــن االوــتدال ،منــن :تسّــن لــو بــان منهيّ ـًا ع ـ
املضاربة ملا تعامل بها عثمان و وهو تحد اخللفاء الراكدي .
وقــد عمــل بهــا اجلاهليّــةو وباســت ال ريــق اللالــخم لاوـتثمارو حيــث
باست قريشو وتهل مكة يعتمدون عليهـاو حتّـهلل ت ـ ت مكّـة تعظـص مربـز
جتــاري اجلزيــرل العربيّــةو وبــان  يعــرف ذلــكو وخــرج وقتئــذ مــا،
خدّةو وجاء بربح ب ري(.)5
( )1القرريبو اجلامع ألحكام القر،ن .71/8:املاورديو احلاوي الك ري.103/9:
( )2اب ماجةو السن و بتاب التيارانو بـاب الشـربة واملضـاربةو حـديث رقـص.2289
وهو حديث عيل اإلونادو أل ّن فيـن سةـر بـ قاوـص و وع ـد الـرحيص بـ داودو وهمـا
ـ يح
جمهوالن .الذهيبو ميزان االعتدا .605/2:،وقا ،عنن األل اسي ـعيل جـدًا
و عيل ون اب ماجةو برقص .289/5 :2289
( )3الةنعاسيو و ل السام.161/3:
( )4مالكو املورأو بتاب القراأو باب ما جاء القراأو حـديث رقـص.688/2 :2
ال يهقيو السن الكرب و بتاب القراأو حديث رقص .20/9 :11811واأل ر ـ يح.
وقا ،اب األ ري وـنده يعقـوب املـدسي مـوىل احلرقـةو وهـو جمهـو،و جـامع األ ـو،
تحاديث الروو،و برقص.249/10 :7818
( )5اب هشامو السريل الن ويّة.145/1:
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وقد ت عت األمّة علهلل جوا املضاربة م غري سكري م تحدو وسقل اإل ـاع
علهلل مشروعيّتها بثري م العلماء()1و قا ،اب حـزم« :بـلّ تبـواب الفقـن لـيس منهـا
باب إالّ ولن ت ل القر،ن والسنّةو سعلمن و احلمدو حاكا القراأو فما وجدسا
لن ت اً فيهما ال تّةو ولكنّن إ ـاع ـ يح جمـرّدو والـذي سق ـع عليـن تسّـن بـان
عةر النيبّ و وعلمنو فأقرّه ولوال ذلك ما جا »(.)2
والناس ثاجة إىل املضـاربةو إذ الـدراهص والـدساسري ال تنمـو إالّ بالتقليـخمو
والتيارلو وليس بلّ مـ ميلـك املـاّ ،سـ التيـارلو ولـيس بـلّ مـ ّسـ
التيارل عنده رتس ما،و فاحتي إليها مـ اجلـاس و فشـرعها ا تعـاىل لـدفع
احلاجت (.)3
الثاً :كرو التمويل بشربة املضاربة :ال ختتلل املضاربة ع غريها مـ
العقــود الشــرو العامــة السعقــاد العقــدو وهــي املتعلّقــة بأهليّــة العاقــدي و
واثــلو والةــيلةو فهــي مـ هــذه الناحيــة بشــرو الوبالــةو وتمّــا الشــرو
اخلا ــة بة ـ ّتهاو فمنهــا مــا يتعلّــق بــرتس مــا ،املضــاربةو ومنهــا مــا يتعلّــق
بالعمــلو وإدارل املشــروع االوــتثماريو ومنهــا مــا يتعلّــق بــالربح .وقــد اتفــق
الفقهاء بعض هذه الشرو و واختلفـوا بعضـها اآلخـرو وفيمـا يلـي تهـ ّص
هذه الشرو :
 - 1الشرو اخلا ّة برتس ما ،املضاربة :يعدّ رتس املا ،علّ املضاربةو
وتحد تهصّ تربان تيّ كربة م الشربانو وخا تنّ املضاربة عقد علـهلل الشـربة
( )1الكاوــاسيو م.س .109/5:اب ـ ركــد اجلــدو املق ـدّمان املمهــدان .6/3:اب ـ ع ــد
الربو االوتذبار .3/7:النوويو م.س .289/4:اب قدامةو م.س.135/5:
( )2مراتخم اإل اع.92/1:
( )3احل ابو مواهخم اجلليل .356/5:اب قدامةو امللا.16/5:
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الر بح م ررف تو تبثرو تحـدهما يقـدّم مـاالًو واآلخـر عمـاًو فـا ميكـ
وجــود مضــاربة دون مــا،و وقــد اكــرت الفقهــاء رتس مــا ،املضــاربة ع ـدّل
كرو حتّهلل يكون العقد ي اًو وته ّص هذه الشرو :
 .1تن يكون رتس املا ،م النقـد اللالـخم املتعامـل بـن :ذهـخم الفقهـاء إىل
جــوا املضــاربة بالنقــد اللالــخم املتعامــل بــن ب ـ عامــة النــاسو مثــل الــدينار
والـــدرهصو ويقـــاس عليهـــا مـــا يتـــداو ،اليـــوم وقتنـــا احلا ـــرو بالريـــا،
الســعوديو والــدوالر األمريكــيو ألسّهــا تعتــرب الووــيلة األواو ـيّة تغلــخم
التعــامان بـ النــاسو فهــي ابتــة القيمــةو وال يعرتيهــا تليّــر األوــواق الــذي
يعرتي العروأ والسلع(.)1
تمّــا املضــاربة بــالعروأ ومل قاتهــاو وضـ العــروأو فقــد اختلــل فيهــا
الفقهاءو فذهخم هور الفقهاء م احلنفيّةو واملالكيّةو والشـافعيّةو واحلنابلـة
روايــة إىل عــدم جــوا تن تكــون العــروأ رتس مــا ،للمضــاربةو بالعقــار
والسلع(.)2
وذهــخم احلنابلــة روايــة ع ـ اإلمــام تمحــدو ورــاووسو واألو اعــيو
ومحاد ي تبي وليمانو إىل جوا جعـل العـروأ رتس مـا ،للمضـاربة عنـد
العقدو ألسّها مثل الدينار والدرهص(.)3
( )1الكاوـاسيو بـدائع الةـنائع .77/5:اخلركـيو حاكـية اخلركـي .149/7:الرملــيو
سهايـــــة اثتـــــاج .222- 221/5:ابــــ قدامـــــةو م.س 124/5:ال هـــــوتيو بشـــــاف
القناع.283- 282/3:
( )2اث ـــوبيو النقايـــة .539/2:الكاســـدهلويو توجـــز املســـالك.413- 412/11:
الشريا يو املهذّب .226/2:ال هوتيو م.س.583- 582/3:
( )3اب قدامةو م.س.125/5:
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 .2تن يكون معلومًا :تن يكون رتس ما ،املضاربة معلـوم املقـدار والةـفة
عنــد العقــدو ألنّ جهالتــن تــسدّي إىل جهالــة الــربحو املفضــية إىل املنا عــة الــيت
تفسد العقد(.)1
 .3تن يكــون حا ــرًا ال دين ـًا :يشــرت رتس مــا ،املضــاربة تن يكــون
موجوداً وقت العقدو فـا تةـحّ املضـاربة باملـا ،اللائـخمو ألنّ مـا الذمّـة ال
يت وّ ،ويعود تماسة()2و وذلك مثل تن يقو ،رب املا ،للمضارب :ـارب لـي
بالدي املوجود ذمّة فانو فهذه الةورل اتفق الفقهاء علهلل عدم جوا ها.
واختلفوا فيم تودع م للًا م املـا ،لـد املضـارب (املةـرف اإلوـامي)
حسابًا جاريًا ( -وديعة)و وتراد تن ّعلن رتس ما ،املضاربة علهلل قول :فذهخم هور الفقهـاء مـ احلنفيّـةو واملالكيّـةو والشـافعيّةو واحلنابلـة
قو ،إىل عدم جوا جعـل الـدي (الوديعـة اجلاريـة) رتس مـا ،املضـاربةو دون
ق ضهاو ـصّ دفعهـا مضـاربة لـد املةـرفو ألنّ املضـارب ال يكـون وبـياً
ق ض الدي م سفسنو وألنّ مضاربة م علين الـدي قـد يكـون ذريعـة للربـاو
الحتمــا ،تن يكــون املضــارب معســراًو فــأراد تــأخري الــدي مقابــل تخــذ جــزء
ائد(.)3
وذهخم احلنابلة قو، ،خر إىل جوا جعل الـدي (الوديعـة اجلاريـة) رتس
( )1الزيلعــيو ت ــي احلقــائق .54/5:الدوــوقيو حاكــية الدوــوقي .472/3:الرملــيو
م.س .266/4:اب قدامةو م.س.34/5:
( )2سظــام و،خــري و الفتــاو اهلندّيــة .286/4:القــرا و الــذخريل .36/6:املــاورديو
احلاوي الك ري .106/9:اب قدامةو م.س.127/5:
( )3الكاوـــاسيو بـــدائع الةـــنائع .114/5:الكاســدهلويو توجـــز املســـالك.410/11:
املاورديو احلاوي الك ري .106/9:اب قدامةو امللا.190/5:
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ما ،املضاربةو دون ق ضهاو صّ دفعها للمضاربو ألنّ الـدي الـذي يكـون
ذمّة املضارب باملق وأ(.)1
ويرتجّح لي ما ذهخم إلين احلنابلة القو ،اآلخرو م جوا جعل الوديعة
اجلارية رتس ما ،املضاربةو وذلك :ألنّ الوديعة مق و ة لد املةـرفو فـا
حتتـــاج إىل قــ ضو وألنّ ربّ املـــا ،وبّـــل املضـــارب (املةـــرف اإلوـــامي)و
باوتام الوديعةو ووجودها عنده ح العقد يعترب ق ضًا هلاو وال فـهلل تنّ مـا
ذهخم إلين احلنابلة القو ،اآلخرو هو السائد عملن املةارف اإلواميّة.
 .4تن يتصّ تسليمن للمضارب وقت العقد :اكرت الفقهاء تسـليص رتس
املا ،للمضارب حا ،العقدو ألسّن تماسةو فا يةحّ إالّ بالتسليص بالوديعةو فلو
كــر بقــاء يــد املالــك علــهلل املــا ،فســدن املضــاربةو أل ّن ذلــك كــر لــالل
ملقتضهلل العقد(.)2
وتمّا بالنس ة لتسليص رتس املا ،م ق ل املةرف للمضاربو فإمّا تن يكون
يـدًا بيــدو تو بـتمك املضــارب مـ تخــذهو واختلفـوا بقــاء رتس املـا ،لــد
املضارب علهلل قول :
فذهخم هور الفقهاء ما عدا احلنابلةو إىل عدم جـوا بقـاء رتس املـا،
حيا ل املضاربو ألنّ عدم التسليص مناف ملقتضهلل العقدو وهو يقتضي تفويـت
بعـض فـرص االوـتثمار تمـام املضـاربو وأل ّن رتس مـا ،املضـاربة تماسـة عنــد
املضاربو واألماسة ال تتصّ إ ّ
ال بالق ض(.)3
( )1اب قدامةو م.ن .190/5:ال هوتيو بشاف القناع.600/3:
( )2املوووعة الفقهيّة الكويتيّة.50/38:
( )3الكاوــــاسيو م.س .117/5:الكاســــدهلويو م.س .408/11:الشــــربياو ملــــا
اثتاج.420/2:
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وذهـــخم احلنابلـــة إىل جـــوا بقـــاء رتس املـــا ،حيـــا ل املضـــارب وحتـــت
تةرّفنو ألنّ بقاءه ال يتعارأ مع عمل املضاربو ألنّ املضارب بلّما احتـاج
إىل جزء م املا،و وجخم علهلل املةرف تـوفريه لـنو وألنّ املضـاربة ال تقتضـي
تســليص رتس املــا ،للمضــارب حقيقــةو بــل يكتفــهلل بــإراق يــده خن ــن حرّيــة
التةرّف رتس املا ،متهلل يشاء(.)1
والــراجحو مــا ذهــخم إليــن احلنابلــة م ـ جــوا بقــاء رتس املــا ،حيــا ل
املضاربو ألنّ هذا املـا ،تماسـة لديـنو فعليـن تن ّتـا احلفـاظ عليـن؛ وأل ّن
ر يعة التيارل اليوم قائمة علهلل إيداع املا ،ال نوك.
 - 2الشرو اخلا ة بالعمل :يعترب العمل ق خم عقـد املضـاربةو حيـث
يقــوم املضــارب بــدور الوبيــل والعمــل معـاًو فيســتقلّ املــا ،إدارل وإكــرافاًو
مقابل تن يكون كريكًا األربا و واملضاربة إمّا تن تكون م لقةو تو مقيّدلو
فامل لقــة :هــي الــيت ي لــق فيهــا يــد املضــارب بافــة جمــاالن االوــتثمارو
واملقيّدل :هي اليت يقيّد فيها املضارب باملضاربة جما ،عدّد مـ التيـارلو تو
كخر معيّ و تو مكان خاصو تو حتديد م بعيننو والـذي يهمّنـا هـو بيـان
معرفة هذه الشرو .
 .1اوــتقا ،املضــارب بالعمــل دون تــدخّل رب املــا :،ملّــا باســت املضــاربة
كربة عمل وما،و تي بأن يكون رتس املـا ،مـ تحـد ال ـرف و والعمـل مـ
اآلخــرو فقــد اكــرت الفقهــاء اوــتقا ،املضــارب بالعمــل دون تــدخّل ربّ
املا)2(،و واختلفوا جوا اكرتا رب املا ،العمل مع املضارب علهلل قول :
( )1اب قدامةو م.س .138/5:ال هوتيو كر منتههلل اإلرادان.327/2:
( )2الزيلعــــيو ت ــــي احلقــــائق .58/5:الكاســــدهلويو توجــــز املســــالك.400/11:
الشربياو ملا اثتاج .419/2:اب قدامةو امللا.136/5:
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األوّ :،ذهخم هور الفقهاء احلنفيّةو واملالكيّةو والشافعيّةو ورواية عند
احلنابلةو إىل عدم جوا اكرتا عمـل رب املـا ،مـع املضـاربو ولـن تن ينفـرد
باوتثمار املا،و وتقلي ـن بـأي عمـل فيـن مةـل ة لت قيـق الـربحو ألنّ اكـرتا
عمل رب املا ،مع املضارب ينا مقتضهلل العقدو وأل ّن املضاربة تقتضي تسليص
ب املا ،مع املضارب ينافين(.)1
رتس املا ،للمضاربو واكرتا عمل ر ّ
الثاسي :وذهخم احلنابلة رواية تخر إىل جـوا اكـرتا عمـل رب املـا،
مع املضاربو ولن يع التةرّفان الـيت جتـو للمضـاربو ألنّ العمـل تحـد
ربا املضـاربةو فييـو تن ينفـرد بـن تحـدهماو مـع وجـود العمـل واملـا ،مـ
اآلخرو وهذا مت قّق عمل املةـارف اإلوـاميّة اليـومو حيـث يكـون تحـد
ت اب املا ،مديرًا للمةرفو فيكون ربّ ما ،مـ جهـة ومضـاربًا مـ جهـة
تخر (.)2
والذي يرتجّح لي مـ تدلّـة القـول السـابق و مـذهخم احلنابلـة الروايـة
الثاسيــة م ـ جــوا مشــاربة رب املــا ،للمضــاربو ألسّهــا حتقّ ـق اهلــدف الــذي
كرعت م تجلن املضاربةو وهو حتةيل الربحو وتنمية املا،و واحلـرص علـهلل
اوتثمار مالن فيما هو تفضل.
 .2عدم التضييق علـهلل عمـل املضـارب :إنّ األ ـل املضـاربة تن تكـون
م لقةو حيـث يـدفع ربّ املـا ،مالـن إىل املةـرف اإلوـامي دون تقييـده بنـوع
العملو تو املكـان الـذي يسـتثمر فيـن مالـنو تو املسوّسـة الـيت يتعامـل معهـا
( )1اب عابدي احلفيدو تكملة ر ّد اثتار .417/8:اخلركيو حاكية اخلركـي.153/7:
الرافعيو الشر الك ري .10/6:اب قدامةو م.س.138/5:
( )2ابــ قدامـــةو م.س .137/5:ال هـــوتيو كـــر منتهـــهلل اإلرادان .330/2:بشـــاف
القناع.600/3:
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االوتثمارو وبذلك يكون للمضارب م لـق احلرّيـة بيفيّـة اوـتثمار األمـوا،
املودعة لدين.
ولك إذا باست املضاربة مقيّدلو مكاسـاًو تو ماسـاًو تو عمـاًو فهـل ّـخم
االلتزام بهذه القيود؟ خاف ب الفقهاء.
فاتفقوا علهلل جوا اكرتا رب املا( ،املةرف اإلوـامي) علـهلل املضـارب
عدم التعامل التيارل بسـلعة معيّنـةو بالسـياران املسـروقة()1و واختلفـوا
اكرتا املةرف علهلل املضارب العمل سوع بعينن علهلل قول :
األوّ :،ذهـــخم احلنفيّـــةو واحلنابلـــة إىل جـــوا اكـــرتا (املةـــرف) علـــهلل
املضــارب العمــل بنــوع بعين ـن م لق ـاًو وــواء بــان يع ـ ّص وجــوده تو ينــدرو أل ّن
اكرتا العمل سوع بعينن فيـن حفـظ ألمـوا ،املـودع و و ـياسة هلـاو فيـا
تقييده خيا ،معيّ (.)2
الثــاسي :ذهــخم املالكيّــةو والشــافعيّة إىل عــدم جــوا اكــرتا رب املــا،
(املةرف) علهلل املضارب العمل خيا ،بعينن فقطو ألنّ االكـرتا فيـن تضـييق
علهلل عمل املضاربو ممّا ّدّ م حتقيق الربح الذي هو مقةود املضاربة(.)3
والذي يرتجّح ليو ما ذهخم إلين احلنفيّةو واحلنابلـة مـ جـوا حتديـد سـوع
التيارل للمضاربو أل ّن التقييد فين مةل ة ال رف و وهو ال مينـع مـ حتقيـق
الربحو إىل ذلك فهو يتّفق ور يعة عمل املةارف اإلواميّة.
واتفقوا علهلل جوا اكرتا رب املا( ،املةرف اإلوـامي) علـهلل املضـارب
( )1سظـــــام و،خـــــرونو الفتـــــاو اهلنديّـــــة .297/4:الكاســـــدهلويو م.س.418/11
املاورديو احلاوي الك ري .112/9:اب قدامةو م.س.138/5:
( )2الزيلعيو م.س .59/5:املرغيناسيو اهلداية .204/2:اب قدامةو م.س.184/5:
( )3الكاسدهلويو توجز املسالك .418/11:املاورديو احلاوي الك ري.112/9:

172

معوّقان التمويل باملشاربة املةارف اإلوامية " احللو ،املقرتحة وإدارل لاررها "
د .بندر ب ع د العزيز الي يهلل

عدم التعامل مع عدد م اجلهان املعيّنةو تو األكخاص معيّـن ()1و واختلفـوا
اكرتا املةرف علهلل املضـارب التعامـل مـع جهـةو تو كـخر بعينـن علـهلل
ا ة تقوا:،
األوّ :،ذهــخم احلنفيّــةو واحلنابلـة إىل جــوا اكــرتا رب املــا( ،املةــرف)
علهلل املضارب التعامل مع جهةو تو كخر واحد بعيننو قياواً علهلل الوبيلو
وأل ّن التقيد فين مةل ة ل ر العقد(.)2
الثــاسي :ذهــخم املالكيّــةو والشــافعيّة الــراجح عنــدهص إىل عــدم جــوا
اكرتا التعامل مع جهةو تو كخر واحد بعيننو ألنّ التقييـد منـاف ملقتضـهلل
العقدو وألنّ السلعة قد تكون غري موجودل عند اجلهة املعيّنة(.)3
الثالث :وذهخم الشـافعيّة قـو ،إىل جـوا اكـرتا رب املـا( ،املةـرف)
علــهلل املضــارب التعامــل مــع جهــةو تو كــخر واحــد بعينــنو قضــت العــادل
حةو ،الربح معهص(.)4
والـذي يرتجّــح لـيو مــا ذهـخم إليــن احلنفيّـةو واحلنابلــة مـ جــوا اكــرتا
املةرف علهلل املضـارب التعامـل مـع جهـة بعينهـاو قياوـاً علـهلل الوبالـة ءـامع
التفــويضو وملــا فيــن م ـ مةــل ة لل ــرف و وهــو الــذي تقــوم بــن املةــارف
اإلواميّة معاماتها للمضارب معها عمليّان االوتثمار.
وف ـرّق الفقهــاء ب ـ املكــان العــام بالدولــة واملدينــةو وب ـ املكــان اخلــاص
( )1سظــــام و،خــــري و الفتــــاو اهلنديّــــة .297/4:الكاســــدهلويو م.س.418/11:
املاورديو م.س .112/9:اب قدامةو امللا.138/5:
( )2اب عابدي احلفيدو تكملة ر ّد اثتار .427/8:اب قدامةو م.س.184/5:
( )3اآلبيو جواهر اإلبليل .172/2:اللمراويو السراج الوهاج.275:
( )4الشربامليو حاكية تبي الضياء.224/5:
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باحلاسونو فأجا وا اكرتا رب املا( ،املةرف) علهلل املضارب العمـل ـم
احلــدود املكــان العــام اتفاقـاًو حيــث يفــي ذلــك بلــرأ املضــاربة املشــرتبة()1و
واختلفوا حكص اكرتا رب املا ،علهلل املضارب العمل م حـدود مكـان
خاص علهلل قول :
األوّ :،ذهخم احلنفيّةو واحلنابلة إىل جوا اكرتا رب املا ،علهلل املضارب
علــهلل املضــارب العمــل مكــان خــاص بعينــنو أل ّن اكــرتا العمــل مكــان
خاص فين ياسة للما.)2(،
الثاسي :ذهخم املالكيّةو والشافعيّةو واحلنابلـة إىل عـدم جـوا اكـرتا رب
املـــا ،علـــهلل املضـــارب علـــهلل املضـــارب العمـــل مكـــان خـــاص بعينـــنو أل ّن
التخةير لالل ملقتضهلل العقد(.)3
واختلل الفقهاء جوا اكرتا رب املا ،علهلل املضارب حتديـد املضـاربة
بوقت معّي و بسنة علهلل قول :
األوّ :،ير احلنفيّةو واحلنابلة املذهخم جوا اكـرتا توقيـت املضـاربة
بـــزم معـ ـّي و قياوـ ـًا علـــهلل الوبالـــة ءـــامع التفـــويضو والوبالـــة حتتمـــل
التخةير(.)4
( )1الرافعـــــيو الشـــــر الكـــ ـ ري .13/6:اللنيمـــــيو الل ـــــاب .132/2:وـــ ـ نونو
املدوّســة .119/5:األسةــاريو توــنهلل امل الــخم .382/2:ابــ قدامــةو م.س.184/5:
ال هوتيو بشاف القناع.590/3:
( )2الكاوـــاسيو بـــدائع الةـــنائع .138/5:العـــياو ال نايـــة .667/7:ابـــ قدامـــةو
م.س.184/5:
( )3الــــدرديرو الشــــر الةــــلري .439/3:الدوــــوقيو حاكــــية الدوــــوقي.522/3:
املاورديو احلاوي الك ري .112/9:األسةاريو تونهلل امل الخم.382/2:
( )4القـــــدوريو املختةــــــر .113:املرغينــــــاسيو اهلدايــــــة .205/3:ابـــــ قدامــــــةو
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الثــاسي :يــر املالكيّــةو والشــافعيّةو واحلنابلــة إحــد الــروايت و عــدم
جوا اكرتا توقيت املضاربة بزم معيّ و أل ّن التأقيت فين تضييق علهلل حرّيـة
املضارب العملو وألنّ املضاربة عقد معاو ة ّو م لقـاًو ومـا ّـو فيـن
اإلرـــاقو ال ّـــو فيـــن اكــرتا التأقيـــتو وت ّن املضـــاربة عقـــد غـــري ال مو
واكرتا التأقيت ّعلن ال مًا وفاء للشر و وهذا لالل ل يعة العقد(.)1
والذي يرتجّح ليو ما ذهخم إلين احلنفيّةو واحلنابلـة املـذهخم مـ ـ ّة
اكرتا توقيت املضاربةو ألنّ االكرتا ال ينا مقتضهلل العقدو بل للمضارب
تن يتةرّف رتس ما ،الشربة بيل يشاء خا ،املـدّل املتفـق عليهـا خـا ّقّـق
الربح لل رف و وألنّ التقييد بزم معيّ ّفّز املضـارب علـهلل تكثيـل جهـوده
للقيام بأبرب عدد م الةفقان خا ،املدّل اثدّدل.
 - 3الشــرو اخلا ــة بــالربح :يعتــرب الــربح مقةــود عقــد املضــاربةو
والفائض ع رتس ما ،املضاربة األ ليو لذا فقد اهت ّص الفقهاء ب يان كـرورن
املتعلقة بن.
 .1تن تكــون حةّــة ب ـلّ م ـ رب املــا ،واملضــارب معلومــة املقــدار عنــد
التعاقد :مل تلل قو ،تهل العلـص هـذا الشـر و وذلـك ألنّ املعقـود عليـن
هو الربحو وجهالة املعقـود عليـن توجـخم فسـاد العقـدو وهلـذا بـان ال بـدّ مـ
ل م ـ ربّ املــا،و واملضــارب الربحوبالنةــل والثلــث
حتديــد سةــيخم ب ـ ّ
والربع(.)2
امللا .185/5:ال هوتيو بشاف القناع.596/3:
( )1علــــــيشو مــــــنح اجلليــــــل .335/7:القــــــرا و الــــــذخريل .36/6:الشــــــريا يو
املهذّب .228/2:اب قدامةو م.س.185/5:
( )2املوووعة الفقهيّة.54- 53/38:
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 .2تن تكون سس ة الربح جزءًا كائعًا :اتفق الفقهـاء علـهلل وجـوب حتديـد
سةيخم رر عقد املضاربة بنسخم كائعةو بالنةل والربـعو وال ّـو حتديـد
م لو مع ألحدهماو ملـا ذلـك مـ الظلـصو وعـدم العـد ،بـ الشـريك و
واكرتا جزء معيّ م النتاج ألحد املتعاقدي و يسدّي إىل ذلـك املعنـهلل املنهـي
عنن(.)1
 .3تن يكــون الــربح مشــرتباً ب ـ ال ــرف  :ذهــخم الفقهــاء إىل ت ّن عقــد
املضاربة يقتضي تن يكون الربح ب رر العقدو ثيث ال ـترّ بـن تحـدهما
دون اآلخرو فيأخذ ربّ املـا ،حةّـتن خالـنو ويأخـذ املضـارب حةّـتن بعملـنو
فلو اكرت الربح ألحدهما دون اآلخرو فسدن املضاربة(.)2
رابع ـاً :تســواع املضــاربة :تنقســص املضــاربة إىل ع ـدّل تقســام ثســخم ع ـدّل
اعت اران:
 - 1م حيث الشرو  :تنقسص إىل مضاربة م لقة ومقيّدل(:)3
 املضاربة امل لقة :وهي اليت ي لـق فيهـا رب املـا ،يـد املضـارب بافـةتن يـن :غال يّـة املةــارف اإلوـاميّة حتـدّد سةــي ها مـ األربـا بةــفتها مضـارباًو وبــذلك
سةيخم ت

اب األموا ،االوتثماريّة بةفتهص ترباب األموا ،سهاية العـام املـاليو ومـ

ق ل جملس اإلدارلو وليس عند العقدو واألخ ـر مـ ذلـك عـدم حتديـد سسـ ة املسـتثمري
واملضارب ت ناء العقد.
( )1اب عابدي احلفيدو تكملة ر ّد اثتار .417/8:اخلركيو حاكية اخلركـي.145/7:
النوويو رو ة ال ال  .294/4:ال هوتيو م.س.591/3:
( )2اب ـ عابــدي احلفيــدو تكملــة ردّ اثتــار .418/8:علــيشو مــنح اجلليــل.321/7:
الرافعيو الشر الك ري .15/6:ال هوتيو بشاف القناع.595/3:
( )3اللفلي (خليفة)و تسواع املضاربةو مقا،
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اجملاالن االوتثماريةو بقةد تنميّـة املـا،و واوـتثماره األعمـا ،االقتةـاديّة
لت قيق الربحو فا يقيّده بنوع عدد م النشا و وال خكانو تو جهة بعينهـاو
وهذا النوع اللالخم علهلل تسواع املضاربة املةارف اإلواميّة(.)1
 املضاربة املقيدل :وهي اليت يقيّد فيها رب املا ،املضارب خيا ،عدّد مالتيارلو تو كخر معيّ و تو مكان خاصو تو م بعيننو وهـذا النـوع مـ
املضــاربة بــدت الظهــور عمــل املةــارف اإلوــاميّة املعا ــرلو حيــث ّمت
التعامل بها بنك فيةل اإلوامي(.)2
 - 2م حيث األرراف :تنقسص إىل مضاربة فرديّةو ومشرتبة:
 املضاربة الفرديّة :وهي تن يشرتك عمل وما،و تي تن يكون رتس املـا،م تحد ال رف (املةرفو تو املسوسةو تو تحد األفراد) والعمل م اآلخرو
وهي املرادل عند اإلراق(.)3
 املضــاربة املشـــرتبة :وهـــي الـــيت يتعــدّد فيهـــا ـــاحخم املـــا ،والعمـــل(املضــارب)و ويعــرأ املضــارب املشــرتك فيهــا خدماتــن علــهلل مـ يرغــخم مـ
ت ـ اب األمــوا،و اوــتثمار تمــواهلص -باعت ــاره مضــاربًا -و بمــا يعــرأ
علهلل ت اب املشروعان االوتفادل خا لدين م تموا- ،باعت اره ربّ مـا،و
ا ع ترباب األموا- ،و وتو ّع األربا ب األرراف الثا ـة حسـخم
تو وبي ً
()4
ب املا.،
االتفاقو واخلسارل تكون علهلل ر ّ
( )1إمساعيــل النيــار (رــا ،تمحــد)و املضــاربة املشــرتبة ومــد ت يقاتهــا املةــارف
اإلوامية فلس

.25:

( )2ك اتةو جتربة بنوك فيةل اإلواميّةو عقد املراثة وعقد املضاربة.409:
( )3الزيلعــيو ت ــي احلقــائق .58/5:الشــربياو ملــا اثتــاج .419/2:اب ـ قدامــةو
امللا.126/5:
( )4ابـــ ـ قدامـــــةو م.س .146/5:كـــ ـ ريو املعـــــامان املاليّـــــة املعا ـــــرل الفقـــــن
اإلوامي .300:النمريو كربان االوتثمار االقتةاد اإلوامي.200:
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الفرع الثاسي :التمويل بناء علهلل م دت املشاربة رتس املا:،
توّالً :تعريــل املشــاربة :للــة :هــي االخــتا و واالمتــزاجو وكــاربت
فاس ـاً :ــرن كــريكاً لــنو واكــرتبنا وتشــاربناو وك ـرِبتن (بكســر الــراء)
ال يعو واملريا و تكرسبن (بفت ها) كِرْبة (بكسر الش و ووكون الـراءو وهـو
املشهور)و خسلَط سةي ن بنةي نو تو خسلْط تحد املال باآلخرو ثيث ال ميتـا ان
ع بعضهما.
ل
والعقد الذي يتص بس ن خلط املال حقيقةو تو حكمًا لةـ ة تةـرف بـ ّ
خليط ما ،اح نو يسمهلل كـربة جتـو اًو مـ بـاب إرـاق اوـص املسـ خمو
وإرادل الس خمو أل ّن العقد و خم اخللط(.)1
وتمّ ـا ا ـ احًا :فهــي ختتلــل بــاختاف تسواعهــاو إذ تنقســص إىل كــربة
ملكو وكربة عقد(.)2
وقد عرّف فقهاء احلنفية كربة العقد بأسّها" :عقد ب املتشارب لاكرتاك
()3
رتس املا ،والربح".
وعرّفها املالكيّة :بأسّها «عقد مالكي مال فأبثر علهلل االجتار فيهمـا معـا»و
املـال مـع ـاح نو
تي :االجتار املال ثيث يتـاجر بـلّ مـ الشـريك
ولو بان بـلّ واحـد مكـان منعـز ،عـ اآلخـرو ألنّ مـا ّةـل مـ ربـح تو
خسارل يكون بينهما( .)4وذبر املالكية تعريفاً ،خر للشربةو وهـو قـوهلص« :إذن
ل واحد م املتشارب لآلخر تن يتةرّف ما ،هلما مع تسفسهما»(.)5
بّ
( )1اب منظورو لسان العربو باب (ك) و فةل الش املعيمة.449- 448/10:
( )2الر اعو كر حدود اب عرفة.322:
( )3القدوريو لتةر القدوري.344:
( )4الةاويو بللة السالك.153/2:
( )5اخلركيو كر اخلركي علهلل خليل.254/3:
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تي :تن يــأذن ب ـلّ واحــد م ـ الشــريك لةــاح ن تن يتة ـرّف مــا،
هلماو مع إبقاء حق التةرّف لكلّ منهمـاو وهـو املـراد بقولـن( :مـع تسفسـهما)
فأخرج بن القراأ م اجلاس و أل ّن التةرّف للعامل فقط دون رب املا.،
وعرّفهــا الشــافعية بأسّهــا ــون احلــق كــيء ال ــن فــأبثر علــهلل جهــة
الشيوع(.)1
وهذا التعريلو وإن بان يةدق علـهلل يـع تسـواع الشـربانو إالّ تنّ
تقييده ون احلق الشيء علهلل جهة الشيوع خافـاً بـ الفقهـاءو فلـص يعتـرب
احلنفيّةو واملالكيّة الشيوع لة ة الشربة.
وعرّفهــا احلنابلــة بقــوهلص :هــي االجتمــاع اوــت قاقو تو تة ـرّف()2و
واملـــراد باالوـــت قاق تســـواع :الرقـــاب واملنـــافعو الرقـــابو املنـــافعو واملـــراد
بالتةرّف هناو كربة العقود.
واملاحظ هذه التعريفان ت ّن الفقهاء مل رجوا ع مدلو ،الللةو لكـ
مع إ افتن لكلّ سوع ييزًا لن ع اآلخر.
واحلا ل :تنّ لفظ الشربة اال ا ختتلل مدلوالتن بـاختاف سـوع
الشربةو وقد حاو ،بعضهص تعريل الشربة املاليّة التياريّـة بأسواعهـاو فقـا:،
هي ع ارل ع إذن بلّ واحد م الشريك و تو الشرباء لآلخر تن يتةـرّف
مــا ،ميلكاســن علــهلل تنّ بــاً منهمــا يتةــرّف لنفســنو ولآلخــرو فكــلّ مــ
الشريك يعمل ما ،اآلخر لةاح نو ولنفسن خباف الوبيلو واملضـاربو
فــإنّ األوّ ،يعمــل مــا ،املوبّــل للموبّــل خا ــةو والثــاسي يعمــل مــا،
احخم املا،و فافرتقا م هذا الوجن(.)3
( )1الشربياو ملا اثتاج.212/2:
( )2اب قدامةو امللا.109/5:
( )3الدرديرو الشر الةلري.153/2:
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وعلين :فـإنّ ماهيّـة التمويـل باملشـاربة املةـارف اإلوـاميّةو يتمثّـل
رلخم احلريـل ويـل مشـروع معـيّ ؛ حيـث يشـارك ال نـك احلريـل الـربح
واخلســارلو ويــتصّ العقــد وفقـًا جملموعــة م ـ م ــادي التو يــع الــيت يتّفــق عليهــا
ال رفان مس قاًو وفقًا لقواعد الشريعة اإلواميّةو وتحكامها(.)1
اسي ـاً :مشــروعيّة املشــاربة :تنــدرج عقــود املشــاربة الــيت تســتعملها
املةــارف اإلوــاميّةو ــم كــربة العنــان( )2الفقــن اإلو ـاميو وهــي تن
يشرت عقد الشربة توقّل تةرّف بـلّ واحـد علـهلل إذن اآلخـرو تو هـي تن
ـندوق واحـدو
ّعل بلّ واحد م الشريك ماالً صّ ل ـاهو تو ّعـاه
ويتيرا بن معاًو وال يست دّ تحدهما بالتةـرّف دون اآلخـرو تو هـي تن يشـرت
ل م الشريك علهلل اآلخر عدم اوتقالن بعمل م تعما ،الشربة.
بّ
وقد عرّفها احلنفيّة بقوهلص :هـي تن يشـرتك ا نـان سـوع واحـد مـ تسـواع
( )1هيئــة اثاوـ ة واملراجعــة للمسوّســان املالّيــة اإلوــاميّةو املعيــار الشــرعي رقــص ()12
بشأن عقد املشاربةو املعايري الشرعيّة.126:
( )2اكــتقاقها مـ عنــان الدابــةو ألسّهمــا يســتويان التةـرّف واألربــا و بالفاروـ إذا
اوتويا السريو فإنّ عناسيهما يكوسان وـواءو تو ألنّ الفـارس ميسـك بإحـد يديـن عنـان
الفرس ويرول األخر يتةرف فيها بيل كاءو وهو ها هنا تنفيـذ مـا ،الشـربةو ألنّ
بلّ كريك تع هلل عنان التةرّف املا ،لشريكن يتةرّف مالن بيل تحخمو تو أل ّن بلّ
واحد م الشريك ميسك بعنان اح ن فا يتةرّف إالّ بإذسنو وقيـل :مـ عـ الشـيءو
إذا اعــرتأ وعّنــت لــي حاجــة إذا اعرت ــتو ومنــن :عنــان الســماء

ــع عناســةو وهــي

الس ـ ابة املعرت ــة ب ـ الســماء .اب ـ منظــورو لســان العــربو مــادل (ن)و فةــل الع ـ
املهملـــة 290 /13:ومـــا بعـــدهاو .الـــرا يو لتـــار الةــ ا و بـــاب العــ مـــادل (ع ن
ن).192/1:
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التيارلو بـالقمحو والق ـ و تو يشـرتبان عمـوم التيـارانو وال يـذبران
الكفالةو فهي تنعقد علهلل الوبالة دون الكفالة(.)1
ال
وعرّفها املالكية بقوهلص :هـي تن يشـرتبا علـهلل تن ال يتةـرّف تحـدهما إ ّ
بــإذن ــاح نو قــا ،احل ــاب« :وإن اكــرترا سفــي االوــت داد فعنــان»( .)2وإذا
اكرترا تن يكـون ألحـدهما التةـرف امل لـق دون اآلخـرو فقيـل :إسّهـا تكـون
عناساً املقيدو ومفاو ة امل لقو وقيل تفسد وهو الظاهر(.)3
وعرّفها الشافعيّة بقوهلص :هي تن يشرتك ا نان تو تبثر ما ،هلمـا ليتيـرا
فينو ويكون الربح بينهص بنس ة رؤوس تمواهلص بشرائط لةو ة(.)4
وعرّفها احلنابلة بقوهلص :هي تن يشرتك ا نـان فـأبثر خاليهمـا؛ لـيعما فيـن
ب دسيهما ورثن بينهما(.)5
وهي جائزل باتفاق املذاهخمو ودليل مشروعيتها:
قو ،ا تعـاىل﴿ :فهـص كـرباء الثلـث﴾[النسـاء]12:و وقولـن تعـاىل:
﴿ وإنّ بثرياً م اخلل ـاء لي لـي بعضـهص علـهلل بعـض إالّ الـذي ،منـوا وعملـوا
الةاحلان وقليل ما هص﴾ [ص.]24:
و احلديث القدوي :قا﴿ : ،تسـا الـث الشـريك مـامل ـ تحـدها
اح نو فإذا خاسن خرجت م بينهما﴾ ( .)6وع السائخم ب تبـي السـائخم تسّـن
( )1اب اهلمامو فتح القدير.176/6:
( )2مواهخم اجلليل.133/5:
( )3الةاويو بللة السالك.158/2:
( )4الشربياو ملاو اثتاج.212/2:
( )5املقدويو اد املستقنع.128:
( )6تبــو داودو الســن و بتــاب ال يــوعو بــاب الشــربةو حــديث رقــص 256/3 :3383و
والسن الةلر لل يهقيو باب الشربةو برقص307/2 :1204:و و ـعفن األل ـاسي
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قا ،للنيب « : بنت كريكي اجلاهليـةو فكنـت خـري كـريكو ال تـداريا
وال اريا»و( )1وبعث النيب  والناس يتعاملون بالشربةو فأقرّهص عليها.
وقد اتفق الفقهاء علهلل جوا الشربة حلاجة الناس إليهـا معـاماتهص مـ
غري سكري م تحد(.)2
ويستد ّ ،جلوا ها تيضاً:
 إنّ كربة العنان رريق م رـرق اوـتثمار املـا،و وتنميتـن قـلّو تو بثـرووهي إحد الوجوه املشروعة لت ريك املا.،
 لـيس ت يـق كـربة العنـان كـيء ين ـو بشـرعيّتهاو فمـا هـي حقيقـةا ع ـ كــريكنو
ل ب ـلّ كــريك وبــي ً
األمــر وــو ــرب م ـ الوبالــةو إذ ح ـ ّ
والوبالــة ال ســزاع كــرعيتها إذا اسفــردنو فكــذا إذا تعــددنو وإذا باســت
ــم الشــربةو ألسّــن ت ــع ال
تتضــم وبالــة جمهــو،و فهــذا كــيء يلتفــر
()3
ال .
مقةودو والشيء يلتفر فين ت عًا ما ال يلتفر فين اوتقا ً
الثًا  :كرو املشاربة :للتمويل عـ رريـق املشـاربةو كـرو  :بعضـها
يتعلّق باألربان خا ةو وبعضها يتعلّق بالربحو وبعضها عام يشمل بلّ تسواع
سعيلُ الترْغِيخم وسالت ْرهِيخمو بتاب ال يوعو برقص.549/1 :1114:
( )1اب ماجـةو السـن و بتـاب ال يـوعو بـاب الشـربة واملضـاربةو حـديث رقـص :2287
 .768/2و

ن األل اسي

ـ يح و ـعيل وـن ابـ ماجـةو حـديث رقـص:2287

.287/5
( )2اب ركدو بداية اجملتهد.643:
( )3الزحيلـــي (وه ـــة)و املعـــامان املاليّـــة املعا ـــرل .100:وـــعد ا (ر ـــا)و ال نـــوك
اإلواميّة ودورها تنمية اقتةاديان امللرب العربيو حترير لقمان عمد مر وقو وقائع
سدول رقص .283 :34
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الشربانو وبعضها خاص يتعلّق بنوع واحد.
 - 1الشرو اليت تتعلّق باألربان:
ت  -الةيلة :تنعقد الشربة بالةيلة الدالة علـهلل اإلذن بالتةـرّفو تو مـا
يقوم مقامها الداللة عرفًا مـ قـو،و تو عمـلو تو إكـارلو تو بتابـة بسـائر
العقودو واملعاو انو بأن يقو ،بلّ م الشريك  :اكرتبناو تو يقو ،ذلـك
تحدهماو ويسكت اآلخر را ياً بنو تو يقو :،كارباو وير هلل اآلخـرو تو
ل منهمــا مالــن خــا ،ــاح نو ويتيــرا فيــنو ومتــهلل حتققــت الةــيلة
تن لــط بـ ّ
بالقو،و تو الفعل لزم عقد الشربة(.)1
رتي اجلمهور غري الشـافعيّةو ألنّ معنـهلل
وال ّتاج االسعقاد خللط املال
الشربة يت قق بالعقد ال باملا،و واكرت الشافعية خلـط املـال ليت قـق معنـهلل
الشربةو وهو االختا (.)2
ب  -العاقدان :ملّا باسـت الشـربة علـهلل اخـتاف تسواعهـا تتضـمّ معنـهلل
التوبيــلو تي وبالــة ب ـلّ كــريك التةــرف ع ـ ــاح نو فإسّــن يشــرت
ا للتوبيـل والتوبـلو وهـو
الشربة قابليّة الوبالةو وتن يكون بـلّ كـريك تهـ ً
احلر ال الو الركيد(.)3
وعليــن :مـ جــا لــن تن يوبّــل غــريهو ويتوبّــل للــريه جــا لــن تن يشــارك
غريهو وم ال ّو لن ذلكو فا ّو لن تن يشارك.
وإذا بــان الــذمي ال يةــح توبيلــنو وهــو املقــرر عنــد املالكيــةو فــا ين لــي
لل ــافظ لدينــن تن يشــارك إالّ تهــل الــدي و واألماســة لتــوقي اخلياســةو والربــاو
( )1الةاويو بللة السالك.153/2:
( )2السرخسيو امل سو .152/11:
( )3الدووقيو حاكية الدووقي.348/3:
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ال
والتخليط التيارلو وال يشارك يهودياًو وال سةراسياًو وال مسلمًا فـاجرًا إ ّ
تن يكون هو الذي يتوىل ال يع والشراءو ويكون لآلخر العمل(.)1
ج  -املعقود علين :وهو رتس املا،و فإسّن يةح بأمور ا ة:
توّهلا :النقدان م الذهخم والفضةو وهذا يشرت فين ا ة تمور:
 احتاد اجلنس :ذبر اب ركد احلفيد تنّ علّ الشربة منن مـا اتفقـوا عليـنو
ومنن ما اختلفوا فيـنو وإنّ ممّـا اتفـق عليـن املسـلمون جـوا الشـربة الةـنل
الواحد م العـ و تي الـذهخم والفضـةو بـأن ـرج تحـدهما ذه ـاًو واآلخـر
مثلنو تو تن رج تحدهما فضةو واآلخر مثلنو وإن باسـت احلقيقـة بيعـًا ال
تقع فين مناجزلو وم كر ال يع الذهخم والفضة املناجزلو إالّ تنّ اإل اع
خةّر هذا املعنهلل الشربة()2و ويقاس علين جوا الشـربة إذا باسـت بعملـة
واحدل م اجلاس و بالدينار التوسسيو تو الكوييتو تو الريا ،السعودي.
واختلفوا الشربة بالعيون املختلفةو بأن يكـون ذه ـاً مـ جاسـخم وفضـة
م اآلخرو تو ذه ـاًو وفضـة مـ بـلّ جاسـخمو فمنـع هـور املالكيـة األوّ،و
الجتمـاع الشـربة والةــرفو وهمـا ال ّتمعـان بمــا ال يـوعو وتجـا ذلــك
تكهخمو وو نونو وقا :،إسّما مينع الةرف معها إذا بان خارجًا ع ذاتهـاو
ا ذاتهاو بما هنا فييو و وقا ،اب املوا  :وهو غلـطو ومـا
ال إن بان داخ ً
علمت م تجا هو ألسّن رف ال ي بن اح ن ل قاء يد بلّ منهماو فإن وقع
وعماًو فلكلّ رتس مالنو ويقسمان الربح إن بان.
وتمّا إن باست ذه ـاًو وفضـة مـ بـلّ جاسـخمو فـا خـاف اجلـوا عنـد
املالكيةو قالن اب ع د السام وغريهو واملراد تنّ باً منهما تخـرج مـ الـذهخم
( )1احل ابو مواهخم اجلليل.118/5:
( )2اب ركدو بداية اجملتهد.643:
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ال مل ّـــز لوجـــود الةـــرف
بقـــدر ذهـــخم اآلخـــرو ومــ الفضـــة بـــذلكو وإ ّ
املذبور( )1و وتمّا العمان املعا رلو فـا بـدّ مـ توحيـد القيمـة يـوم العقـد
الختاف الةرف.
 احتاد الةرف والو ن واجلودل والرداءل :فإن اختلفا واحـد منهـاو مل
ّز لـدخوهلما علـهلل التفـاونو إالّ تن يكـون يسـرياً علـهلل املشـهورو وألسّـن قـد
يكون قةد الرفق بالسلل العقدو تو اهل ة فييو .
فإذا اختلفا الةرف مع احتادهما الو نو فا ّـو و ألسهمـا إن اتفقـا
علهلل إللاء الزيادلو فقد تفاوتا رتس املا،و أل ّن تحـدهما هـذه يـدفع تبثـر
م ـاح نو ومل ّسـخم لـن مـا دفعـنو والتفـاون مفسـد للشـربةو وإن اتفقـا
ـرف الـذهخم
علهلل حسـ ان الزيـادل ترتـخم علـهلل ذلـك عـدم اعت ـار الـو ن
بالذهخمو تو الفضة بالفضةو وهو ممنوع.
ح إن احتــدا الةــرف واختلفــا الــو ن ملــا عرفـــتو
وبــذلك ال يةــ ّ
وبذلك إن اختلفا اجلودلو والرداءل بأن بان تحدهما جيداًو واآلخر رديئاًو
فا يةحو ألنّ قيمة اجليد ت يد م قيمة الـرديءو فـإن اتفقـا علـهلل إللـاء تلـك
الزيادلو وقع التفاون املفسد للشـربةو وإن اتفقـا علـهلل حسـ ان الزيـادلو فقـد
اتفقا علهلل إللاء الو ن(.)2
وتظهر فائـدل احتـاد اجلـنسو والةـرفو وغريهمـا معرفـة حسـاب قـدر
الربح م قدر املا ،املشرتك فينو وليس املقةـود منـع التفـاون رتس املـا،و
فييو تن يشرتك ا نان تحدهما بألل دينارو واآلخر بنةـفهاو علـهلل تن يكـون
الربح علهلل قدر املال و ألنّ التفا ل الربح يفسد الشربة(.)3
( )1التسوليو ال هية كر الت فة.349/2:
( )2الدووقيو احلاكية.349/3:
( )3اب ركدو م.س.644:
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 تن يكون رتس مـا ،الشـربة مـ النقـدي حا ـرًاو فـا ّـو تن يكـون
رتس املا ،ديناًو وال ماالً غائ اً؛ ثيث ال ميك إحضاره مسافة يوم و أل ّن
املقةود م الشربة الربحو وذلك بواو ة التةرفو والتةرّف غـري ممكـ
الدي و وال املا ،اللائـخمو فـا يت قـق املقةـود مـ الشـربةو وألنّ املـدي
ربّما ال يدفع الدي و وقد ال سي ضُر املا ،اللائخم.
وإذا بان بعض ما ،تحدهما حا راًو وبعضن غائ اًو بأن بان معن تلـلو
منها مخسمائة بيدهو وال اقي مودع مكانو ـصّ اكـرتبا علـهلل األلفـ و فإسّـن
ا ق ل ذلك بان لةاحخم
ين لي تأجيل العمل حتهلل حتضر اخلمسمائةو فإن عم ً
اخلمسمائة سةي ن م الربح بنس ة ذلكو وهو الثلث فقط(.)1
اسيها :عـروأ التيـارل :اتفـق املالكيـة علـهلل الشـربة بالعر ـ يكوسـان
بةفة واحدلو واختلفوا الشربة بالعر املختلف و وبال عام الربـوي إذا
بان نفًا واحداًو وبال عام املختلف و فها هنا تربع مسائل.
املسألة األوىل :مل تلل قـو ،املالكيـة جـوا تن يكـون رتس املـا ،مـ
العرأ مت د اجلنسو وتكون الشربة العروأ مقدّرل بقيمتها يوم العقدو
فــإن فــان فيــوم ال يــعو ألنّ الشــربة عقــدن علــهلل رتس مــا ،معلــوم فأك ـ ن
النقود(.)2
وخالل اجلمهور (احلنفية والشافعية واحلنابلة)و فقالوا ال جتو الشـربة
العروأ م عقارو ومنقو،و ألسّها ليسـت مـ ذوان األمثـا)3(،و وإسّمـا هـي
( )1الكاواسيو بدائع الةنائع.59/6:
( )2الدرديرو الشر الك ري.349/3:
( )3املثليان :ما ليست بأضان م لقةو باملكيلو واملـو ونو والعـددي املتقـارب  -مهـر
املثل  .-ينظر :الشريا يو املهذب .156/2:اب قدامةو امللا.13/5:
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م ذوان القيمة اليت ختتلل باختاف تعياسهاو والشربة فيها تسدي إىل جهالة
الربح عند قسمة ما ،الشربةو ألنّ رتس املا ،يتكـوّن مـ قيمـة العـروأو ال
عينهــاو والقيمــة جمهولــةو ألسه ـا تعــرف بــاحلزرو والظ ـ و والتخــرصو وهــو
تلــل بــاختاف التقــويصو فيةــري الــربح جمهــوالًو فيــسدي إىل التنــا ع عنــد
القسمة (.)1
ــنف مــ العــروأو بــأن يــدفع
املســألة الثاسيــة :وتمّــا إذا اكــرتبا
تحدهما ق ناًو واآلخر ياباًو فأجا ذلـك ابـ القاوـصو وهـو مـذهخم مالـكو
ل
وقيل :إسّن بره ذلكو وو خم الكراهية اجتماع الشربة فيهاو وال يعو بأنّ ب ّ
واحد منهما باع جزءًا م عر ن ءزء م العرأ اآلخر(.)2
املسألة الثالثة :وتمّا الشربة بال عام يكون م نل واحدو فأجا ها ابـ
القاوصو قياواً علهلل إ اعهص علهلل جوا ها الةنل الواحـد مـ النقـدي و
وبــاجلوا قــا ،الشــافعية األظهــر عنــدهصو أل ّن املكيــل واملــو ون إذاً اخــتلط
ءنسنو ارتفع التمييز بينهماو فأك ن النقدي .
ومنعهــا مالــك تحــد قوليــنو إذ رت تنّ األ ــل هــو تن ال يقــاس علــهلل
مو ع الرخةة باإل اعو وقيـل :إنّ وجـن براهيـة مالـك لـذلك تنّ الشـربة
تفتقر إىل االوتواء القيمـةو وال يـع يفتقـر إىل االوـتواء الكيـلو فـافتقرن
الشربة بال عام م نل واحد إىل اوتواء القيمة والكيل(.)3
املســألة الرابعــة :وتمّــا الشــربة بال عــام املخــتلف و فــاختلل فيهــا قــو،
( )1الكاوــــاسيو م.س .59/6:الشــــربياو ملــــا اثتــــاج .213/2:ابــــ قدامــــةو
م.س.13/5:
( )2اب ركدو بداية اجملتهد.643:
( )3اب ركدو م.س.644:
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مالــك :فأجا هــا مــرلو ومنعهــا مــرلو وذلــك ملــا يس ـدْخُل ال عــام املخــتلف م ـ
الشربةو وعدم التناجزو وباملنع قا ،اب القاوصو وم مل يعترب هذه العلل تجا ها.
وتعترب الشربة ال عام مقـدّرل بقيمتهـا بعـد ال يـعو والقـ ض؛ ألسّـن إسّمـا
مان املشرتي بالق ضو فتعترب قيمتن يـوم ق ضـنو وقيـل :بـل تعتـرب
يدخل
الشـــربة فيهـــا ثســـخم قيمتهـــا عنـــد اخللـــطو ال قيمتهـــا عنـــد ال يـــعو بمـــا
العروأو أل ّن خلط ال عام ّعل م املتعذر فةلهما(.)1
الثها :تن تكون عينًا م تحـدهماو وعـرأ جتـارل مـ اآلخـر :اختلـل
قو ،املالكية الشربة بع م جاسخمو وعرأ م جاسـخم ،خـرو بـأن يـدفع
تحدهما سقداً م ذهخم تو فضة ويدفع اآلخر ولعة م ياب تو رعـامو فأجـا
ذلك اب القاوص تللي اً جلاسخم النقـد علـهلل عـرأ التيـارلو واختلـل ذلـك
قــو ،مالــك :فأجــا ه مــرلو وهــو املــذهخمو وقيــل :إسّــن بــره ذلــكو الجتمــاع
الشربة فيها وال يع(.)2
واختلل قو ،الفقهاء اكرتا خلط املال علهلل ا ة تقوا:،
فقا ،مالك :إنّ م كر مالي الشربة تن تل او إمّا حسًا ثيث ال يتميّز
تحد املال م اآلخرو وإمّا حكمًا بأن يو عا معًا بيد واحد منهمـاو تو واحـد
غريهمــاو وعــل االكــرتاك بينهمــا تن ّعاهمــا بيــت واحــدو تو ــندوق
واحدو وتيديهما م لقة عليهما(.)3
وقد تظهر فائدل هذا الشر حةو ،الضمان منهماو تي بأن رج املـا،
مـ الضـمان الشخةــي إىل الضــمان املشــرتكو فــإذا خل ــا حسـاًو تو حكمـاًو
( )1الدووقيو احلاكية.348/3:
( )2اب ركدو بداية اجملتهد.643:
( )3اب ركدو م.س.644:
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فالتالل منهماو وإن مل ّةل خلط ال حساًو وال حكماًو فالتالل م ربن.
وقا ،الشافعي :ال تةح الشربة حتهلل ل ا ماليهما خل ًا ال يتميز بن مـا،
تحدهما م ما ،اآلخرو ألنّ الشربة تعا االخـتا و واالخـتا ال يت قـق
مع يز املال و فا يت قق معنهلل الشربة(.)1
وقا ،احلنفيـةو واحلنابلـة :تةـح الشـربة وإن بـان مـا ،بـلّ واحـد منهمـا
بيدهو أل ّن الشربة يت قق معناها بالعقد ال باملا.)2(،
فأبو حنيفةو وتمحد ابتفيا اسعقـاد الشـربة بـالقو،و ومالـك اكـرت إىل
ذلك اكرتاك التةرّف املا،و والشـافعي اكـرت إىل هـذي االخـتا و قـا،
اب ركد« :والفقـن تنّ بـاالختا يكـون عمـل الشـريك تفضـلو وتمتو أل ّن
النةح يوجد منن لشريكن بما يوجد لنفسن»(.)3
 - 2الشرو اليت تتعلق بالربح :وهي إمّا عامةو وإمّا خا ة بكـلّ سـوع
ال كرران:
علهلل حدلو والشرو العامة إ ا ً
 تن يكون الربح معلوم القدر ءزء عدّدو بالثلثو تو الربـعو فـا تةـحإن بــان الــربح جمهــوالًو أل ّن الــربح هــو املعقــود عليــنو وجهالتــن تفضــي إىل
املنا عةو فتسدي إىل فساد العقد.
 تن يكون الربح جزءاً كائعًا اجلملةو ال معينـاًو فـإن بـان الـربح جـزءًامق وعاً غري كـائع ألحـد العاقـدي و بعشـرلو تو مائـةو فـا تةـحو إذ قـد ال
تربح الشربة إال ذلك القـدر املعـ ألحـد الشـريك و ومقتضـهلل عقـد الشـربة
حتقق االكرتاك الربحو فكان التعي منافيًا للعقد(.)4
( )1الشريا يو املهذب.345/1:
( )2السرخسيو امل سو .152/11:
( )3بداية اجملتهد.644:
( )4الزحيليو الفقن اإلوامي وتدلتن.805/4:
جملة العلوم الشرعية
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وتمّا الشرو اخلا ة:
فذهخم احلنفية إىل تسّهـا تةـحّ مـع التفا ـل رتس املـا،و والـربحو بـأن
يكون ألحدهما تللو ولآلخر تلفان مثاًو فيكون لثا الربح ألحدهماو و لثن
لآلخرو بما تةحّ مع التساوي رتس املـا،و والـربحو تو التسـاوي رتس
املا،و والتفا ل الربحو وعكسن عند عملهما معاًو وتةح مع يادل الربح
للعامل عند عمل تحدهما فقط.
والو يعة علهلل قدر املال عماً بقاعدل «الربح علهلل ما كرراو والو يعة
علهلل قدر املال »()1و والفرق ب الربحو والو يعةو تنّ الربح ّو اوت قاقن
بالعمل بدون املا،و بما املضاربةو ف العمل مـع املـا ،توىلو تمّـا الو ـيعةو
فهاك جزء م املا،و وبلّ واحد منهمـا تمـ فيمـا يـده مـ مـا ،ـاح نو
واكرتا الضمان علهلل األم بارل(.)2
ويشــرت لةـ تها عنــد املالكيــةو والشــافعية تن يكــون الــربحو واخلســران
علــهلل قــدر املــال و تي سس ـ تهماو أل ّن الــربح ــاء ماهلمــاو واخلســران سقةــان
ماهلماو فكان علهلل قدر املال و تي تنّ الربح يش ن اخلسـرانو فيكـون متسـاويًا
ا علهلل حسخم حةة
ب الشرباءو إذا بان رتس املا ،متساوياًو ويكون متفا ً
بلّ كريك م رتس ما ،الشربة عند اختافنو وتفاوتنو فإن اكـرترا تسـاوي
الربحو واخلسران مع تفا ل تمـوا ،الشـربةو تو عكسـنو فسـد عقـد الشـربة
ملنافاتن لو ع الشربةو قا ،اب ركد« :وجن اقتسامهما الـربحو فـإسهص اتفقـوا
علهلل تسّن إذا بان الربح تابعًا لرؤوس األموا،و تعا إن بان ت ل ما ،الشربة
متساوي و بان الربح بينهما سةـف و واختلفـوا هـل ّـو تن تلـل رؤوس
( )1اب اهلمامو فتح القدير.177/6:
( )2السرخسيو امل سو .157/11:
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تمواهلماو ويستويان الربح؟ فقا ،مالكو والشافعي :ذلك ال ّو و وقـا،
تهل العراقّ :و ذلك»(.)1
وبقو ،تهـل العـراق قـا ،احلنابلـة تيضـاًّ :ـو تن ّعـا الـربح علـهلل قـدر
املــال و وّــو تن يتســاويا مــع تفا ــلهما املــا،و وتن يتفا ــا فيــن مــع
تساويهما املا.)2(،
واكرت املالكيـة إىل ذلـك تن يكـون قـدر العمـل مـ الشـريك علـهلل قـدر
املا،و بناء علهلل ت لهص تنّ العمل تابع للما،و فا يعترب بنفسنو وهو عند تبـي
مـا ،الشـربة دون إذن
حنيفة يعتـرب مـع املـا،و وإذا تةـرّف تحـد الشـريك
اح ن فلشريكن ردّ تةـرّفنو وإذا ـاع مـا تةـرّف فيـن بـدون إذن بـان عليـن
ماسن(.)3
رابعـ ـاً :تســـواع املشـــاربة :تتعـ ـدّد ـــيو التمويـــل باملشـــاربة ال نـــوك
اإلوــاميّةو ثســخم اخــتاف الفــرتل الزمنيّــة إىل (مشــاربة ابتــة)و و(مشــاربة
متناقةة منتهية بالتمليك).
 - 1مشاربة ابتة :وهي سوع م املشاربة يقـوم علـهلل مسـاهمة املةـرف
ويل جزء م رتس ما ،مشروع مع ممـا يرتتـخم عليـن تن يكـون كـريكًا
ملكية هذا املشـروع وكـريكاً بـذلك بـل مـا ينـت عنـن مـ ربـح تو خسـارل
بالنسخم اليت يتص االتفاق عليها والقواعد احلابمة لشرو املشـاربةو و هـذا
الشكل ت قي لكل رـرف مـ األرـراف حةـر ابتـة املشـروع الـذي يأخـذ
( )1بداية اجملتهد.644:
( )2اب قدامةو امللا.21/5:
( )3اب ركدو بداية اجملتهد .644:الش اسي (عمد ع د ا إبراهيص)و بنـوك جتاريـة بـدون
رباو دراوة سظريّة وعلميّة.235:
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كـكا قاسوسيـًا بشــربة تضـام تو كــربة تو ــية()1و وهـي تنقســص بــدورها إىل
قسم :
ت  -مشاربة ابتة دائمةو تو مستمرّل :حيـث يقـوم املةـرف باإلوـهام
مشــروع مــع كــريك ،خــرو وتكــون فيهــا حةــر الشــرباء ابتــة رــوا ،بقــاء
املشروعو إالّ إذا ختلّهلل تحد الشرباء خ ض إرادتن ع بعض حةّـتنو تو بلّهـا
بال يعو تو بالتفويتو تو بلريهماو وتكون هـذه املشـاربة العـادل متووّـ ةو
تو رويلة األجل(.)2
ر عمليّـة جتاريّـة واحـدلو
ب  -مشاربة ابتة منتهية :وهذه املشاربة خت ّ
تنتهي باستهاء الةفقةو وهي عادل تتصّ اآلجا ،القةريلو ويكون التمويـل
هــذه املشــاربة بليّـاًو تو سس ـ يًّا مـ ق ــل املةــارف اإلوــاميّةو وذلــك حســخم
الو عيّة املاليّة للشريك(.)3
 - 2مشاربة متناقةـة منتهيـة بالتمليـك :وهـي الـيت يـدخل فيهـا ال نـك
كريكًا باملا ،مشروع مـاو مقا بـل سةـيخم الـربحو مضـافاً إليـن سسـ ة يتّفـق
عليها لتل ية مشـاربتن ويـل العمليّـةو وتكـون ال قيّـة مـ سةـيخم املتعامـل
الذي ية ح مالكـاً للمشـروع بةـفة سهائيّـةو عنـدما يسـرتجع ال نـك مسـاهمتن
بالكامل ع رريق التنا  ،عنهاو إمّا تدرّيًّا تو مرّل واحدل(.)4
( )1اهلييت (ع د الر اق)و املةارف اإلواميّة ب النظريّة والت يق.496:
( )2مــر وق (لقمــان عمــد)و ال نــوك اإلوــاميّة ودورهــا تنميــة اقتةــاديان امللــرب
العربــيو وقــائع النــدول الــيت عقــدها املعهــد اإلوــامي لل ــو والتــدريخم التــابع لل نــك
اإلوامي للتنميّةو  29- 25ذو القعدل  1410هـ.285:
( )3االحتـــــاد الـــــدولي لل نـــــوك اإلوـــــاميّةو املووـــــوعة العلميّـــــة والعمليّـــــة لل نـــــوك
اإلواميّة.325/5:
( )4ا لشرقاوي (عائشـة)و ال نـوك اإلوـاميّةو التيربـة بـ الفقـن والت يـق .372:عـزي (فخـري
حس )و سدول يو ويل التنمية اإلوام.115:
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ولعلّ م اجملاالن املناو ة للتمويل باملشاربة املتناقةـة املنتهيـة بالتمليـكو
ق اع النقل وامل اسي بوجن خاصو وإن بـان هـذا ال مينـع إمكـان العمـل بهـا
غري ذلك م اجملاالنو واملشاربة املتناقةة املنتهية بالتمليـكو تكـون متناقةـة
بالنس ة لل نكو ومنتهيـة بالتمليـك بالنسـ ة لل ريـل رالـخم التمويـلو وتتّخـذ
ور:
املشاربة املتناقةة املنتهية بالتمليكو ا
 الةورل األوىل :هذه الةورل يكون للمةـرفو تو احلريـل احلـقّ
حريّة التنا  ،ع حةةن سهاية املشاربةو ألحد ررفيهاو تو للريهو ويكون
التنا  ،بلّ اخلاالن بعقد مستقلّ(.)1
 الةورل الثاسية :يتّفق املةرف مع الشريك علـهلل حةـو ،املةـرف علـهلل
حةّــة سس ـ يّة م ـ ــا الــدخل املت قّــق فعــاو هــذا باإل ــافة إىل حقّــن
احلةو ،علهلل جزء م اإليراد يتّفق علينو ليكون ذلك اجلـزء لةّةـًا لتسـديد
ت ــل مــا قدّمــن املةــرف مـ ويــلو وجــزء الــث لل ريــل الشــريكو وهــذه
الةورل معمو ،بها بعض املةارف دون األخر (.)2
ل منهــا قيمــة
 الةــورل الثالثــة :تن يكــون رتس املــا ،كــكل توــهص لكـ ّ
معيّنــةو وميثّــل جمموعهــا إ ــالي قيمــة املشــروعو تو العمليّــةو وللشــريك تن
يقتا ونويًّا جزءًا م األوهص اململوبة للمةرفو إذ تتناقر توـهص املةـرف
بقدر ما تزيد توهص الشريكو حتّهلل تسو ،إليـن ملكيّـة بامـل األوـهصو فتةـ ح
ملكيّتن باملة(.)3
وتتكيّل املشاربة املتناقةـةو بأسّهـا كـربة مقروسةبوعـد بـال يعو والشـراءو
( )1الشرقاوي (عائشة)و م.س.378:
( )2اهلييت (ع د الر اق رحيص جدي)و املةارف اإلواميّة ب النظريّة والت يق.502:
( )3مشهور (تمريل ع د الل يل)و االوتثمار االقتةاد اإلوامي.288:
جملة العلوم الشرعية
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ال يع م ررف ال نـكو واملشـاربة مـ رـرف املتعامـلو وهـو وعـد ملـزم مـ
ال تسّنو ومهما بان تكييل املعاملةو فإنّ الفقن احلديث منقسص علـهلل
ال رف و إ ّ
سفســن بشــأسهاو بـ مـ ذهــخم إىل تسّهــا غــري قابلــة للت يــق س ــاق التوظيــل
ال نكــيو ألسّهــا جتعــل ال نــوك تتيــاو دورهــا بووــيط ب ـ ت ـ اب األمــوا،
()1
واملستثمري و وب مـ رت تنّ دور ال نـوك اإلوـاميّة يتيـاو الووـارة
دورها الضيّقو ليةـل إىل املشـاربة الفعليّـةو وتنّ تفاعـل الووـارة واملشـاربة
يسمح هلا باوتخدام بافة ال رق املشـروعة لل ةـو ،علـهلل األربـا ()2و وبـ
م اعتربها رريقة ك يهة بالقروأ التقليديّة علهلل املـد ال ويـل مـع اخـتاف
ر يعة العائدو تو تليري تسميتن م الفائدل إىل الربح(.)3
خامس ـاً :اخل ــوان العمليّــة لت يــق املشــاربة املة ـارف اإلوــاميّة:
لت يــق املشــاربة املةــارف اإلوــاميّةو ّــخم علــهلل بــلّ مــ املةــرفو
واحلريل القيام باخل وان التاليّة:
 تقديص رلخم التمويل باملشاربة علهلل األ وذج املعدّ هلذه اللابةو مرفقًا بنالو ائقو واملستندان اخلا ة باملشروع.
 دراوة ال لخمو واجلدو االقتةاديّة مـ ق ـل مسـسو ،التمويـل هـذااملةرفو والت قّق م املعلومانو واملستندان املقدّمة.
( )1الووــارة :هــي عمــل يتضـ ّم التقريــخم بـ رــرف بقةــد الــربحو وتتمّثــل وظيفتهــا
االقتةاديّة ختفيض تكلفة الت اد ،والتعامل ب الوحدان االقتةاديّة مـ تجـل تشـييع
العمل واالستاج والتيارل .با( ،وعد)و اجلها املةر .111:
( )2وليمان (جمدي ع د الفتا )و ت واء علهلل املضاربة وال نوك اإلوـاميّةو جملّـة الـوعي
اإلواميو العدد 198و ابريل .29 :1981
( )3بنك فيةل اإلوامي السوداسيو خةائةن ومعاماتن.36:
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 التأبّــد ت ّن املشــروع يتوافــق مــع تهــدافو وغايــانو وكــرو التمويــلاملعمو ،بها املةرف.
 التس يخم علهلل ال لخم خا يتاءم مع دراوة اجلدو االقتةاديّة. حتويل ال لخم إلدرال فرع املةرف للتس يخم علين. رفــع ال لــخم لــادارل العامــة للمةــرف مرفقـًا بــن املســتندانو والو ــائقاخلا ة باملشروع.
 حـا ،موافقـة املةـرف علـهلل التمويـلو يـتصّ إبـا احلريـل باملوافقــةووبالشرو واملستندان امل لوبة(.)1
 فــتح حســاب باوــص رتس مــا ،املشــاربة املعنيّــة خللــط املــال و ولتســهيلعمليّة الس خم واإليداع.
 توقيع العقد ب ال رف (املةرف واحلريل).ل كريك وتوريدها حلساب املشاربة.
 دفع مساهمة ب ّ بدء عمليّة الشراء خوافقة ال رف . فتح ملل للعمليّة وتخذ مان دّ التعدّيو والتقةريو واإلهما،و واخلياسة. املتابعة اللةيقةو وامليداسيّة. بدء تةفيّة ور ّد رتي ما ،بلّ كريك. تقويص العمليّة خوجخم تقرير واف(.)2( )1تبو اهليياء (إلياس ع د ا وليمان)و ت ـوير ،ليـان التمويـل باملشـاربة املةـارف
اإلواميّةو دراوة حالة األردن.70:
( )2عثمان (مة فهلل وراج الـدي )و "دراوـة عقـد املشـاربانو وت يقاتهـا املةـارف
اإلواميّة"و جملّة احتاد املةارف العربيّةو عدد415و 2015م.
جملة العلوم الشرعية
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امل لخم الثاسي :مزايا التمويل باملشـاربة :يعتـرب التمويـل باملشـاربة ربيـزل
تواو ـيّة لتنشــيط املعــامان املاليّــة اإلوــاميّةو لــدوره اهلــام حتقيــق م ــادي
االقتةاد اإلوامي اليت متّ التنظري هلا م ق ل اسعي الةريفة اإلواميّةو ممّـا جعلـن
يتمتّع بعديد املزاياو توهمت بشكل ب ري الو و ،إىل مكاسة اقتةاديّة مهمة.
 - 1املزايا الفنيّة:
 إنّ التمويــل باملشــاربة يعمــل علــهلل تأهيــل الكفــاءان اإلداريّــةو الــيت()1
تست يع إقامة املشروعان وإدارتها.
 تعـدّد تســواع التمويــل باملشــاربة علــهلل غــرار املشــاربة الثابتــة واملتليّــرلواملتناقةةو يعا إتاحة اجملا ،تمام املـنظّم لل ةـو ،علـهلل التمويـل املناوـخم
ملشروعاتهص.
 سظــرا ألسّــن وــيكون للمةــرف ح ـ ّق التــدخّل إدارل املشــروع الــذييستثمر تموالن فين بةيلة التمويل باملشاربةو فإنّ مشكلة الت ـاي املعلومـان
تتضاء،و وإنّ إمكاسيّة اخنفاأ اخل ر املعنوي واردلو ألنّ احلريل ووف يقوم
()2
باوتثماره بنفسن.
 تتميّز يلة التمويل باملشاربة بتخ ّيها حلاجز الضماسانو الذّي ميثّـلالعائق األه ّص بالنس ة لةلار املستثمري مع ال نوك التقليديّة.
 إنّ ــيلة التمويــل باملشــاربة تتّفــق مــع ر يعــة الووــارة االوــتثماريّةللمةرفو حيث يقوم املةرف باختيـار احلريـل املناوـخم ويشـاربن تموالـن
()3
منتظرا حةيلة املشاربة الربح واخلسارل.
( )1تعقيخم علهلل ثث "اجلواسـخم الفقهيّـة لت يـق عقـد املراثـة اجملتمـع املعا ـر"و لع ـد
الستار تبو غدّلو سدول خ ّة االوتثمار ال نوك اإلواميّةو منذر ق ل.49:
( )2اقتةــاديان مقارســة ل ـ عض ووــائل التمويــل اإلوــاميو جم ّلــة دراوــان االقتةــاد
اإلواميو اجمللد2و العدد1و عمد فهيص خان.7:
( ))3م.س.7:
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 - 2املزايا االوتثماريّة:
 التمويــل باملشــاربة يعمــل علــهلل تشــييع االوــتثمار املشـــروعاناحلةـو ،علـهلل التمويـل ال يهمّهـص
اإلستاجيّةو ذلك تنّ األكخاص الـراغ
م هذا التمويل إعادل رتس املا ،تو ماسنو ألسّهـص غـري ملـزم بـذلك إالّ
حــاالن التقةــري تو التعـدّيو وهــذا يعــا تشــييعهص علــهلل االوــتثمار ومزيــد
االستــاجو ومنــن يــادل األربــا و وهــذا يعــا اخلــوأ تبثــر االوــتثمار دون
()1
االلتفان إالّ إىل جنا مشروعاتهص.
 التمويل باملشار بة تبثـر بفـاءل يـادل ستـائ االوـتثمار وتقـدر علـهللحتقيق النموّ االقتةادي م التمويل علهلل توـاس املديوسيّـةو أل ّن األوّ ،ي ـث
ع الفكـرل ال نّـاءلو حـ الثـاسي ي ـث عـ الشـخر امللـيء القـادر علـهلل
()2
السّداد.
 يـــسدّي التمويـــل باملشـــاربة إىل حرمـــان النشـــا غـــري اإلستـــاجي مــالتمويلو إالّ علـهلل س ـاق فـردي ـيّقو وذلـك بوسـن عةـور ثكـص ر يعتـنو
بالنشا االوتثماري الذّي يتوقّع منـن الـربحو ويـسدّي تيضـا إىل الـربط اثكـص
ب جنا املشروعان و ويلهاو فت رم املشروعان الفاكلة م التمويل وتنتقل
األموا ،إىل املشروعان الناج ة.
 إنّ يو التمويل باملشاربة تسمّ فـرص توظيـل عاليـة جلميـع املـواردوال اقان التمويليّـة املةـرف باجاهلـا الثا ـة املتووّـط والقةـري وال ويـلو
( )1تبـــو اهلييـــاء (إليـــاس ع ـــد ا )و ت ـــوير ،ليـــان التمويـــل باملشـــاربة املةـــارف
اإلواميّة.55:
( )2تبـــو اهلييـــاء (إليـــاس ع ـــد ا )و ت ـــوير ،ليـــان التمويـــل باملشـــاربة املةـــارف
اإلواميّة.3:
جملة العلوم الشرعية
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وهـذا يعـا تنّ ـيو املشـاربة تتـيح للمةـرف فـرص توظيـل جلميـع مـوارده
()1
وراقاتنو وهو ما يسدّي إىل يادل عائدل.
 يساهص التمويل باملشاربة حتقيق اإلوتقا ،االقتةادي للدّو ،اليتتقوم مشاريعها عليـنو وذلـك عـ رريـق تأوـيس املشـروعان اإلستاجيّـة الـيت
()2
تنت منتيان بديلة ع املنتيان املستوردل.
 تعمل يو التمويل باملشاربة علهلل حتسـ رثيّـة املةـرف اإلوـاميبتمكينن م تن يستثمر منشان تبرب قائمةو ذان رثيّة تعلـهلل ولـارر تقـلّو
حيث تنّ عماءه املشاربون معن لـ يضـعوه مو ـع غـري مـوان مـ حيـث
املخــاررو ألسّهــص ميلكــون حةةــا بـ ريل املشــروعو وهــذا بــدوره يــسدّي إىل
()3
ّك املةرف م اوتثمار املا ،تعما ،تبرب.
 ميتــا التمويــل بةــيلة املشــاربة بأسّــن يســهص إعــادل تو يــع الــدخلووذلــك ألسّــن تبثــر األوــاليخم التمويليّــة ماءمــة لتأوــيس املشــروعانو وهــذا
ويسدّي إىل يادل قاعدل املاّك و يادل سس ة التوظيلو ممّا يعـا تنّ عائـد تلـك
()4
املشروعان م تربا وتجور ويعود علهلل كرّة تبرب م اجملتمع.
 - 3املزايا املاليّة:
 التمويل باملشـاربة مائـص لتمويـل السـلع والتكنولوجيـا اجلديـدل الـيتباست ممنوعة م مةـادر التمويـل املةـرفيّة التقليديّـةو وهـذا دليـل علـهلل ميـزل
( )1تمحد (جعفر ع د ا )وبفاءل ت يق يلة املشاربة.16:
( ))2اهلواري (ويّد)و املوووعة العلميّة والعمليّة لل نوك اإلواميّة.218:
( )3خــان (عمــد فه ـيص) اقتةــاديان مقارســة ل ـ عض ووــائل التمويــل اإلوــاميو جم ّلــة
دراوان االقتةاد اإلواميو م/2ع.1:57
( )4اهلواري (ويّد)و م.س.218:
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التمويل باملشـاربة عـ بـاقي ـيو التمويـل األخـر و إذ يقـو ،تحـد املـسلّف
األمريكان بالنر" :إنّ النموّ واالستاجيّة هلـذه األمّـة (تمريكـا) يت سّـ بشـكل
()1
ب ري باالوتخدام الفعّا ،هلذه التمويليّة اجلديدل (رتس املا ،املخارر)".
 ميتا التمويـل باملشـاربة بأسّـن يسـهص خفـض سفقـان اإلستـاج بسـ خمإللــاء الفائــدل علــهلل رتس املــا،و فضــا عـ األربــا فــرتان إسشــاء املشــروع
وعند حدو اخلسائر.
 تا يو التمويل باملشاربة خبلوّها م ك هة الربـاو وهـو مـا يسهّلـها()2
لتكون ال ديل األمثل لنظام التمويل التقليدي.
 يعتــرب التمويــل باملشــاربة فر ــة مواتيــة إلّــاد ــيلة مناوـ ة لتمويــلرتس املــا ،العامــلو الــذي ت ـ ح مشــكلة تواجــن غال يّــة املشــروعان املعتمــدل
علينو وقد تظهرن الت يقان احلديثة قدرل هذه الةيلة علهلل ويل رتس املا،
()3
العامل دون تيّ خرق للسامة الشرعيّة.
 تعمل يلة التمويل باملشـاربة علـهلل رفـع الفوائـد اثـدّدل مسـ قا عـباهل املستثمر املتموّ ،ممّا يسدّي إىل تقليل تكلفـة التمويـلو وهـذا بـدوره يتـيح
()4
اجملا ،الختيار املشروعان وارتفاع فرص التشليل و يادل الدخل.
()1

Stanly E.Pratt,Guide To Venture Capital Source (Mass: capital

.)publishkng,1987
( )2تبـــو اهلييـــاء (إليـــاس ع ـــد ا )و ت ـــوير ،ليـــان التمويـــل باملشـــاربة املةـــارف
اإلواميّة.55:
( )3تمحــد (عيــي الــدي )و ت يــق املضــاربة واملشــاربة الثابتــة واملتناقةــة التمــويان
املةرفيّة.5:
( )4تبو اهليياء (إلياس ع د ا )و م.س.55:
جملة العلوم الشرعية
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املبحث الثاني

واق ع التمويل باملشاربة املةارف اإلواميّة ومعوّقان ذلك
امل لـــخم األوّ :،دراوـــة سقديّـــة حـــو ،املةـــارف اإلوـــاميّةو و ـــيلة
املشاربة:
توّالً :واقع املةارف اإلواميّة:
 - 1ت ـوّر التمويــل اإلوــاميو والةــريفة اإلوــامية عاملي ـًا :ال يــزا،
التمويل اإلوامي يشهد وًا متسارعًا بوسن ميتلـك العديـد مـ املقوّمـان الـيت
حتقّق لن األم و واألمـانو وتقليـل املخـاررو ومـ املتوقّـع تن تشـهد الةـناعة
املاليّة واملةرفيّة اإلواميّة ت وّرًا واوعًاو الوـيما فيمـا يتعلّـق بت سـ سوعيـة
اخلدمانو وابتكار منتيان جديدل للو و ،إىل قاعدل تووع م الزبائ .
وقــد ا داد عــدد املةــارف اإلوــاميّة لي لــو وــنة 2013و  700مةــرفاًو
تعمل  60دولة حو ،العاملو  250مسوسة منها دو ،اخللي العربـيو و
 100الــدو ،العربيــة األخــر و ووفقـًا لتقريــر التنافســية العــاملي للمةــارف
اإلوامية لعام 2014- 2013و بلو عدد عماء املةارف اإلوـامية حـو،
العامل  38مليون عميلو ومع ذلك ال تـزا %80 ،مـ قاعـدل العمـاء اثتملـة
للتمويل اإلوامي غري مستللةو وال يزا ،الق اع يتمتع بسعة بـ ريل تسـتوعخم
املزيد م املتعامل عربيًا ودوليـًاو بمـا تشـكّل األ ـو ،املتوافقـة مـع الشـريعة
اإلوامية فقط حوالي  ٪1م األ و ،املالية العاملية(.)1
( )1بلو حيص األ و ،املتوافقة مع الشريعةحو ،العامل بنهاية العام  2008حـوالي 639
مليــار دوالرو و 822مليــار دوالر بنهايــة العــام ( 2009بزيــادل )%28.6و و 895مليــار
دوالر بنهايـــة العـــام ( 2010بزيـــادل )%8.9و و 1.087مليـــار دوالر بنهايـــة العـــام2011
(بزيـادل  )%21.5و 1.166مليـار دوالر العــام ( 2012بزيـادل  )%7.3ليةــل إىل1.267
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وقد توقّع عدد م املةرفي رؤواء جمالس العمل دبي تن تسدّي م ادرل
(دبي عا مة عامليّة لاقتةاد اإلوامي) إىل يـادل عـدد املةـارف اإلوـاميّة
العامل السنوان القليلة القادمةو ويعود و هذه املةارفو واستشارها إىل
لة م العواملو و مقدّمتها عدم الر ا ع تداء وستائ الق اع النقـديو
واملــالي العــامل منــذ سهايــة احلــرب العامليّــة الثاسيّــةو وبــذلك خي ــة األمــل مــع
املضــاربة غــري األخاقيّــة ملســألة التمويــل التقليــديو حيــث يتميّــز التمويــل
اإلوامي بنموّه السريع م ناعان التمويل العامليّة.
ا علهلل الق و،
ولئ مثّل هذا النموّ وواء ال لدان املتقدّمةو تو النامية دلي ً
الــدولي لفكــرل املةــر اإلوــاميو وبــالرغص م ـ ظهــور األ مــة االقتةــاديّة
العامليّةو فقد بيّنت الدراوانو والتقارير بأنّ املةارف اإلوـاميّة مل تتـأّر بهـا
ول ًا بما هو احلا ،سظريتها التقليديّةو وذلك ل يعتها.
مليــار دوالر العــام ( 2013عقق ـًا ـو ي لــو  .)%8.67موقــع احتــاد املةــارف العربّيــةو
"ت وران التمويل والةريفة اإلوامية حو ،العامل ونة ."2013
جملة العلوم الشرعية
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إىل ذلكو فإنّ م ميزان املةارف اإلواميّة األخر تسّها تسـتهدف مـنح
اخلدمان املاليّة إىل اعان قـد ال تسـت يع احلةـو ،عليهـا مـ غريهـاو بمـا
تسّها تساعد املنتي الةلارو واملستهلك لل ةو ،علهلل التمويلو وهذا ميثّل
جاس ًا اجتماعياً لد املةارف املذبورل(.)1
ورغص التووّع الك ري الذي كهدتن املةارف اإلوـاميّة عامليّـا منـذ بـداياتها
الســـتينان حتّـــهلل اآلنو ورغـــص الكـــثري مـ ـ مميّزاتهـــا جمـــا ،التمويـــلو
ال ت ّن هــــذا مل يـــنعكس علــــهلل ـــيلة التمويــــل
واالوـــتثمارو والةـــريفةو إ ّ
باملشاربةو وعلهلل الرغص تيضاً م حيص التأييد الـذي لقيتـن سظريّـة املشـاربة
الربح واخلسارلو فإنّ واقع املةارف اإلواميّة ال يزا ،إىل اليـوم لتلـل امـًا
ع ـ هــذه النظريّــةو حيــث إ ّن معظــص هــذه ال نــوك تليــأ إىل اوــتخدام عقــود
املداينان املتيسّدل املراثة تواواًو واليت تدرّ عليها رثًا دون إق ـام سفسـها
لارر يو التمويل باملشاربة.
 - 2االستشار العـاملي للةـريفة اإلوـامية :تشـكّل املةـارف اإلوـامية
اجلــزء األهــصو واألبــرب م ـ النظــام املــالي اإلوــاميو حيــث حتتــل ت ــو ،هــذه
املةــارف حــوالي  %80مـ إ ــالي ت ــو ،التمويــل اإلوــاميو تليهــا الســندان
اإلوامية (تو الةكوك) بنس ة %15و ـص الةـناديق اإلوـامية االوـتثمارية بنسـ ة
%4و وتخريًا ناعة التأم اإلوامي (تو التكافل) بنس ة ( .%1جدو.)2( )1 ،

( )1القريشــي (مــدحت بــاظص)و املةــارف اإلوــاميّة مواجهــة حتـدّيان األ مــة املالّيــة
العامليّةو ك كة االقتةادي العراقي و .2012/12/22
( )2موقع احتاد املةارف ال عربيّـةو "ت ـوران التمويـل والةـريفة اإلوـامية حـو ،العـامل
ونة www.uabonline.org."2013
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ويرتبّز التمويل اإلوامي العاملي بشكل ب ري من قـة الشـرق األووـطو
ومشا ،إفريقياو حيث يوجد حوالي  %77.85مـ ت ـو ،املسوسـان املاليـةو
وتســت وذ دو ،اخللــي العربيــة علــهلل سس ـ ة  %39.21م ـ ت ــو ،املسوســان
اإلوــامية حــو ،العــاملو حـ تنّ بــاقي من قــة الشــرق األووــطو ومشــا،
إفريقيا تست وذ علهلل سس ة  %38.64م األ و ،املالية اإلوامية.
املقابــل تســت وذ ،وــيا علــهلل سســ ة  %20.8مــ األ ــو ،اإلوــاميةو
ومن قة إفريقياو وجنوب الةـ راء علـهلل سسـ ة %0.84و وتوروبـاو وتمريبـاو
وتورتاليا جمتمعة علهلل سس ة .%4.28
ويرب دور اململكة العربية السعودية بأحـد تبـرب الـدو ،ق ـاع اخلـدمان
املةرفية اإلوامية عاملياً عام 2013؛ حيث احتون اململكة سس ة  %16م
األ ــو ،املةــرفية اإلوــامية العامليــةو تلتهــا ماليزيــا ()%8و ــصّ اإلمــاران
()%5و فالكويت (( .)%4جدو.)1( )2 ،

()1موقع احتاد املةارف العربيّةو "ت وران التمويل والةريفة اإلوامية حو ،العامل ونة
.www.uabonline.org."2013
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اسيًا :دراوة عمليّة ملكاسة التمويل بةيلة املشاربة ال نـوك اإلوـاميّة:
حظيت املشاربة بداية األلفيّة الثاسية خكاسة تعتـرب مهمـةو بةـيلة لاوـتثمار
ال نوك اإلوـاميّة السـوداسيّةو ففـي الفـرتل مـا بـ  2002 - 1998وـيّل
التمويل بةيلة املشاربة املةـارف السـوداسيّة سسـ ة  %21إىل % 43و وذلـك
لاجتاهــان السياو ـيّة التمويليّــة ل نــك الســودانو والراميّــة للنــزو ،بالتمويــل
املةر ع رريـق املراثـةو وتشـييع ـيو التمويـل األخـر و حيـث بللـت
لـــة
سســ ة املشـــاربة ال نـــوك اإلوـــاميّة الســـوداسيّة حـــوالي الثلـــث مــ
التمويانو وهي التيربة الوحيـدل الـيت باسـت فيهـا سسـ ة التمويـل باملشـاربة
مرتفعة سوعًا ما(.)1
وتبّــد تمحــد علــي و يــر الدولــة للشــسون املاليّــة بالســودان األو ـ قو ت ّن
متووّط سس ة املشاربة ال نوك اإلواميّة قد بلو %22؛ حيث و ـلت %43
عــام 2000و وبللــت تبثــر مـ  %30تعــوام 2001و و2004و و2005و
( )1تمحــد (عيــي الــدي )و ت يــق املضــاربة واملشــاربة الثابتــة واملتناقةــة التمــويان
املةــرفيّةو ورقــة عمــل مقدّمــة إىل املــس ر الرابــع للــهيئان الشــرعيّة للمسوّســان املالّيــة
اإلواميّةو ال ري  4- 3تبتوبر .7 :2004
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ويّلت تراجعـًا مل وظـًا 2009و حيـث و ـلت إىل  %10وسزلـت إىل %9
عام 2010و وويّلت تقلّ سس ة عام  2011حيث باسـت %7و وهـذا يـد ّ،
علهلل ت ّن املةارف اإلواميّة ختلّت ع التمويل بةيلة املشاربة لفائدل التمويل
بةــيلة املراثــةو تو املديوسيّــةو حيــث إ ّن واقــع التمويــل املةــر يو ّــح ت ّن
متووّط سس ة التمويل بةيلة املراثة خا ،الفـرتل مـا بـ 2011 - 1999و
مل يقلّ ع  %47م تدفّق التمويلو وجتاو ن النس ة  %50تعوام 2006و
و2007و و2009و و2010و وو لت  %60عام .)1(2011
وعلهلل الرغص م ق ع العمل املةر اإلوامي األردسي مراحـل متقدّمـةو
إالّ تنّ سس ة املشاربة فين مل تتياو  %10ونة 2000م(.)2
وتمّا السعوديّةو وم خا ،دراوة قام بهـا عمـد ال لتـاجي وـنة 2005
ع ـ ال نــوك الســعوديّةو ت ـّي ت ّن اوــتخدام ــيلة املشــاربة جمــا ،التمويــل
يشـكّل مــا سسـ تن  %3.1إىل  % 1.1مـ حيــص التمويــل املق ـدّم للعمــاء خــا،
الفرتل املرتاوحة ب 2000و و2005و حيث تناقةت النس ة حوالي .)3(%2
واحلا ل :تنّ الناظر واقع التمويل باملشـاربة املةـارف اإلوـاميةو
ياحــظ ــعل اوــتخدام هــذه اآلليــةو وبالتــالي يشــعر خبي ــة تمــل جتــاه واقــع
املةارف اإلواميّة اليت باست ليّ ة آلما ،منظريهـاو حيـث مل تـل بوعودهـا
( )1علي (تمحد)و التمويـل املةـر اإلوـامي بـ

ـيو املشـاربان واملـداينانو جملّـة

االقتةاد اإلواميو  13ديسمرب 2014م.
( )2ال لتــاجي (عمــد)و حنــو بنــاء ــوذج عاوــيب لتقــويص ووــائل االوــتثمار ال نــوك
اإلواميّةو اإلماران العربيّة املتّ دلو دبي  5- 3و تمرب .554/2 :2005
( )3تبـــو اهلييـــاء (إليـــاس ع ـــد ا )و ت ـــوير ،ليـــان التمويـــل باملشـــاربة املةـــارف
اإلواميّةو دراوة حالة األردن.118:
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جتاه هـذا التمويـلو والتيـأن إىل ـيو اهلـامش املعلـوم الـذي ت ـ ح يشـكّل
السمة األواويّة لنشارها علهلل حساب يو املشاربةو ولعـلّ السـ خم ذلـك
يرجع إىل عدّل معوّقان حتو ،دون ت يق يلة املشاربة ويان املةـارف
اإلواميّة.
امل لخم الثاسي :لارر التمويل بةيلة املشاربةو ومعوّقان ذلك:
توّالً :لـــارر التمويـــل بةـــيلة املشـــاربة :ال فـــهلل ت ّن التعامـــل بةـــيلة
املشاربة يعدّ م تبر املعامان املاليّة اإلواميّةو ومع ذلك مل ّـض باملكاسـة
املناو ة لن ال نوك اإلواميّةو حيـث اعرت ـتها ت يقهـا لةـيلة املشـاربة
جمموعة مـ املخـاررو والةـعوبانو علـهلل مسـتو املـا،و واألعمـا،و ومـ
حيــث السياوــانو واالوــرتاتيييّانو والضــوابطو واملعــايريو واإلجــراءان
التنفيذيّةو وغريهاو احنرفت بها ع مسارها ال يعـي مـ بنـوك اوـتثماريّة إىل
بنوك ووارة ماليّةو ولنا تن سقسّص هذه املخارر إىل قسم :
ت  -املخارر املاليّة :وتتيلّهلل املخارر االئتماسيّة خا ةو وهي مرت ـة
بعــدم قــدرل احلريــل علــهلل الوفــاء الكامــل بالتزاماتــن التعاقديّــةو و وــداد
الدفعان امل لوبة املوعد امل يّ عند حلو، ،جاهلـاو ولـارر السـوق املتعلّقـة
بتليّر توعار األوهصو والسلعو وتوعار الةرف توواق معيّنة.
وبــذلك لــارر الســيولة احلا ــلة حالــة عــدم تــوفّر الســيولة الكافيّــةو
والا مــة ملت لّ ــان التشــليل الروتينيّــةو والعاديّــة لــد املةــارف اإلوــاميّةو
وبذلك املخارر التشليليّة املتمثّلة األخ اء الفنيّة املختلفةو وغال ًا ما تكـون
م نع اإلسسان بس خم عدم بفايـة التيهيـزان الفنيّـة الا مـة علـهلل املسـتو
الفنّي وال شري.
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 - 1املخارر االئتماسيّة :ميك تعريل املخارر االئتماسيّةو بأسّها :املخارر
الناكئة ع احتما ،عدم وفاء تحد األرـراف بالزاماتـنو وفقـًا للشـرو املتّفـق
عليهاو وقـد ورد «ستـائ دراوـة تعـدّن آلراء املةـرفي اإلوـامي حـو،
ـيو التمويـل اإلوـاميّةو تنّ املخـارر االئتماسيّـة
األسواع املتعدّدل للمخارر
هي األبثر كيوعًا املشـاربةو إذ بللـت ( )3.69مـ معيـار التةـنيل ال ـالو
()1( »)5و وتظهر هذه املخارر :
 حــدو خ ــأ مــ جهــة تحــد العــامل باملسوّســة القــائم بالدراوــةاالئتماسيّةو تو إغفالن ل عض املسـتندان الـيت قـد تظهـر عـدم قـدرل الشـريك
إدارل املشروعو تو عدم قدرتن علهلل الوفاء بسداد االلتزامان املسـت قّة عليـن
وياوان االوتثمار باملسوّسة.
 قلّــة مســاهمة رتس مــا ،العمــاء املشــاريع املموّلــة باملشــاربةو حيــثيسدّي اخنفاأ مساهمة احلريل إىل عل احلافز لدين احلةـو ،علـهلل رتس
مالنو تو عدم ختوّفن مـ خسـارل رتس املـا ،الـذي دفعـن عنـد بدايـة املشـروعو
ومـ ـصّ قــد ّــد العديــد مـ املخــارر املتعلّقــة بســلوك احلريــل بتقةــريهو
وإهمالن للمشروع.
 عــدم اوــتخدام العمــاء التمويــل اللــرأ املخةّــر لــنو وهــو مــاوــيسدّي إىل ــياع األمــوا ،املســتثمرل م ـ املسوّســة ويــل املشــروعو هــذا
باإل ــافة إىل عــدم وجــود اخلــربل الكافيــة للعمــاء النشــا االوــتثماريو
واليت تسدّي إىل اخنفاأ معدّالن العائد املتولّد م املشروعو وعـدم التـزامهص
بتنفيــذ كــرو عقــد املشــاربةو حيــث ال يلتــزم احلريــل بتنفيــذ األعمــا ،ر قـًا

( )1م.س.128:
جملة العلوم الشرعية
العدد اخلامس واخلمسون ربيع اآلخر 1441هـ

207

لليدو ،الـزما للمشـروعو وهـو مـا وـيسدّي إىل تقليـل األربـا املتولّـدل مـ
املشروع(.)1
 عقود املشاربة باعت ارها عقودًا جائزلو حيث ّو ألحد الشرباء فسـعقد املشاربة بإرادل منفردل م تحـد العاقـدي و فقـد ي لـخم فسـ العقـد ق ـل
اسقضاء مدّتنو تو ق ـل استهـاء املشـروعو ممّـا يعـرّأ املةـرف إىل خسـارل رتس
املا.)2(،
 - 2املخــارر الســوقيّة :ويشــري هــذا النــوع مـ املخــارر إىل التليّــران
األوـــعار علـــهلل املســـتو االقتةـــادي بكـ ـلّو تو علـــهلل مســـتو األ ـــو،و
واألدوان املستخدمةو ويندرج حتت هذا النوع:
 لـارر توــعار الســلع :ويظهــر ت رهـا جليّـًا تدوان التمويــل باملشــاربةاملختلفةو فاملةرف هو املالك للسلعة فرتان لتلفـةو وّـتفظ خخـزون مـ
السلع بقةد ال يعو وم ـصّ فـإنّ اخنفـاأ وـعره بشـكل غـري متوقّـع وـيسدّي
حتمًا إىل خسارل عقّقة.
 لارر توعار الةرف :ويقةـد بهـا اخـتاف توـعار ـرف العمـانووتتعلّــق بع ـدّل تو ـ اب باخنفــاأ غال يّــة األوــهص بلــد مع ـّي و تو ارتفــاع
ـرف عملـة معيّنـة مقابــل العمـان األخـر و تو ارتفــاع وـلعة معيّنـة ستييــة
ظروف عامة.
وميكــ تن يتعــرّأ املةــرف اإلوـــامي إىل تقلّ ــان توـــعار الةـــرف
النا ـــة عـ ـ التليّـــران العامـــة توـــعار العمـــان الفوريّـــة عمليّـــان

( )1وليمان (تمحد كوقي)و املخارر اثي ة بةيلة املشاربة.9- 6:
( )2اللفلي (خليفة)و مقا ،بة يفة الرؤيةو  5يناير 2014م.
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االوـــتريادو والتةـــديرو ممّـــا ينـــت عنهـــا مــ ذمـــص مدينـــةو ودائنـــة بالعملـــة
األجن يّة(.)1
 - 3لارر السيولة :وهي تعرّأ ال نوك اإلواميّة خلسارل عتملـة تنشـأ
ع عدم قدرتها علهلل الوفاء بالتزاماتهـاو تو ويـل الزيـادل املوجـودان عنـد
اوت قاقها دون تن تتكّد تكاليلو وخسائر مق ولة()2و وتظهر لـارر السـيولة
:
 املفا لة ب السيولة الرثيّة. الت ــاي ب ـ عــرأ األ ــو ،الســائلةو وال لــخم عليهــاو فاملةــرف اليست يع السي رل علهلل مةادر تموالن م الودائـعو ولكـ ميكنـن السـي رل علـهلل
اوتخدامان هـذه األمـوا،و وتوظيفهـاو وإن مل تكـ وياوـان توظيـل هـذه
الودائع -وخنرّ بـالقو ،ت ـ ار حسـابان االوـتثمار امل لقـة( - )3م ابقـة

( )1بـ عمــارل (ســوا)،و مداخلــة بعنــوان "إدرال املخــارر مةــارف املشــاربة"و امللتقــهلل
العلمي الدولي حو ،األ مة املاليّة واالقتةاديّة الدوليّة واحلكومة العامليّةو تيام 21- 20
تبتوبر 2009م.6:
( )2جملــس اخلــدمان املالّيــة اإلوــاميّةو امل ــادي اإلركــاديّة إلدرال املخــارر للمسوّســان
(عــدا املسوّســان التأمينّيــة) الــيت تقتةــر علــهلل تقــديص خ ـدمان مالّيــة إوــاميّةو ديســمرب
2005م.31:
( )3حسابان االوتثمار امل لقة :هي حسابان يع ـي ت ـ ابها ملسوّسـة اخلـدمان املاليّـة
اإلواميّة احلقّ اوتثمار تمواهلص علهلل تواس عقد املضاربة تو عقد الوبالـة باالوـتثمار
دون تقييد تلك املسوّسـة بأيّـة كـرو و وميكـ لتلـك املسوّسـان خلـط تلـك األمـوا ،مـع
تمــواهلص الذاتّيــة وعــاء اوــتثماري مشــرتك .جملــس اخلــدمان املالّيــة اإلوــاميّةو امل ــادي
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لتوقّعــان ت ـ ابهاو وملســتويان املخــارر الــيت يق لــون بت ملّهــاو فــإسّهص قــد
يس ون تمواهلص ممّا قد يسدّي إىل حدو ت مة ويولة املسوّسان التمويليّةو
وبما هو معلومو فإ ّن القروأ بفائدل ال جتـو الشـريعة اإلوـاميّةو لـذلك
فـإنّ هـذه ال نـوك ال تسـت يع تن تقــرتأ تمـواالً ملقابلـة مت لّ ـان السـيولة عنــد
احلاجة(.)1
ب  -املخــــارر غــــري املاليّــــة :ومةــــادرها املتعــــاملونو تو العمــــاء
املستثمرونو لفقداسهص قدرًا م الةفان األخاقيّةو مثل األماسةو والةـدقو
وااللتــــزام باملواعيــــدو وهــــو مــــا يــــسّر علــــهلل احلقــــوقو وااللتزامــــان
االوــتثمارانو والتزويــرو والتاعــخم اإليــرادانو واملمارلــة الســدادو
وبــذلك املخــارر الناجتــة ع ـ األسظمــةو والقــواس الســائدلو واملرت ــة بعــدم
و ــع العقــود املاليّــة اإلوــاميّة مو ــع التنفيــذو وتيضـًا املخــارر املرتتّ ــة علــهلل
الرقابة الشرعيّةو وذلك لفقدان تعضاء هيئة الرقابـة الشـرعيّة التفقّـن الـا م
جما ،املعامان املةرفيّةو واملسائل االقتةاديّةو وهو ما ت ّد إىل وجـود رقابـة
كرعيّة وريّة ال معنهلل هلا.
ولعلّنا جنمل هذه املخارر قسم :
 - 1املخــارر التشــليلية :وهــي «املخــارر النا ــة ع ـ العمليّــانو تو

اإلركاديّة إلدرال املخارر للمسوّسان(عدا املسوّسان التأمينيّة) اليت تقتةـر علـهلل تقـديص
خدمان ماليّة إواميّةو ديسمرب 2005م.54:
( )1جملــس اخلــدمان املالّيــة اإلوــاميّةو امل ــادي اإلركــاديّة إلدرال املخــارر للمسوّســان
(عــدا املسوّســان التأمينّيــة) الــيت تقتةــر علــهلل تقــديص خــدمان مالّيــة إوــاميّةو ديســمرب
2005م.32- 31:

210

معوّقان التمويل باملشاربة املةارف اإلوامية " احللو ،املقرتحة وإدارل لاررها "
د .بندر ب ع د العزيز الي يهلل

األخ ــار ال شــريّة والفنيّــة»()1و وهــي تيض ـاً اخلســارل امل اكــرلو وغــري امل اكــرل
الناجتة ع عوامل داخليّةو تو خارجيّة للمةرفو وتتمثّل :
 عدم ماءمة سظـص تقـويص دراوـة اجلـدو للمشـروعانو و ـياغة عقـدياع حقوق املسوّسة.
التمويل باملشاربة ب ريقة غري وليمةو تتسّخم
 اخلربل املتوا عة للعامل باملسوّسة متابعة املشروعان االوـتثماريّةوء تكنولوجيا األعما ،احلديثة(.)2
 املشكان اليت تنت ع عدم الدقّـة العمـلو و حفـظ السـيانوال
وتوقّل األسظمةو وعدم االلتزام بالضوابط الرقابيّةو وي ـدو تن هنـاك احتمـا ً
تن تكون تكاليل التشليل تبثر م التكاليل التقديريّة هلاو األمر الذي ويسّر
ول ًا علهلل اإليرادان(.)3
 األخ ار الـيت تقـع سظـام تنفيـذ عمليّـان املشـاربة بتسـييل حةـراملساهمة رتس املا ،للمسوّسـة واحلريـلو تو تسـييل احلةـر الـيت يقـوم
احلريل بدفعها املشـاربة املتناقةـةو وهـو مـا قـد يسـّخم للمسوّسـة خسـارل
جزء م دينها(.)4
 - 2املخارر القاسوسيّة :وتتعلّق هذه املخارر بعـدم تنفيـذ العقـود املاليّـةو
وذلــك ألوـ اب تتعلّــق بضــعل التشــريعانو والضــوابط الرقابيّــة الــيت حتكــص
( )1مشــعل (ع ــد ال ــاري)و املخــارر ال نــوك اإلوــاميّةو و ــل وحتليــلو احللقــة
األوىلو جملّة االقتةاد اإلوامي العاملّيةو تبريل .2016
( )2اللفلي (خليفة)و مقا ،بة يفة الرؤيةو  5يناير 2014م.
( )3لقي ي (األخضر ومحزل غربي)و إدارل املخارر ال نوك اإلواميّة دراوة ميداسيّـةو
ملتقهلل توس وقواعد النظريّة املاليّة اإلواميّة.8:
( )4اللفلي (خليفة)و مقا ،بة يفة الرؤيةو  5يناير 2014م.
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االلتزام بالعقودو والةفقانو وتظهر هذه املخارر :
 وقــوع االلتزامــان غــري املتوقّعــةو تو فقــد جاســخم م ـ قيمــة ت ــل م ـاأل و،و ستيية لعدم توافر الرتي القاسوسي السليصو تو لعدم بفاية املسـتندان
اليت تسبّد ملكيّة املةرف لذلك األ ل.
عدم و ع العقود املاليّة مو ع التنفيذو وسقةد هنا :عقـد املشـاربةو تي
تسّهــا تــرت ط بالنظــام األواوــيو والتشــريعانو واألوامــر الرقابيّــة الــيت حتكــص
االلتزام بالعقود والةفقانو وبذلك تزايد األع ـاءو ورـو ،الوقـت حسـص
املنا عان ب املةرفو والعماء(.)1
اسياً :معوّقان التمويل باملشاربة املةارف اإلواميّة:
ت  -احنــراف املةــارف اإلوــاميّة عـ مســارها ال يعــي :تجــربن قـوّل
منافسة ال نوك التقليديّةو وبثرل منتياتهاو وتنوّعهـاو ال نـوك اإلوـاميّة علـهلل
االحنــراف عـ م ادئهــاو واالسةــياع ل لــخم الســوقو فابتفــت بــدور الووــيط
املالي الذي ال يهمّـن وـو ـمان اوـرتداد املـا،و والعائـدو بق ـع النظـر عـ
اوتخدام هذا املـا ،النشـا االوـتثماري مـ عدمـنو الـذي يزيـل عـ هـذه
املةــارف ــفتها األواو ـيّة بمةــارف اوــتثمارو ويع يهــا ـ لة املةــارف
التقليديّة()2و فتوجّهت حنو اوـثماران قةـريل األجـلو يقـو ،اللزالـي ثثـن
ع ـ «ر يعــة املةــرفيّة اإلوــاميّة ومشــكاتها» بــأنّ االوــتثماران القةــريلو
ومتووّ ة األجلو واليت ال تتعدّ ،جاهلا حنو ونت و قد ككّلت ما يزيد عـ
 %59م إ الي االوتثماران اإلواميّةو ح بللت االوتثماران رويلة
( )1ب عمارل (سوا)،و مداخلة بعنوان "إدرال املخارر مةارف املشاربة".8:
( )2تبـــو اهلييـــاء (إليـــاس ع ـــد ا )و ت ـــوير ،ليـــان التمويـــل باملشـــاربة املةـــارف
اإلواميّةو دراوة حالة األردن.120:
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ل مـ ـ  %5مــ إ ـــالي هـــذه االوـــتثماران معظـــص املةـــارف
األجـــل تقـ ـ ّ
اإلواميّة القائمة(.)1
وقــد رت الكــثري م ـ املفكّــري االقتةــادي ت ّن اوــتخدام ال نــوك لعقــود
املداينان بشكل واوعو ّعلها ال ختتلل بثريًا ع األخـر التقليديّـةو حيـث
تبّــدوا علــهلل تنّ سشــا ال نــوك اإلوــاميّة احلــالي ال يســاعد علــهلل إ الــة الظلــص
املوجود النظام الربويو حيث إ ّن سظام املداينان ّابي األسظمة الربويّة(.)2
بمــا تبّــد بعــض النقــاد تنّ التمويــل اإلوــامي مل يــرت ط فعليّ ـًا باالقتةــاد
احلقيقيو خا ّة تنّ التمويل املفضّل لـد املةـارف اإلوـاميّةو هـو التمويـل
ال م التمويل م تجل حتقيق امللكيّـةو وسقةـد هنـا التمويـل بةـيلة
بالدي بد ً
املشاربة.
م ـ هنــاو ميك ـ تن سســتنت تنّ الةــريفة اإلوــاميّة تــرت ط بتمويــل تمــوا،
توــواق التيزئــة تبثــر ممّــا تــرت ط باالقتةــادو وعليــن :فــإنّ مســاهمة الةــريفة
اإلواميّة التنمية االقتةاديّة()3و باست غـري وا ـ ةو تو ملمووـةو حيـث
( )1اللزالـي (ع ـد احلميــد)و "املةـرفيّة اإلوــاميّة :ال يعـة واملشــكان"و سـدول تركــيد
ال نوك اإلواميّة.190:
( )2م ادرل ال و السوريّونو املةارف اإلواميّة :ال نوك ب املثاليّة والواقعيّة.4:
( )3التنميّة االقتةاديّة :هي تلك العمليّة اليت يـت ّص خوج هـا اوـتخدام بـلّ املوجـودان تو
املخلوقان هذا الكون مـ ـروان ر يعيّـةو وسـواميس بوسيّـة وووـائل علميّـة حديثـةو
وراقــان بشــريّةو م ـ تجــل تنمّيــة جواســخم اإلسســان الروحّيــة واخللقّيــة واملادّبــةو بةــورل
متوا سة حتّهلل سست يع تو يع النات خـا ّقّـق حـ ّد الكفايـة املتناوـخم مـع حيـص هـذا النـات
جلميــع تفــراد اجملتمــع .تمحــد وــامي كــوبت ووــام جميــد فــاخرو جم ّلــة بلّيــة اآلدابو
العدد.99
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استقدها ال عض بأسّها مل تـتمكّ مـ حتقيـق التةـنيع امل لـوب بشـكل بامـل
ال لدان اإلواميّةو رغص وجود التمويل اإلواميو والةريفة اإلواميّة.
ستييــة لــذلكو فــإنّ املةــارف اإلوــاميّة الــيت تســتهدف حتقيــق التنميّــة
االقتةاديّةو واالجتماعيّـةو وبـذلك التكافـلو والتكامـل مل تـنيح حتقيـق
هــذا اهلــدف بالشــكل امل لــوبو وهــي الــيت تخــذن علــهلل عاتقهــا التمويــل
تدوان بديلة للفائدل الربويّة.
لكنّــنو وبعــد مضـيّ وــنوان قليلــة علــهلل جتربــة الت يــقو ختلّــت املةــارف
املذبورل ع يو التمويل باملضاربةو واملشاربةو واوتعا ت عـنهص بـالعودل
إىل سظــام الفائــدل املســتورل حتــت اوــص جديــد هــو بيــع املراثــة لآلمــر بالشــراءو
وبذلك فقدن املةـارف اإلوـاميّة مشـروعيّتها الدينيّـة تيضـاً وظيفـة ويـل
االوتثماران(.)1
واحلا ــل :ت ّن معظــص االقتةــادي يتّفقــون توجيــن النقــد إىل ال نــوك
اإلواميّة القائمة علهلل تسّهـا مل تسـت ع االستقـا ،مـ مرحلـة (اهلـامش املعلـوم) إىل
ال للشعار الذي سادن بن عند سشـأتهاو
مرحلة (املشاربة األربا واخلسائر)و امتثا ً
هذه املفارقة ب النظريّةو والت يق دفعتنا إىل ال ث ع تو اب هذا الت اي .
ب  -معوّ قان املةارف اإلواميّة ت يقها لةيلة املشاربة :ال فهلل
تنّ املةارف اإلوـاميّة قـد احنرفـت عـ مسـارها ال يعـي جمـا ،االوـتثمار
القائص علهلل م دا املشاربة االقتةادو غري تسّها اوت دلت التمويل باملشاربان
بالتمويل باملداينانو لوجود عدّل معوّقان حالت دون ت يق يلة املشاربة.
هذه املعوّقان تنقسـص إ ـاالً إىل قسـم  :معوّقـان خارجـة عـ س ـاقو
ومسسوليّة املةارف اإلواميّةو وتخر سابعة م داخل اجلها املةر .
( )1القريشــــيو املةــــارف اإلوــــاميّة مواجهــــة حتــ ـدّيان األ مــــة املاليّــــة العامليّــــة
.2012/12/22
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 - 1املعوّقان اخلارجيّة:
 السياوان النقديّـة :تعتـرب السياوـان النقديّـة لل نـوك اإلوـاميّة العـائقاألهصّ احلائل دون ت يق يلة املشـاربةو ف يعـة معـامان ال نـوك التقليديّـة
تض ـصّ تدوانو وتوــاليخم ال ميك ـ ت يقهــا ال نــوك اإلوــاميّةو الحتافهــا
ا ومضموساً تنفيذ وياواتها النقديّـةو فـالقواس و واألوـاليخم التقليديّـة
كك ً
املتّ عة م ق ل ال نوك املربزيّة تتماكـهلل وال نـوك التقليديّـةو وال تةـلح بالنسـ ة
لنظرياتهــا اإلوــاميّةو وذلــك باعن ارهــا تسظمــة ربويّــة()1و ومــع ذلــك فمــ
الضــروري مراق ــة ال نــك املربــزي جلميــع وحــدان اجلهــا املةــر بالدولــةو
تقليديّة باست تم إواميّة.
والذي تن لي اإلكارل إلينو تنّ ال نوك اإلواميّة ولكت بداياتها وياوة
خارئة عنـد ت يقهـا لةـيلة املشـاربةو فلـص تـراع عنـد ـياغة تسظمـة الودائـع
لديها تلك ال يعة االوتثماريّة املميّزل هلاو ممّا اجنرّ عنـن اخـتا ،هيكـل املـوارد
املاليّــة لــديهاو وبــذلك اقتةــر دورهــا علــهلل الووــارة املاليّــة بـ ذوي الفــائض
املــاليو وذوي احلاجــةو لــذلك فــإ ّن تةـ يح هــذا االخــتا ،هيكــل مــوارد
ال نــوك اإلوــاميّة يســتلزم عــاج مســّ اتنو واملتمثّلــة السياوــان النقديّــة
()2
املفرو ة م ق ل ال نوك املربزيّة.
 مشــكان املتعــامل مــع املةــارف اإلوــاميّة :وهــي األبثــر خ ــورلووتســري اجتــاه  :األوّ :،عــدم امــتاك تغلــخم املتعــامل الكفــاءل املهنيّــة
املفرو ةو وحتايلهص علهلل ال نوك مـ حيـث امتنـاعهص اإلعـان عـ األو ـاع
( )1تبو يد (عمد ع د املنعص)و الدور االقتةادي للمةارف اإلواميّة.190:
( )2وــويلص (وــامي)و الووــارة املالّيــة االقتةــاد اإلوــاميو جملــة جامعــة امللــك ع ــد
العزيزو االقتةاد اإلوامي.94:
جملة العلوم الشرعية
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الفعليّــة للمشــروعانو تو اإلعــان عنهــا بشــكل غــري ـ يحو تو التةــريح
خبسـائر وهميّـةو وذلـك بهـدف االحتفـاظ بـأعلهلل سسـ ة ممكنـة مـ األربـا مـ
جهــةو وحتميــل ال نــك اخلســائر الــيت جتــرب مـ سةــي ن رتس املــا ،مـ جهــة
تخر (.)1
وم تهصّ األدوان اليت اوتعملوها حتايلهص علهلل املةارف :عدم مسك
حسابانو تو مسكها بشكل غري منض طو هذا باإل ـافة إىل اللـشّ بـلّ مـا
تفر ــن عمليّــان التقــويص وبال ضــائعو واأل ــو،و ودفــع رواتــخم مرتفعــة
للمسيّري (.)2
ا الـدخو ،مشـاربان مـع ال نـوك
والثاسي :عدم رغ ة املتعامل ت ـ ً
اإلواميّةو وذلك لنيا مشروعاتهصو وعزوفهص ع دخو ،املةـرف معهـص
فيها بشريكو وهنا إذا مل تست ع هذه املةارف التعامل معهص علهلل غـري سظـام
املشاربةو فإسّهص حتمًا ويتوجّهون لل نوك التقليديّة اليت ت قـي عاقـتهص بهـا
حدود الدائنيّة واملديوسيّة(.)3
 مشكان عدم ر ـا العمـاء :وتتمثّـل عـدم اقتنـاع العمـاء بوجـودفــوارق جوهريّــة ب ـ املنتيــان اإلوــاميّة وغريهــاو علــهلل غــرار س ــذ التعامــل
( )1املالقي (عائشة)و ال نوك اإلواميّة :التيربة ب الفقن والقاسون والت يق.396:
( )2با( ،وعد)و اجلها املةر

االقتةاد اإلواميو مذبّرل مقدّمة م مت ّل ـان

ةــر مالّيــةو املربــز اجلــامعيو ّيــهلل فــارس
سيــل كــهادل الليســاسس علــوم التســيريو حت ّ
ملدينو معهد العلـوم االقتةـاديّة والعلـوم التياريّـةو السـنة اجلامعيّـة:2008- 2007 :
.57
( )3الفنيري (عمد كوقي)و مداخلة سدول "الدي املعاملة"و جريـدل األهـرام - 1
1999- 5و احللقة .15 :4
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بالفوائد الربويّةو تو اهلامش املعلومو واوت دالن باملشاربة الربح واخلسارلو
هــذا إىل جاســخم كــعورهص بعــدم االلتــزام الــديا الكامــل مـ ق ــل العــامل
املسوّســان املاليّــة اإلوــاميّةو ووجــود االستقــادان لعــدّل مماروــانو بعــدم
ت يقها لةيو املشاربان بالكصّ املناوـخمو وهـي مةـارف إوـاميّة اوـتثماريّة
باألواسو تو بما يفرأ م تكاليل خدمة القرأ احلس .
ومـ بـ حتــديّان ر ــا العمــاء تيضـاًو جنــد عــدم إملــامهص ب يعــة العمــل
املةر مقابل قةور املسوّسان املاليّة اإلواميّة تثقـيفهصو وس يـان توـاليخم
عملها املختلفة ع املسوّسان املاليّة التقليديّة(.)1
 مشكان عدم وجود الضـمان :بالنسـ ة للتمـويان بةـيلة املشـاربةوتت لّخم املةارف اإلواميّة بلريها م املةارف األخر ماسان كّنهـا مـ
محاية الودائع حالة امتناع احلريلو وعدم قدرتـن علـهلل السـدادو ومـ بـ
الضماسان امل لوبة عادل جند :التأمينـان النقديّـةو ب يـز الودائـعو تو ق وهلـا
بضمان بدون حيزو وبفاالن اآلخري لل ريل الذي مل يسـدّد مسـت قّان
املةرف املاليّةو بذلك الرهوسان خختلل تسواعها( :ره اآلالن واملعـدّانو
وره ـ الســيارانو والــره العقــاري وهــو األبثــر اوــتعماالً)و تمّــا عمليّــان
التمويل باملشاربةو فا ميك للمةرف احلةو ،فيها علهلل ماسانو وهو مـا
ّدّ م اوتخدامها (تواليخم املشاربة) املةارف اإلواميّة(.)2
 - 2املعوّقان الداخليّة:
 مشـــكان اإلدرال :وتــدور حـــو ،الةـــعوبان الـــيت تواجههـــا ال نـــوك( )1خوجة (عز الدي )و "املةرفيّة اإلواميّة"و اجمللـس العـام لل نـوك واملسوّسـان املاليّـة
اإلواميّةو  1427/2/3املوافق لـ.2007/2/21
( )2تبو اهليياءو ت وير ،ليان التمويل باملشاربة املةارف اإلواميّة.139:
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اإلواميّة اإلكراف علهلل املشاريع اليت وّهلا املشـاربةو ومت اعـة تنفيـذهاو
ل التمويلو خا ّة عندما يكون
ممّا يسدّي إىل ارتفاع تكاليل إجنا العمليّان ع ّ
مكان املشروع بعيدًا جدًّا ع ال نك(.)1
 سقر الكفاءل املعرفيّة للموارد ال شريّة عامةو والكوادر خا ـة :حيـثاملسوّسان املاليّة اإلواميّة ال يتياو  250تلل موظّلو
إنّ عدد املوظّف
يعاسي تغل هص م سقر الكفـاءل املعرفيّـةو وذلـك ألسّهـص ال علـص هلـص بقواعـد
االقتةاد اإلوامي اليت تعمل بهـا املةـارف اإلوـاميّةو وال بفقـن املعـامان
املاليّة اإلوـام()2و وتنّ  %85مـنهص هلـص خلفيّـان ماليّـة تقليديّـة()3و ويعـود
هــذا إىل اجلامعــان الــيت ابتفــت بتأهيــل الكــوادر م ـ الناحيــة الفقهيّــة فقــطو
وتهملت اجلاسخم الفا الذي هو عور مفةلي جنا الةريفة اإلواميّة(.)4
والعكس يحو فـ %90م معاهد التـدريخم املوجـودلو تقـدّم خـدماتها
للمسوّسان املاليّة اإلواميّةو وبالرغص م ذلكو فإنّ حتدّي تـدريخم الكـوادر
ال شريّة ال يزا ،قائماًو وو خم ذلك هو تنّ هناك فةاً تامًا ب الواقـع العملـي
الت يقيو واجلاسـخم العملـي األبـادمييو وعـدم التنـاغص بـ املـنه النظـريو
واالحتياجان العمليّة علهلل مستو اجلامعانو واملرابز األبادمييّةو والتشابنو
والتكرار عنـاوي الـدورانو ومو ـوعاتهاو وبـذلك وجـود سفـس اخلـرباء
اثا ري لتلل الدوران التدري يّة(.)5
( )1املالقي (عائشة)و ال نوك اإلواميّة.396:
( )2فيّاأ (ع يّة)و العوائق واألخ اء الشرعيّة عمل املةارف اإلواميّة.611/2:
( )3خوجة (عز الدي )و املةرفيّة اإلواميّة.53:
( )4الشــاعر (مســري)و بــوادر اإلدارل وهوّيــة املةــرفيّة اإلوــاميّةو اجمللــس العــام لل نــوك
واملسوّسان املاليّة اإلواميّة..http://www.cibafi.or/newscenter/printhage .
( )5خوجة (عز الدي )و م.س.56:
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صّ إنّ االختيار الكوادر العلياو واملتخةّةـةو مل ّةـل علـهلل مسـتو
التفقّنو ومل يتّخذ الةورل املنهييّة اخلا ـعة للت ـوير باستظـامو هـذا باإل ـافة
إىل عدم إلزاميّة تفقّن كاغلي املنا خم املعيّنـة قاسوسيـاًو ومـ هنـا ّةـل الكـثري
م التياو ان هذا اجملا ،ثيّة لط الظروفو و ـروران العمـلو بمـا
تنّ للة التوا ل بـ التقنـي واالختةا ـي مـ جهـةو وبـ الشـرعي مـ
جهة اسيةو مل تةل العديد م املوا ع إىل مرحلة التناغص التام(.)1
فــنقر الكفــاءل املعرفيّــة للمــوارد ال شــريّةو وخا ــة مــنهص الكــوادر العليــا
ا مهمّـا مـ العوامـل املضـادلو واملعوّقـة
داخل املةارف اإلواميّةو يعدّ عـام ً
للعمل املةـر اإلوـامي بةـفة عامّـةو وللتمويـل باملشـاربة بةـفة خا ـةو
فهذا األخري ّتاج إىل بوادر بشريّة مـ سـوع خـاصو إذ تسّـن ثاجـة إىل متابعـة
دائمةو ودراية جيّدل بكافة االعت اران االقتةاديّة اليت تتعلّق بنوع املشاربة(.)2
وعلينو فإ ّن تعثّر عمليّة املشاربة يع ّد مسكّراً لعدم بفاءل املوظّف العـامل
قسص التمويلو واالوتثمار.
 عدم تقّل بعض العماء لفكرل خسارل تر دل حساباتهص االوتثماريّةووغل ة العقليّة التقليديّـة :فاملةـارف اإلوـاميّة منشـان تعمـل بـأموا ،اللـريو
هذه املةـارفو وبمـا هـو متعـارف
واملودع م العماء هلص تهميّة برب
علينو فإنّ احلسابان املودعةو واملفتوحة املةـارف اإلوـاميّةو تعـود علـهلل
ت ابها م املـودع ءـزء مـ األربـا الـيت تلقاهـاو لكـ الـربح ال نـوك
اإلواميّة ليس مضموساًو وال يعلص حتقّقن إالّ سهاية املشروعو خباف العائـد
الثابتو ومـ املفـروأ تن يكـون هـذا األمـر معلومـاً لـد العمـاء ت ـ اب
( )1الشاعر (مسري)و م.س.
( )2تمحد (جعفر ع د ا )و بفاءل ت يق املشاربة ال نوك السوداسيّة.20:
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احلسابان االوتثماريّةو غري تنّ الواقع العملي ي ـيّ عكـس هـذاو وخـري دليـل
علهلل ذلك وقوع إحد املةارف اإلواميّة مأ ق عنـدما حاولـت تن حتمّـل
عماءها املودع تمواهلص حسابان اوـتثماريّة خسـائر وقعـت ستييـة فشـل
إحد مشاريعها املموّلة م تر دل هذه احلسابان.
هذا باإل افة إىل مشكل إ ان التعدّي تو التقةري حالة هاتن اخلسـارلو
فالشريك عقود املشاربة يده يد تماسة علهلل األموا ،اليت تسلّص إلين عنـد بـدء
ال إذا ـت
العقدو وبناء علينو فهو غري م الـخم بضـماسها حالـة اخلسـارلو إ ّ
عليــن التعــدّيو تو التقةــريو واملةــرف هــو امل الــخم بإ ــان التعــدّي؛ أل ّن
احلريل وي كون علّ ككّو وهذا مـا يسـتدعين بـذ ،املزيـد مـ اجلهـد املـاديو
واملعنويو وإ اعة الوقت بالنسـ ة للمةـرف الـذي بـان مـ املمكـ بذلـن
اوتق اب املشاريع االوتثماريّة األخر (.)1
 مشــكان تعــويض ت ـ اب رؤوس األمــوا :،وتظهــر خا ــة بالنسـ ةللذي يقدّمون تمـواهلص لل نـوك؛ لتمـوّ ،بهـا علـهلل املـد القةـريو وتتمثّـل
تسّهـص عنـدما ي ّـق علـيهص سظـام املشـاربة بشـكل ق عـيو وبامـلو فـإنّ ذلــك
يسذّي إىل عدم ت ابق اآلجـا ،بـ الـيت اختاروهـاو و،جـا ،تنفيـذ املشـروعان
الــيت موّلتهــا ال نــوك بــأمواهلص مشــاربةو وذلــك ألنّ امل ـدّل الزمنيّــة ملشــروعان
املشــاربة تكــون إمّــا متووّ ـ ةو تو رويلــة األجــلو وغال ـًا مــا تكــون رويلــة
األجلو واقتسام األربا إن بان مشروع املشاربة ساج اًو يكـون عنـد تةـفيّة
املشـــروعو األمـــر الـــذي يضـــع ال نـــك اإلوـــامي مـــأ ق بـ ـ املـــودع
واملستثمري (.)2
( )1القـــري (عمـــد علـــي)و عـــرأ لــ عض مشـــكان ال نـــوك اإلوـــاميّة ومقرتحـــان
ملواجهتها.35:
( )2املالقي (عائشة)و ال نوك اإلواميّة.396:
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 مشــكان علــهلل مســتو اخلــدمان واملنتيــان :ويظهــر االخــتافالقائص ب ال نوك اإلواميّة اوتخدام املنت الواحدو وسقةد هنا املشـاربةو
وذلـــك مـــ خـــا ،العقـــودو والنمـــاذجو واإلجـــراءانو و،ليـــان التنفيـــذ
والضـــوابطو وهـــو مـــا تر ـــن املتعـــاملون مـــع املةـــارف اإلوـــاميّة بليـــاب
الشــفافيّةو والنم يّــةو والتو يــق الكامــل هلــذه املنتيــانو وت ّد بهــص تفــرادًا
ومسوّسان إىل عدم فهمهص للةناعة وتقديرها(.)1

*

*

*

( )1خوجة (عز الدي )و املةرفيّة اإلواميّة.61:
جملة العلوم الشرعية
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املبحث الثالث

احللو ،املقرتحة ملشكان ت يـق املشـاربة املةـارف اإلوـاميّة وإدارل
لاررها
امل لــخم األوّ :،احللــو ،املقرتحــة ملشــكان ت يــق املشــاربة املةــارف
اإلواميّة:
الفرع األوّ :،احللو ،املقرتحة للمشكان اخلارجيّة:
 - 1حلو ،مشكان السياوة النقديّة ال نوك اإلوـاميّة :تعـدّ رقابـة
ال نك املربزي روريّة جلميع وحدان اجلها املةر بالدولةو وعلين فين لـي
تن تتماكهلل ر يعة منهيها وتولوبها مـع ر يعـة ال نـوك اإلوـاميّةو مـ حيـث
األوس واألواليخم وتسظمـة عمـلو غـري تنّ هـذا ال يعـا امل ال ـة بتلـيري بافـة
()1
تدوان وتواليخم رقابة ال نك املربزي لل نوك اإلواميّة.
وين لي تيضـا علـهلل ال نـك املربـزي ت ـوير تدوان ويليّـة جديـدل ألوـواق
النقود ورتس املا ،االقتةادي اإلواميو خا يتاءم مـع ر يعـة وتوـس عمـل
ال نــوك اإلوــاميّةو( )2وإّ ـاد ال نــاء الــتقا الــا م خللــق القاعــدل االستاجيّــة
()3
املدعّمة ذاتيّاو والقادرل علهلل االوتثمار الفعّا.،
بما ين لي علهلل ال نك املربزي السّما لل نوك اإلواميّة بتملّـك األ ـو،
الثابتــة واملنقولــةو باعت ارهــا م ـ ــروريّان قيامهــا بنشــارها وفقــا ألحكــام
( )1تبو يد (عمد منعص)و الدور االقتةادي للمةارف اإلواميّة.200:
( )2تمحد ( ياء الدي )و النظام املةر اإلواميو املوقل احلاليو دراوان اقتةـاديّة
إواميّة.18:
( )3الكواري (علي خليفة)و حنو فهص تفضل للتنمية باعت ارها عمليّة حضاريّةو املسـتق ل
العربي.21:
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الشريعة اإلواميّةو وتن يعتمد ت يق الووائل واألوـاليخم الـيت تتـيح لل نـوك
اإلوــاميّة االعتمــاد عليهــا ملي ـًأ تخــريا للســيولةو خــا يتّفــق مــع ر يعــة هــذه
()1
ال نوك.
 - 2حلــو ،مشــكلة اخــتا ،هيكــل املــوارد املاليّــة :ملّــا باســت ال نــوك
اإلواميّة هـي املسـسو ،األبـرب عـ اخـتا ،هيكـل املـوارد املاليّـة لـديهاو مـ
خا ،عدم رعايتها لل يعة االوتثماريّة عنـد ـياغة تسظمـة الودائـعو فين لـي
عليها لتفادي هذا املشكل االهتمام بالدور اإلعامي لتوعية املودع بال يعـة
االوتثماريّة املميّزل هلاو والعمل علهلل تليري األ ا السلوبيّة هلسالء املودع و
وعاولة خلـق ر يعـة جديـدل ممّـ مل يتعـوّدوا التعامـل مـع األسظمـة التقليديّـةو
ث املفـــاهيص واألهـــداف املختلفـــة للمـــنه اإلوـــامي االدخـــار
وسشـــر وبـ ـ ّ
واالوتثمارو والعمـل علـهلل ت ـوير تدوان جديـدل جلـذب الودائـع واملـدخران
اليت ختدم هدف التوظيل متووّط ورويل األجلو( )2وذلك م خا ،ياغة
تسظمة الودائع املاليّة خا يساهص حتقيـق هـذا اهلـدفو وابتكـار تدوان جديـدل
تساعد علهلل اوتقرار الودائع خا يتيح توجيهها ملشروعان رويلة األجـلو بـأن
يعمل علهلل اوت دا كهادان إيداع قابلة للتـداو،و تو التمييـز بـ معـدّالن
()3
الودائع املختلفة.
 - 3حلــو ،مشــكان املتعــامل مــع املةــارف اإلوــاميّة :وتتمثّــل
وجوب االوتعام ع املشارك املتقدّم للدخو ،عمليّة التمويلو وذلك مـ
خــا ،احلةــو ،علــهلل تفــويض مـ الشــريك لاوــتعام عنــنو وإعــداد قائمــة
( )1با( ،وعد)و اجلها املةر االقتةادي اإلوامي.110:
( )2تمحد ( ياء الدي )و م.س.18:
( )3با( ،وعد)و م.س .111:تبو يد (عمد منعص)و م.س.224:
جملة العلوم الشرعية
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باملســتندان امل لوبــة يــت ّص الرجــوع إليهــا عنــد إجــراء االوــتعام عـ احلريــلو
والدخو ،علهلل ك كة املعلومان ملعرفة تهصّ ما سشر عنن السنوان املا ـية إن
وجدو بذلك رورل القيام بالزياران امليداسيّة ثـلّ الشـريك وموقـع املشـروع
املمـوّ،و واالوتفســار عـ مــد التــزام احلريــل وــداد التزاماتــن ملورّديــن إن
تمك و وتيضا احلةو ،علهلل تقرير اوتعام حالة تنّ الشـريك فـرد ر يعـيو
ي متأخّران.
ليتصّ الت قّق م التةنيل اإلئتماسيو وتسّن ال يوجد ت ّ
هذاو باإل افة إىل رورل ال ـث تبثـر مشـكل اإلهمـا ،واالخـتاس
م ق ل الشريكو وذلك م خا ،و قواس ردعيّة لل ّد م هـذا املشـكلو
()1
ولل ّد تيضا م مشكل الضمان الذي يع ّد عائقا تمام ت يق املشاربة.
 - 4حلـــو ،مشـــكان عـــدم ر ـــا العمـــاء :ين لـــي علـــهلل املةـــارف
واملسوّسان اإلواميّة القيام ثمان توعيّـة واوـعة تسـاهص تنـوير العمـاء
بال يعــة اخلا ــة لعملــهصو وبيــان يّــز العمــل املةــر اإلوــامي ،لياتــن
وووائلن ومنتياتن ع سظـريه التقليـديو مـ حيـث خضـوعن مل ـادي الشـرعيّة
اإلوــاميّةو وتو ــيح م ـربّران التوافــق تو االخــتاف مــع ال نــوك التقليديّــةو
واالوــتماع إىل اوتفســاران العمــاء ومقرتحــاتهص واستقــاداتهص وكــكاويهصو
ل املهـتمّ بالةـناعة
وذلك مـ خـا ،إسشـاء "مربـز مشـا"( )2للتوا ـل مـع بـ ّ
املاليّة اإلواميّة م الداخل واخلارجو م عماء وموظّف وتبادميي مراق
وعامّــة املهــتم بالةــناعةو ينظــر كــكاويهص ومقرتحــاتهص واوتفســاراتهصو
( )1وــليمان (تمحــد كــوقي)و املخــارر اثي ــة بةــيلة املشــاربة اإلوــاميّة وبيفّيــة احلـدّ
منهاو سشر  27مارس 2015و موقع بناسة توساي .
( )2مربز مشا :هو ع ارل ع جها متخةّر ميارس وظائل حتت مظلّـة اجمللـس العـام.
خوجة (عزّ الدي )و املةرفيّة اإلواميّة.48:
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ويتصّ معاجلتها بشكل مها مسئو ،م خا ،هيابل متخةّةة عايـدل تضـم
()1
محاية مسريل الةناعة املاليّة اإلواميّة.
()2
وقد ت ت هذا املربز مـ خـا ،اخلدمـة األم ودمسـان ()Ombudsman
جناحا بـ ريا حت قيـق تهدافـنو فهـذا املربـز هـو اجلهـا املناوـخم الـذي حتتاجـن
الةناعة املةـرفيّة اإلوـاميّةو ليقـوم بـدور تواوـي احلـدّ مـ ت ـوّر ،ليـان
()3
الفساد واالحنرافان.
الفرع الثاسي :احللو ،املقرتحة للمشكان الداخليّة:
 - 1حلو ،مشكان اإلدارل داخل املةارف اإلواميّة :بالنس ة لل نوك
اإلوــاميّة الــيت تواجــن ــعوبان اإلكــراف علــهلل املشــاريع الــيت وّهلــا
باملشاربةو ميك تن تسجّر سةي ها منها إمّا إىل ال رف الثاسي تو إىل غريه مقابـل
()4
تجرل كهريّة تو ونويّةو وهي عمليّة مشروعة.
وتمّا بالنس ة إىل سقر الكفـاءل املعرفيّـة للمـوارد ال شـريّةو فكلّمـا ارتفعـت
درجة تأهيل العامل وتفاعلهص مع روالة مسوّساتهصو بلّمـا بـان ذلـك تجنـع
للتو ّل إىل حتقيق األهداف املنشودلو ولـذلك ّـخم تـوافر اخلـربان املزدوجـة
اليت جتمع ب املعرفة الفنيّة املةرفيّة واحلدّ األدسهلل مـ املعرفـة الشـرعيّةو وهـو
مــا يســتدعي ت ــوير الــربام العلميّــة والتدري يّــة للمــوارد ال شــريّةو وحتديــد
املو ــوعان ورب هــا بــالواقع العملــيو بــذلك يــادل الرتابــط والتنســيق ب ـ
( )1خوجة (عزّ الدي )و م.س.46:
( :)Ombudsman( )2خدمـة تسـاهص محايـة العمــاء وحـلّ النزاعـان ال ارئـة بشــكل
ودّي بعيدا ع جمالس الت كيص والقضاء .خوجة (عزّ الدي )و م.س.49:
( )3م.س.48:
( )4الشرقاوي (عائشة)و ال نوك اإلواميّة.390:
جملة العلوم الشرعية
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اجلهان األبادمييّـة والت يقيّـةو ـصّ تـدريخم املـدرّب وتووـيع قاعـدل املتـدرب
()1
ليشمل لتلل املستويان اإلداريّةو وخا ة ت اب التخةّر املها.
 - 2حلو ،مشكل عدم ت قّل العماء لفكرل خسـارل تر ـدل حسـاباتهص
االوتثماريّة :ين لي التكثيل م بـرام الدعايـة لتنـوير العمـاء مـ املـودع
بال يعة االوتثماريّة لل نوك اإلواميّة وتع ئة املزيد مـ املـدّخرانو وتو ـيح
توجن االختاف والتوافق مع ال نوك التقليديّة لرفع الل س القائص بينهماو وتمّـا
بالنس ة إىل مشـكل إ ـان التعـدّي تو التقةـريو فكمـا ذبرسـا وـابقا ّـخم وـ ّ
()2
القواس الردعيّة لتفادي هذا املشكل.
 - 3حلو ،مشكل تعويض ت ـ اب رؤوس األمـوا :،ملـا بـان املشـكل
هناو هو عـدم ماءمـة ،جـا ،األمـوا ،املودعـة ال نـوك اإلوـاميّة مـع ،جـا،
املشروعان املموّلة بهاو وهي مشروعان املشاربةو وسقةـد بـاألموا ،املودعـة
هنا :األمـوا ،قةـريل األجـل لـذلك فهـي ال تت ـابق مـع مشـروعان املشـاربة
اإلواميّة.
واحلـلّ املقــرت هنـاو هــو ــرورل إسشـاء ســوع جديــد مـ املسوّســان املاليّــة
الووي ة القادرل علهلل تفعيل يو املشاربةو وذلـك مـ خـا ،تقسـيص النظـام
املةــر اإلوــامي إىل جممــوعت مـ الووـ اء املــالي و تضـصّ األوىل :بنــوك
الودائع اإلواميّة تو بنوك التيزئةو( )3وتضصّ الثاسية :بنـوك املشـاربة تو بنـوك

( )1خوجة (عزّ الدي )و املةرفيّة اإلواميّة.57:
( )2الشرقاوي (عائشة)و ال نوك اإلواميّة.395:
( )3وهي ع ـارل عـ مسوّسـان ماليّـة سقديّـة تقـوم بتع ئـة املـواردو وإّـاد النقـود الكتابيّـة
و ويل دورل االوتلا ،تواوا وبعض املشاريع ال ويلة اوتثناء .بـوجا( ،عمـد)و تقيـيص
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األعما،و( )1وبـذلك تتفـاد مشـكلة عـدم ت ـابق ،جـا ،األمـوا ،املودعـة مـع
،جا ،املشروعان املستثمرلو وتتعامل هذه ال نوك مـع عـدد عـدود مـ تعـوان
()2
العيز التمويليو يتصّ استقاؤهص ع قرب للتقليل م لارر االوتثمار.
 - 4حلـــو ،مشـــكل اخـــتاف اوـــتخدام املنـــت الواحـــد بـ ـ ال نـــوك
يـع
رورل تن تكون رريقة عمل املنت عدّدل لـد
اإلواميّة :وتكم
املسوّسان واملةارف اإلواميّةو وذلك لتفادي اللموأ والل س داخل هـذه
()3
املسوّسان.
امل لخم الثاسي :إدارل لارر التمويل بةيلة املشاربة:
الفرع األوّ :،لارر التمويل بةيلة املشاربة :ال فهلل تنّ التعامل بةيلة
املشاربة يعدّ م تبر املعامان املاليّة اإلواميّةو ومع ذلك مل ّـض باملكاسـة
املناو ة لن ال نوك اإلواميّةو حيـث اعرت ـتها ت يقهـا لةـيلة املشـاربة
جمموعة م املخارر والةعوبانو علهلل مستو املا ،واألعمـا،و ومـ حيـث
السياوــان واالوــرتاتيييّانو والضــوابط واملعــايريو واإلجــراءان التنفيذيّــةو
وغريهــاو احنرفــت بهــا ع ـ مســارها ال يعــي م ـ بنــوك اوــتثماريّة إىل بنــوك
ووارة ماليّةو ولنا تن سقسّص هذه املخارر إىل قسم :

اجملهود النظري لل نوك اإلواميّة واحلاجة إىل مقاربة جديـدل علـهلل ـوء ا ـة عقـود مـ
التيربة امليداسيّة وت ر العوملة علهلل الةناعة املةرفيّة.338:
( )1وهي ع ارل ع مسوّسان غـري سقديّـة تقـوم بتع ئـة مـوارد رويلـة ومتووّـ ة األجـلو
وتوظيفها مشروعان املشاربة .بوجا( ،عمد)و م.س.338:
( )2م.س.338:
( )3الشرقاوي (عائشة)و م.س.393:
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ت  -املخارر املاليّة :وتتيلّهلل املخارر االئتماسيّة خا ـةو وهـي مرت ـة
بعــدم قــدرل احلريــل علــهلل الوفــاء الكامــل بالتزاماتــن التعاقديّــةو و وــداد
الدفعان امل لوبة املوعد امل يّ عند حلو، ،جاهلـاو ولـارر السـوق املتعلّقـة
بتليّر توعار األوهص والسلعو وتوعار الةرف توواق معيّنة.
وبــذلك لــارر الســيولة احلا ــلة حالــة عــدم تــوفّر الســيولة الكافيّــة
والا مــة ملت لّ ــان التشــليل الروتينيّــة والعاديّــة لــد املةــارف اإلوــاميّةو
وبذلك املخارر التشليليّة املتمثّلة األخ اء الفنيّة املختلفةو وغال ا ما تكـون
م نع اإلسسان بس خم عدم بفايـة التيهيـزان الفنيّـة الا مـة علـهلل املسـتو
الفنّي وال شري.
 - 1املخارر االئتماسيّة :ميك تعريل املخارر االئتماسيّةو بأسّها :املخـارر
الناكئة ع احتمـا ،عـدم وفـاء تحـد األرـراف بالزاماتـن وفقـا للشـرو املتّفـق
عليهــاو وقــد ورد "ستــائ دراوــة تعـدّن آلراء املةــرفي اإلوــامي حــو،
ـيو التمويـل اإلوـاميّةو تنّ املخـارر االئتماسيّـة
األسواع املتعدّدل للمخارر
هي األبثر كيوعا املشـاربةو إذ بللـت ( )3.69مـ معيـار التةـنيل ال ـالو
(")5و( )1وتظهر هذه املخارر :
 حــدو خ ــأ مــ جهــة تحــد العــامل باملسوّســة القــائم بالدراوــةاالئتماسيّــة تو إغفالــن لـ عض املســتندان الــيت قــد تظهــر عــدم قــدرل الشــريك
إدارل املشروع تو عدم قدرتن علهلل الوفـاء بسـداد االلتزامـان املسـت قّة عليـن
وياوان االوتثمار باملسوّسة.
 -قلّــة مســاهمة رتس مــا ،العمــاء املشــاريع املموّلــة باملشــاربةو حيــث

( )1تبو اهليياء (إلياس)و ت وير ،ليان التمويل باملشاربة املةارف اإلواميّة.128:
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يسدّي اخنفاأ مساهمة احلريل إىل عل احلافز لدين احلةـو ،علـهلل رتس
مالن تو عدم ختوّفن م خسارل رتس املا ،الذي دفعن عند بداية املشروعو ومـ
صّ قد ّـد العديـد مـ املخـارر املتعلّقـة بسـلوك احلريـل بتقةـريه وإهمالـن
للمشروع.
 عــدم اوــتخدام العمــاء التمويــل اللــرأ املخةّــر لــنو وهــو مــاوــيسدّي إىل ــياع األمــوا ،املســتثمرل م ـ املسوّســة ويــل املشــروعو هــذا
باإل افة إىل عدم وجود اخلربل الكافية للعماء النشا االوتثماريو واليت
تــسدّي إىل اخنفــاأ معـدّالن العائــد املتولّــد مـ املشــروعو وعــدم التــزامهص بتنفيــذ
كرو عقد املشاربةو حيث ال يلتزم احلريل بتنفيذ األعما ،ر قا لليدو ،الزما
للمشروعو وهو ما ويسدّي إىل تقليل األربا املتولّدل م املشروع.
 عقود املشاربة باعت ارها عقودا جائزلو حيث ّو ألحد الشرباء فسـعقد املشاربة بإرادل منفردل م تحـد العاقـدي و فقـد ي لـخم فسـ العقـد ق ـل
اسقضــاء مدّتــن تو ق ــل استهــاء املشــروعو ممّــا يع ـرّأ املةــرف إىل خســارل رتس
()1
املا.،
 - 2املخــارر الســوقيّة :ويشــري هــذا النــوع م ـ املخــارر إىل التليّــران
األوعار علهلل املستو االقتةادي بكـلّ تو علـهلل مسـتو األ ـو ،واألدوان
املستخدمةو ويندرج حتت هذا النوع:
 لـارر توــعار الســلع :ويظهــر ت رهـا جليّــا تدوان التمويــل باملشــاربةاملختلفةو فاملةرف هو املالك للسلعة فرتان لتلفـةو وّـتفظ خخـزون مـ
السلع بقةد ال يعو وم ـصّ فـإنّ اخنفـاأ وـعره بشـكل غـري متوقّـع وـيسدّي
حتما إىل خسارل عقّقة.
( )1اللفلي (خليفة)و مقا ،بة يفة الرؤيةو  5يناير 2014م.
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 لارر توعار الةرف :ويقةـد بهـا اخـتاف توـعار ـرف العمـانووتتعلّق بعدّل تو اب باخنفاأ غال يّة األوهص بلد معّي تو ارتفاع ـرف
عملة معيّنة مقابل العمان األخر تو ارتفاع ولعة معيّنة ستيية ظروف عامة.
وميكــ تن يتعــرّأ املةــرف اإلوـــامي إىل تقلّ ــان توـــعار الةـــرف
النا ة ع التليّران العامة توعار العمان الفوريّة عمليّـان االوـترياد
()1
والتةديرو ممّا ينت عنها م ذمص مدينة ودائنة بالعملة األجن يّة.
 - 3لارر السيولة :وهي تعرّأ ال نوك اإلواميّة خلسارل عتملة تنشأ ع
عدم قدرتها علهلل الوفاء بالتزاماتها تو ويل الزيادل املوجودان عند اوـت قاقها
دون تن تتكّد تكاليل وخسائر مق ولةو( )2وتظهر لارر السيولة :
 املفا لة ب السيولة الرثيّة. الت اي ب عرأ األ و ،السائلة وال لخم عليهاو فاملةرف ال يست يعالســـي رل علـــهلل مةـــادر تموالـــن مــ الودائـــعو ولكــ ميكنـــن الســـي رل علـــهلل
اوــتخدامان هــذه األمــوا ،وتوظيفهــاو وإن مل تك ـ وياوــان توظيــل هــذه
الودائع -وخنرّ بـالقو ،ت ـ ار حسـابان االوـتثمار امل لقـة( - )3م ابقـة
( )1بـ عمــارل (ســوا)،و مداخلــة بعنــوان "إدرال املخــارر مةــارف املشــاربة"و امللتقــهلل
العلمي الدولي حو ،األ مة املاليّة واالقتةاديّة الدوليّة واحلكومة العامليّةو تيام 21- 20
تبتوبر 2009م.6:
( )2امل ادي اإلركاديّة إلدرال املخارر للمسوّسان (عدا املسوّسان التأمينيّـة) الـيت تقتةـر
علـــهلل تقـــديص خـــدمان ماليّـــة إوـــاميّةو ديســـمرب 2005مو جملـــس اخلـــدمان املاليّـــة
اإلواميّة.31:
( )3حسابان االوتثمار امل لقة :هي حسابان يع ـي ت ـ ابها ملسوّسـة اخلـدمان املاليّـة
اإلواميّة احلقّ اوتثمار تمواهلص علهلل تواس عقد املضاربة تو عقد الوبالـة باالوـتثمار
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لتوقّعــان ت ـ ابها وملســتويان املخــارر الــيت يق لــون بت ملّهــاو فــإسّهص قــد
يس ون تمواهلص ممّا قد يسدّي إىل حدو ت مة ويولة املسوّسان التمويليّةو
وبما هو معلوم فـإنّ القـروأ بفائـدل ال جتـو الشـريعة اإلوـاميّةو لـذلك
فـإنّ هـذه ال نـوك ال تسـت يع تن تقــرتأ تمـواال ملقابلـة مت لّ ـان السـيولة عنــد
()1
احلاجة.
ب  -املخارر غري املاليّة :ومةادرها املتعاملون تو العماء املستثمرونو
لفقـــداسهص قـــدرا مــ الةـــفان األخاقيّـــة مثـــل األماســـة والةـــدق وااللتـــزام
باملواعيدو وهو ما يـسّر علـهلل احلقـوق وااللتزامـان االوـتثماران والتزويـر
والتاعــخم اإليــرادان واملمارلــة الســدادو وبــذلك املخــارر الناجتــة ع ـ
األسظمة والقواس السائدل واملرت ة بعدم و ع العقود املاليّة اإلواميّة مو ع
التنفيذو وتيضا املخارر املرتتّ ة علـهلل الرقابـة الشـرعيّةو وذلـك لفقـدان تعضـاء
هيئــة الرقابــة الشــرعيّة التفقّــن الــا م جمــا ،املعــامان املةــرفيّةو واملســائل
االقتةاديّةو وهو ما ت ّد إىل وجود رقابة كرعيّة وريّة ال معنهلل هلا.
ولعلّنا جنمل هذه املخارر قسم :
 - 1املخـــارر التشـــليلية :وهـــي "املخـــارر النا ـــة عـ ـ العمليّـــان تو
األخ ار ال شريّة والفنيّة"و( )2وهي تيضا اخلسارل امل اكرل وغري امل اكـرل الناجتـة
ع عوامل داخليّة تو خارجيّة للمةرفو وتتمثّل :
دون تقييد تلك املسوّسـة بأيّـة كـرو و وميكـ لتلـك املسوّسـان خلـط تلـك األمـوا ،مـع
تمواهلص الذاتيّة وعاء اوتثماري مشرتك .جملس اخلدمان املاليّة اإلواميّةو م.س.54:
( )1جملس اخلدمان املاليّة اإلواميّةو م.س.32- 31:
( )2مشــعل (ع ــد ال ــاري)و املخــارر ال نــوك اإلوــاميّةو و ــل وحتليــلو احللقــة
األوىلو جملّة االقتةاد اإلوامي العامليّةو تبريل .2016
جملة العلوم الشرعية
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 عدم ماءمـة سظـص تقيـيص دراوـة اجلـدو للمشـروعانو و ـياغة عقـدياع حقوق املسوّسة.
التمويل باملشاربة ب ريقة غري وليمةو تتسّخم
 اخلربل املتوا عة للعامل باملسوّسة متابعة املشروعان االوـتثماريّة()1
وء تكنولوجيا األعما ،احلديثة.
 املشكان اليت تنت ع عدم الدقّـة العمـلو و حفـظ السـيانووتوقّل األسظمة وعدم االلتزام بالضوابط الرقابيّةووي دو تن هنـاك احتمـا ،تن
تكون تكاليل التشليل تبثر م التكـاليل التقديريّـة هلـاو األمـر الـذي وـيسّر
()2
ول ا علهلل اإليرادان.
 األخ ار الـيت تقـع سظـام تنفيـذ عمليّـان املشـاربة بتسـييل حةـراملساهمة رتس املا ،للمسوّسـة واحلريـلو تو تسـييل احلةـر الـيت يقـوم
احلريل بدفعها املشـاربة املتناقةـةو وهـو مـا قـد يسـّخم للمسوّسـة خسـارل
()3
جزء م دينها.
 - 2املخارر القاسوسيّة :وتتعلّق هذه املخـارر بعـدم تنفيـذ العقـود املاليّـةو
وذلــك ألو ـ اب تتعلّــق بضــعل التشــريعان والضــوابط الرقابيّــة الــيت حتكــص
االلتزام بالعقود والةفقانو وتظهر هذه املخارر :
 وقــوع االلتزامــان غــري املتوقّعــةو تو فقــد جاســخم م ـ قيمــة ت ــل م ـاأل و ،ستيية لعـدم تـوافر الـرتي القـاسوسي السـليص تو لعـدم بفايـة املسـتندان
اليت تسبّد ملكيّة املةرف لذلك األ ل.
( )1اللفلي (خليفة)و مقا ،بة يفة الرؤيةو  5يناير 2014م.
( )2لقي ي (محزل)و إدارل املخـارر ال نـوك اإلوـاميّة دراوـة ميداسيّـةو ملتقـهلل توـس
وقواعد النظريّة املاليّة اإلواميّة.8:
( )3اللفلي (خليفة)و م.س.
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 عدم و ع العقود املاليّة مو ع التنفيـذو وسقةـد هنـا :عقـد املشـاربةوتي تسّهــا تــرت ط بالنظــام األواوــي والتشــريعان واألوامــر الرقابيّــة الــيت حتكــص
االلتزام بالعقود والةـفقانو وبـذلك تزايـد األع ـاء ورـو ،الوقـت حسـص
()1
املنا عان ب املةرف والعماء.
الفرع الثاسي :إدارل لارر التمويل بةيلة املشاربة:
ت  -إدارل املخارر :تعريفها وحتديد تهدافها:
 - 1تعريــل إدارل املخــارر" :هــي سظــام متكامــل وكــامل لتهيئــة ال يئــة
املناو ة واألدوان الا مةو لتوقّع ودراوة املخارر اثتملـة وحتديـد وقياوـهاو
وحتديد مقدار  ،ارها اثتملـة علـهلل تعمـا ،ال نـك وت ـولن وإيراداتـنو وو ـع
اخل ط املناو ة ملا يلزمو وملـا ميكـ القيـام بـن لتينّـخم هـذه املخـارر تو لك هـا
()2
والسي رل عليها و ها للتخفيل م  ،ارها".
()3
 - 2تهميّة إدارل املخارر:
 تعريل املخارر اليت يتعرّأ هلا سشا املةرف اإلوامي. تقدير املخارر والت وّ دّها خا ال يسّر علهلل رثيّة املةرف. املســاعدل تشــكيل رؤيــة وا ــ ةو بنــاء عليهــا يــتصّ حتديــد خ ّــةووياوة العمل.
 تنمية وت وير ميزل تنافسيّة للمةرف ع رريـق الـت كّص التكـاليلاحلاليّة واملستق ليّة.
 مســاعدل املةــرف علــهلل احتســاب معــدّ ،بفايــة رتس املــا،و وفقــا( )1ب عمارل (سوا)،و إدرال املخارر مةارف املشاربة.8:
( )2محزل (هشام)و ال نوك اإلواميّة :التمويل واملخارر.23:
( )3ب عمارل (سوا)،و إدارل املخارر مةارف املشاربة.3:
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()1

للمقرتحان اجلديدل للينة با .،
()2
 - 3حتديد تهداف إدارل املخارر:
 احليلولـــة دون وقـــوع اخلســـائر اثتملـــةو واوـــتخدام إدارل املخـــارربسا تنافسي.
 التأبّد م حةو ،املةرف علهلل عائد مناوخم للمخارر اليت قد يواجهها. و ع سظام للرقابة الدّاخليّـةو وذلـك إلدارل لتلـل تسـواع املخـارريع وحدان املةرف.
يــع
 إع ــاء جملــس اإلدارل واملــديري التنفيــذي فكــرل بليّــة عــيع وحدان املةرف.
املخارر
ب  -إدارل املخارر املتعلّقة ب نوك املشاربة بةفة عامةو وبةيو املشاربة
بةفة خا ة:
( )1جلنــة بــا  ،للرقابــة علــهلل ال نــوك :هــي تنظــيص غــري رمســي تسش ـ

إرــار مق ـ ّر بنــك

التسويان الدوليّة مدينة با  ،السويسريّة وـنة 1974مو بـ عـافظي الـدو ،الةـناعيّة
العشــر الكــرب (بنــداو فرسســاو تملاسيــاو إي اليــاو اليابــانو دو ،ال ينيلــوبس (بلييكــاو
هوالسداو لوبسم ور )و إو اسياو السويدو اململكة املت دلو والواليان املتّ دل)و وذلك
لتن سيق كرو العمل املةر فيما ب هـذه الـدو،و وخـا يـوفّر تبـرب قـدر مـ االتسـاق
القيود املفرو ة علهلل العمل املةر بينها بلرأ توفري درجة تبرب م املنافسة السـليمة
عمل هذه ال نوك العامليّة .وعندما سقو ،بأسّها تنظـيص غـري رمسـيو فإسّنـا سقةـد بـذلك تسّهـا
ليست وليدل اتفاق تو معاهدل دوليّـةو وإسّمـا هـي جمـرّد تفـاهص بـ بنـوك الـدو ،الةـناعيّة
علــهلل تنســيق املواقــل ميــدان مماروــة مهنــة ال نــوك بــأبرب قــدر م ـ احلرفّيــة .ال ــياوي
(حا م)و جلنة با  ،والرقابة علهلل ال نوكو جريدل األهرام 2004/07/18م.
( )2ب عمارل (سوا)،و م.س.3:
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 - 1إدارل املخارر املتعلّقة بال نوك اإلواميّة:
()1
 .1إدارل لارر االئتمان :ميك معاجلتها:
 عرب إسشاء سظـام يكـون قـادرا علـهلل حتديـد تلـك املخـارر وقياوـها عـربيع األسش ة االقتةاديّة التمويليّة.
تدوان حتليليّة وتسش ة معلوماتيّة
 إروــاء سظــام لــادارل املســتمرّل للم ــافظ االوــتثماريّةو والــيت تقــومختابعــة الو ــائق اخلا ــة باملخــارر واملت لّ ــان التعاقديّــة وااللتزامــان القاسوسيّــة
والرّهونو والت ليو الفوري والدقيق لادارل ومراعال وياواتها وإجراءاتها.
()2
 .2إدارل املخارر التشليليّة :للقضاء عليها ين لي للمةرف:
 تن يكــون علــهلل درايــة بافيــة باخللفيّــة التعليميّــة واملهنيّــة للعــاملإدارتنو خا ذلك جملس اإلدارل وب ار العامل و واالهتمام بتقيـيص بفـاءاتهص
ومهاراتهص.
 و ع إرار عمـل كـامل ووـليص لت ـوير وتنفيـذ بيئـة رقابيّـة احرتا يّـةإلدارل لارر التشليل الناكئة ع األسش ة اليت تقوم بها.
 و ع ،ليان بافية لالتزام بالشريعة م خـا ،و ـع هيكـل تنظيمـيعدّد بةورل وا ة ومسهّل بشكل باف ووياوان وإجراءان تتعلّق خ ابقة
املنتيان واألسش ة للشريعةو وذلك بو ع سظام مراق ة مستقلّ.
()3
 .3إدارل لارر السوق :يتعّي علهلل املةارف اإلواميّة:
( )1م.س.5:
( )2م.س.5:
( )3جملـــس اخلـــدمان املاليّـــة اإلوـــاميّة ()IFSBو امل ـــادي اإلركـــاديّة إلدرال املخـــارر
للمسوّســـان (عـــدا املسوّســـان التأمينيّـــة) الـــيت تقتةـــر علـــهلل تقـــديص خـــدمان ماليّـــة
إواميّة.28:
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 و ع إرار عمـل مائـص للتسـعري والتقيـيصو وو ـع م ـادي توجيهيّـةحتكص امل خـارر الـيت ميكـ التعـرّأ هلـا كـتّهلل عـافظ االوـتثماران املتعلّقـة
()1
بأ اب حسابان االوتثمار املقيّدل.
 إجنا سظام وموجّهان لل دود القةو لت مّل وـعر الفائـدل والتقيّـدبهاو حتّهلل ت قهلل درجان التعرّأ للمخارر احلدود اليت و ق رمسهـا مهمـا
تليّرن توعار الفائدل.
()2
 .4إدارل لارر السيولة:
يـع
 ّخم تن حتتفظ املةارف اإلواميّة بسيولة بافية للوفاء بالتزاماتهـااألوقان عرب قياس السيولة ومراق تها وإعداد تقارير عنها علهلل تواس دوري.
 رورل وجود قاعدل ويل متنوّعة م حيث مةادر األمـوا ،و،جـا،اوت قاقاتها.
()3
 .5إدارل املخارر القاسوسيّة:
 الدراوة اجليّدل لشخةيّة احلريل ق ل التعاقد معن. الدقّة والو و حترير العقود ملنع اللرر. األخذ بالرتي الفقهي الذّي ّيز الشر اجلزائي لتعويض املةرف عاخلسارل الناجتة ع عدم وفاء احلريل بالتزاماتن.
( )1حسابان االوتثمار املقيّدل :هي حسـابان يع ـي ت ـ ابها ملسوّسـة اخلـدمان املاليّـة
اإلواميّة احلقّ اوتثمار تمواهلص علهلل تواس عقد املضاربة تو عقد الوبالة باالوتثمارو
ويقيّدون تلك املسوّسة ب عض الشـرو بـأن تسـتثمرها مشـروع معـّي تو للـرأ معـّي تو
بكيفيّة معيّنة .جملس اخلدمان املاليّة اإلواميّة ()IFSBو م.س.55- 54:
( )2جملس اخلدمان املاليّة اإلواميّة ()IFSBو م.س.33:
( )3ب عمارل (سوا)،و إدارل املخارر مةارف املشاربة.8:
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 - 2إدارل املخـــارر املتعلّقـــة بةـــيو املشـــاربة (املشـــاربة واملضـــاربة):
للتخفيل م لارر يو التمويل باملشاربةو ّخم علهلل ال نك اختاذ اخل ـوان
التاليّة:
 اإلعداد والتخ ـيط اجليّـد للمشـروعان املموّلـةو حيـث تنّ بـثريا مـتو اب الفشل تعود إىل قةور دراوان اجلدو .
 اختيــار الشــرباء بعنايــة فائقــةو وّــخم تن يكوســوا مــ تهــل اخلــربلواالختةــاصو ولــديهص إملــام بـ ري وغــدراك واوــع ب يعــة املخــارر الــيت قــد
يتعرّأ هلا املشروعو ممّ يتمتّعون خاءل ماليّة.
 علهلل ال نـك تن يشـرت تن تكـون حةّـة الشـريك سسـ ة بـ ريل رتسما ،املشروعو وتن يتصّ دفعها بالكاملو لكـي يكـون لل ريـل الشـريك احلـافز
()1
حلس إدارل وتسيري املشروع.
واحلا ل :تسّن بت يق هذه احللو ،وحس إدارل لارر التمويلو ميكـ تن
يت وّر دور املةارف اإلواميّة م القيـام بأسشـ ة مةـرفيّة عـدودل إىل تقـديص
خــدمان مةــرفيّة مســت د ة ومتنوّعــةو وذلــك لت قيــق العديــد م ـ الفوائــد
واملميّزان االقتةاديّة واالجتماعيّة للميتمعـان الـيت تعمـل بهـاو علـهلل غـرار
حتريــر األفــراد واجلماعــان وحتّــهلل اجملتمعــان م ـ الت عيّــة االقتةــاديّة لل نــوك
التقليديّــةو وللشــربان األجن يّــة العماقــةو وحتقيــق التنميّــة املســتدامة ءميــع
عاورها ال شريّة واالقتةاديّة واالجتماعيّةو مثل عاربة الفقر واإلقةاء ودعـص
املشــاربة والتشــليل مـ خــا ،املشــاربة ومشــروعاتها اثليّــة والدوليّــةو الــيت
ل مكوّســان اجملتمــع الواحــد
تــروم إىل تقويّــة األخاقيــان والعــيش الكــريص لكـ ّ
واملميتمعان بكلّ.
( )1عمّد (فضل ع د الكريص)و إدارل املخارر املةارف اإلواميّة.27:
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اخلامتة

لقد تةوّر املنظرّون للمةرف اإلواميو بأ ّن يو التمويل باملشاربة هي
ال ــديل اإلوــامي للتمويــل بالفائــدلو ملــا هلــذه الةــيو م ـ مزايــا ع ـدّل علــهلل
االقتةاد بشكل جزئيو وبليّو إالّ تنّ الواقـع العملـي تظهـر ابتعـاد املةـارف
اإلواميّة ع التمويل بهذه الةيلة ملا تكتنفن م معوّقانو ولـاررو فميـرّد
تن ال يكون هناك ويل بةيلة املشاربةو تو تن يكون هذا التمويل عدودًا مـع
بــاقي الةــيوو فــإ ّن هــذا ال يعــا ت ّن التمــويان املةــارف اإلوــاميّة غــري
متنوّعةو وهذا يعود بالسلخم علهلل املةارف مـ ساحيـةو ويـدعو إىل التشـكيك
هذه املةارف م ق ل املتعامل معها م ساحية تخر و باعت ار تسّها واب ت
املةارف التقليديّةو واتّيهت للتمويل بالدي (.)1
بما خنلر إىل تنّ جنا التمويـل باملشـاربة ال نـوك اإلوـاميّة ال يـرت ط
بالقواس وامل ادي اليت تعمل بها فقطو وإسّما بـاإلدارل اجليّـدل والرقابـة الفعالـة
اليت جتعلها منافسا قويّا لل نوك التقليديّةو لك ّ األمر ليس باليسري بما تسّن ليس
مســت ياو كــر تن حنــرص علــهلل تــوفري الظــروف املائم ـة إلجنــا التمويــل
باملشــاربة عــرب االوــتعاسة باجلهــان املرجعيّــة الةــناعة اإلوــاميّةو لتقــديص
حلو ،للمشكان اليت ميك تن تتعرّأ هلا املشاربة ال نوك اإلواميّة.
وعلينو ميك تن يت وّر دور املةارف اإلواميّة م القيام بأسش ة مةرفيّة
تقليديّةو إىل تقديص خدمان مةرفيّة مست د ةو باإل افة إىل خدمان تخـر
تن ع م حتمّلها ملسسوليّاتها االجتماعيّةو وذلـك مـ خـا ،حتقيـق عـدّل فوائـد
ومميّزان اقتةاديّة للميتمعان اليت تعمل بها.
( )1تبــو اهلييــاء (إليــاس ع ــد ا )و ت ــويران ،ليــان التمويــل باملشــاربة املةــارف
اإلواميّةو دراوة حالة األردن.57:
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وستيية للتأ ريان اإلّابيّة العديدل اليت ميك ألسشـ تها وتعماهلـا تن تـسّر
علهلل لتلل جواسخم احليال االقتةاديّة واالجتماعيّةو وتساهص حتقيق التنمية
املستدامةو ويعود ذلك تواوـا الرت ارهـا الو يـق خ ـادي الشـرعيّة اإلوـاميّةو
فت رير الفرد واجملتمع واألمّـة اإلوـاميّة بكـلّ مـ الت عيّـة االقتةـاديّة للـدو،
اللربيّــةو هــو امل ــدت األواوــي لنشــأل املةــارف اإلوــاميّةو والــذي يرتجــص
مشروعان املشاربة اإلواميّة الدوليّة.
ولقــد حاولــت خــا ،هــذا ال ــث تن ت ــع لــة مقرتحــان حللــو ،مـ
كأسها تن تسهص جتاو العق ـان الـيت يواجههـا التمويـل باملشـاربة ال نـوك
اإلواميّةو وذلك إمياسا منّي بأسّنا إذا تردسا سهضة اقتةاديّة حقيقيّة ال بدّ لنا مـ
تدعيص هذه الةيلة باعت ار تسّها م تهصّ الةيو التمويليّة اليت تعّر حقيقة علـهلل
الفكر االقتةادي اإلوامي.
وقد استهيت م خا ،هذا ال ث إىل لة ستائ توجزها ما يلي:
 - 1املةارف اإلواميّة :هـي ع ـارل عـ منشـان ماليّـة تقـدّم األعمـا،
املةرفيّة إرار الشريعة اإلواميّة اليت تستند إىل حاجة اجملتمـع اإلوـامي؛
لوجــود مــاذ التعامــل املةــر االوــتثماري ال عيــد عـ الربــاو املن لــق مـ
قاعدل «اللنص باللرم»و إالّ تنّ قوّل منافسة ال نوك التقليديّـةو وبثـرل منتياتهـاو
وتنوّعهاو تجربتهـا علـهلل االحنـراف عـ م ادئهـاو واالسةـياع ل لـخم السـوقو
بتو فري منتيان ماليّـة تكـاد تشـ ن تلـك املسـتخدمة ال نـوك التقليديّـةو األمـر
الذي ت ّد إىل استقادها م ق ل لتلل اخلرباء االقتةادي .
 - 2إنّ الةيو التمويليّة اليت ميتا بها االقتةاد اإلواميو تتّسص باملروسة
الت يقو والعدالة تو يع النات ب ترراف العاقة التمويليّةو ممّا ّعلـها
احلة للت يق بلّ عةرو مع كـيء مـ الت ـوير يسخـذ فيـن بعـ االعت ـار
ظروفو ومت لّ ان العةر.
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 - 3واجهت ال نـوك اإلوـاميّة جمموعـة مـ املخـارر ت يقهـا لةـيلة
املشاربةو واملتمثّلـة لـارر ائتماسيّـةو وهـي األبثـر كـيوعاً باعت ارهـا بللـت
( )3.69مـ ـ معيـ ـار التةـــنيل ()5و ولـــارر تشـــليليّةو ووـــوقيّةو ولـــارر
السيولةو ولارر قاسوسيّة.
 - 4كــهدن ــناعة املاليــة اإلوــاميّة ت ـوّرًا متســارعاًو خــا ،العقــود
القليلة املا يةو والفرتل احلاليّةو وقد اعتربن مـ توـرع الق اعـان املاليّـة ـوًّا
م خا ،توافر املنتيان اإلواميّةو واالستشار اجللرا الذي مل يتـأّر بـدوره
باأل مة االقتةاديّة العامليّـةو والـيت باسـت وـ اً إفـاس عـدّل بنـوك عامليّـةو
ويعود ذلك إىل ر يعة ال نوكو واملسوّسـان املاليّـة اإلوـاميّةو وعـدم تعاملـها
بالفائدل م خا ،معامان تتماكهلل مع م ادي الشريعة اإلواميّة.
 - 5ملّا باست األسظمة اليت حتكص عمـل املةـارف اإلوـاميّة ـممّت
جمملها خلدمة املةـارف التقليديّـةو فمـ ال يعـي تن تواجـن األوىل ـعوبة
التعاملو وذلك بظهور عدّل معوّقان داخليّـة متعلّقـة بالعمـل املسوّسـي داخـل
املةـارف اإلوــاميّةو وتخـر خارجيّــة متعلّقــة بال يئـة اإلداريّــةو والقاسوسيّــةو
والقضائيّة اليت تعمل فيها املةارف.
 - 6إنّ التعامل بةيلة املشاربة الذي يع ّد م تبـر املعـامان اإلوـاميّة
مل ّــظ باملكاســة املناوــ ة لــن ال نــوك اإلوــاميّةو علــهلل غــرار الســودانو
واألردنو والسعوديّةو اليت باسـت سسـخم املشـاربة فيهـا دون امل لـوب مقارسـة
بةيو اهلامش املعلومو وخا ة املراثة لآلمر بالشراء.
 - 7سظراً لوجود عـدّل ـعوبان ت يـق املشـاربةو احنرفـت املةـارف
اإلواميّة ع مسارها ال يعي م بنوك تنمويّة إىل بنوك ووارة ماليّةو األمـر
الــذي تدّ إىل وقوعهــا عــدّل لالفــانو مثــل ت يقهــا لسياوــان ال نــوك
التقليديّةو وذلك لعدم توافر وياوان خا ة بها.
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 - 8إنّ تهميّــة التمويــل باملشــاربة تضــع املسوّســان التمويليّــة اإلوــاميّة
تمام رورل االوتفادل منهاو وررحها بأولوب اوتثماري جن ا إىل جنخم مـع
األواليخم االوتثماريّة األخر و ملا فيها مـ مسـاعدل للمسـتثمري وت ـ اف
احلرف إسشاء املشاريع و لّكها.
 - 9وقـــل ال احـــث علـــهلل تنـــاقض وا ـــح بـ ـ رموحـــان املفكّـــري
اإلوــامي الــذي يشــيّعون اوــتخدام سظــام التمويــل باملشــاربةو والــذي
يعتربوســن تدال تواوــيّة وفعّالــة العمــل املةــر اإلوــاميو وبــ الت يــق
العملي الذي تظهر ت يق املشاربة بشكل عيلو وذلك لعيز القائم علهلل
بلورتها عمليّا علهلل ترأ الواقع.
 - 10تتعرّأ ال نوك اإلوـاميّة ملنافسـة قويّـة مـ ال نـوك التقليديّـةو مـا
و عها عدّل مشكان داخليّـة وخارجيّـةو والـيت ميكـ تفاديهـا مـ خـا،
احللو ،املقرتحة ال ث.
 - 11تواجن يلة التمويل باملشـاربة عـدّل لـاررو تنقسـص إىل سـوع :
لارر ماليّة (االئتمـانو السـوقو السـيولة)و وغـري ماليّـة (تشـليليّةو قاسوسيّـةو
تخاقيّة)و واليت ميك التخفيل منها ثس إدارتها.
 - 12إنّ قــدرل ال نــوك اإلوــاميّة علــهلل ال نــاء والتنميــة االقتةــاديّة غــري
عــدودلو و حــا ،جناحهــا وهــو تمــر مسبّــد حالــة وجــود إدارل مميّــزلو فــإ ّن
الفكر االقتةادي اإلوامي ويكون املنقذ لاقتةاد العاملي.

*

*

*
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التوصيّات

إنّ الةيو التمويليّة االقتةاد اإلوامي -بما تقـدّم  -تـا باملروسـة
ال تنّ املاحـــظ ت ّن هـــذه الةـــيو مل ت ّـــق بالكامـــل ال نـــوك
الت يـــقو إ ّ
اإلواميّةو تو حتّهلل بشكل عاد،و بل ساحظ تربيزًا علـهلل بعـض الةـيو دون
ا تو يــع التمويــلو إىل جاســخم مــا تشــهده الةــيو
األخــر و ممّــا وـّخم خلـ ً
املتداولة م عوبان الت يق.
وســـر ت ّن ذلـــك راجـــع إىل اسعـــدام الثقـــة التمويليّـــة االوـــتثماريّة لعمـــوم
املتعامل و إىل جاسخم حتديّان ال نوك التقليديّةو واملنافسة غري العادلة املوجودل
السوق املالي املعا ر.
وعلينو فإنّ الت ديّان الـيت تواجـن املةـارف اإلوـاميّة اليـوم تنقسـص إىل
ا ة تقسام رئيسة:
األوّ :،اإلوــهام الفعلــي ت ــوير التيــارل ال ينيّــةو و يــادل تأهيــل قــدرل
الدو ،اإلواميّة تنميّة الةادرانو وذلك عـ رريـق إسشـاء توـواق جتاريّـة
حرّل للعامل اإلوامي.
الثاسي :دفع املسريل الشرعيّة لو ع األدوان الت ويليّة مع و ـع التنفيـذو
بهدف بناء ووق رتس املا ،اإلوامي املتعا د بأدواتن وتسظمتن ومعلوماتن.
الثالــث :و ــع اوــرتاتيييّة إوــاميّة موحّــدل تأخــذ بعـ االعت ــار يــع
حاجان الدو ،اإلواميّة إىل العمليّان التمويليّة.
وفيما يلي تهصّ التو يان املقرتحة:
 - 1ــرورل االوــتفادل مـ لتلــل االجتهــادان الفقهيّــة لتووــيع جمــا،
التمويل باملشاربةو وتفعيلها الواقع االقتةادي املعا ر.
عمليّـان ويـل املشـاريع وفـق
 - 2رورل االهتمام بدراوة اجلدو
الةيو الشرعيّة.
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 - 3االهتمــام بةــيو التمويــل باملشــاربةو وإّــاد احلــل األمثــل لو ــعيّة
املةارف اإلواميّةو باعت ارها ووي ًا ب املتعامل فيها.
 - 4وجوب مراعال الشـرو الشـرعيّة للمعـامان املاليّـة اإلوـاميّةو املـراد
تكييفها حسـخم الةـيو املعا ـرلو و ـرورل التـدقيق الت قّـق مـ عـدم اجتمـاع
العقود اليت مينع اجتماعهاو ألنّ هذا املنع م ا علهلل تعليان كرعيّة دقيقة.
 - 5العمــل علــهلل سشــر الفتــاو الشــرعيّة هليئــان الرقابــة املةــارف
اإلواميّة وفق خ ّة متكاملةو ل يان توس التعامل املةارف اإلواميّة بـ
الناسو ولدراوة هذه الفتاو م جهان عايدلو ممّا يـسدّي إىل ت ـوير العمـل
املةارف اإلواميّة وإق ا ،اجلمهور عليها.
 - 6العمـل علـهلل إقامـة مسوّسـان ماليّــة إوـاميّة دوليّـةو تعنـهلل بضــمان
لــارر التمويــل باملشــاربة للمشــروعان الةــلريل واملتووّ ـ ة خا ــةو والــيت
تعــاسي بــثري م ـ األحيــان ــعوبان احلةــو ،علــهلل قــروأ م ـ ال نــوك
التقليديّة.

*

*

*
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فهرس املصادر واملراجع
 - 1اآلبــي ( ــاد ع ــد الســميع)و جــواهر اإلبليــل كــر خليــلو دار الفكــرو
بريونو (د.ن).
 - 2االحتـــاد الـــدولي لل نـــوك اإلوـــاميّةو املووـــوعة العلميّـــة والعمليّـــة لل نـــوك
اإلواميّة.
 - 3تمحــد (اب ـ حن ــل)و املســندو حتقيــق كــعيخم األرســسو و مسوّســة الروــالةو
1و 1421هـ2001/م.
 - 4تمحد (جعفر ع د ا )و بفاءل ت يق املشاربة ال نوك السوداسيّة.
 - 5تمحد وامي كوبت ووام جميد فاخرو جملّة بليّة اآلدابو العدد.99
 - 6تمحـــد (عيـــي الـــدي )و ت يـــق املضـــاربة واملشـــاربة الثابتـــة واملتناقةـــة
التمويان املةرفيّةو ورقة عمل مقدّمـة إىل املـس ر الرابـع للـهيئان الشـرعيّة للمسوّسـان
املاليّة اإلواميّةو ال ري  4- 3تبتوبر .2004
 - 7إركيد (عمـود ع ـد الكـريص)و الشـامل عمليـان املةـارف اإلوـاميةو دار
النفائسو عمانو 2و 2007م.
 - 8األسةاري ( بريا)و تونهلل امل الخمو ر عة املكت ة اإلواميّةو (د.ن).
 - 9با( ،وعد)و اجلهـا املةـر

االقتةـاد اإلوـاميو مـذبّرل مقدّمـة ـم

مت ّل ان سيل كهادل الليسـاسس علـوم التسـريو حتةّـر ماليّـةو املربـز اجلـامعيو ّيـهلل
فــارس ملديــنو معهــد العلــوم االقتةــاديّة والعلــوم التيارّيــةو الســنة اجلامعّيــة- 2007 :
.2008
 - 10ال لتاجي (عمد)و حنو بناء وذج عاويب لتقويص ووائل االوتثمار ال نوك
اإلواميّةو اإلماران العربيّة املتّ دلو دبي  5- 3و تمرب .2005
 - 11ال خــاري (عمــد ب ـ إمساعيــل)و الة ـ يحو حتقيــق عمــد هــري ب ـ سا ــر
النا رو دار روق النيالو 1و 1422هـ.
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 - 12ال هــوتي (منةــور بــ يــوسس)و كــر منتهــهلل اإلرادانو عــامل الكتــخمو
بريونو (د.ن).
 - 13ال هوتي (منةور بـ يـوسس)و بشـاف القنـاع عـ مـا اإلقنـاعو دار الكتـخم
العلميّةو بريونو 1418هـ1997/م.
 - 14ال ييريمي (وـليمان بـ عمـر)و حاكـية ال ييريمـيو ر عـة مةـ فهلل ال ـابي
احلليب وتوالدهو (د.ن).
 - 15ال يضــاوي (ع ــد ا ب ـ عمــر)و تفســري ال يضــاويو دار الكتــخم العلمّيــةو
بريونو 1و 1408هـ1988/م.
 - 16ال يهقـــي (تمحـــد بـ ـ احلسـ ـ )و الســـن الكـــرب و دار املعرفـــةو بـــريونو
1413هـ1993/م.
 - 17التسولي (علي ب ع د السام)و ال هية كر الت فةو دار الكتخم العلميـةو
بريونو 1و 1418هـ1998/م.
 - 18احلابص (عمد ب ع د ا )و املسـتدرك علـهلل الةـ ي

و حتقيـق :مةـ فهلل

ع د القادر ع او دار الكتخم العلميةو بريونو 1و 1411هـ1990/م.
 - 19احل اب (عمد ب ع د الرمح )و مواهخم اجلليـل كـر لتةـر خليـلو دار
الفكرو بريونو 2و 1398هـ.
 - 20اخلركــي (عمــد ب ـ ع ــد ا )و حاكــية اخلركــي علــهلل خليــلو دار الكتــخم
العلميّةو بريونو 1و 1417هـ1997/م.
 - 21خوجة (عز الدي )و "املةرفيّة اإلواميّة"و اجمللس العام لل نوك واملسوّسـان
املاليّة اإلواميّةو  1427/2/3املوافق لـ.2007/2/21
 - 22تبو داود (وـليمان بـ األكـعث)و وـن تبـي داودو دار احلـديثو القـاهرلو
1408هـ1988/م.
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 - 23الــدردير (تمحــد بــ عمــد)و الشــر الةــلريو ر عــة احللــيبو القــاهرلو
1372هـ1952 /م.
 - 24الدردير (تمحد ب عمد)و الشر الك ريو م عة احلليبو القاهرلو (د.ن).
 - 25الدووقي (عمـد عرفـة)و حاكـية الدوـوقي علـهلل الشـر الكـ ريو دار إحيـاء
الكتخم العربيّةو (د. .ن).
 - 26الــذهيب (عمــد بـ تمحــد)و ميــزان االعتــدا ،سقــد الرجــا،و دار الفكــرو
بريونو (د.ن).
 - 27الرافعي (ع د الكريص ب عمد)و الشر الكـ ريو حتقيـق علـي عمـد معـوأ
وعاد ،تمحد ع د املوجودو دار الكتخم العلميّةو بريونو 1و 1417هـ1997/م.
 - 28الرا ي (عمد ب تبي بكر)و لتار الة ا و تح عمود خاررو مكت ـة ل نـان
ساكرونو بريون 1415هـ 1995 -م.
 - 29اب ركد احلفيد (عمد ب تمحد)و بداية اجملتهد وسهاية املقتةـدو دار الكتـخم
العلميةو بريونو 1و 1422هـ2002 /م.
 - 30اب ركد اجلد (عمد ب تمحد)و املقدمان املمهّدان ل يان مـا اقتضـتن روـوم
املشــــــكانو حتقيــــــق عمــــــد حيــــــيو دار اللــــــرب اإلوــــــاميو بــــــريونو 1و
1408هـ1988/م.
 - 31الر اع (عمد ب قاوـص)و كـر حـدود ابـ عرفـةو امل عـة التوسسـية بـنه
ووق ال ا و توسسو 1و 1350هـ.
 - 32الرملي (عمد ب تبي الع اس)و سهاية اثتـاج إىل كـر املنهـاجو دار الفكـرو
بريونو 1404هـ1984/م.
 - 33الزحيلـــي (وه ـــة)و الفقـــن اإلوـــامي وتدلتـــنو دار الفكـــرو دمشـــقو 3و
1417هـ1996/م.
 - 34الزحيلي (وه ة)و املعامان املاليّة املعا رلو دار الفكرو دمشقو 1و 2002م.

246

معوّقان التمويل باملشاربة املةارف اإلوامية " احللو ،املقرتحة وإدارل لاررها "
د .بندر ب ع د العزيز الي يهلل

 - 35تبو يد (عمد ع د املنعص)و الدور االقتةادي للمةارف اإلوـاميّةو املعهـد
العالي للفكر اإلواميو 1و 1996م.
 - 36الزيلعي (عثمـان بـ علـي)و تـ

احلقـائق كـر بنـز الـدقائقو دار الكتـاب

اإلواميو القاهرلو 1و 1315هـ.
 - 37و نون (ع ـد السـام بـ وـعيد)و املدوسـةو دار الكتـخم العلميـةو بـريونو
1و 1415هـ1994/م.
 - 38السرخسي (عمد ب تبـي وـهل)و امل سـو و دار الكتـخم العلميّـةو بـريونو
1و 1414هـ1993/م.
 - 39وــعد ا (ر ــا)و ال نــوك اإلوــاميّة ودورهــا تنميــة اقتةــاديان امللــرب
العربيو حترير لقمان عمد مر وقو وقائع سدول رقص .34
 - 40وليمان (جمدي ع د الفتا )و ت واء علهلل املضاربة وال نوك اإلواميّةو جملّـة
الوعي اإلواميو العدد 198و إبريل .1981
 - 41وويلص (وامي)و الووارة املاليّة االقتةاد اإلواميو جملـة جامعـة امللـك
ع د العزيزو االقتةاد اإلواميو 1998م.
 - 42الشــاعر (مســري)و بــوادر اإلدارل وهوّيــة املةــرفيّة اإلوــاميّةو اجمللــس العــام
لل نــــــــــــــــــــــــــوك واملسوّســـــــــــــــــــــــــــان املاليّـــــــــــــــــــــــــــة اإلوـــــــــــــــــــــــــــاميّة.
.http://www.cibafi.or/newscenter/printhag
 - 43الش ـ اسي (عمــد ع ــد ا إبــراهيص)و بنــوك جتاريــة بــدون ربــاو دراوــة سظرّيــة
وعلميّةو دار عامل الكتخم للنشر والتو يعو الرياأو (د.ن).
 - 44ك ـ ري (عمــد عثمــان)و املعــامان املالّيــة املعا ــرل الفقــن اإلوــاميو دار
النفائسو األردنو 1416هـ1996/م.
 - 45الشــربيا (اخل يــخم)و ملــا اثتــاج إىل معرفــة معــاسي تلفــاظ املنهــاجو دار
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الفكرو بريونو 1415هـ1995/م.
 - 46الشرقاوي (عائشة )و ال نوك اإلواميّةو التيربة ب الفقن والت يقو املربـز
الثقا العربيو الدار ال يضاءو 1و 2000م.
 - 47الشريا ي (إبراهيص ب علـي)و املهـذّب فقـن اإلمـام الشـافعيو دار الكتـخم
العلميّةو بريونو 1و 1416هـ1996/م.
 - 48الةـــاوي (تمحـــد بــ عمـــد)و بللـــة الســـالكو ر عـــة احللـــيبو القـــاهرلو
1372هـ1952 /م.
 - 49الةنعاسي (عمد ب إمساعيل)و و ل السامو دار احلديثو (د.ن).
 - 50اب عابدي (عمد تم )و رد اثتار علهلل الدر املختارو دار الفكـرو بـريونو
2و 1992م.
 - 51اب عابدي احلفيد (عمد عاء الدي )و تكملة رد اثتار علهلل الـدر املختـارو
إكراف مكتخم ال و والدراوانو دار الفكرو بريونو 1415هـ1995/م.
 - 52ابــ ع ــد الــرب (يووــل بــ ع ــد ا )و االوــتذبار اجلــامع ملــذاهخم فقهــاء
األمةارو حتقيق وامل عمد ع او وعمد علـي معـوأو دار الكتـخم العلميّـةو بـريونو
1و 2000م.
 - 53العرتبــي (عمــد فت ــي)و فقــن املةــارف اإلوــاميّة بـ املقا ــد والووــائلو
جامعة املدينة العامليّةو دار امل وعان اجلامعيّةو 1433هـ2012/م.
 - 54عثمــان (مة ـ فهلل وــراج الــدي )و "دراوــة عقــد املشــاربان وت يقاتهــا
املةارف اإلواميّة"و جملّة احتاد املةارف العربيّةو عدد415و 2015م.
 - 55علي (تمحد)و التمويل املةر اإلوامي ب

يو املشـاربان واملـداينانو

جملّة االقتةاد اإلواميو  13ديسمرب 2014م.
 - 56عليش(عمد تمحد)و منحاجلليل كر لتةر خليلودارالفكرو بريونو 1409هـ1989/م.
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 - 57ا ب عمـارل (سـوا)،و مداخلـة بعنـوان "إدرال املخـارر مةـارف املشـاربة"و
امللتقهلل العلمي الدولي حـو ،األ مـة املاليّـة واالقتةـاديّة الدوليّـة واحلكومـة العامليّـةو تيـام
 21- 20تبتوبر 2009م.
 - 58العــيا (عمــود بـ تمحــد)و ال نايــة كــر اهلدايــةو دار الفكــرو بــريونو
1و 1401هـ1981/م.
 - 59اللزالي (ع د احلميـد)و "املةـرفيّة اإلوـاميّة :ال يعـة واملشـكان"و سـدول
تركيد ال نوك اإلواميّة.
 - 60اللفلـــي (خليفـــة)و تســـواع املضـــاربةو مقـــا،

ــ يفة الرؤيـــةو  19ينـــاير

2014م.
 - 61اللمراوي (عمد)و السراج الوهاج علهلل مـا املنهـاجو دار الكتـخم العلميّـةو
بريونو 1و 1416هـ1996/م.
 - 62اللنيمي (ع د اللا)و الل اب كر الكتابو حتقيق عمود تم النواديو
دار إحياء الرتا العربيو بريونو 2و 1418هـ1998/م.
 - 63ابــ فــارس (تمحــد)و معيــص مقــاييس الللــةو حتقيــق ع ــد الســام عمــد
هارونو دار اجليلو بريونو 2و 1420هـ1999 /م.
 - 64الفنيري (عمد كوقي)و مداخلة سدول "الـدي املعاملـة"و جريـدل األهـرام
1999- 5- 1و احللقة .4
 - 65فيّاأ (ع يّة)و العوائق واألخ اء الشرعيّة عمل املةارف اإلواميّة.
 - 66قا ي اده (تمحد بـ قـودر)و ستـائ األفكـار بشـل الرمـو واألوـرارو
وهي تكملة فتح القديرو دار الفكرو بريونو (د.ن).
 - 67اب قدامة (ع د ا ب تمحد)و امللاو دار الفكرو بريونو 1و 1405هـ.
 - 68القدوري (تمحد ب عمد)و لتةر القدوري الفقن احلنفيو حتقيق الشـي
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بامل عمد عمد عويضةو دار الكتخم العلميّةو بريونو 1و 1418هـ1997/م.
 - 69القــرا (تمحــد بـ إدريــس)و الــذخريلو حتقيــق وــعيد تعــرابو دار اللــرب
اإلواميو بريونو 1و (د.ن).
 - 70القرريب (عمد بـ تمحـد)و اجلـامع ألحكـام القـر،نو دار الكتـخم العلميّـةو
بريونو 1408هـ1988/م.
 - 71القري (عمد علي)و عرأ ل عض مشكان ال نـوك اإلوـاميّة ومقرتحـان
ملواجهتها.
 - 72القريشي (مدحت بـاظص)و املةـارف اإلوـاميّة مواجهـة حتـدّيان األ مـة
املاليّة العامليّةو ك كة االقتةادي العراقي و .2012/12/22
 - 73الكاواسي (عاء الدي )و بدائع الةنائع ترتيخم الشرائعو مسوّسة التـاري
العربيو بريونو 1و 1417هـ.1997/
 - 74الكاســدهلوي (عمــد بريــا)و توجــز املســالك إىل مورــأ مالــكو دار الفكــرو
بريونو 1و 1419هـ1989/م.
 - 75لقي ي (األخضر ومحزل غربي)و إدارل املخارر ال نـوك اإلوـاميّة دراوـة
ميداسيّةو ملتقهلل توس وقواعد النظريّة املاليّة اإلواميّة.
 - 76اب ماجة (عمد ب يزيد)و ون اب ماجـةو حتقيـق وتـرقيص عمـد فـساد ع ـد
ال اقيو دار إحياء الرتا العربيو بريونو (د.ن).
 - 77مالك (ب تسس)و املورأو تة يح وترقيص عمد فساد ع د ال اقيو دار إحيـاء
الكتخم العربيّةو (د.ن).
 - 78املــــاوردي (علــــي بـــ عمــــد)و احلــــاوي الكـــ ريو دار الفكــــرو بــــريونو
1414هـ1994/م.
 - 79جملـــس اخلـــدمان املاليّـــة اإلوـــاميّةو امل ـــادي اإلركـــاديّة إلدرال املخـــارر
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للمسوّسان (عدا املسوّسان التأمينيّة) اليت تقتةر علـهلل تقـديص خـدمان ماليّـة إوـاميّةو
ديسمرب 2005م.
 - 80اث ـــوبي (ع يـــد ا بـ ـ مســـعود)و النقايـــةو دار األرقـــصو بـــريونو 1و
1418هـ1997/م.
 - 81مــر وق (لقمــان عمــد)و ال نــوك اإلوــاميّة ودورهــا تنميــة اقتةــاديان
امللرب العربـيو وقـائع النـدول الـيت عقـدها املعهـد اإلوـامي لل ـو والتـدريخم التـابع
لل نك اإلوامي للتنميّةو  29- 25ذو القعدل  1410هـ.
 - 82املرغينــاسي (علــي بـ تبــي بكــر)و اهلدايــةو دار املكت ــة اإلوــاميّةو بــريونو
(د.ن).
 - 83مشعل (ع د ال اري)و املخارر ال نوك اإلواميّةو و ل وحتليلو احللقـة
األوىلو جملّة االقتةاد اإلوامي العامليّةو تبريل .2016
 - 84مشــهور (تمــريل ع ــد الل يــل)و االوــتثمار االقتةــاد اإلوــاميو مكت ــة
مدبوليو القاهرلو 1990م.
 - 85اب مفلح (إبراهيص بـ عمـد)و امل ـدع كـر املقنـعو املكتـخم اإلوـاميو
(د.ن).
 - 86املقدوــي (مووــهلل بـ تمحــد)و اد املســتقنعو مكت ــة النهضــة احلديثــةو مكــة
املكرمةو (د.ن).
 - 87ابـ منظــور (عمــد بـ مكــرم)و لســان العــربو دار إحيــاء الــرتا العربــيو
بريونو ل نانو 1و 1995م.
 - 88سظام (جلنة علماء برئاوة سظام الدي ال لخـي)و الفتـاو اهلنديـةو دار إحيـاء
الرتا العربيو بريونو 4و 1406هـ1986/م.
 - 89النمري (خلل بـ وـليمان)و كـربان االوـتثمار االقتةـاد اإلوـاميو
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مسوّسة الش اب باجلامعةو 2000م.
 - 90النــووي (ّيــهلل ب ـ كــرف)و رو ــة ال ــال

وعمــدل املــتق و دار الفكــرو

بريونو 1415هـ1995/م.
 - 91النووي (ّيهلل ب كرف)و اجملموع كر املهذّبو دار الفكرو (د. .ن).
 - 92اب هشام (ع د امللك)و السريل الن ويّةو حتقيق رـن ع ـد الـرؤوف وـعدو دار
إحياء الكتخم العربيّةو القاهرلو (د.ن).
 - 93اب اهلمام (عمد ب ع د الواحد)و فتح القديرو دار الفكرو بـريونو 2و
(د.ن).
 - 94اهلـــييت (ع ـــد الـــر اق رحـــيص جـــدي)و املةـــارف اإلوـــاميّة بــ النظريّـــة
والت يقو دار توامة للنشر والتو يعو األردنو 1و (د.ن).
 - 95تبو اهلييـاء (إليـاس ع ـد ا وـليمان)و ت ـوير ،ليـان التمويـل باملشـاربة
املةارف اإلواميّةو دراوة حالة األردنو  20ربيع الثاسي 1422هـ 8 /تيار 2007م.
 - 96و ارل األوقاف والشسون اإلوـاميّة الكويتيّـةو املووـوعة الفقهيّـة الكويتيّـةو
1و 1998م.

*
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Impediments to Co-financing in Islamic Banks:
Proposed Solutions and Risk Management
Dr. Bandar Ibn Abdulaziz Al-Yahia
College of Sciences and Humanities
Majmaah University

Abstract:
Early theorists of banking agreed that co-financing is a basic method that
must be used by Islamic banks. They viewed it as an Islamic alternative to the
prohibited interest-financing, as it relies on the principle of participation in profit
and loss. However, in practice, Islamic banks have kept away from this type of
financing due to its constraints and the risks involved.
This study seeks to propose solutions and techniques for managing such risks.
It is divided into three sections. Section 1 introduces the financing forms in Islamic
banking; section 2 highlights the current situation of co-financing in Islamic banks
and its impediments; and section 3 presents risk management methods and
proposed solutions to the problems of application of co-financing in Islamic banks.
In brief, strengthening this type of financing can contribute to a real economic
renaissance that reflects the Islamic economic thought.
Keywords: Co-financing, speculation, participation, Islamic banking,
Islamic financing.
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ملخص الدراسة:
يتناول هذا البحث شرط اخليار يف عقد البيع ،إذا شرطه البائع يف عقد املراحبة عندد شدرا
السلعة اليت وُعد أن يربح فيها ،فدنن الردرط يدران نده القددر علدمل رن املبيدع إذا ق يدت عقدد
املراحبة ،وقد حاول الباحث حتقيق األصول الررعية اليت يصح أخذ حك هذا الررط نها،
ع بيان أثر هذا الررط يف عقد البيع ،وإ كانية سقوط الردرط بعدد عدرل السدلعة علدمل د
يريد شرا ها.

املقدمة:

إن احلمد هلل ،حنمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونتوب إليه ،ونعوذ باهلل من
شرور أنفسنا ،ومن سيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فال مضل له ،ومن يضـلل فـال
هــاد لــه ،وأشــهد أالّ إلــه إالّ اهلل وحــده ال شــري لــه ،وأشــهد أن حممــدًا عبــده
ورسوله ،صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثرياً ،أما بعد:
فإن بيان احلكم الشرعي وحدود ما أنزل اهلل على رسوله من أعظم األمانة
اليت وكل بها أهل العلم ،ومن ذل أحكام تعامل العباد فيما بينهم ،اعتمـادًا
على النص والدليل املعترب واألصول العامة ،ودرك األصول املانعـة مـن حكـم
العموم ،ومدى قرب وبعد املعاملة منها؛ ليتضح حكمها بعد ذل .
وسوف أحاول يف هذا البحث الكشـ عـن حكـم معاملـة واقعـة ،ـرت يف
تعامالت الناس اليوم ،وإن كنت أعتقد أني وأمثالي دون مـن وكلـت إلـيهم هـذه
ال مجاعياً ،يكمل بعضُنا ما
األمانة العظيمة ،ولكن لعل بيان الفقه اليوم صار عم ً
ترك غريُه ،ولعل هذا البحث حيضى بالتكميل والتسديد إىل أن يبلغ غايته.
وملــا انتشــر بيــع املراوــة يف صــورته احلديثــة ،وــث املشــتغلون بالفقــه هــذه
املعاملة من هة إلزام الواعد بشراء ما وعد به ،وما يف ذلـ مـن شـبهة انعقـاد
البيع على ما ال يُملـ  ،مـم تعـرع بعضـهم إىل احللـول الشـرعية فيمـا إذا مل
يلتزم العميل بالشراء ،أو مل نلزمه بالشراء ،فإن املصـرف قـد يتعـرع للضـرر
إذا اشرتى السلعة ومل ي الواعد بوعده.
فاقرتح بعض الباحثني حلوالً لـدرء هـذا الضـرر عـن املصـارف ،منهـا :أن
يُجعــل ضــمن شــروع عقــد الشــراء بــني املصــرف والبــا ع األول شــرع خيــار
للمصرف ،فيشرت السلعة املوعود أن يربح فيها على أنه باخليار مـد معلومـة
يظن كفايتها حتى يتومق من عزم الواعد على الشراء وصدور إرادته بذل (.)1
( )1أسلوب املراوة واجلوانب الشرعية التطبيقية يف املصارف اإلسالمية ،عبـد السـتار أبـو
غد  ،جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد اخلامس ص.909 :
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ال تنزيـل
فأردت يف هذه األوراق وث احلكم الشرعي هلـذا الشـرع ،حمـاو ً
صورته يف حملها الصحيح ،يف ضوء نصوص الشريعة وقواعـدها العامـة ،ومـا
قرره فقهاء اإلسالم يف املذاهب املعترب .
سبب اختيار املوضوع:
ير ع سبب اختيار هذا البحث إىل أمرين:
األول :أن العمـــل بـــه ـــار بشـــكل واســـع ،فـــإن معـــامالت املصـــارف
اإلسالمية عمت الكثريين ،وكثري من الناس الذين تعاملوا مع املصارف ير ـع
إىل أهل االختصاص ليتبني حـال العقـود املربمـة بينـه وبـني املصـرف ،حقيقتهـا
وصحة شروطها ،ومن ذل هذا الشرع يف صورته الواقعة.
الثاني :أني مل أ د وثـاً مسـتقالً يتنـاول حكـم هـذه الصـور لـنه النظـر
الفقهي الذ حاولت بيانه.
الدراسات السابقة:
عنــد مرا عــة كــثري مــن البحــومل املعاصــر ملســألة بيــع املراوــة يف صــورته
احلديثة ،مل أ د من وث حكم شرع اخليار يف العقد األول ،وإن كان بعـض
البحومل أشار إليه كحل ميكن أن يلجأ إليه املصرف؛ ليـدفع عنـه الضـرر ،مـم
نَظَرَ يف هذا الشرع علـى أنـه مسـلم احلكـم ،وسـيأتي اإلشـار إىل بعـض هـذه
البحومل قريبًا –إن شاء اهلل.
منه البحث:
اتبعتُ يف هذا البحث املنه اآلتي:
ال :اعتنيت ببيـان حقيقـة املوضـوع ،وبيـان أصـول الشـرع املرتبطـة بـه،
أو ً
وعند وث املسألة الفقهية بدأت بتصويرها تصويرًا دقيقاً؛ ليتضح املقصود مـن
دراستها.
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مانيـًا :إذا ذكــرت احلكــم يف مســألة أبــني دليلــه مــع توميــق مــواطن االتفــاق
واالختالف من مظانها املعترب  ،وإذا أطلقت اتفاق الفقهاء ،فإمنـا أعـ فقهـاء
املذاهب األربعة.
مالث ـًا :عرض ـتُ اخلــالف حســب االجتاهــات الفقهيــة ،فــأذكر األقــوال يف
املسألة ،وأبني من قال بها مـن أهـل العلـم مقـدمًا القـول األقـوى ،مـع العنايـة
بتحرير حمل النزاع يف املسألة.
رابعـًا :ومقــت قــول املــذهب مــن كتــب أهــل املــذهب نفســه ،كمــا ومقــت
النقول من املصدر املنقول منه ما أمكن ،وإذا نقلته بنصـه وضـعته بـني عالمـيت
تنصيص ،وإالّ فال.
خامس ـًًًا :استقصــيت أدلــة األقــوال املهمــة ،وبينــت و ــه الداللــة منهــا،
وذكرت ما يرد عليها من مناقشات ،وما جياب به عنها -إن كانت.
سادسًا :اعتنيت بعـزو اآليـات يف املصـح  ،وختـري األحاديـث ،وبيـان
در تها ما أمكن -إن مل تكن يف الصحيح.
خطة البحث:
املقدمة :وقد اشتملت على ما يأتي:
أوالً :بيان املوضوع.
مانياً :سبب اختياره.
مالثاً :الدراسات السابقة فيه.
رابعاً :منه البحث.
خامساً :خطة البحث.
التمهيد :واشتمل على التعري خبيار الشرع وبيع املراوة.
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املبحث األول :صور املعاملة والباعث عليها.
املبحث الثاني :أمر خيار الشرع يف عقد البيع.
املطلب األول :حكم خيار الشرع يف البيع.
املطلب الثاني :انتقال مل املبيع مد اخليار.
املطلب الثالث :استحقاق من ميل اخليار الفسخ.
املطلب الرابع :مد خيار الشرع.
املطلب اخلامس :الفا د والغرع من مشروعية خيار الشرع.
املبحث الثالث :أمر عرع املبيع للبيع يف خيار الشرع.
املبحث الرابع :خيار الشرع يف العقد األول من املراوة.
املطلب األول :حكم خيار الشرع يف العقد األول من املراوة.
املطلب الثاني :انتقال مل املبيع مد اخليار يف بيع املراوة.
املطلب الثالث :استحقاق املوعود بالشراء رد املبيع مد اخليار.
املطلب الرابع :مد خيار الشرع يف بيع املراوة.
املطلب اخلامس :أمر عرع املبيع للبيع يف سقوع اخليار يف بيع املراوة.
املطلب السادس :قرارات اهليئات الشرعية املتعلقة بهذا الشرع.
اخلامتة :وفيها بيان أهم نتا البحث.
فهرس املصادر واملرا ع:

*
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*

*

التمهيد

التعري خبيار الشرع وبيع املراوة
أوالً :تعري خيار الشرع:
اخليار :اسم مصدر من اختار خيتار اختيارًًا ،وهو –يف البيع  -طلب خري
األمرين :إمضاء البيع وفسخه(.)1
وخيار الشرع :أن يشرتع املتعاقدان اخليار –عنـد التعاقـد أو بعـده يف مـد
اخليار -مد معلومة(.)2
فاملراد به :اخليار الذ يثبت بالشرع ،إذ لوال الشرع ملا مبت اخليار(.)3
مانياً :تعري بيع املراوة:
بيع املراوة بصورته القدمية يراد به :البيع برأس املال وزياد ربـح معلـوم؛
وهذا البيع ال يكاد خيلو منه كتاب فقهـي ،وقـد عـرف غالبـاً بهـذا االسـم ،مـم
تطورت صورته وأضي هلا شـروع وقيـود ،حتـى عـرف متـأخراً باسـم :بيـع
املراوــة لرمــر بالشــراء ،أو :بيــع املراوــة للواعــد بالشــراء ،وســأنقل تعري ـ
الصورتني القدمية واحلديثة فيما يأتي:
بيع املراوة بصورته القدمية :أن خيرب البا ع برأس مالـه ،مـم يبيـع بـه وربـح
معلوم ،فيقول :رأس مالي فيه ما ة ،بعت بها وربح عشر (.)4
وأما بيع املراوة بصورته احلديثة :فهي معاملة جتريها املصـارف املعاصـر ،
( )1حتفة احملتاج  ،332/4املطلع على ألفاظ املقنع ص.279 :
( )2شرح منتهى اإلرادات  ،37/2حاشية الروع املربع .420/4
( )3البناية شرح اهلداية  ،48/8التلقني .143/2
( )4حتفة الفقهاء  ،105/2القوانني الفقهية ص ،174 :مغـ احملتـاج  ،476/2الكـايف
يف فقه اإلمام أمحد .54/2
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وصورتها :أن يتقدم شخص إىل املصرف يرغب بشراء عقار أو سـيار أو غـري
ذلـ ــا لــه صــفات معينــة ،فيشــرتيه املصــرف مــم يبيعهــا لراغبهــا بــثمن معــني
مؤ ل بأ ل حمدد ،يكون أكثر من الثمن النقد .
فترتكب املعاملة من وعدين :وعد بالشراء من العميل الـذ يطلـق عليـه:
اآلمر بالشراء ،أو الواعد بالشراء ،ووعد من املصرف بـالبيع بطريـق املراوـة،
أ  :بزياد ربح معني على الثمن األول(.)1

*

( )1الفقه اإلسالمي وأدلته .3776/5
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*

*

املبحث األول

صور املعاملة والباعث هلا:
انتشر بيع املراوـة للواعـد بالشـراء يف السـنني املتـأخر علـى الصـور املبينـة
آنفاً ،و ن ميارس هذه املعاملة بشكل واسع املصارف اإلسـالمية ،إالّ أن هـذه
املعاملة تعرضت لشبهة من هة إلـزام الواعـد بشـراء مـا وعـد بـه ،ويـث جيـرب
على شراء السلعة اليت وعد شراءها ،فإننـا إن ألزمنـاه ابتـداء وقـع املصـرف يف
شبهة بيع ما ال ميل  ،وإذا مل نلزمه تعرع املصرف للضرر إذا اشرتى السلعة
ومل ي الواعد بوعده.
وهلــذا يلجــأ املصــرف –وهــو املــأمور بالشــراء  -أن جيعــل ضــمن شــروع
العقد شرع خيار بينه وبني البا ع ،فيشـرت السـلعة املوعـود أن يـربح فيهـا مـع
اشرتاطه اخليار (حق الفسخ) خالل مد معلومة يظن كفايتهـا حتـى يتومـق مـن
عزم الواعد على الشراء وصدور إرادتـه بـذل  ،وقـد ـاء ضـمن قـرار اهليئـة
الشرعية لبن البالد بشأن :ضوابط عقـد املراوـة مـا نصـه :إذا خشـي البنـ
مــن عــدول العميــل عــن الشــراء ،فيجــوز للبنـ أن يشــرت الســلعة باخليــار؛
ليتمكن من رد السلعة يف حال العدول ( ،)1كما اء يف قرار للهيئة الشرعية يف
مصــرف الرا حــي بشــأن :اتفاقيــة بيــع أراع :مانيــًا :للشــركة أن تشــرت
األرع مـع شــرع اخليـار هلــا ،وأن تشـرتع أن عرضــها للسـلعة مــد اخليــار ال
يسقط خيارها (.)2
وقــد نُــص علــى هــذا مــن ضــمن احللــول املقدمــة لــدفع تضــرر املصــرف إذا
رفض الواعد بالشراء شراء السلعة بعد متلكها ،فإن املصرف إذا اشـرتع لنفسـه
( )1ضوابط عقد املراوة ،اهليئة الشرعية لبن البالد ،قرار رقم.15 :
( )2اتفاقية متويل بيع أراع ،اهليئة الشرعية يف مصرف الرا حي ،قرار رقم.458 :
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اخليار عند شراء السلعة املطلوبـة ،فإنـه يعرضـها علـى الواعـد يف مـد اخليـار،
فإن قبلها مت البيع ولزمته ،وإن رفضها كـان للمصـرف اخليـار يف ردهـا إىل مـن
اشــرتاها منــه( ،)1وهلــذا ــاء ضــمن املعــايري الشــرعية هليئــة احملاســبة واملرا عــة
للمؤسسات املالية اإلسالمية مـا نصـه :جيـوز أن تشـرت املؤسسـة السـلعة مـع
اشرتاع حق اخليار هلا خالل مد معلومة ،فإذا مل يشرت العميل السلعة أمكنهـا
رد السلعة إىل البا ع ضمن تل املد لو ب خيـار الشـرع املقـرر شـرعاً ،وال
يســقط اخليــار بــني املؤسســة والبــا ع األصــلي بعــرع املؤسســة الســلعة علــى
العميل ،بل بالبيع الفعلي إليه (.)2
كما اء ضمن قـرارات اهليئـة الشـرعية لبنـ الـبالد -يف إشـار للضـرر
الالحق باملصرف  :-قد اطلعـت اللجنـة علـى االستفسـار املقـدم مـن قطـاع
متويل األفراد ،بشأن بعض احلاالت اليت يرتا ع فيها العميل عن شراء السلعة
اليت وعد بشرا ها يف بيع املراوة لرمر بالشراء ،ويرتتـب علـى ذلـ أن يبيعهـا
ل البنـ
البن يف السوق ويتحمل خسار غالباً ،ومثـال ذلـ  :أن يَعدـدَ العميـ ُ
بشراء أسهم معينة مم بعد شراء البن هلا يعدل العميل وينصرف عن شرا ها،
فيبيعها البن يف السوق بأقـل مـن هنهـا؛ بسـبب الفـرق املعتـاد بـني سـعر البيـع
وسعر الشراء.)3( ...
( )1أسلوب املراوة واجلوانب الشرعية التطبيقية يف املصارف اإلسالمية ،عبـد السـتار أبـو
غد  ،جملة جممع الفقه اإلسالمي العـدد اخلـامس ص ،909 :بيـع املراوـة لرمـر بالشـراء
دراسة فقهية ،عفر بن عبد الرمحن قصاص ،موقع (وومل).
( )2املعيار الشرعي رقم.)5/3/2( ،8 :
( )3حتميل العميل خسار البن
البالد ،قرار رقم/15 :د.
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راء ختلفه عن الوعد يف املراوـة ،اهليئـة الشـرعية لبنـ

املبحث الثاني

أمر خيار الشرع يف عقد البيع
سأعرع يف هذا املبحـث أهـم األحكـام املتعلقـة خبيـار الشـرع ،مـن هـة
حكمه ،وتأمريه يف العقد عموماً ،وبيان ذل يف املطالب اآلتية:
املطلب األول :حكم خيار الشرع يف البيع.
اتفــق الفقهــاء علــى أن خيــار الشــرع يصــح يف البيــع( ،)1قــال الــوزير (ت
560هـ)( :)2اتفقوا على أنـه جيـوز شـرع اخليـار للمتعاقـدين معـًا ،وألحـدهما
بانفراده إذا شرطه( .)3واستدلوا بعدد من األدلة( ،)4منها:
الدليل األول :قوله تعاىلَ﴿ :أوْفُوا بدالْعُقُو دد﴾(.)5
الدليل الثاني :قوله عليه الصال والسالم( :املسلمون على شروطهم)(.)6
( )1فــتح القــدير للكمــال ابــن اهلمــام  ،298/6حاشــية ابــن عابــدين  ،567/4مواهــب
اجلليل يف شرح خمتصر خليل  ،409/4نهايـة احملتـاج إىل شـرح املنهـاج  ،12/4املبـدع يف
شرح املقنع .66/4
( )2هو أبو املظفر ،حييى بن حممد بن هبري الشيباني ،البغـداد  ،الـوزير .مـن مصـنفاته:
اإلفصاح عن معاني الصحاح  ،املقتصد يف النحو ،وغري هذين الكتابني .ينظر :املقصد
األرشد .105/3
( )3اإلفصاح البن هبري  ،273/1حاشية الروع املربع .420/4
( )4ينظر :فتح القدير للكمال ابن اهلمام  ،298/6املغ .498/3
( )5سور املا د  ،آية رقم.1 :
( )6أخر ه أبوداود يف سننه ،من حديث أبي هرير  ،كتـاب األقضـية ،بـاب يف الصـلح،
حديث رقم ،3594 :والرتمذ يف سننه من حديث عمرو بن عـوف ،كتـاب األحكـام،
بــاب مــا ذكــر عــن رســول اهلل يف الصــلح بــني املســلمني ،حــديث رقــم ،1352 :وقــال:
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و ه الداللة من هذين الدليلني :أن فيهما األمـر بالوفـاء لـا التزمـه املـؤمن
واملسلم ،وهذا عام فيشمل شـرع اخليـار ،وذلـ متضـم ان ـوازه؛ إذ لـو مل
يكن ا زًا ملا و ب الوفاء به.
ال
الدليل الثالث :حديث عبـداهلل بـن عمـر –رضـي اهلل عنهمـا  -أن ر ـ ً
ذكر للنيب -صلى اهلل عليه وسلم  -أنه خيدع يف البيوع ،فقال( :إذا بايعت
ال مـن األنصـار -وكانـت
فقل :ال خدالبة)( ،)1ويف لفظ قـال :ععـت ر ـ ً
بلسانه لومة  -يشكو إىل رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسـلم  -أنـه ال يـزال
يغنب يف البيع ,فقال له رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم( :إذا بايعت فقل ال
خالبة مم أنت باخليار يف كل سلعة ابتعتها مالمل ليال ,فإن رضيت فأمس وإن
سخطت فاردد)(.)2
حــديث حســن صــحيح ،واحلــديث صــححه األلبــاني رمحــه اهلل ،ينظــر :إرواء الغليــل
 ،142/5سلسلة األحاديث الصحيحة .992/6
( )1أخر ه البخار يف صحيحه ،كتاب االستقراع ،باب ما ينهـى عـن إضـاعة املـال،
حــديث رقــم ،2407 :ومســلم يف صــحيحه ،كتــاب البيــوع ،بــاب مــن خيــدع يف البيــع،
حديث رقم.1533 :
( )2أخر ه البيهقي يف السنن الكربى ،كتاب البيوع ،باب الدليل على أن ال جيـوز شـرع
اخليار يف البيع أكثر من مالمة أيام ،حديث رقم ،10459 :وبنحو هذا اللفظ أخر ه ابـن
ما ه من حديث حممد بن حييى بن حبان ،كتـاب األحكـام ،بـاب احلجـر علـى مـن يفسـد
ماله ،حديث رقـم ، 2355 :وابـن أبـي شـيبة يف مصـنفه ،كتـاب الـرد علـى أبـي حنيفـة،
مسألة يف رد البيع ،حديث رقم ،36328 :وحسـن إسـناده األلبـاني رمحـه اهلل ،وقـال:
حممد بن حييى بن حبان تابعي مقة من ر ال الشيخني ،وظاهره أنه أرسله ،لكنه قد مبـت
موصوالً ،بذكر ابن عمر فيه ينظر :سلسلة األحاديث الصحيحة .881/6
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املطلب الثاني :انتقال مل املبيع مد اخليار.
إذا اشرتع العاقدان أو أحدُهما -يف عقد البيـع  -اخليـا َر مـد معلومـة،
فهل مل املبيع ينتقل إىل املشرت مد اخليار ،أو ال؟
اختل الفقهاء يف هذه املسألة على أربعة أقوال:
القول األول :أن املل ينتقل إىل املشـرت بـنفس العقـد ،وهـذا قـول عنـد
الشافعية( ،)1واملذهب عند احلنابلة(.)2
القـــول الثـــاني :أن امللـ ـ ال ينتقـــل حتـــى ينقضـــي اخليـــار ،وهـــذا قـــول
املالكية( ،)3وقول عند الشافعية( ،)4ورواية عند احلنابلة(.)5
القول الثالث :أن املل ال ينتقل إذا كان اخليار هلمـا أو للبـا ع ،وإذا كـان
اخليار للمشرت خرج عن مل البا ع وال يدخل يف مل املشرت حتـى متضـي
مد اخليار ،وهذا املذهب عند احلنفية(.)6
القـول الرابـع :أن امللـ ملــن انفـرد باخليـار ،وإن كــان اخليـار هلمـا فامللـ
موقوف ،فإن مضت املد ومل يفسخا تبينا أن املشرت مل بنفس العقد ،وإن
فسخا تبينا أنه مل ميل  ،وأن املل كان للبا ع ،وهذا األظهر عند الشافعية(.)7

( )1البيان  ،41/5مغ احملتاج  ،422/2حواشي الشرواني على حتفة احملتاج .347/4
( )2املغ  ،488/3كشاف القناع  ،206/3حاشية الروع املربع .427/4
( )3شرح خمتصر خليل للخرشي  ،120/5الشرح الكبري وحاشية الدسوقي ،103/3الفواكـه
الدواني .85/2
( )4البيان  ،40/5مغ احملتاج  ،422/2حاشية الشرواني على حتفة احملتاج .347/4
( )5املغ .488/3
( )6بدا ع الصنا ع  ،264/5االختيار لتعليل املختار  ،13/2حاشية ابن عابدين .575/4
( )7البيان 40/5؛ أسنى املطالب  ،53/2حتفة احملتاج  ،347/4مغ احملتاج .422/2
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األدلة:
أدلة القول األول:
الــدليل األول :حــديث ابــن عمــر –رضــي اهلل عنهمــا  -قــال :ععــت
ال بعـد أن تـؤبر
رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسـلم  -يقـول( :مـن ابتـاع ًـ ً
فثمرتها للذ باعها ،إالّ أن يشرتعَ املبتاع ،ومن ابتاع عبدًا فماله للذ باعه،
إالّ أن يشرتع املبتاع)(.)1
و ه الداللة :أن مـال املبيـع وهرتـه إمنـا حصـال للمشـرت بالشـرع ،فـدل
على أن املبيع نفسه دخل يف ملكه لجرد العقد ،وهذا عام يشمل بيع اخليار(.)2
الدليل الثاني :أن بيع اخليار بيع صـحيح ،فنقـل امللـ عقيبـه ،كالـذ ال
خيار له(.)3
الدليل الثالث :أن البيع من حيث األصل متلي  ،بدليل أنه يصح بقولـه:
ملكت ـ  ،فيثبــت بــه املل ـ ؛ ألن التملي ـ يقتضــي نقــل املل ـ إىل املشــرت ،
كسا ر البيع(.)4

( )1أخر ه البخار يف صحيحه ،كتاب املساقا  ،باب الر ل يكـون لـه ـر أو شـرب يف
حا ط أو يف ًل ،حديث رقم ،2379 :ومسـلم يف صـحيحه ،كتـاب البيـوع ،بـاب مـن
باع ًالً عليها هر ،حديث رقم.1543 :
( )2البيــان  41/5املبــدع  ،70/4مطالــب أولــي النهــى  ،94/3حاشــية الــروع املربــع
.427/4
( )3املغ .488/3
( )4البيان  ،41/5حتفة احملتاج .347/4
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أدلة القول الثاني:
الدليل األول :أن البا ع ملا مل أن يفسخ مع سالمة الـثمن؛ دل علـى أن
املشرت مل ميل أصله بأصل القبول(.)1
الدليل الثاني :أن البيـع الـذ فيـه اخليـار عقـدا قاصـر ،فلـم ينقـل امللـ ،
كاهلبة قبل القبض(.)2
نوقش هذا الدليل من و هني:
األول :أنــه ال يصــح القــول بأنــه عقــد قاصــر ،و ــواز فســخه ال يو ــب
قصوره ،وال مينع نقل املل فيه كبيع املعيب.
الثــاني :أن امتنـاع التصــرف إمنــا كــان أل ــل حــق الغــري ،فــال مينــع مبــوت
املل  ،كاملرهون ،واملبيع قبل القبض(.)3
أدلة القول الثالث:
الدليل األول :أن اخليار إن كان للبا ع فال خيرج املبيع عن ملكه؛ ألنه إمنا
خيرج باملراضا وال رضا مع اخليار ،وإن كان للمشرت وحده خيرج املبيـع عـن
مل البا ع حتى ال جيوز له التصرف فيه؛ ألن البيع بات يف حقـه ،وال يـدخل
يف مل ـ املشــرت ؛ ألن اخليــار شــرع للــرتو  ،فلــو دخــل يف ملكــه رلــا فــات
ذل (.)4
الدليل الثاني :أن اخليار إذا كان للمشرت  ،فـالثمن مل خيـرج عـن ملكـه،
وهــذا مينــع دخــول املبيــع يف ملكــه؛ ألنــه ســيجمع بــني البــدل واملبــدل يف عقــد
( )1البيان  ،40/5وقوهلم( :مع سالمة الثمن) احرتاز من البا ع إذا و د بالثمن عيباً.
( )2املغ .488/3
( )3املصدر السابق.
( )4االختيار لتعليل املختار .14/2
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املبادلة ،وهذا ال جيوز؛ ألن فيه ترك التسوية بني العاقدين يف حكم املعاوضة،
وهما ال يرضيان بالتفاوت(.)1
نوقش من و هني:
األول :إن قــوهلم :املبيــع خيــرج مــن مل ـ البــا ع ،وال يــدخل يف مل ـ
املشرت ال يصح؛ ألنه يفضي إىل و ود مل ال مال له ،وهو حمال.
الثاني :إن ذل يفضي إىل مبوت امللـ للبـا ع يف الـثمن مـن غـري حصـول
عوضه للمشرت  ،أو إىل نقل ملكه عن املبيع من غري مبوته يف عوضه ،وكـون
العقد معاوضة يأبى ذل (.)2
دليل القول الرابع:
أن املل يف زمن اخليار إمنا يكون ملن انفرد باخليار من بـا ع ومشـرت؛ لنفـوذ
ب زوالَــه إالّ أن
تصــرفه فيــه ،وإن كـان اخليــار هلمــا فموقــوف؛ ألن البيــع ســب َ
شرع اخليار يشعر بأنه مل يرع بعد بالزوال زمًا فو ب انتظار اآلخر؛ ألنـه
ال جيــوز أن يقــال :إن املشــرت قــد مل ـ بالعقــد؛ ألن للبــا ع أن يفســخ البيــع
ويزيلــه ،وال جيــوز أن يقــال :إن املل ـ مل يــزل عــن البــا ع؛ ألن ســبب زوال
املل هو العقد ،وقد و د ،فلم يبق إالّ أن نقول إنه موقوف مراعى(.)3
نوقش من و هني:
األول :أن انتقال املل إمنا ينب على سببه الناقل له ،وهو البيع ،وذلـ
ال خيتل بإمضا ه وفسخه ،فإن إمضاءه ليس شرطًا فيه ،إذ لو كان كـذل ملـا
مبت املل قبله ،والفسخ ليس لانع؛ فإن املنع ال يتقدم املانع ،كما أن احلكـم
( )1بدا ع الصنا ع .265/5
( )2املغ .488/3
( )3البيان  ،40/5أسنى املطالب  ،53/2حتفة احملتاج .347/4
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ال يسبق سببه وال شرطه.
الثاني :أن البيـع مـع اخليـار سـببا يثبـتُ املدلـ ُ عقيبـه فيمـا إذا مل يفسـخ،
فو ب أن يثبته وإن فسخ ،كبيع املعيب(.)1
الرت يح:
الرا ح من هذه األقوال القـول األول ،وهـو أن امللـ ينتقـل إىل املشـرت
بنفس العقد؛ ملا يأتي:
أوالً :أن أدلــة هــذا القــول أقــوى يف رتبتهــا وداللتهــا مــن أدلــة األقــوال
ال صحيحًا مـن األمـر والنظـر،
األخرى ،وذل أن هذه األدلة تضمنت استدال ً
خبالف أدلة األقوال األخرى اليت مل تزد على القياس والنظر.
مانياً :أن أدلة األقوال األخرى نوقش أغلبها لا يضع االستدالل بها.
مالثاً :أن عقد البيع عقد الزم ،فإذا مت العقد صحيحاً ترتبـت عليـه آمـاره،
فلو كان بيع اخليار على خالف هذا األصـل لبينـه الشـرع ،ومل يـرد شـيءا مـن
ذل  ،فدل على أنه على أصله كسا ر البيع.
املطلب الثالث :استحقاق من ميل اخليار الفسخ.
اتفق الفقهاء على أن من ميل حق اخليار له الفسـخ يف زمـان خيـاره ،ولـو
مل يرع الطرف اآلخر؛ ألن حل العقد ُعل إليه ،فجاز مـع سـخط صـاحبه
كالطالق(.)2
املطلب الرابع :مد خيار الشرع.
اتفق الفقهاء على أن خيـار الشـرع ال يصـح إالّ إذا كـان لـه مـد  ،وكانـت
( )1املغ .488/3
( )2االختيــار لتعليــل املختــار  ،13/2ــواهر اإلكليــل  ،54/2مغـ احملتــاج ،423/2
اإلقناع ص ،91:املبدع  ،69/4كشاف القناع .205/3
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املد معلومة ،فال يصح شرع اخليـار إىل األبـد أو إىل مـد جمهولـة أو إىل أ ـل
جمهول( ،)1واختلفوا يف قدر هذه املد على مالمة أقوال:
ٍِ
القــول األول :أن اخليــار يصــح بــأ مــد  ،ولــو طالــت ،وهــذا مــذهب
صاحيب أبي حنفية؛ أبي يوس وحممد بن احلسن( ،)2واحلنابلة(.)3
القول الثاني :أن مد خيار الشرع مالمـة أيـام فمـا دونهـا ،وال جيـوز أكثـر
من ذل  ،وهذا مذهب احلنفية( ،)4والشافعية(.)5
القول الثالث :أن مد خيار الشـرع تصـح بقـدر احلا ـة ،وال تصـح أكثـر
منها ،وكل شيء وسبه يف تقدير احلا ة ،وهذا مذهب املالكية(.)6
األدلة:
أدلة القول األول:
الدليل األول :حديث أبـي هريـر –رضـي اهلل عنـه  -قـال :قـال رسـول
صلى اهلل عليه وسلم ( :-املسلمون على شروطهم)(.)7و ه الداللة :أن اخليار مبت بالشرع ،فيجب الوفاء بـه ،ولـو شـرطه مـد
طويلة(.)8
( )1حتفــة الفقهــاء  ،65/2الفواكــه الــدواني  ،83/2روضــة الطــالبني  ،445/3شــرح
منتهى اإلرادات .37/2
( )2املبسوع للسرخسي .41/13
( )3املغ  ،498/3الكايف  ،27/2شرح منتهى اإلرادات .37/2
( )4حتفة الفقهاء  ،65/2املبسوع  ،41/13االختيار لتعليل املختار .13/2
( )5روضة الطالبني  ،444/3أسنى املطالب  ،50/2مغ احملتاج .417/2
( )6املدونة  ،206/3التلقني  ،143/2واهر اإلكليل .51/2
( )7تقدم خترجيه.
( )8املبسوع .41/13
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الــدليل الثــاني :أنــه حــق يعتمــد الشــرع ،فرُ ــع يف تقــديره إىل مشــرتطه،
كاأل ل(.)1
أدلة القول الثاني:
ال
الدليل األول :حـديث عبـداهلل بـن عمـر –رضـي اهلل عنهمـا  -أن ر ـ ً
ذكر للنيب -صلى اهلل عليه وسلم  -أنه خيدع يف البيوع ،فقال :إذا بايعـت
فقل :ال خدالبة ( ،)2ويف رواية :مـم أنـت يف كـل سـلعة ابتعتهـا باخليـار مـالمل
ليال ( ،)3ويف لفظ عن عمـر –رضـي اهلل عنـه  :-فجعـل لـه رسـول اهلل -
صلى اهلل عليه وسلم  -عهد مالمة أيام (.)4
و ــه الداللــة :أن رســول اهلل -صــلى اهلل عليــه وســلم  -أ ــاز اخليــار
للمشرت مالمة أيام ،وقـيس عليـه البـا ع ،وخـرج بالثالمـة مـا فوقهـا أو شـرع
اخليار مطلقاً؛ ألن مبوت اخليار علـى خـالف القيـاس؛ إذ هـو غـرر ،فيقتصـر
على مورد النص ،و از أقل من الثالمل باألوىل(.)5
نوقش من مالمة أو ه:
األول :أن هذه الروايـات الـيت تضـمنت التحديـد بالثالمـة مل تثبـت ،ومـا
( )1املغ .499/3
( )2تقدم خترجيه.
( )3تقدم خترجيه.
( )4أخر ــه الــدارقط يف ســننه ،كتــاب البيــوع ،حــديث رقــم ،3007 :والبيهقــي يف
السنن الكربى ،كتاب البيوع ،باب الدليل على أن ال جيوز شرع اخليار يف البيـع أكثـر مـن
مالمة أيام ،حديث رقم ،10462 :وإسناده فيه راو يُضَع ُ ،ينظر :التحجيـل يف ختـري
ما مل خيرج من األحاديث واآلمار يف إرواء الغليل .201/1
( )5املبسوع  ،41/13أسنى املطالب يف شرح روع الطالب .50/2
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رو عن عمر -رضي اللَّه عنه  -قد رُو عن أنس خالفه(.)1
الثــاني :أن العمــل بأصــل احلــديث مــرتوك باإلمجــاع ،فإنــه عليــه الصــال
والسالم عل له خيار الـثالمل لجـرد العقـد ،ولـو قـال آخدـذُ املبيـع اليـوم :ال
خالبة؛ مل يكن له خيار شرع.
الثالث :أن التحديد إمنا يلزم إذا ُهـل معنـاه ،وأمـا إذا عقـل فـال؛ لقولـه
()2
صلى اهلل عليه وسلم ( :-حتيضي يف علم اهلل ستة أيـام أو سـبعة أيـام)وليس ذل حدًا بإمجاع(.)3
الــدليل الثــاني :أن اخليــار ينــايف مقتضــى البيــع؛ ألنــه مينــع امللـ وإطــالق
التصرف ،وإمنا از للحا ة ،فيقدر باألقل منه ،وآخر حد القلة مالمل(.)4
نــوقش :بــأن هــذا ال يصــح؛ ألن مقتضــى البيــع نقــل املل ـ  ،واخليــار ال
ينافيه(.)5
دليل القول الثالث:
أن مشروعية اخليار إمنا كانت الستدراك املصلحة ،فو ب أن يشرع منه ما
( )1املغ .499/3
( )2أخر ــه أبــوداود يف ســننه ،كتــاب الطهــار  ،بــاب مــن قــال إذا أقبلــت احليضــة تــدع
الصال  ،حديث رقم ،287:والرتمذ يف سننه ،كتاب الطهار  ،باب املستحاضـة جتمـع
بني الصالتني بغسل واحد ،حديث رقم ،128 :وابـن ما ـه يف سـننه ،كتـاب الطهـار ،
باب ما اء يف البكر إذا ابتدأت مستحاضة ،حديث رقم ،627:وحسـنه األلبـاني رمحـه
اهلل يف اإلرواء  ،102/1حديث رقم.188:
( )3الذخري للقرايف .25/5
( )4مغ احملتاج  ،417/2املغ .499/3
( )5املغ .499/3
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ال ملقصود الشرع(.)1
حيصل هذه املصلحة كي ما كانت؛ حتصي ً
نوقش :أن مد اخليار جيب أن تكون معلومة القـدر ،والتقـدير باحلا ـة ال
يصح؛ ألن احلا ة ختفى وختتل  ،فال ميكن ربط احلكم بها(.)2
الرت يح:
الرا ح من هذه األقوال القول األول الذ يذهب إىل أن اخليار يصح بأ
مد  ،ولو طالت؛ ملا يأتي:
أوالً :أن الشروع كالعقود؛ األصل فيها اجلواز( ،)3فاألصل ـواز شـرع
اخليار ،ولو طالت مدته.
مانياً :أن املانعني من زياد مـد الشـرع أكثـر مـن مالمـة أيـام ،أو أكثـر مـن
ال يصح االعتماد عليه ،وما ذكروه جمرد مفهوم بعيـد،
احلا ة؛ مل يذكروا دلي ً
أو معارع لا هو أقوى منه.
املطلب اخلامس :الفا د والغرع من مشروعية خيار الشرع.
قدمت اتفاق الفقهاء علـى أن خيـار الشـرع يصـح يف البيـع( ،)4وظـاهر مـا
قرره الفقهاء أن املقصد الشرعي من هذا احلكـم هـو الـرتو يف العقـد؛ للنظـر
فيمـــا فيـــه صـــالح العاقـــد ،فاملشـــرت يزيـــد النظـــر يف ســـالمة املبيـــع وجتربتـــه
واختباره ،والبا ع يتأنى يف بيعه ،ال سيما إذا كان عند العاقد نوع ريبة ،ويـدل
على هذا حديث ابن عمر املتقدم ،فإنه ورد فيمن كـان خيـدع يف البيـع ،فشـرع
له اخليار؛ ليتأنى فال خيدع مع التأني.
( )1الذخري للقرايف .25/5
( )2املغ .499/3
( )3جمموع الفتاوى البن تيمية  ،346/29الشرح املمتع .163/12
( )4ينظر ص 9 :من هذا البحث.
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و ا سطره الفقهاء يف بيان املقصود الشرعي من اخليار يف البيع ما يأتي:
قال يف االختيار لتعليل املختار :اخليار شرع للرتو (.)1
وقال يف البناية شرح اهلداية حينما تكلم عن استعمال املبيع وأنه ال يسـقط
اخليــار :خيــار الشــرع لالختبــار ،واالختبــار يكــون باالســتعمال ،فــال يكــون
الركــوب مســقطًا للخيــار؛ لكــون الركــوب يف شــرع اخليــار لالمتحــان فيكــون
مقصودًا من اخليار (.)2
وقال يف البحر الرا ق شرح كنز الدقا ق :اخليار شرع يف البيع للرتو (.)3
وقال يف القوانني الفقهية :واخليـار املشـروع هـو خيـار الـرتو ؛ لالختبـار
واملشور (.)4
وقال يف شرح خمتصر خليل للخرشي يف بيان بيع اخليار :فاخليار :الرتو
يف األخذ والرد (.)5
وقال يف اجملموع شرح املهذب :خيار الشرع مبت بالشرع للرتو (.)6
وقال يف أسنى املطالب يف شرح روع الطالب :واعلم أن اخليار يف البيـع
رخصة شرع للرتو ودفع الضرر (.)7
وقال يف املغ  :فأما ركوب الدابة لينظـر سـريها ،والطحـن علـى الرحـى
(.14/2 )1
( ،130/8 )2بتصرف
(.41/8 )3
( )4ص.180 :
(.123/5 )5
( ،42/12 )6بتصرف.
(.47/2 )7
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ليعلم قدر طحنها ،وحلب الشا ليعلم قدر لبنهـا ،وحنـو ذلـ  ،فلـيس برضـا
بالبيع ،وال يبطل خياره؛ ألن ذل هو املقصود باخليار ،وهو اختبار املبيع (.)1
وقال يف التحبري شرح التحرير عند بيان املقاصد احلا يـة :ومثلـه :إمْبَـات
اخليار فدي البيع بأنواعه ملا فيه من الرتو (.)2
وقال يف املبدع يف شرح املقنع :وليس لواحـد منهمـا التصـرف يف املبيـع يف
مد اخليار إال لا حيصل به جتربة املبيع ،كركوب الدابة لينظـر سـريها ،وحلـب
الشا ليعلم قدر لبنها؛ ألن ذل املقصود من اخليار ،وهو اختبار املبيع (.)3
وقال يف شرح منتهى اإلرادات :وال يسـقط خيـار مشـرت بتصـرف يف مبيـع
لتجربــة ،كركــوب دابــة لينظــر ســريها ،وحلــب شــا ملعرفــة قــدر لبنهــا؛ ألنــه
املقصود من اخليار ،فلم يبطل به (.)4

*

*

*

(.487/3 )1
(.3387/7 )2
(.71/4 )3
(.40/2 )4
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املبحث الثالث

أمر عرع املبيع للبيع يف خيار الشرع:
إذا اشرتى شخصا سلعة واشرتع اخليار مد معلومة ،مم عرضها للبيـع يف
مد خياره ،رغبة يف بيعها ،فهل يعد ذل منه إمضـاء للبيـع ،فيسـقط حقـه يف
اخليار ،أو ال ؟
اختل الفقهاء يف هذه املسألة على قولني:
القـــول األول :أنـــه يســـقط حقـــه يف اخليـــار ،وهـــذا مـــذهب احلنفيـــة(،)1
واملالكية( ،)2وقول عند الشافعية( ،)3واملذهب عند احلنابلة(.)4
القــول الثــاني :أنــه ال يســقط حقــه يف اخليــار ،وهــذا هــو األصــح عنــد
الشافعية( ،)5ورواية عند احلنابلة(.)6
األدلة:
دليل القول األول:
إن هذا التصرف من املشرت دليل على رضاه بالبيع ،وأنه أسـقط خيـاره؛
( )1حتفة الفقهاء  ،67/2بـدا ع الصـنا ع  ،280/5احملـيط الربهـاني  ،494/6االختيـار
لتعليل املختار  ،15/2البحر الرا ق .20/6
( )2شرح اخلرشـي  ،116/5الفواكـه الـدواني  ،84/2الشـرح الكـبري للـدردير ،99/3
منح اجلليل .126/5
( )3روضة الطالبني  ،458/3مغ احملتاج .424/2
( )4املغ  ،487/3الفروع  ،222/6اإلنصاف  ،386/4حاشية الروع املربع .431/4
( )5روضــة الطــالبني  ،458/3منهــاج الطــالبني  ،100/1حتفــة احملتــاج  ،351/4مغـ
احملتاج  ،424/2حاشيتا القليوبي وعمري .1538/2
( )6املغ  ،487/3اإلنصاف .386/4
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ألنــه يعتمــد املل ـ ()1؛ ألنــه ملــا عرضــه للبيــع فقــد قصــد إمبــات املل ـ الــالزم
للمشرت  ،ومن ضرورته لزوم املل له ليمكنه إمباته لغريه(.)2
دليل القول الثاني:
ال إذا صرح العاقد بإسقاطه(.)3
أن األصل بقاء حق اخليار فال يسقط إ ّ
نوقش :بأن اللفظ الصريح إمنا أبطل اخليـار لداللتـه علـى الرضـا بـاملبيع،
فما دل على الرضا به يقوم مقامه ،ككناية الطالق تقوم مقام صرحيه (.)4
الرت يح:
الرا ح –واهلل أعلم  -القـول األول الـذ اختـاره اجلمهـور ،أنـه يسـقط
حقه يف اخليار ،ويدل على ر حانه ما يأتي:
أوالً :أن دليله أقـوى مـن دليـل القـول الثـاني ،حيـث نـوقش دليـل القـول
الثاني لا ميكن أن يضع داللته.
ماني ـاً :أن اخليــار يف البيــع إمنــا شــرع لتحقيــق مصــلحة الــرتو يف اإللــزام
بالبيع ،وحلا ة دفع الغـنب عـن املشـرت ؛ ليختـار مـا هـو أوفـق وأرفـق ويرفـع
الضرر عن نفسه( ،)5فإذا عزم على بيع العني ،فإن هذه احلا ة تنتفي؛ النتفاء
الضرر عنه.
مالثاً :أن عرع املبيع بعد متلكه يدل علـى إمضـاء البيـع ،وال حيتمـل غـري
ذل  ،ويف هذا يقول اإلمام القرايف -رمحه اهلل  :-الفعل إن دل يف العاد
( )1تبيني احلقا ق  ،310/4الفواكه الدواني  ،84/2املغ .487/3
( )2بدا ع الصنا ع .280/5
( )3مغ احملتاج .424/2
( )4املغ  .487/3بتصرف يسري.
( )5اهلداية يف شرح بداية املبتد  ،33/3تبيني احلقا ق .21/4
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ال ألغي؛ ألن األصـل بقـاء
على اإلمضاء أو الرد عُمل لقتضاه ،وإن كان حمتم ً
اخليار ( ،)1فال يصح إلغاء داللة الفعل هنا؛ النقطاع االحتمال.

*

( )1الذخري .34/5
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*

*

املبحث الرابع

خيار الشرع يف العقد األول من املراوة:
بناء على ما تقدم ،إذا أراد املوعود بالشراء أن يشرت السـلعة لبيعهـا علـى
الواعد بالشراء ،واشرتع اخليا َر مد معلومة ،تستوعب املد اليت حيتا هـا إىل
حني بيعها على الواعد بالشراء ،هل يصـح هـذا الشـرع منـه أو ال؟ وإذا صـح
الشــرع ،هــل ينتقــل مل ـ املبيــع إليــه مــد اخليــار أو ال؟ وهــل ميل ـ املوعــود
بالشراء رد املبيع –إذا مل يتمكن من بيعه على الواعد  -يف مد خيـار الشـرع
أو ال؟ وهــل يصــح اشــرتاع اخليــار مــد طويلــة أو ال؟ وإذا عــرع املوعــود
بالشراء املبيع على الواعد بالشراء؛ هل يسقط حقه يف اخليار أو ال؟
بيان ذل كله يف املطالب اآلتية:
املطلب األول :حكم خيار الشرع يف العقد األول من املراوة.
إذا أراد املشــرت -املوعــود بالشــراء  )1(-أن يشــرت ســلعة لبيعهــا علــى
الواعد بالشراء( ،)2واشرتع على با عها اخليار مد معلومة ،فهل يصح شـرطه
أو ال يصح؟
تقدم اتفاق الفقهاء على أن خيار الشرع يصـح يف البيـع للمتعاقـدين معـاً،
وألحدهما بانفراده إذا شرطه ،ونقلت أدلة الفقهاء على ذل (.)3
واملقصود باخليار يف مسـألتنا دَفْـعُ املوعـود بالشـراء (املصـرف) الضـرر عـن
نفسه؛ ليتمكن من رد املبيع إذا عدل الواعد عن شرا ها منه ،وبهذا يتحقق لـه
البعد عن اخلطر والسالمة من اخلسار .
( )1وهو املصرف هنا.
( )2وهو العميل الواعد بالشراء من املصرف.
( )3ينظر ص 243 :من هذا البحث.
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هذه الصور مل ينص عليها إالّ القليلُ من الفقهاء؛ فلم أقـ إالّ علـى مـا
قـــرره اإلمـــام حممـــد بـــن احلســـن الشـــيباني(ت189هــــ)( )1فيمـــا نقلـــه عنـــه
ال أن يشـرت َ
السرخسي(ت483هـ)( )2يف املبسوع حيث قال :ر ـل أمـر ر ـ ً
دارًا بأل درهم ،وأخربه أنه إن فعل اشرتاها اآلمر منـه بـأل وما ـة ،فخـاف
املأمورُ إن اشرتاها أن ال يرغب اآلمرُ يف شرا ها ،قال :يشـرت الـدار علـى أنـه
باخليار مالمة أيام فيها ويقبضها ،مـم يأتيـه اآلمـر فيقـول لـه :قـد أخـذتها منـ
بأل وما ة فيقول املأمور هي ل بذل .)3( ...
وكذل ما قرره ابن القيم (ت751هـ)( )4يف إعالم املـوقعني ،حيـث قـال:
القسم الثالث :أن حيتـال علـى التوصـل إىل حـق أو علـى دَفْـع الظُّلْـم بطريـق
خذُها هـو طريقـًا إىل
ضعْ مُوَصِّلَ ًة إىل ذل  ،بل وُضدعَت لغريه ،فيت د
مباحة مل تُو َ
هذا املقصود الصحيح ،أو قد يكون قد وُضدعَتْ له لكن تكون خَفدي ًة وال يفطن
هلاَ ...وَنذْ ُكرُ لذل أمثلة يُنْتَ َفعُ بها يف هذا الباب (.)5
( )1هــو أبــو عبــد اهلل حممــد بــن احلســن بــن فرقــد الشــيباني الكــويف ،صــاحب اإلمــام أبــي
حنيفــة ،أخــذ عنــه وعــن أبــي يوسـ  ،لــه اجلــامع الكــبري و الســري الكــبري و الزيــادات
ينظر :طبقات احلنفية البن احلنا ي ص ،105 :تاج الرتا م ص.187 :
( )2هو أبو بكر حممد بن أمحد بن أبي سهل السرخسي ،كان عاملاً أصولياً ،شاع عنه أنـه
أملى املبسوع من حفظه وهو يف السجن ،ينظر :اجلواهر املضية .78/3
( )3املبسوع .237/30
( )4هو حممد بن أبي بكر بن أيـوب بـن سـعد الزرعـي ،مشـس الـدين ابـن قـيم اجلوزيـة،
العالمة الكبري ،املصن املشهور ،ولد سنة 691هـ ،وكان من أبرز شيوخه وأكثرهم أمـراً
عليه تقي الدين ابن تيمية ،ينظر :تسهيل السابلة ملعرفة احلنابلة.1100/2 :
( )5إعالم املوقعني عن رب العاملني .261/3
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مم قال -بعد سرد األمثلة  :-املثال املُـوفدي املا ـة :ر ـل قـال لغـريه:
اشرت هذه الـدار أو هـذه السـلعة مـن فـالن بكـذا وكـذا ،وأنـا أروـ فيهـا كـذا
وكذا ،فخاف إن اشرتاها أن يبـدو لرمـر فـال يريـدها ،وال يـتمكن مـن الـرد،
فاحليلة أن يشرتيها على أنـه باخليـار مالمـة أيـام أو أكثـر ،مـم يقـول لرمـر :قـد
اشــرتيتها لــا ذكــرت ،فــإن أخــذها منــه ،وإال متكــن مــن ردهــا علــى البــا ع
باخليار (.)1
وعند التأمل يف أحكام الشرع ميكن أن نقول :إن حكم هذه الصور مرتدد
بني أمرين:
األول :ما ميكن أن يأخذ منه واز هذه الصور  ،وهو ما قـرره ابـن القـيم
–رمحه اهلل  -يف قوله :إن ما اشرتطه املشرت من اخليار إمنا قصد به التوصل
إىل حــق بطريــق مباحــة مل تُوضَــ ْع مُوَصِّــلَةً إىل ذلــ  ،بــل وُضدــعَت لغــريه،
خذُها هو طريقًا إىل هذا املقصود الصحيح.
فيت د
فاخليار مشروع للعاقد بنص الشارع ،فهو طريق مباح ،ودفع الضـرر حـق
للعاقد ،فمن حق املشرت أن يدفع ضرر اخلسار عن نفسه باخليار املشـروع يف
عقد البيع.
وعلى هذا ميكـن القـول بـأن شـرع اخليـار يف هـذه الصـور ـا ز ،كشـرع
اخليار يف غري هذه الصور .
الثاني :ما ميكـن أن يؤخـذ منـه منـع هـذه الصـور  ،وذلـ أن القصـد مـن
الشــرع يــراد بــه ضــمان رواج املبيــع وعــدم اخلســار يف البيــع ،فكــأن املشــرت
اشرتع على البا ع رد املبيع إذا مل يربح فيه ،وهـذا شـرع باطـل ينـايف مقتضـى

( )1املصدر السابق .23/4
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البيع ،وقد نص علـى بطـالن هـذا الشـرع فقهـاء الشـافعية واحلنابلـة( ،)1وهـو
مقتضى ما قرره فقهاء احلنفية واملالكيـة مـن أن كـل شـرع ينـايف مقتضـى العقـد
فهو باطل(.)2
واملتقرر أن املعترب يف العقود والشروع احلقيقة واملعنى ،وليس اللفظ الذ
ينطقه العاقد أو املشرتع( ،)3وحقيقة شـرع اخليـار هنـا تر ـع إىل هـذا املعنـى،
ال
وهو أن املشرت اشرتع على البـا ع أالّ خسـار عليـه ،أو متـى راج املبيـع وإ ّ
رده على با عه ،فإذا كان التلفظ بهذا الشـرع باطـل ،فـإن شـرع اخليـار الـذ
يراد به هذا املعنى يبطل يف مسألتنا؛ ألن القصد متفق ،واحلقيقة واحد .
واستدل الفقهاء على بطالن هذا الشرع وديث عا شـة رضـي اهلل عنهـا –
يف قصة برير حينما اشرتع أهلها الوالء  -وفيه قول النيب -صلى اهلل عليه
وسلم ( :-من اشرتع شرطًا ليس يف كتاب اهلل فلـيس لـه ،وإن اشـرتع ما ـة
( )1البيان  ،135/5روضة الطـالبني  ،406/3فـتح العزيـز  ،205/8املغـ ،171/4
الشرح الكبري  ،54/4املبدع يف شرح املقنـع  ،55/4اإلنصـاف  ،350/4كشـاف القنـاع
 . 193/3واملذهب عند الشافعية أن هذا الشـرع يفسـد البيـع ،وهـو روايـة عنـد احلنابلـة،
وأما عند احلنابلة فاملذهب أن الشرع وحـده هـو الـذ يبطـل والبيـع صـحيح ،وهـو قـول
عند الشافعية.
( )2بــدا ع الصــنا ع  ،195/4تبــيني احلقــا ق  ،156/5مواهــب اجلليــل  ،373/4وقــد
قرروا أن البيع يبطل بهذا الشرع.
( )3قال يف األشباه والنظا ر البن جنيم  :174/1االعتبار للمعنـى ال لأللفـاظ ،صـرحوا
به يف مواضع منها الكفالة ،فهي بشـرع بـراء األصـيل حوالـة ،وهـي بشـرع عـدم براءتـه
كفالة وينظر :فتح القدير  ،7/5إعـالم املـوقعني  ،81/3شـرح القواعـد الفقهيـة للزرقـا
ص.55:
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شرع)(.)1
و ــه الداللــة :أن احلــديث مل يصــحح هــذا الشــرع ،ويقــاس عليــه ســا ر
الشروع اليت تنايف وضع العقد؛ ألنها يف معناه(.)2
ويؤيد عدم صحة اخليار يف هذه الصور أن املقصود الشرعي من اخليـار يف
البيع ينايف ما قصده املشرتع هنا ،فقد قدمت ( )3أن الشارع قصد مـن اخليـار يف
البيع؛ الرتو يف األمر ،كزياد النظر يف سالمة املبيع وجتربته الختباره ،فريى
هل هو مال م له أو ال؟ ومل يقصد من اخليار أن يكون الشرع ضمانًا للربح يف
املبيع.
وعلى هذا ال يصح هذا الشرع ألمرين:
األول :أن حقيقته تر ع إىل معنى نوع ،وهو اشرتاع ما ينايف مقتضى العقد.
الثاني :أن املقصود من الشرع فيه شبهة منافا املقصود الشرعي من اخليار
ص َد الشارعُ مـن املكلـ
يف البيع ،وقد قال اإلمام الشاطيب (ت790هـ)( :)4قَ َ
أن يكون قصده يف العمل موافقًا لقصده يف التشريع ،والدليل على ذل ظاهر
من وضع الشـريعة؛ فإنهـا موضـوعة ملصـا العبـاد علـى اإلطـالق والعمـوم،
واملطلوب من املكل أن جير على ذل يف أفعاله ،وأن ال يقصـد خـالف مـا
( )1أخر ه البخار يف صحيحه ،كتاب الصـال  ،بـاب ذكـر البيـع والشـراء علـى املنـرب،
حــديث رقــم ،456:ومســلم يف صــحيحه ،كتــاب العتــق ،بــاب إمنــا الــوالء ملــن أعتــق،
حديث رقم.1504:
( )2الشرح الكبري على منت املقنع ،54/4
( )3ينظر ص 17 :من هذا البحث.
( )4هو إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي ،املالكي ،فقيه أصولي لغـو  ،لـه
املوافقات و االعتصام وغريهما .ينظر:د معجم املؤلفني .118/1
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قصد الشارع ،وألن املكلـ خلـق لعبـاد اهلل ،وذلـ را ـع إىل العمـل علـى
وفق القصد يف وضع الشريعة. )1(...
فإذا تأملنا هذين احلكمني ،و ب أن نلحق مسألتنا باألقرب هلـا ،والـذ
يظهر لي أن القول بـاجلواز مقـدم علـى القـول بـاملنع –علـى أن مأخـذ املنـع لـه
حظه فيما يظهر لي  -وذل لثالمة أمور:
األول :أن الشــارع حينمـــا شـــرع اخليــار يف البيـــع مل يســـتثن صـــور دون
صــور  ،فكــان البقــاء علــى مشــول حكــم اخليــار هلــذه الصــور أقــرب ملوافقــة
النص الشرعي الدال على واز اشرتاع اخليار يف البيع.
الثاني :أن مـن مقاصـد اخليـار الـرتو والنظـر فيمـا هـو األصـلح ،وذلـ
يتضمن التخفي والتيسري يف تشريع اخليار يف البيـع ،فكـان البقـاء علـى أصـل
اجلواز فيه مراعا للمقصد الشرعي من التخفي .
الثالث :أن املوعود بالشراء إمنا اشرتى السـلعة لبيعهـا علـى شـخص معـني
وعده بربح معني ،فقـد يشـرتيها بسـعر ال يناسـب السـوق ،فـإذا عـدل الواعـد
بالشــراء عــن شــراء الســلعة وعرضــها املوعــود بالشــراء يف الســوق خســر فيهــا،
ولوال هذا الوعد ملا اشرتاها ،فجاز أن يدرأ الضرر عن نفسه بهذا الشرع.
وأما دليال املنع اللذان استظهرتهما ،فيمكن أن جياب عنهما لا يأتي:
أما األول :وهو أن حقيقة هذا الشرع تر ع إىل معنى نوع ،وهو اشـرتاع مـا
ينايف مقتضى العقد ،فيمكن التفريق بأن اخليار وإن قصد به معنى عـدم اخلسـار إالّ
أنه ال خيلو من فوا د أخرى مقصـود باخليـار ،مـن الـرتو وسـرب املبيـع واختبـاره،
فكانت صور اخليار هنا أمشل يف درء الضرر عن املشرت .
وأما الثاني :وهو منافا قصد الشارع ،فليس علـى إطالقـه ،فـإن التجربـة
( )1املوافقات  .24/3بتصرف يسري.
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واالختبار وإن كان هو املقصود األول باخليـار ،إالّ أن درء الضـرر عـن العاقـد
مقصد شرعي ملن تعرع لـه يف حـال معينـة ،كمـا يف احلـديث املتقـدم( )1فـيمن
كان خيدع يف البيوع ،فإن النيب –صلى اهلل عليه وسلم  -أرشـده إىل اشـرتاع
اخليــار درءًا للضــرر عــن نفســه ،فكــان درء الضــرر مقصــودًا باخليــار ،علــى أن
ال يف ذاته ،بل هو متعلق بالـدليل وفهمـه ،فـال ميكـن
املقصد الشرعي ليس دلي ً
إهمال الدليل الشرعي الذ أخذ منه واز اخليـار يف البيـع عمومـاً اسـتنادًا إىل
املقصد فحسب.
املطلب الثاني :انتقال مل املبيع مد اخليار يف بيع املراوة.
إذا اشرتع املوعود بالشراء اخليا َر مـد معلومـة ،وذلـ عنـد شـراء السـلعة
قبل بيعها على الواعد بالشراء ،فهل مل املبيع ينتقل إليه مد اخليار ،أو ال؟
تقدم عرع هـذه املسـألة بالتفصـيل( ،)2وقـد ر حـت أن امللـ ينتقـل إىل
املشرت بنفس العقد ،وبينت أن هـذا قـولا عنـد الشـافعية ،وهـو املـذهب عنـد
احلنابلة ،وذكـرت أدلـة هـذا املـذهب ،وعلـى مـا تـر ح فـإن املوعـود بالشـراء
(املصرف) ميل املبيع بنفس العقد؛ ملا تقدم من االستدالل األمر والنظر ،
ويرتتب على التمل أمره الشرعي.
املطلب الثالث :استحقاق املوعود بالشراء رد املبيع مد اخليار.
قد قدمت أن الفقهاء اتفقوا على أن من ميل حق اخليار له الفسخ يف زمان
خياره ،ولو مل يرع الطرف اآلخـر؛ ألن حـل العقـد ُعـل إليـه ،فجـاز مـع
سخط صاحبه كالطالق(.)3

( )1ينظر ص 10 :من هذا البحث.
( )2ينظر ص 10 :من هذا البحث.
( )3ينظر ص 14 :من هذا البحث.
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وعليه فإن املوعود بالشراء (املصرف) له أن يفسخ عقد البيـع الـذ مت بينـه
وبني با ع السلعة ،وردها إليه ،وذل احلـق حمصـور يف مـد اخليـار املنصـوص
عليها يف العقد ،وفيما إذا مل يسقط اخليار شرعاً.
املطلب الرابع :مد خيار الشرع يف بيع املراوة.
قد قدمت اتفاق الفقهاء على أن خيار الشرع ال يصح إالّ إذا كان له مد ،
وكانــت املــد معلومــة ،كمــا قــدمت اخــتالفهم يف قــدر هــذه املــد علــى مالمــة
أقــوال ،ور حــت أن اخليــار يصــح بــأ مــد  ،ولــو طالــت ،وبينــت أن هــذا
مذهب صاحيب أبي حنفية :أبي يوس وحممد بن احلسن ،واحلنابلة ،ونقلت
أدلة هذا املذهب(.)1
وعليــه فإنــه يصــح اشــرتاع املوعــود بالشــراء اخليــار مــد طويلــة تزيــد علــى
الثالمة أيام ،و ا يؤكد صحة هذا املذهب أن الشروع كـالعقود؛ األصـل فيهـا
اجلواز ،فاألصل واز شرع اخليار ،ولو طالت مدته ،وال يو د ما مينـع مـن
ذل يف أصول الشرع.
املطلب اخلامس :أمر عرع املبيع للبيع يف سقوع اخليار يف بيع املراوة.
إذا عــرع املوعــود بالشــراء (املصــرف) الســلعة -الــيت اشــرتاها بشــرع
اخليار  -على الواعد بالشراء ،وساومه علـى بيعهـا لـه ،فهـل يعـد ذلـ منـه
إمضاء للبيع ،فيسقط حقه يف اخليار ،أو ال ؟
قــد قــدمت اخــتالف الفقهــاء يف هــذه املســألة ،ور حــت أنــه يســقط حــق
املشرت يف هذه احلال يف اخليار ،وبينت أن هذا مذهب اجلمهـور مـن احلنفيـة،
واملالكية ،واملذهب عند احلنابلة(.)2
( )1ينظر ص 14 :من هذا البحث.
( )2ينظر ص 19 :من هذا البحث.
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وعلى هـذا فـإن املوعـود بالشـراء إذا عـرع السـلعة علـى الواعـد بالشـراء
راغباً يف إمضاء البيع لـه؛ سـقط حقـه يف اخليـار ،فـال حيـق لـه ردهـا إىل با عهـا
األول إذا مل يتم البيع أل سبب من األسـباب؛ ملـا قدمتـه مـن أن العـزم علـى
بيع العني يسقط احلا ة الـيت أل لـها شـرع اخليـار مـن الـرتو ودفـع الضـرر،
وأنــه دليــل فعلــي علــى إمضــاء البيــع ،وال حيتمــل غــري ذلـ  ،فكــان كــالتلفظ
بإسقاع اخليار.
املطلب السادس :قرارات اهل يئات الشرعية املتعلقة بهذا الشرع.
بعد مرا عة مـا تيسـر مـن توصـيات وقـرارات اهليئـات املتخصصـة يف هـذا
الشأن ،مل أ د مـن اهليئـات الشـرعية مـن خـص هـذا الشـرع ببحـث أو قـرار
مستقل ،ولكن مم من ذكره يف معرع بيان أحكـام املراوـة ،وفيمـا يـأتي ذكـر
ما وقفت عليه من ذل :
اء ضمن قرار اهليئة الشرعية لبن البالد بشأن :ضوابط عقـد املراوـة؛
يف البند السـادس عشـر :مـا نصـه :إذا خشـي البنـ مـن عـدول العميـل عـن
الشراء ،فيجوز للبنـ أن يشـرت السـلعة باخليـار؛ ليـتمكن مـن رد السـلعة يف
حال العدول (.)1
و ــاء يف قــرار للهيئــة الشــرعية يف مصــرف الرا حــي بشــأن :اتفاقيــة بيــع
أراع :مانيًا :للشركة أن تشرت األرع مـع شـرع اخليـار هلـا ،وأن تشـرتع
أن عرضها للسلعة مد اخليار ال يسقط خيارها (.)2
و اء ضـمن املعـايري الشـرعية هليئـة احملاسـبة واملرا عـة للمؤسسـات املاليـة
اإلسالمية ما نصه :جيوز أن تشرت املؤسسـة السـلعة مـع اشـرتاع حـق اخليـار
( )1ضوابط عقد املراوة ،اهليئة الشرعية لبن البالد ،قرار رقم15 :
( )2اتفاقية متويل بيع أراع ،اهليئة الشرعية يف مصرف الرا حي ،قرار رقم.458 :
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هلــا خــالل مــد معلومــة ،فــإذا مل يشــرت العميــل الســلعة أمكنهــا رد الســلعة إىل
البا ع ضمن تل املد لو ـب خيـار الشـرع املقـرر شـرعاً ،وال يسـقط اخليـار
بني املؤسسة والبا ع األصلي بعرع املؤسسة السلعة على العميـل ،بـل بـالبيع
الفعلي إليه (.)1

*

( )1املعيار الشرعي رقم.)5/3/2( ،8 :
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*

*

اخلامتة:

ويف خامتة هذا البحث ،أُو دز أهم نتا جه فيما يأتي:
 - 1خيــار الشــرع يف البيــع ــا ز ،ســواء اشــرتطه املتعاقــدان مع ـاً ،أو
أحدهما منفرداً.
 - 2ينتقل مل املبيع إىل املشرت مد اخليار بنفس العقد.
 - 3كل مـن ميلـ حـق اخليـار لـه فسـخ البيـع يف زمـان خيـاره ،ولـو مل
يرع الطرف اآلخر.
 - 4خيار الشرع ال يصح إالّ إذا كـان لـه مـد  ،وكانـت املـد معلومـة،
وال حد ملدته.
 - 5املقصود من مشروعية خيار الشرع يف البيع الرتو والتأني فيما فيه
صالح العاقد.
 - 6يسقط حق املشرت يف اخليار إذا عـرع املبيـع علـى البيـع؛ لداللتـه
على إمضاء البيع ،فيقوم الفعل هنا مقام اللفظ.
 - 7جيــوز يف عقــد املراوــة أن يشــرتع املوعــود بالشــراء اخليــار يف العقــد
األول؛ يف مد حمدد يظن كفايتها إىل حني إمتـام البيـع علـى الواعـد بالشـراء،
إعماالً لألدلة الدالة على واز اخليار يف البيع عموماً.
 - 8إذا اشرتى املوعود بالشراء (املصرف) السلعة مـن البـا ع األول فإنـه
ميلكها بنفس العقد ولو اشرتع اخليار ،وله ردها ما دام اخليار باقياً.
 - 9إذا عرع املوعود بالشراء (املصـرف) السـلعة الـيت اشـرتاها بشـرع
اخليــار علــى الواعــد بالشــراء ،راغب ـًا يف بيعهــا لــه ،فــإن ذل ـ إمضــاء للبيــع،
وإسقاع للخيار ،فال حيق له ردها إىل با عها األول ،وتقوم داللة الفعـل علـى
إمضاء البيع مقام اللفظ.
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فهرس املصادر واملراجع:
 - 1االختيــار لتعليــل املختــار ،عبــد اهلل بــن حممــود بــن مــودود املوصــلي ،تعليــق:
حممود أبو دقيقة ،مطبعة احلليب.
 - 2إرواء الغليــل يف ختــري أحاديــث منــار الســبيل ،حممــد ناصــر الــدين األلبــاني،
زهري الشاويش ،املكتب اإلسالمي ،الطبعة الثانية.
 - 3أســلوب املراوــة واجلوانــب الشــرعية التطبيقيــة يف املصــارف اإلســالمية ،عبــد
الستار أبو غد  ،جملة جممع الفقه اإلسالمي العدد اخلامس.
 - 4أسنى املطالب يف شرح روع الطالب ،زكريا بن حممد بن زكريا األنصـار ،
دار الكتاب اإلسالمي.
 - 5األشــباه والنظــا ر ،زي ـن الــدين بــن إبــراهيم بــن حممــد ،املعــروف بــابن جنــيم
املصر  ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل.
 - 6إعالم املوقعني عن رب العاملني ،حممد بن أبي بكر بن أيوب مشس الدين ابـن
قيم اجلوزية ،حتقيق :حممد عبد السالم إبراهيم ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل.
 - 7اإلفصاح عـن معـاني الصـحاح يف الفقـه علـى املـذاهب األربعـة ،ألبـي املظفـر
حييى بن حممد/ابن هبري الشيباني ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل.
 - 8اإلقناع يف حل ألفاظ أبي شجاع ،حممد بن أمحد اخلطيب الشـربي  ،حتقيـق:
مكتب البحومل والدراسات ،دار الفكر.
 - 9اإلنصــاف يف معرفــة الــرا ح مــن اخلــالف ،أبــو احلســن علــي بــن ســليمان
املرداو  ،دار إحياء الرتامل العربي ،الطبعة الثانية.
 - 10البحر الرا ق شرح كنز الدقا ق ،زين الدين بـن إبـراهيم بـن حممـد ،املعـروف
بابن جنيم ،دار الكتاب اإلسالمي ،الطبعة الثانية.
 - 11بدا ع الصنا ع يف ترتيب الشرا ع ،عالء الدين أبو بكر بـن مسـعود بـن أمحـد
الكاساني ،دار الكتب العلمية ،الطبعة الثانية.
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 - 12البنايــة شــرح اهلدايــة ،أبــو حممــد حممــود بــن أمحــد بــن موســى ،دار الكتــب
العلمية ،الطبعة األوىل.
 - 13البيان يف مذهب اإلمام الشـافعي ،أبـو احلسـني حييـى بـن أبـي اخلـري بـن سـامل
العمراني اليم  ،حتقيق :قاسم حممد النور  ،دار املنهاج ،الطبعة األوىل.
 - 14بيع املراوة لرمر بالشراء دراسـة فقهيـة ،عفـر بـن عبـد الـرمحن قصـاص،
موقع وومل ،شبكة االنرتنت.
 - 15تاج الرتا م يف من صن من احلنفية ،زين الدين قاسم بن قطلوبغا احلنفـي،
حتقيق :إبراهيم صا  ،دار املأمون للرتامل ،الطبعة األوىل.
 - 16تبيني احلقا ق شـرح كنـز الـدقا ق ،عثمـان بـن علـي بـن حمجـن ،فخـر الـدين
الزيلعي احلنفي ،املطبعة الكربى األمريية ،الطبعة األوىل.
 - 17التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه ،أبو احلسن علي بـن سـليمان املـرداو
احلنبلي ،حققه :عبد الرمحن اجلربين ،وآخرون ،مكتبة الرشد ،الطبعة األوىل.
 - 18التحجيل يف ختري ما مل خيرج من األحاديث واآلمـار يف إرواء الغليـل ،عبـد
العزيز بن مرزوق الطّريفي ،مكتبة الرشد ،الطبعة األوىل.
 - 19حتفــة الفقهــاء ،حممــد بــن أمحــد بــن أبــي أمحــد ،أبــو بكــر عــالء الــدين
السمرقند  ،دار الكتب العلمية ،الطبعة الثانية.
 - 20حتفة احملتاج يف شرح املنهاج ،أمحـد بـن حممـد بـن علـي بـن حجـر اهليتمـي،
املكتبة التجارية الكربى لصر ،ومعه حواشي الشرواني على حتفة احملتاج.
 - 21التلقني ،أبو حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر الـثعليب البغـداد املـالكي،
حتقيق :أبي أويس حممد بو خبز احلس  ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل.
 - 22واهر اإلكليل شرح خمتصر خليل ،صا عبـد السـميع األزهـر  ،حتقيـق:
حممد عبد العزيز اخلالد  ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل.
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 - 23اجلواهر املضية يف طبقـات احلنفيـة ،عبـد القـادر بـن حممـد القرشـي ،حتقيـق:
عبد الفتاح احللو ،دار العلوم ،الطبعة األوىل.
 - 24حاشية ابن عابدين (رد احملتار على الدر املختار) حممد أمني بن عمـر بـن عبـد
العزيز عابدين الدمشقي احلنفي ،دار الفكر ،الطبعة الثانية.
 - 25حاشية الروع املربع شرح زاد املسـتقنع ،عبـد الـرمحن بـن حممـد بـن قاسـم
العاصمي احلنبلي النجد  ،الطبعة األوىل.
 - 26حاشيتا قليوبي وعمري  ،أمحد سـالمة القليـوبي ،وأمحـد الربلسـي عمـري ،
دار الفكر.
 - 27الــذخري  ،أبــو العبــاس شــهاب الــدين أمحــد بــن إدريــس الشــهري بــالقرايف،
حتقيق :حممد حجي ،وآخرون ،دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة األوىل.
 - 28روضــة الطــالبني وعمــد املفــتني ،أبــو زكريــا حميــي الــدين حييــى بــن شــرف
النوو  ،حتقيق :زهري الشاويش ،املكتب اإلسالمي ،الطبعة الثالثة.
 - 29سلسلة األحاديث الصحيحة ،أبو عبد الرمحن حممد ناصـر الـدين بـن احلـاج
نوح األلباني ،مكتبة املعارف ،الطبعة األوىل.
 - 30سنن ابن ما ـه ،ابـن ما ـة أبـو عبـد اهلل حممـد بـن يزيـد القـزوي  ،حتقيـق:
حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية.
ج ْســتاني،
 - 31ســنن أبــي داود ،أبــو داود ســليمان بــن األشــعث بــن إســحاق السِّ د
حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد ،املكتبة العصرية ،الطبعة األوىل.
سـوْر الرتمــذ  ،أبــو عيســى ،حتقيــق
 - 32ســنن الرتمــذ  ،حممــد بــن عيســى بــن َ
وتعليق :أمحد حممد شاكر ،وحممد فؤاد عبد الباقي ،وإبـراهيم عطـو  ،مصـطفى البـابي
احلليب ،الطبعة الثانية.
 - 33سنن الدارقط  ،أبو احلسـن علـي بـن عمـر بـن أمحـد الـدارقط  ،حتقيـق:
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شعيب االرنؤوع ،وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل.
 - 34السنن الكربى ،أمحد بن احلسني بن علـي أبـو بكـر البيهقـي ،حتقيـق :حممـد
عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،الطبعة الثالثة.
 - 35الشرح الكبري على منت املقنـع ،عبـد الـرمحن بـن حممـد بـن أمحـد بـن قدامـة
املقدسي اجلماعيلي احلنبلي ،دار الكتاب العربي.
 - 36الشرح الكبري للشـيخ الـدردير ،ومعـه حاشـية الدسـوقي علـى الشـرح الكـبري
حملمد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي ،دار الفكر.
 - 37الشرح املمتع على زاد املستقنع ،حممد بن صا بن حممـد العثـيمني ،دار ابـن
اجلوز  ،الطبعة األوىل.
 - 38شرح خمتصر خليل ،حممد بن عبد اهلل اخلرشي املالكي أبو عبد اهلل ،دار الفكر.
 - 39شرح منتهى اإلرادات ،منصور بن يـونس البهـوتي احلنبلـي ،عـامل الكتـب،
الطبعة األوىل.
 - 40صحيح البخار (اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صـلى
اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه) حممد بن إعاعيل أبـو عبـداهلل البخـار اجلعفـي ،حتقيـق:
حممد زهري ،دار طوق النجا  ،الطبعة األوىل.
 - 41صــحيح مســلم (الصــحيح املختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إىل رســول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم) مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشري النيسـابور  ،حتقيـق :حممـد
فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتامل العربي.
 - 42طبقــات احلنفيــة ،عــالء الــدين بــن أمــر اهلل احلميــد الشــهري بــابن احلنــا ي،
حتقيق :سفيان عايش ،دار ابن اجلوز  ،الطبعة األوىل.
 - 43العزيز بشرح الو يز ،عبد الكريم بن حممد الرافعي القزوي  ،دار الفكر.
 - 44فــتح القــدير ،كمــال الــدين حممــد بــن عبــد الواحــد السيواســي املعــروف بــابن
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اهلمام ،دار الفكر.
 - 45الفروع ،حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج ،أبو عبـد اهلل الصـاحلي احلنبلـي،
حتقيق :عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل.
 - 46الفقه اإلسالمي وأدلته ،وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَيْلديّ ،دار الفكر ،الطبعة الرابعة.
 - 47الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القريواني ،أمحد بن غنيم بن سـامل
النفراو األزهر املالكي ،دار الفكر.
 - 48قــرارات اهليئــة الشــرعية لصــرف الرا حــي ،اجملموعــة الشــرعية لصــرف
الرا حي ،كنوز أشبيليا ،الطبعة األوىل.
 - 49القوانني الفقهية ،حممد بن أمحد بن ز الكليب ،اعتنـى بـه :حممـد أمـني،
دار الكتب العلمية ،الطبعة الثانية.
 - 50الكايف يف فقه اإلمام أمحد ،أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد
بن قدامة املقدسي ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل.
 - 51كشاف القناع عن منت اإلقناع ،منصور بن يـونس بـن صـالح الـدين البهـوتى
احلنبلى ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل.
 - 52املبدع يف شرح املقنع ،إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممـد ابـن مفلـح ،دار
الكتب العلمية ،الطبعة األوىل.
 - 53املبســوع ،حممــد بــن أمحــد بــن أبــي ســهل مشــس األ مــة السرخســي ،دار
املعرفة ،الطبعة األوىل.
 - 54جممــوع الفتــاوى ،تقــي الــدين أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احللــيم بــن تيميــة
احلراني ،حتقيق :عبد الرمحن بـن حممـد بـن قاسـم ،جممـع امللـ فهـد لطباعـة املصـح
الشري .
 - 55اجملموع شـرح املهـذب مـع تكملـة السـبكي واملطيعـي ،حميـي الـدين حييـى بـن
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شرف النوو  ،دار الفكر.
 - 56احمليط الربهـاني يف الفقـه النعمـاني ،برهـان الـدين حممـود بـن أمحـد بـن عبـد
العزيز بن عمر بن مَا َز َ البخار احلنفي ،حتقيق :عبد الكريم سامي اجلند  ،دار الكتب
العلمية ،الطبعة األوىل.
 - 57املدونــة ،اإلمــام مال ـ بــن أنــس بــن مال ـ األصــبحي املــدني ،دار الكتــب
العلمية ،الطبعة األوىل.
 - 58مطالــب أول ـي النهــى يف شــرح غايــة املنتهــى ،مصــطفى بــن ســعد بــن عبــده
السيوطي الرحيباني ،املكتب اإلسالمي ،الطبعة الثانية.
 - 59املطلع على ألفاظ املقنع ،حممد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي ،حتقيـق:
حممود األرناؤوع وياسني حممود اخلطيب ،مكتبة السواد  ،الطبعة األوىل.
 - 60املعايري الشرعية هليئة احملاسبة واملرا عة للمؤسسـات املاليـة اإلسـالمية ،الـيت
مت اعتمادها حتى 1439هـ.
 - 61معجم املؤلفني ،عمر رضا كحالة ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل.
 - 62مغ ـ احملتــاج إىل معرفــة معــاني ألفــاظ املنهــاج ،حممــد بــن أمحــد اخلطيــب
الشربي الشافعي ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل.
 - 63املغ  ،أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامـة اجلمـاعيلي املقدسـي،
الشهري بابن قدامة املقدسي ،مكتبة القاهر .
 - 64املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أمحد ،إبراهيم بن حممد بن عبـد اهلل
بن مفلح ،حتقيق :عبد الرمحن بن سليمان العثيمني ،مكتبة الرشد ،الطبعة األوىل.
 - 65منح اجلليل شرح خمتصر خليل ،حممد بن أمحد بـن حممـد علـيش ،أبـو عبـد
اهلل املالكي ،دار الفكر.
 - 66منهاج الطالبني وعمد املفتني يف الفقه ،أبو زكريا حميي الدين حييى بن شـرف
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النوو  ،حتقيق :عوع قاسم أمحد ،دار الفكر ،الطبعة األوىل.
 - 67املوافقات ،إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الشاطيب ،حققه :أبو عبيـد
مشهور بن حسن آل سلمان ،دار ابن عفان ،الطبعة األوىل.
 - 68مواهــب اجلليــل يف شــرح خمتصــر خليــل ،حممــد بــن حممــد بــن عبــد الــرمحن
الطرابلسي املغربي احلطاب الرُّعي املالكي ،دار الفكر ،الطبعة الثالثة.
 - 69نهاية احملتاج إىل شرح املنهاج ،حممد بن أبي العباس أمحد بـن محـز شـهاب
الدين الرملي ،دار الفكر.
 - 70اهلداية يف شرح بداية املبتد  ،علي بن أبي بكر بـن عبـد اجلليـل املرغينـاني،
حتقيق :طالل يوس  ،دار إحياء الرتامل العربي.
 - 71اهليئــة الشــرعية لبن ـ الــبالد ،املوقــع الرعــي لبن ـ الــبالد علــى شــبكت
اإلنرتنيت ،اململكة العربية السعودية.
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Cost-Plus Financing with the Condition that Option of Cancellation is offered in
the First Contarct

Dr. Salem Ibn Obeid Almutairi
Department of Fiqh and its Principles, College of Sahri’ah
Hael University

Abstract:
The paper discusses the condition of the option of cancellation in the trading
contract, when the seller stipulates it as a condition in the cost-plus financing
contract at the time of buying a commodity that is potentially profitable. This
condition means the ability to give back the sold commodity, if the cost-plus
financing contract is not accomplished. The author tried to verify the Shari’ahbased principles that are valid for establishing the ruling of this condition, while
showing the effect of this condition on the trading contract and the possibility of
cancelling the condition after displaying the commodity to a potential buyer.
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ملخص الدراسة:
يعد اإلمام أمحد بن نبلن  -رمحن ال -أنند ائمةنا اين ي اوابندا بدراملنا ا ا ند
ايشرويا وبيان أثرها يف ائنكام متاشيًا مع نصدص ايشريعا وأوامرها.
ويف حبثبا ه ا مت تباول" :ايلعد ا صدي وأثره يف أنكام اجلبايات".
وترتكز ه ه ايدراملا إىل إبراز جانب االواباء با ا د ايشرويا يف باب اجلبايات وبد
اإلمام أمحد باالع اجاهادات وآرامن وايدوندع و نل ايندالالت ا ا نديا يف اعلنا و نل
نياة اإلنسان.
وود تضنة ثثثنا ملاننت تا ندمها م دمنا ومتهيند ويا دهنا يامتناا ويكندن ائول يف
م صد نلظ ايبلس وأثرها يف و اإلمام أمحدا وايثاني يف ا ا د ايعامنا وأثرهنا يف و ن
اإلمام أمحدا وايثايت يف ا ا د اخلا ا وأثرها يف و اإلمام أمحد.
وود اواةد ايلانت مبهجي االملا راء واالملابلا يكدنهةنا أيصنوم ود ندب ايل نت.
ثم اياام ايل ت بباامج أهةها :تعظيم ايبلس اإلنسانيا وائمر باحملاوظا و يهنا وايبظنر إىل
نرما ايبلس .ونلظ نظام ائما و ةان أمبها .واواةناد اإلمنام أمحند و ن ايايسنع ورونع
اعرج يف لا حتة ايعاو ا ي دياا وتشديد ايع دبا يف ايديا و ل م يعادي و نل ايع ن
أو يعط مباوع ا وأن ايبظر ا ا دي مبهج أ ي وبد اإلمام أمحد -رمحن ال -؛ وإن
كانت ايعبايا بإبرازه نديثا ايعهد.

املقدمة:

احلمــد ا الــفض علــه علــم هــف انمــة صعــأ دها،ــا و ـ مرهــا
ورفعــة نــ، ،ا مــد ،ــيأا ذ هيــ ،لــف انمــة علمــا هعلمــون اهلــ،ا
وهرندون ضالا فلذ احلمد ،يأا ذ وال وآخرا وظاهرا وباطاا و ن،د ن
يياا حممدا عيد ور،ولذ وعلم آلذ و أابذ و ياعذ و،لم سليما كـرياا
ما بعد:
فقد نرع اإل،ـ م نـرا ع د ـد ما،ـا احلعـاظ علـم احليـاة الاييـة الـد يا
والسعادة اآلخرة ولتستقر هف احلياة عه املوىل ،يأا ذ و عـاىل اللليـا
اخلمــس ضــاباة لــا مــجي ديــل اإل،ــاد والعــدم ولــفا عــدها العلمــا كـ
املقا د الشرعية و ولوها اهتمامـا كـياا وهععـد اإلمـام بـد بـجي دايـه -
ربذ اا  -دد ان مة الفهجي اعتاوا بـببرا مقا ـد الشـرهعة وبيـان رهـا
اندلام الشرعية بتتيع وص الشرهعة وا،تقرا دواعدها الللية ودرا،ـة
علل،ا.
وكان ملسا ه اجلااها عااهة خا ة لتعلق،ا بالاعس اليشرهة ديل ـا
الشرهعة الغرا لت،فهب ،لوك العرد و و ي،ذ التو يذ ال أيح ديـه معاديتـذ
وحما،يتذ هقول ابجي القيم -ربذ اا عاىل ..." :-ف،دلم ،ـيأا ذ و ـو
الز ر الرادعة عجي هف اجلااها غاهة اإلدلام ونرع،ا علم كمـه الو ـو
املتلــماة مل ــلأة الــردع والز ــر مــع عــدم احــاو ة ملــا هســتأقذ اجلــا مــجي
الردع"(.)1
وباــا ع علــم هــف انهميــة ملقا ــد اجلااهــا عاــد هــه العلــم عمومــا
ولتلمس،ا عاد اإلمام بد خ و ا؛ ا هف الدرا،ة املو،ـومة بــــــــــــ"
اليعد املقا دض و ر دلام اجلااها عاد اإلمام بد".
( )1إع م املودعني (.)73/2
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مشللة اليأل
هعمـــد العق،ـــا إىل ان ـــول والقواعـــد الـــ و ـــل،م إىل اال،ـــتايا
ال ــأيح ف ،ـ ععــد ــمام مــان مــجي الودــوع اخلاــ ،اــا الودــو علــم
اندلام العرعية و ازهه الا وص علم الودا ع.
وال خيلو عمل،م هفا مجي تيع اندلام العق،ية املعللة والتأرض عجي عله
دلَــم
اندلــام مــجي خـ ل مســالل،ا و تيــع مق ــد الشــارع ماــذ ومعرفــة ِ
التشــرهع ومراعــاة امل ــارب املعت ـ ة للشــارع ال،ــيما ــه اعتيــار الشــارع
ومق ود مجي احللم لل هياوا علي،ا ا،تاياطا ،م العق،ية.
وباا ع علم هفا ميلجي وضيح مشللة اليأل التساؤل الـر يس اآل ـ :
ما املقا د ال راعاها اإلمام بد بجي دايه ربذ اا مسا ه اجلااها ؟
هدا الدرا،ة
،د هف الدرا،ة إىل مجلة مجي انهدا العلمية ومجي هم،ا:
 )1بيان مع،وم اليعد املقا دض ضو فقذ اإلمام بد مسا ه اجلااها .
 )2إبرا ا ب االعتاا باملقا د الشرعية باب اجلااها عاد اإلمام بد.
 )3الودو علم الدالال املقا دهة احلعاظ علم دياة اإل سان.
همية اليأل
تجلم همية اليأل فيما ه: ،
 .1إبــرا اال ت،ــاد اجلا ــب املقا ــدض عاــد اإلمــام بــد مــجي خ ـ ل
فتاوهذ وآرا ذ املاقولة عاذ فقذ اجلااها .
 .2ا،تقرا املمار،ة املقا دهة عاد اإلمام بد واإلفادة ما،ا درا،ة
الاـــوا ل العق،يـــة عمومـــا و درا،ـــة ـــوا ل مســـا ه اجلااهـــا علـــم و ـــذ
اخل وص.
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لـاد فعـم لـد اليـادريني

.3إبرا آ ار املقا د علم اندلام العق،ية ال
امل،تمني بالتاظا دون التاييق.
ما،ج اليأل
اعتم ـد اليادــل املــا،ج اال،ــتقرا واملــا،ج اال،ــتدالل للو ،مــا ل ــق
مبوضوع اليأل فمجي خ لما هتم تيع ا ت،ادا اإلمام بد -ربذ اا -
وعيارا ذ ال دل علم املق د الشرع املسا ه اجلاا ية حمه الدرا،ة.
ددود اليأل وإ را ا ذ:
اأ ر ددود هف الدرا،ة اآلرا العق،ية لإلمام بد املعلِّلة لألدلام
مبق د الشارع باب اجلااها .
و ما إ را ا ذ فتتأدد اآل :
 - 1االدت ار علـم مـا روض عـجي اإلمـام بـد -ربـذ اا  -فقـ،
دون غــا مــع العااهــة بــفكر مــا يســر مــجي دــوال الســل ال ــارب -رب،ــم
اا  -عاد اللرورة للمقار ة واإلهلا .
 - 2احلرص عرض مسا ه اجلا ب التاييق علم ما ه: ،
إهراد ص املس،لة املروهة عجي اإلمام بد و و يق،ا.ب -إب ـرا مراعــاة اإلمــام بــد للمقا ــد ــم و يــق ل ـ بــدليه إن
و د و بالاقه عجي العلما و باال،تايا واال ت،اد.
ج -التعقب والتعليق علم ك م اإلمام بد -ربذ اا  -بعـ
املسا ه.
الدرا،ا السابقة
مع بالغ همية هفا املوضوع وبعـد اليأـل دـوا م الر،ـا ه العلميـة
اجلامعـــا الســـعودهة وامللتيـــا العامـــة وحمركـــا اليأـــل علـــم الشـــيلة
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العاليو ية و،ؤال املخت ني فبن اليادل مل هق علـم درا،ـة صرييـة علميـة
مؤ لة ولفا فبن موضوع اليعد املقا دض عاد اإلمام بد مع هميتـذ علـم
املستو الاظرض و التاييق مل ه،خف دقذ اللا مجي الدرا،ة ف،و صا ة إىل
درا،ــة متعمقــة ومســتقلة امــع نــتا هــفا املوضــوع صــل علمـ وهــو مــا
بتغيذ مجي ورا هفا اليأل بعون اا عاىل.
ودد انتمه اليأل علم مقدمة ومت،يد و ة ميادل وخامتة وه
علم الاأو اآل :
مت،يد :مع،وم اليعد املقا دض مسا ه اجلااها .
امليأل انول :مق د دعأ الاعس و رها فقذ اإلمام بد وهشتمه
علم ماليني:
املالب انول :عظيم الاعس فقذ اإلمام بد.
املالب الريا  :مراعاة دعأ الاعس فقذ اإلمام بد.
امليأل الريا  :املقا د العامة و رها فقذ اإلمام بـد وفيـذ سسـة
ماالب:
املالب انول :اعتيار املآل و،د الفرهعة.
املالب الريا  :مق د انمجي واال،تقرار احتمع.
املالب الريالل :مق د حتقيق العدل.
املالب الرابع :مق د دفع اللرر عجي احين عليذ ومراعاة اجلا ب املعاوض لدهذ.
املالب اخلامس :مق د حتقيق الردع والز ر.
امليأــل الريالــل :املقا ــد اخلا ــة و رهــا فقــذ اإلمــام بــد وفيــذ
ماليان:
املالب انول :مقا د متعردة باب اجلااها .
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املالب الريا  :املقا د املتعلقة بالدها .
اخلامتة :وفي،ا بني هم الاتا ج والتو يا ال و لت إلي،ا مجي خ ل اليأل.
وهايب ل نلر امعة انما ،اام بجي عيـدالعزهز ثريلـة عمـاد اليأـل
العلم لدعم،ا هفا اليأل ا الردم( ، )9333/02/2018ا اا -
ه وع  -التوفيق والسداد.

*

*

*
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متهيد

هيــدو لليادــل بــه -ورمبــا للقــارض هلــا  -عاــد الوهلــة انوىل ن
م الح "اليعد املقا دض" م ـالح دهـد لمـه طيا ـذ معـاهيم ومعـردا
دهدة مل لجي مو ودة و مت ورة للعق،ا دـدميا إال ن اليعـد املقا ـدض و
املق دض ليس ،و مراعاة إمام مجي ان مة ملراد الشارع ومق ود مـجي احللـم
الشــرع وبالتــال هظ،ــر للمتتيــع آلرا هــفا اإلمــام ما،جــذ املاــرد مراعــاة
املقا د مسـا ه معياـة هـر ي ،بعلـ،ا بـيع بـالراب ،املوضـوع و رابـ،
امع العلة والياعل واملق د.
ومجي هاا فب ا ضي هفا امل الح "اليعد املقا دض" إىل مسا ه اجلااها
فب ،ــا عــين ا،تق ــا العــامل و احت،ــد ملق ــود الشــارع مســا ه معياــة مــجي
خ ـ ل  ،ــيه هــف املســا ه و عرهع،ــا ومــجي ــم فــرهج بعلــ،ا علــم هــف
ان ــول وهــفا مــا عايــذ بـــ"اليعد املقا ــدض عاــد اإلمــام بــد مســا ه
اجلااها ".
وباــا ع عليــذ عــرض هــفا امليأــل مع،ــوم اليعــد املقا ــدض مســا ه
ماليني علم الاأو اآل :
اجلااها و ل
املالب انول :بيان مع،وم اليعد املقا دض اللغة واال ا
وال :املع،وم اللغوض لليعد املقا دض
 )1عره اليعد:
ــلذ اللغــوض مــجي فعــه بععــد ديــل ــا مقــاهيس اللغــة ن
اليعــد
ن :خ القـرب ومقابـه ديـهع  )1("...وعلـم
"اليا والعني والدال
هفا فمجي هم معا "اليععد" ثا هر ي ،باملعام املـراد بـاإلط أ عـ إمعـان
()1مقاهيس اللغة البجي فارس ف ه السني والواو وما هريلري،ما مادة "بعد" (.)95/5
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الاظر مجي ـه بلـوا ا سـاع مـد الشـ وغاهتـذ ومآلـذ وآ ـار ودـد ـا
املعجم الو،ي" :،د د انمر :معجي فيذ ...واليععـد :ا سـاع املـد ور ـه
و بععــد ض و ر ض عميــق ودــزم"( )1وهــف املعــا ال فــرج مــجي ان ــه
اللغوض الفض كر ابجي فارس -ربذ اا .-
 )2عره املقا د لغة:
املقا دض سية إىل املقا د وه مجـع مق ـد بـالعتح م ـدر ميمـ
وبلسر ال اد مق ِد هراد بذ ا،م امللان؛ ض :امللان املق ود بعياذ وهو مجي
الععه الري دَ د هق ِد د دا علم ـو ضـرب وبابـذ وان ـه الق ـد
التو ذ إىل الش وإ يا ذ وكه معام (د د) هدل علم هفا املعام(.)2
وللق د اللغة معان كرياة ولعه درب املعا اللغوهة إىل املعام املـراد
هفا املقام إ يانع الش و مذ والتو ذ إليذ(.)3
 )3عره املقا د اال ا :
رد املقا د ا ا علما الشرهعة علم دد معايني(:)4
 )1الغاها وماذ دولم(:الو،ا ه لا دلام املقا د) ض :الو،ـيلة لـا
دلم الغاهة.
( )1املعجم الو،ي ،ص.63
( )2هاظــر :مقــاهيس اللغــة (  ) 95/5و لســان العــرب البــجي ماظــور مــادة "د ــد "
( .)353/3
( )3هاظر :لسان العرب(  .)353/3والقاموس احملي ،ص.396مادة(:د د).
()4هاظــر:ما،ج اجلمــع بــني الا ــوص واملقا د د.دســني اجليزا ـ ص 12مــدخه إىل
مقا ــد الشرهعة للرهســو

ص.7واملقا ــد العامــة للشــرهعة اإل،ــ مية عــز الــدهجي

غييذ ص.33
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وهفا املعام املراد عاد دولم":مقا د الشرهعة" ض :غاها ،ا.
)2الايا وماذ دولم(:انمور مبقا دها) ض :بايا ،ا.
وهفا هو املعام املراد عاد دولم":مقا د املللعني" ض :يا ،م.
و عره املقا د اال ـا مل لـأ بعااهـة اليـادريني وإشـا هشـا إليـذ
بعلـــ،م إنـــارة عـــابرة ااهـــا ك م،ـــم؛ ن ،ـــم كـــا وا هـــ ،ون بـــذ مقدمـــة
لغا ( .)1وهعـ عـجي املقا ـد بللمـا الغـرض واملـراد واملغـز و ،ـرار
وباطجي الشرهعة و وها.
وععرَّ مقا د الشارع ب، ،ا ":غاها الشارع مجي دلامـذ"( .)2ومـا هـفكر
املعا رون مجي عرهعـا للمقا ـد إشـا هـو ا،ـتاااأ ملـا دـرر املتقـدمون( .)3إ
السل هوردون معام املقا د دون عرهـ لـذ؛ ن ـذ ـه كلـ مست ـأب
لده،م فلم ه،تموا بييان م الأذ لوضودذ لده،م.
ولفا اـد االعتمـاد علـم مقا ـد الشـرهعة فقـذ ال ـأابة وفقـذ التـابعني
( )1هاظر :املرا ع السابقة.
( )2إرناد القا د إىل معرفة املقا د د .هعقوب اليادسـني ص .22ه دـأ ن عرهـ
نــيخاا إىل اللغــة دــرب مــجي كو ــذ عرهعــا ا ــا ديا للمقا ــد اضــافة إىل ن عره ـ
د .هعقوب خيرج مآال انفعال وامل لأة وغاها مجي دواعـد املقا ـد كمـا ن التعرهـ
بغاهـا الشــارع مشــله ف،ــه كــه غاهــة للشــارع عــد مق ــد؟ ومــجي الــفض لــدد غاهــا
الشارع وملجي هف الغاها ؟ كه هف ،ئلة رد علم هفا التعره  .ف،و عره ليس جبـامع
وال ما ع فلم هعر دد املق د وال موضوعذ.
( )3هر الدكتور :عيدالس م الرفـاع ن املتقـدمني عرفـوا املقا ـد مـجي ،ـة التاييـق؛
نن ل

د و عع مجي عرهع،ا باحلد .هاظـر :فقـذ املقا ـد و ـر

(ص.)22- 20
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العلـر الاـوا ل

وفقــذ مــة املــفاهب واضــأا ليــا( )1بــه اعتمــادهم علي،ــا ا ت،ــادا ،م
اعتما عدا كليا و،يتيني -بعون اا  -ااها هفا اليأل اييق عمل علـم
رب،ـم اا  -لـ ودـد هعـ عـجيشا ج مـجي دـوال علمـا السـل
املقا ـــد ب،لعـــاظ خـــر مشـــاب،ة لـــا و ا ع دـــة ب،ـــا وهـ ـ كـ ـرياة
كاال ت،ـــاد املقا ـــدض( .)2ومل هعرف،ـــا غلـــب املعا ـــرهجي كعلـــم لـــذ دوا ـــذ
وم الأا ذ وددود !
و وضح ما ميلجي ن عر بذ مقا د الشرهعة ب، ،ا :املعا املرعية دهجي
اإل ،م عاد نرع اندلام لتأقيق امل ارب (.)3
و علــم املقا ــد هــو العلــم مبجموعــة مــجي املاــاهج والقواعــد املق ــدهة
املشتملة علم معان عامة مستاياة مجي الغاها ال ا الشرهعة لتأقيق،ـا
( )1ومجي ل ا ت،ادهم اللليا اخلمس كقتال املر دهجي حلعـأ الـدهجي ور ض عمـر
–رض اا عاـذ -دتـه اجلماعـة بالوادـد ملق ـد دعـأ الـاعس وغاهـا وكـفل اـد
آرا هــم ميايــة علــم دواعــد املقا ــد كالتعليــه ل ـ بــ، ،م عللــوا :ولوهــة ب ـ

بلــر

باخل فــة ؛ نن الــاي رضــيذ لــدها،م و عليلــ،م لــد الشــارب ــا ني؛ ب ،ــذ إ ا ،ــلر
هف

وإ ا هف افـى والعرهـة دـدها ـا ون .هاظـر :ـأيح مسـلم كتـاب احلـدود

بــاب دــد اخلمــر ب ـردم  1706فــتح اليــارض(  )64/12ال هــان(  )518/2دواطــع
اندلة( .)141/2
()2هاظر :اال ت،اد املقا دض دجيتذ ضواباذ جماال ذ د .ور الـدهجي اخلـادم (- 48/1
.)50ومقا د الشرهعة لليوب ص.35
()3هاظر :مقا د الشرهعة عاد اإلمام بد و رها املعام
ص .53والتعره باملعا هو عرهـ بـفا يا املعـر

املاليـة د.حممـد املقيـه

واملقا ـد اهتمـت باملعـا لـفا

انمر ععرفت املقا د باملعا  .هاظر :يسا التأرهر نما بادنا ( .)16/1
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هايق،ا احت،د الاوا ل والقلاها املستجدة؛ مجي ه إ دار دلـام نـرعية
حتقق مقا د الشرع.
ا يا :املع،وم اال ا د لليعد املقا دض مركيا
املراد باليعد املقا ـدض ":الاظـرة اليعيـدة والغا يـة املتمعاـة الو ـول إىل
مقا د الشرع مجي خ ل ولذ ودواعد "(.)1
وميلــجي ن قــرب مع،ــوم اليعــد املقا ــدض عاــد اإلمــام بــد -ربــذ
اا  -ب ،ذ :مد رعاهة اإلمام بد لغاها الشارع دلـام اجلااهـا مـجي
خ ل وص الشرهعة و ار ال أابة ودواعد التشرهع.
املالب الريا  :بيان مع،وم اجلااهة اللغة واال ا
 )1عره اجلااهة اللغة
ه ان ه م در ام ،ين ااهة مجي ين الريمار و خف مـجي علـم
نجر و الـق علـم كـه مـا ،ايـذ اإل سـان مـجي نـرور وآ ـام هقـال :اـم
ااهة إ ا ر رهرة علم عسذ و علم دومذ(.)2
 )2عره اجلااهة اال ا
اختلــ العق،ــا معااهــا ا ــا دا و ســتعمه اجلااهــة بــاملعام العــام
وباملعام اخلاص فاجلااهة -مبعااهـا العـام  -ا،ـم لععـه حمـرم نـرعا ،ـوا
ودع الععه عس و مـال و غـا لـ ( .)3فاجلااهـة علـم هـفا اال،ـتعمال ال
()1اليعد املق دض مجي خ ل
املفهب املالل

ول العقذ املالليـة لأل،ـتا حممـد لعرخيـ

مودـع رواأ

 .الرابhttp://www.malikiya.ma/article-lire-cf016-19-69/،

-

) )2هاظر :لسان العرب( )154/14والقاموس احملي .)212/4 (،مادة( ام).
( )3هاظـــــر :املغـــــين(.)259/8امليســـــو

للسرخســـ ـ (  .)84 /27ودانـــــية ابـــــجي

عابدهجي(.)527/6
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فتل عجي معااها اللغوض.
و مـــا اجلااهـــة مبعااهـــا اخلـــاص فقـــد كـــر املـــرداوض  -ربـــذ اا :-
"ومعااها عر العق،ا  :التعدض علم انبدان .فسموا ما كان علـم انبـدان
ااهة .ومسوا ما كان علم انموال غ يا وإ فا و ،يا و،ردة وخيا ة"(.)1

*

*

*

()1اإل ا (.)433/9
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املبحث األول:

مق د دعأ الاعس و رها فقذ اإلمام بد:
ا الشرهعة الغرا مجي ه دعأ مقا ـد ،ـامية والعااهـة ب،ـا و لـ
باحلرص علي،ا مجي ه إ،ادها ابتدا ع ومـجي ـم التعـاط مبـا هامي،ـا وهزهـدها
وهلمل،ا كما رادها املوىل ،يأا ذ و عاىل وكـفل احلـرص علـم باهت،ـا
مجي كه ما هاق ،ا و هعـدم،ا وهعاي،ـا فللأعـأ إ ن ا يـان؛ ا ـب اإل،ـاد
و ا ب العدم وك اجلا يني ال هتعاو ان انهمية.
وإ ا كان مق د دعأ الاعس الفض هقع املر يـة الريا يـة مـجي ديـل ر يـب
املقا د صسب هميت،ـا واهتمـام الشـارع لـا مبـا دل عليـذ ا،ـتقرا ـوص
الشــرعية ودواعــدها اللليــة فــبن للمقا ــد املتعلقــة باالعتــدا علــم الــاعس
اليشرهة باإل هاأ را بالغـا العقـذ .وهـو ظـر مقا ـدض مراعـم عاـد اإلمـام
بد بجي دايه -ربذ اا عاىل ، -وا كـان ضـد اجلـا با،ـتيعا احلـق
ماذ و ل ارب احين عليذ بتقرهر دقذ الق اص و العوض و الععـو و
ااا احتمع الفض اخته ظامذ و ماذ وا،تقرار بسيب اجلرمية.
وعليذ فبن هفا امليأل هتلمجي مااليني وفق اآل :
املالب انول :عظيم الاعس فقذ اإلمام بد وفيذ ربعة فروع:
العرع انول :ة القدوة علم دا ه عسذ والغالِّ:
هر اإلمـام بـد -ربـذ اا  -ال ه ـل ولـ انمـر علـم مـجي دتـه
ـر املعتـدهجي علي،ـا
عسذ؛ عظيما ماذ نمـر الـاعس اإل سـا ية وميالغـة
ولــفا هقــول -ربــذ اا " :-الغــال والقا ــه ال هع ــل علي،مــا اإلمــام
وه ــل الاــاس ...فســئه :مــجي ،ــواهم ه ـ ِّـل عليــذ؟ دــال :عــم ودــال ابــجي
هـا ،" ::ــ،لتذ عــجي دا ـه عســذ والغــال ه ــلم عليـذ؟ دــال :ال ه ــل عليــذ
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اإلمــام"( .)1واختلعــوا ب ـاملراد باإلمــام هاــا ديــه :إمــام القرهــة وهــو والي،ــا
القلا  .و ظر احد -ربذ اا  -إىل املق د فقال :وال ـواب سـوهتذ فـبن
عظم متول لإلمامة كه بلدة ل ه بامتااعذ الردع والز ر(.)2
فاملق د إ ن مجي امتااع اإلمام و الوال و غاهما ثجي هقتدض ب،ـم الاـاس
عجي ال ة عليذ حتفهر لألديا مجي ار لاب ما ار ليذ وع ةٌ لم فعجي ابر
بـــجي مســـرة -رضـ ـ اا عاـــذ  -دـــال (( :ــ الـــاي  -ـــلم اا عليـــذ
و،لم  -بر ه دته عسذ مبشـادص فلـم ه ـه عليـذ))( )3ولـفا فقـد دـرر
اإلمام بد -ربذ اا  -ذ ال هع لِّ اإلما عم علم دا ـه عسـذ وكـفل
س علي،ما(.)4
الغال وللجي ه ِّل الاا ع
العرع الريا  :دته اللافر باللافر
هت،،س حترهم القته وارميذ علم عظم دق الـاعس الشـرهعة اإل،ـ مية
مجي ديل ه عـس دتـم ولـو كـان املقتـول غـا مسـلم ولـفا راعـم اإلمـام
بد -ربذ اا  -هفا املق د إ دال بقته اللافر باللـافر د ا ـا دـال
()1مســـا ه ابـــجي هـــا  :مســـ،لة ردـــم(  .)952ورواهـــا بـــو داود مســـا لذ ص221
ص 156وهاظر :اإل ا ( .)535/2
()2هاظر :اإل ا ( .)536 /2واختار احد ن اإلمام ال ه ل علم كه مـجي مـا عـجي
مع ية ظاهرة ب وبة .هاظر:امليدع (.)262 /2
ه عْس عذ ردم(.)978
ب رْكِ ال َّلَاةِ علَم الْقَاِ ِ
( )3خر ذ مسلم كتاب الْجااِزِ با ع
()4دال نيخ اإل،ـ م ربـذ اا  ":-ومـجي امتاـع مـجي ال ـ ة علـم دـدهم  -ض :
الغال والقا ه واملدهجي -

را نمريالذ عجي مريه فعلـذ كـان دسـاا ولـو امتاـع الظـاهر

ودعا لذ الياطجي ليجمع بني امل ـلأتني :كـان وىل مـجي عوهـت إدـداهما" .االختيـارا
العلمية ص .52
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اخلـ ل " :خ ـ حممــد بــجي بـ هــارون وحممــد بــجي ععــر دــاال :دــد اا بــو
احلارث ذ ،،ل با عيد اللَّذ :دلت :را دته را يًّا؟ دال :هقته بذ"(.)1
واليعد املق دض لد اإلمام هف العتو هو عظيم الاعس اإل سا ية وانمر
باحملافظة علي،ـا والاظـر إىل درمـة الـاعس دـال

عـاىل﴿ :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲞ

ﲟ ﲠﲡﲢﲣﲤﲥ ﲦ ﲧﲨﲩ
ﲪﲫﲬ ﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶ ﲷ

ﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﱠ [املا ــــــدة]45:؛ ون ،ــــــم
متلافئون الع مة و قي ة اللعر.
والاعس اليشرهة معظمة الشرهعة اإل ،مية بداللة ن ،ـ،ه بـجي دايـ
وديس بجي ،عد داعدهجي بالقاد،ية فمروا علي،مـا جباـا ة فقامـا فقيـه لمـا:
إ ،ا مجي هه انرض ض مجي هه الفمـة فقـاال :إن الـاي  -ـلم اا عليـذ
و،ــلم  -مــر بــذ اــا ة فقــام فقيــه لــذ :إ ،ــا اــا ة ه،ــودض فقــال:
(( ليســـت عســـا))( )2وهـــفا دليـــه واضـــح هؤكـــد عظـــيم الـــاعس دهااـــا
اال ،م .
العرع الريالل :دعأ دق العرد علم احتمع.
ظ،ر مراعاة اإلمام بد -ربذ اا  -حلعأ الـاعس عـ وة علـم مـا
قدم ذ -ربذ اا  -و ب اللعارة القته اخلا ،دال ارب ":ودـال

( )1دلام هه املله()896( )395 /2
( )2خر ذ اليخارض كتاب اجلاا ز باب مجي دام جلاا ة ه،ودض ردم(.)1312
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القــوم هقتلــون خاــ ،دــال :دهــة وادــدة وكعــارة علــم كــه وادــد مــا،م
ولوال درمة القته للان القياس علم ال يد وللجي درمة القته"(.)1
ومجي عظيمذ لاعس اليشرهة ذ إ ا وع ِد الْقَتِيه ملان هلون الت ر فيذ
لعامة املسلمني كزدام و و وال هدر مجي دتلذ لـون دهتـذ مـجي بيـت املـال
و ل باا علم القاعدة :ال ه،در دم اإل ،م( )2وفتوا رلة هفا -
ربذ اا  -فقـد ،ـ،لذ اباـذ عيـداا عـجي دتيـه و ـد الاـوا ؟ فقـال ":ال
ب،س بذ ن هدهذ -هعين :السلاان  -كما فعه عمر .دلت :هعين :ال هياـه
دم مسلم"(.)3
و قه دايه عجي اإلمام فيمجي و د دتيلا دام الاـاس دخـول الييـت
و هوم اجلمعة و الاوا ن دهتذ بيت املال"()4؛ نن الغـرم بـالغام
فلما كان عامة املسلمني هم املاتععـون ب،ـف انمـاكجي كـان الغـرم علـي،م فتعـدفع
الدهة مجي مالم املوضوع لم بيت املال( )5ولف و م جممع العقذ اإل ،م

()1مسا ه ارب (.)1299
ض عمسْـ ِلمم" مل دـ علـم فر،ـذ وللـجي كـر ابـجي ددامـة دون
ال عهاَـه د عم امْـ ِر م
(ِ) 2ل َقوْل" َ
،ــــااذ عــــجي إبراهيم.هاظــــر:

إ،ــــااد عــــجي عمــــر وعلــ ـ

ودــــال ن ،ــــعيدا روا

املغين(.)493/8ومل د

،اجي ،عيد .و د عاد اليي،قـ عـجي عمـر دـال ":هـا معشـر

همدان دقاتم دما كم ب،ميا لم فما هياه دم هفا الر ه املسـلم" .السـاجي الل
القسامة باب

كتـاب

ه القسامة ردم(.)214 /8( ) 16449

()3مسا ه عيد اللَّذ (.)1472
()4الرواهتني والو ،ني( .)295 /2
( )5هاظر :املو،وعة العق،ية اللوهتية()92/2
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خمتل احللوما والـدول اإل،ـ مية بـ،ن " لـع شـرهعا ،ا و ـا لـمجي
عدم ضياع الدها ؛ ن ذ ال هعاَهَّ (ال هع،در) دم اإل ،م" (.)1
والشارع احلليم متشو إىل اللرر إ ،عه لله م ـاب دظـا مـجي
اجل .

()1درار ردم  )16/3( 145بش،ن العادلة و اييقا ،ا املعا رة حتمه الدهة.
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العرع الرابع  :الش،ادة علم الش،ادة اعيف الق اص(:)1
ندد اإلمام بد -ربـذ اا  -نـرو إدامـة اليياـة الق ـاص
ف ـ عقيــه الشــ،ادة علــم الشــ،ادة دــال ابــجي ددامــة –ربــذ اا عــاىل :-
"وظاهر ك م بد ،ـا ال قيـه الق ـاص وال دـد القـف ؛ ن ـذ عقوبـة
ف،نيذ ،ا ر احلدود ودال  -ض بد " :-إشا او احلقـوأ مـا الـدما
واحلد ف "( )2و ص علم ديولـا الاـ أ؛ ن ـذ ال هـدر بالشـي،ا و لـر
ابجي ددامة علم بع احلاابلة الفهجي يتوا لإلمام بد رواهة ديول الشـ،ادة
علم الش،ادة الق اص(.)3
ع التاييقا العق،يـة السـابقة إعمـال اإلمـام بـد -ربـذ اا -
للمقا د الشرعية املتعلقة بتعظيم الاعس اليشرهة.
املالب الريا  :مراعاة دعأ الاعس فقذ اإلمام بد.
تلــافر دلــام الشــرهعة و ت،كــد بــاب اجلااهــا علــم مراعــاة الــاعس
اليشرهة و عظيم،ا خا ة ما علق ما،ـا باجلـا واحـين عليـذ هظ،ـر هـفا
()1اـو الشــ،ادة علــم الشــ،ادة فيمــا هرييــت بشـاهد وامــر ني؛ ن ــذ مــيين علــم املســاهلة
فجـــا

فيـــذ الشـــ،ادة كـــانموال وال هقيـــه دـــد اا عـــاىل؛ نن مياـــا علـــم الـــدر

بالشي،ا  .هاظر :املغين (.)87 /12
()2املغين (.)187 /10
()3و كر

أاباا هفا رواهة عجي بد؛ نن ابـجي ما ـور قـه ن ،ـعيان دـال  :نـ،ادة

ر ه ملان ر ه الا أ ا زة دـال بـد ":مـا دسـجي مـا دـال ؟ فجعلـذ

ـأاباا

رواهة الق اص وليس هفا برواهة فبن الاـ أ ال هشـيذ الق ـاص واملـفهب ،ـا ال
قيـــه فيـــذ؛ ن ـــذ عقوبـــة بد يـــة ـــدر بالشـــي،ا

و ـــيين علـــم اإل،ـــقا ف،نـــي،ت

احلدود".املغين (.)87 /12
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العروع اآل ية:
العرع انول :االمتااع عجي إ،عا احملتاج (إغا ة املل،و ):
هظ،ر فقذ اإلمام بـد و ،كيـد علـم مق ـد دعـأ الـاعس دـال مـا
امللار بسيب ماعذ مجي الاعام و الشراب فبن املا ع هلماذ دهتـذ فقـد رو
ا إىل هه بيا فا،تسقاهم فلم هسقو دتـم
ابجي ما ور دال" :إن ر
دـال :غـرم،م عمـر -رضـ اا عاـذ  -الدهـة( .)1دلـت :ض نـ
ما
قول ت؟ دال :ض ن دول هقولذ عمر -رضـ اا عاـذ  -دلـت لـذ:
قول ت؟ دال :إض واا"(.)2
وعله ابجي ددامة -ربذ اا  "-ذ إ ا اضـار إليـذ ـار دـق بـذ ثـجي
هــو هــد ولــذ خــف د،ــرا فــب ا ماعــذ إهــا ســيب إىل إه كــذ مباعــذ مــا
هستأقذ فلزمذ ضـما ذ كمـا لـو خـف طعامـذ ونـرابذ ف،لـ بـفل  .وظـاهر
ك م بد ن الدهة مالذ؛ ن ذ عمد هفا الععه الفض هقته مريلذ غاليا"(.)3
و هــفا الــر ض عزهــز ملق ــد قوهــة روابــ ،انخــوة اإلميا يــة وهســتدع
قدهم العون و املساعدة للشخص احملتاج إليـذ ،ـوا كـان لـ تيجـة للار ـة
دلت بذ م كـان جمايـا عليـذ رميـة ال،ـيما إ ا ا ـه هـفا املق ـد مبق ـد
دعأ الاعس(.)4
()1رو ابــجي ب ـ نــيية ن ر ـ ا،تســقم علــم بــاب دــوم فــ،بوا ن هســقو ف،دركــذ
العاش فما

فلما،م عمر الدهة.

م ا ابجي ب نيية ( )412/9ردم .7948
()2مسا ه اللو،ج ردم املس،لة(.)2616
()3املغين(.)433 /8
()4ومجي التاييقا القلا ية حماكم اململلـة

رميـة عـدم قـدهم مسـاعدة لشـخص

دالــة خاــر احــال الاــي؛ إ إن الاييــب هععــد مســؤوال زا يــا إ ا امتاــع عــجي قــدهم
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العرع الريا  :عقوبة املتسيب اجلااهة علم الاعس
مــجي انمــور الـ ــدل علــم باهــة الــاعس فقــذ اإلمــام بــد لــمني
املسا ه اآل ية:
املتسيب اجلااهة علم الاعس و ل

الع ج وكان ل وا يعا عليذ نرععا و عرفا و كان موظعـا عامعـا و موظعـا عياد ـذ
اخلا ــة؛ نن قــدهم العـ ج مــجي ديــه إغا ــة امللــ،و و قــدهم الاعــام للملــار ديــل
ت املادة الرياماة مجي ظام مزاولة امل،جي ال أية علـم ـذ "،ـب علـم املمـارس ال ـأ
الفض هش،د و هعلم ن مرهلا و رلا دالة خارة ن هقدم لذ املساعدة اململاـة و
ن هت،كد مجي ذ هتلقم العااهة اللرورهة وععدَّ ل مجي وا يا املمارس ال أ .
ن إ،عا وع ج مره

وال ن

حمتـاج ملـا لعـأ لـذ ديا ـذ إلـا ن لـذ مـجي امل،للـة

وباا ع عليذ فبن املستشعم إ ا امتاع عجي ا،تقيال دالـة مرضـية و ر ـب علـم امل ـاب ضـرر
بسيب ل
كد

فبن املسؤولية لأق املستشعم ،وا كا ت مسؤولية مد ية م اا يـة .كمـا

خ ديا م،اة الاب علم هفا وا يا الاييب و املرضم فقد

علم "و وب اال،تمرار

قدهم الع ج الـ م للمـره

زول احلا ة إليذ و دتم اتقه رعاهتذ إىل طييب ك

ـت املـادة

احلـاال اإل،ـعافية دتـم
" وكفل احلال بالاسية للسلاة

املخت ــة بلــي ،اجلــرا م وحترهــر احملاضــر مــجي مودــع ار لاب،ــا ديــل

ــت املــادة الريا يــة

والري ون مجي ظام اإل را ا اجلزا ية علم ذ "ال ،ـو لر ـه اللـي ،اجلاـا

ن لـول

دون إ،عا امل ابني ملان ودوع اجلرمية مجي ه حترهـر احمللـر" .هاظـر :االمتاـاع عـجي
إ،عا املـره

فق،ـا ع و ظامـا هالـة باـت حممـد دسـني (صـل حملَّـم) جملـة العـدل

و ارة العــدل اململلـــة العربيــة الســـعودهة العــدد 2011 52م ص .108ومـــجي راد
التو،ع هاظر :آ ـار القـدرة علـم دفـع اجلااهـة و اييقا ،ـا القلـا ية.و دلام االماتاـاع عـجي
ا،عا املره

وع

ذ ها،ر بد احلقيه ر،الة علمية.
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، .1ئه اإلمام بد -ربذ اا  -عجي اليورض( )1واحلجر والعمود
و نــيا ل ـ هلــون بــالارهق؟ دــال" :كلمــا كــان غــا دق،ــم هلــمجي مــا
اب"()2؛ لتعرها،م و عده،م علم دق اآلخـرهجي و قـه بـو احلـارث عاـذ:
وإ ا دام دابتذ علم الارهق ف،و ضامجي ملا ات ليس لذ الارهق دق(.)3
 .2و،ئه :هه هلـمجي القا ـد والسـا ق والراكـب؟ دـال ":هلـماون إ ا
كا وا هسودون و هقودون؛ نن علي،م دعظ،ا"(.)4
()1اليورض واليارض :هو احل ا املاسوج مجي الق ب.هاظر :ال أا (  )598/2ولسان
العرب( .)87/4
()2مسا ه اللو،ج مس،لة ردم(  .)2479و،ب اللمان بالسـيب كمـا ،ـب بامليانـرة
فب ا دعر بئرا طرهق لغا م لأة املسلمني و مل غا بغا إ ذ و وضـع

لـ

دجرا و ددهدة و ب فيذ ما و وضع فيذ دشر بايخ و ـو وهلـ فيـذ إ سـان و
دابة ضماذ ن ذ ل بعدوا ذ فلماذ كما لو ام عليذ .رو عجي نرهح ذ ضمجي ر ـ
دعر بئرا فودع في،ا ر ه فما

وروض ل عجي عل رض اا عاذ وبـذ دـال الاخعـ

والشــعي وبــاد والريــورض والشــافع وإ،ــأاأ .هاظــر :املغــين(  .) 822/7العــروع
( )518/4وانو ،،كتاب الدها ( )448/2ودال املرداوض :لو رك طياـا طرهـق
فزلــــق فيــــذ إ ســــان و خشــــية و عمــــودا و دجــــرا و كــــيس دراهــــم ــــص عليــــذ.
اإل ا (.)221/6
( )3قرهر القواعد( .)309 /2
( )4مسا ه اللو،ج مس،لة ردم( . )248دال اخلردـ  ":ومـا اـت الدابـة بيـدها ضـمجي
راكي،ا ما

ابت مجي عس و ر

و مال وكفل إن دادها و ،اد،ا" .خمت ر اخلردـ

ص197ودـــال ابـــجي معلـــح ":وهلـــمجي ،ـــا ق ودا ـــد وراكـــب مت ـــر في،ـــا".العروع
(.)522/4ودال املرداوض عليقا" :هعين :إ ا كان دـادرا علـم الت ـر في،ـا فيلـمجي مـا
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 .3وثا هو ب اللمان هلا ذ ديـه لإلمـام بـد :مـجي ـب مـا
الارهق فمر دابة فا لسر ؟ دال :هفا ضامجي وكه مجي مل هلجي لذ نـ
هععلذ طرهق املسلمني فععلذ ف ،اب نيئا ف،و ضامجي"(.)1
دــال ابــجي ددامــة -ربــذ اا ،" :-ــب اللــمان بالســيب كمــا ،ــب
بامليانرة فب ا دعر بئرا طرهق لغا م لأة املسلمني و مل غا بغا
إ ذ و وضع ل دجرا و ددهدة و ب فيذ ما ع و وضع فيذ دشـر
بايخ و و وهل فيذ إ سان و دابة ضماذ؛ ن ذ ل بعدوا ذ فلـماذ
كما لو ام عليذ"(.)2
ثا هؤكد عظم درمة الاعس اليشرهة فقذ اإلمام بـد -ربـذ اا -
وخاورة االعتدا علي،ا.
العرع الريالل :اجلااهة علم اجلاني
،ــئه اإلمــام بــد -ربــذ اا  -عــجي امــر ة نــربت دوا ف،،ــقات
ايا،ا؟ دال" :إن كا ت عمد ف،دب إل ن عتق ردية وإن ،ـقات ديـا
م ما فالدهة علم عادلت،ا نبيذ وال هلون نمذ ن ؛ ن ،ا القا لة"(.)3
هظ،ر هف العتو فقذ اإلمام بد و ،كيد علم باهة الاعس اليشـرهة
و شدهد علم ماع االعتدا علي،ا دتم مجي درب اندربني.

ات هدها و فم،ا دون ما ات ر ل،ا .وهفا املفهب .ملا رو ابجي ب نيية عجي علـ :
" ذ كان هلمجي القا د والسا ق والراكب".م ا ابجي ب نيية(  )259/9ردـم 7360
وهو انو ،،كتاب الدها (  .)456/2واإل ا ( .)236/6
()1مسا ه اللو،ج ردم املس،لة(.)2710
()2املغين (.)423 /8
()3مسا ه اللو،ج مس،لة ردم( .)2431مستادا لقولذ عـاىل﴿ :ومـجيْ دَتـه عم ْؤمِاـا خاَـ،
فَتأْرِه عر ردَيةٍ عمؤْمِاةٍ﴾ ،ورة الاسا آهة .92
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املبحث الثاني:

املقا د العامة و رها فقذ اإلمام بد:
إطار احلدهل عجي املقا د املتعلقـة ب،دلـام اجلااهـة علـم الـاعس هاـاك
العدهد مجي املقا د املر ياة باجلا مـجي ،ـة ا،ـتيعا احلـق ماـذ :مريـه اعتيـار
دوال اجلا واعتيار املآل اعيف الق اص عليـذ و التاـا ل إىل الدهـة و
الععــو دون مقابــه وكــفل احلــال مراعــاة عظــيم الــاعس اليشــرهة و شــايع
االعتدا علي،ا.
سســة
ولــفا عــرض هــفا امليأــل لــف املقا ــد العامــة و لـ
ماالب كما ه: ،
املالب انول :اعتيار املآل و،د الفرهعة:
اعتيار املآل ه مق ا ـدض وهـو مـجي هـم القواعـد الـ هت،،ـس علي،ـا
علــم مقا ــد الشــرهعة؛ و لــ ملــا ميتــا بــذ مــجي خ ــا ص غا يــة ووادعيــة
وا،ت،دا املوا ة بني امل ارب واملعا،د وال ن ن هف العاا ر ه احملاور
اجلوهرهة ال هاالق ما،ا الاظر مقا د التشرهع.
ه كل ن هقتل اعتيا عر ازهه احللم علم الععه مبا هااِ،ب
واملآل هو ":ن
عاديتذ املتودَّعة ا،تقياال"( )1ف،و ظر فيما ميلجي ن ـؤول إليـذ ازهـه اندلـام
الشــرعية علــم حمالــا ظــر فــادص للعوادــب مقابــه لــا باملقا ــد املقــررة
نــرعا :فمــا ــاد ما،ــا رد و لغ ـ ومــا وافــق ديــه واعت ـ ؛ هقــول اإلمــام
الشــاطي -ربــذ اا  -املســ،لة العانــرة  ،ــي لــفا امليــد  ":الاظــر
مآال انفعال معت مق ود نرعا كا ت انفعال موافقـة و خمالعـة و لـ
ن احت،د ال للم علـم فعـه مـجي انفعـال ال ـادرة عـجي املللعـني باإلدـدام و
( )1امل الح ان ول عاد الشاطي د .فرهد ان ارض ص.428
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اإلدجام  -ض باحلِـه و التأـرهم وبال ـأة و بـاليا ن -إال بعـد ظـر
إىل ما هؤول إليذ ل الععه فقد هلون مشـروعا مل ـلأة فيـذ سـتجلب و
معسدة عدر وللجي لذ مآل علم خ ما د د فيذ ودد هلون غا مشـروع
ل فب ا طلـق
ملعسدة اش ،عاذ و م لأة ادفع بذ وللجي لذ مآل خ
القــول انول باملشــروعية فرمبــا د ا،ــتج ب امل ــلأة فيــذ إىل معســدة
ســـاوض امل ـــلأة و زهـــد علي،ـــا فيلـــون هـــفا ما عـــا مـــجي إطــ أ القـــول
باملشــروعية وكــفل إ ا طلــق القــول الريــا بعــدم املشــروعية رمبــا د
ا،تدفاع املعسدة إىل معسدة سـاوض و زهـد فـ ه ـح إطـ أ القـول بعـدم
املشروعية وهو جمال للمجت،د عب املـورد إال ـذ عـفب املـفاأ حممـود
الغب ا مر علم مقا د الشرهعة"(.)1
فيجب علم احت،د عاد الاظر واال ت،ـاد اعتيـار املـآل؛ نن احت،ـد ميلـغ
عجي الشرع احللم علم فعال املللعني و ازهه اندلام و اييق،ا .ولـفا كـد
الشاطي -ربذ اا  -بيان عة العـامل الرا،ـخ ":إ ـذ ـاظر املـآال
ديه اجلواب علم السؤاال "( .)2وهف ال درك إال بالعلم مبقا د التشرهع.
وميلجي ا،تج هفا اليعد املقا دض اعتيار املآل و،ـد الفرهعـة فقـذ
اإلمام بد مجي خ ل ربع مسا ه:
املس،لة انوىل :ااهة السلران:
اختل العق،ا -رب،م اا -إهقـاع العقوبـا الشـرعية علـم السـلران

()1املوافقا ( .)195/4
()2املوافقا ( .)232 / 4فرع الشـاطي عـجي هـفا ان ـه العظـيم ربـع دواعـد نـرعية:
الفرا ع احليه مراعاة اخل

واال،تأسان.
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إ ا دَته( )1ديل هر اإلمام بد -ربذ اا -مراعاة قـدهم مق ـد الـاعس
علم مق د عدم مؤاخفة فادد العقه و اإلدراك فا د ا ذ إ ا دتـه دـال
،لر ؛ دعظـا للـدما املع ـومة و ـرا عـجي إ ف،ـا قـه لـ لميـف بـو
طالب دياما ،،لذ عجي السلران إ ا نتم إ سـاعا دـال-ربـذ اا" :-هقـام عليـذ
احلد وإن دته دتِه"(.)2
وهفا مجي فق،ذ-ربذ اا -وبععد ظر فع د اص السلران ،دن لفرهعة
التعدض علم ان عس املع ومة فالسلران ليس مبرفوع عاذ القلم عاـد اإلمـام
بد قه عاذ اباذ عيداا ذ دال" :ودال الشافع  :و د السلران لـيس
مبرفوع عاذ القلم وكان ب هعجيذ هفا القول وهفهب إليذ"(.)3
ولــفا دــال ابــجي ددامــة-ربــذ اا" :-وإ ا و ــب احلــد فالق ــاص
املــتمأ دــق آدمـ وىل؛ ون ــذ دعلـمن لــو مل ،ــب عليــذ الق ــاص واحلــد
نفلم إىل ن مجي راد ن هع اا عاىل نرب ما هسـلر ـم هقتـه وهز ـ
وهســرأ وال هلزمــذ عقوبــة وال مــ ،م وه ــا ع ــيا ذ ،ــييا لســقو عقوبــة
الد يا واآلخرة عاذ وال و ذ لفا"(.)4
هتيني مجي هف اندوال ن املقرر مفهب اإلمـام بـد-ربـذ اا -لـزوم
مؤاخفة السلران جبااهتذ وخا ة اجلااهة علم الاعس وما دو ،ا مراعاة ملق د
( )1ل ،تزادة هاظر :املغين( )284 /8اإل ا (.)462 /9و دلام السـلران العقـذ
اال ،ـ م

-درا،ــة فق،يــة مقار ــة  -د .هــد مــر وأ الو ــيين جملة مركــز اليأــوث

والدرا،ا اال ،مية العدد( )37ص 673ومابعدها.
()2الرواهتني والو ،ني(  .)156 /2وهاظر :اجلامع لعلوم اإلمام بد (.)292 /11
()3مسا ه عيد اللَّذ ( )1332وهاظر :مسا ه ارب ()9
()4املغين (.)285/8
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احلعاظ علم الاعس؛ نن السلر وإن كان مـجي عـوارض انهليـة إال ن اجلـا
هو املتسيب هفا فععودب باقي د د ببدامة العقوبـة عليـذ وعـدم اعتيـار
العارض الفض هععت رافعا للمؤاخفة واملسؤولية لو مل هلجي للجا فيذ هدن.
املس،لة الريا ية :عدد اجلااة (االنىاك اجلااهة)
دته اجلماعة للوادد عمدا وعـدوا ا إ ا ـوفر فـي،م نـرو الق ـاص
ه
هعقتلون بذ عاد اإلمام بد-ربذ اا -فقد ،عئه عجي دو مم ا تمعوا علم ر م
ف،مسلذ بعلع،م وفق ،بعل،م عياـذ؟ فقـال":هؤال نـركا ععقـؤ عيـا،م
ه هعقتلون بذ"()1؛ لقولذ عـاىلَ ﴿ :ولَ ُ
ص ي ِ َ َم ٞةي َُ ٞم ْ ُيويل ٱ
صم
كم ۡ ِ
وإ ا كان القت ِ
يم ٱ ۡلي َ
ۡۡلَل ٞبَم يلَلَكُ ُكم ۡقَوُ ُم ة َ [ ﴾١٧٩اليقــرة]179:؛ لـ نن مــا هتأقــق بقتــه اجلماعــة
بالوادد مجي دلمة الق اص ال ما،ا الز ر والـردع عـجي القتـه ال هتأقـق
عدم دتل،م صال وال دته وادد ما،م فق.،
ـر الاـاس عـجي ار لـاب هـف
وهظ،ر اليعد املق دض مجي هـف العتـو
اجلــرا م ولــئ هعتخــف عــدم دتــه اجلماعــة للوادــد رهعــة إىل در الق ــاص
ر لم ولغاهم؛ إ هى ب علم القول بعـدم الق ـاص مـا،م كريـرة
ول
القته احتمع ومجي مَّ ا،تعأالذ فيذ ثا هؤدض إىل ن مجي راد دته آخر انىك
مع غا ليسق ،الق اص عاذ.
وهتلح هفا ذ إ ا قرر ن احلد هقام علم اجلماعة بقـف الوادـد كـان
دتلـ،م بقتــه الوادــد وىل؛ نن دعــأ الـاعس مقــدم علــم دعــأ العــرض وإن
ت الشرهعة علم دعظ،ما معا وبالتال فبن اإلمام بد –ربذ اا -دـد
الدأ هفا املق د الشرع العظيم وغلَّب م لأة احلعاظ علم الاعس ابتدا ع
()1مســـا ه اللو،ـــج (.)2388وهاظـــر :املغـــين ( )490/11اإل ـــا ()331/9
امليدع (.)253/8
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علم م لأة عدم الق اص مع ن د اص اجلماعة إ هـاأ ن عـس متعـددة
مقابه دعأ عس واددة وللاـذ دـرر ن هـفا املق ـد هـم و وىل مـجي مق ـد
عــدم د ــاص اجلماعــة املشــىكني دتــه الوادــد؛ ظــرا ملــا هــؤول إليــذ ك ـ
املق ــدهجي؛ نن د ــاص اجلماعــة دقيقتــذ هــو دعــأ ن عــس كــه انديــا
اليادني ف هععت فيذ التما ه القته مجي ديل العدد بزهادة اجلااة علم احين
عليذ.
املس،لة الريالرية :اإلكرا علم القته
ا عق العق،ا -رب،م اا -علم درمة دته الاعس باإلكرا ؛ نن الاعـوس
مر ية واددة قدهر الشـرع وال لـه ندـد ن هعـدض عسـذ بـاعس غـا
()1
م،ما كا ت اليواعل والو،ـا ه بـه هعـد دا لـا وآ عـا باإلدـدام علـم لـ
ولفا هقول القرطي -ربذ اا " :-مجع هه العلم علم ن مـجي كـر علـم
دته غا ال ،و لذ اإلددام علم دتلذ وال ا ت،اك درمتذ جبلد و غا وه ـ
علم الي الفض زل بذ وال له لذ ن هعدض عسذ بغا "(.)2
ودرهيا مجي ل دالذ ابجي العرب -ربذ اا" :-وال خ بني انمة ذ إ ا
كر علم القته ذ ال له لذ ن هعدض عسذ بقتـه غـا وهلزمـذ ال ـ علـم
الي الفض زل بذ"(.)3
املستلر علم ن هعقته ده معسدة مجي إددامذ علـم
والعلة ل ن
()1للتو،ع هاظر :العروع(.)363/9اإلدااع( .)171/4واالكرا  ،ي و اييقا:درا،ـة
ـــولية فق،ية عيـــدالرديم ـــارب هعقوب جملـــة الدرا،ـــا اال،ــ مية امعة امللــ
،عود(1431)1هــ.
()2اجلامع ندلام القرآن للقرطي( .)151- 150/10
( )3دلام القرآن البجي العرب (.)160 /3
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دته غا و هفا املق د الشرع هقول العز بجي عيـد السـ م -ربـذ اا:-
"إ ا كر علم دته مسلم صيل لو امتاع ماذ دته فيلزمذ ن هدر معسدة القته
علم القته دـه معسـدة مـجي إددامـذ عليـذ وإن
بال علم القته؛ نن
دــدر علــم دفــع امللــرو بســيب مــجي ان،ــياب لزمــذ ل ـ لقدر ــذ علــم در
املعســدة وإشــا دــدم در القتــه بال ـ إلمجــاع العلمــا علــم حتــرهم القتــه
واخــت ف،م اال،تس ـ م للقتــه فو ــب قــدهم در املعســدة احمــع علــم
و وب در ،ا"(.)1
و وب در ،ا علم در املعسدة املختل
وللجي مجي كر علم القته إكراها اما فععه هه ،ب عليـذ الق ـاص م
علم امللـر الـفض بلـذ علـم لـ ؟ ال هععـد اإلكـرا مسـقاا للق ـاص عاـد
اإلمام بد-ربذ اا -وهؤدب اآلمر وامللر ؛ نمـر باملع ـية فقـد ،ـئه-
ربذ اا -عجي الفض هشـرب اخلمـر قيـة و هععـه مـا هو ـب احلـد قيـة هـه
،ب عليذ احلد؟ دال ارب" :دلت نب  :بع مجي هقول لو ن ر كـان
موضــع قيــة فــ،مر ن هقتــه هقتــه وهشــرب اخلمــر وهز ـ ؟ دــال" :إن التقيــة
باللسان ال باليد"(.)2
و قـه ان ـرم :ـذ ،عــئه عـجي التقيـة نـرب اخلمــر فقـال" :إشـا التقيــة
القول"(.)3
وباا ع علم ما ،يق فبن اإلمام بـد-ربـذ اا -ظـر إىل ن امللـر دتـه
احين عليذ ظلما؛ ال،تيقا عسذ وهو مجي سـيب اجلااهـة؛ واإل سـان إشـا
()1دواعد اندلام ( .)65/1
()2مســا ه ــارب ( .)2657وهاظــر :م ــا ابــجي ب ـ نــييذ( .)539/17ــر عــجي ابــجي
عياس.
( )3اد املسا( .)497 /4
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هؤخف بععلذ ال بععه غا ولـفا عـه-ربـذ اا -ضـاب ،التقيـة ودـدودها
القول باللسان ال التجاو بالععه.
وهظ،ر ليا قعيد اليععد املق دض عاد اإلمـام بـد-ربـذ اا -الاظـر
إىل املآل بقاع طماع املعسدهجي؛ نن مـجي راد القتـه إ ا عـر ـذ هعقـتص ماـذ
فب ذ ميتاع مجي هفا الععه وبفل لقق للااس انمجي واالطمئاان و ما دولذ -
ـــلم اا عليـــذ و،ـــلم(( :-إن اا وضـــع عـــجي مــ اخلاـــ ،والاســـيان ومـــا
ا،تلرهوا عليذ)) ( )1فمأمول علم غا القته(.)2
املس،لة الرابعة :املعاملة باقي املق ود العا،د
هلرير نواهد معاملة امللل باقي مق ود العا،د فقذ اإلمام-ربـذ
اا -ما،ا ما ه: ،
 )1درمان القا ه املستعجه للمااث ديل ديه لإلمـام :القا ـه ال هـرث
خا ،و عمدا؟ دال ":ال .ال مجي الدهة وال مجي املال"(.)3
( )1خر ذ ابجي ما ذ كتاب الا أ باب ط أ امللـر والاا،ـ

( )659/1ردـم:

 2045دــال العقيلـ " :وهــفا – ض دــدهل ابــجي عيــاس  -هــرو مــجي غــا هــفا الو ــذ
بب،ــااد يــد" اللــععا ( )145 /4ودــال احلــاكم ":ــأيح علــم نــر الشــيخني ومل
خير ا " .املستدرك() 198 / 2بردم( )2801ودـال ابـجي دجـر ":ور الـذ قـا إال ـذ
عه بعلة غا داددة  ...خر ذ الدارداين واحلاكم والا ا " .فتح اليارض( )161 / 5
 .و للأدهل نواهد كـرياة عـجي بـ هرهـرة وابـجي عمـر و بـ

ر وعقيـة وابـجي عمـرو و بـ

بلــرة وإن كا ــت ال فلــو مــجي مقــال إال ن احلــدهل مبجموع،ــا ـارب ل دتجــاج بــذ
واحلـــــدهل دســـــاذ الاـــــووض انربعـــــني ردـــــم( )39و ـــــأأذ ابـــــجي دـــــزم
احمللم()206/9و أأذ انليا هاظر :إروا الغليه(.)123/1
()2امليدع البجي معلح (.)205 /7
()3مسا ه اللو،ج ردم املس،لة.)2972 (:
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)2ومجي الاما ج هلا :ذ ديه لإلمام بد-ربذ اا -مدبر دته ،ـيد ؟
دال " :زول عاذ الو ية وهعود عيدا"(.)1
وهظ،ر اليعـد املق ـدض عاـد اإلمـام بـد املسـا ه السـابقة مـجي معاملـة
امللل باقي مق ود العا،ـد دـال ابـجي ددامـة ":إشـا ماـع املـااث للو ـذ
بالقته ا،تعجه املااث الفض ا عقد ،ييذ فعـورض باقـي د ـد وهـو ماـع
املااث دفعا ملعسدة دته املورو ني ولفل باه التدبا بالقته الاـارض عليـذ
هلا"( .)2فمجي ا،تعجه نـيئا ديـه وا ـذ ععودِـب بِأرما ـذ واجلـزا مـجي ـاس
العمـه ولــفا دـال ابــجي لــيم –ربـذ اا" :-القاعــدة اخلامسـة عشــرة :مــجي
ا،تعجه الش ديه وا ذ عودب صرما ذ ومجي فروع،ا درمان القا ـه مور ـذ
مجي اإلرث"(.)3
املالب الريا :
مق د انمجي واال،تقرار احتمع.
هااك مقا د نرعية تعلـق جبا ـب احتمـع ودـد الدـأ اإلمـام بـد –
ربذ اا عاىل -هـف املقا ـد وامل ـارب عاـد  ،ـيلذ ملسـا ه كـرياة بـواب
اجلااها وال ن ن بر و هم هف املقا د هو دعـأ السـلياة واال،ـتقرار
والام ،ياة العامة احتمع مجي خ ل دعأ ان عس اليشـرهة وعـدم إ هاد،ـا
مجي دون و ـذ دـق مشـروع؛ إ ال لـه دم امـرض مسـلم إال ببدـد اخل ـال
ال ددد ،ا الشرهعة.
()1مسا ه اللو،ج ردم املس،لة(.)3293
()2املغين (.)224 /6
()3اننيا والاظا ر البجي ليم ص 132وهاظر هلا :اننـيا والاظـا ر للسـيوط
ص.153
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وباا ع علم هفا ،اتااول هفا املالـب لـ املقا ـد املتعلقـة بـاحتمع
ة فروع وفق اآل :
ول
العرع انول :إ ن احلاكم اعيف الق اص
هشى إ ن احلاكم اعيف الق اص عاد اإلمـام بـد -ربـذ اا -فـ
اعف اندلام إال صلرة السلاان و ا يذ؟ دال ابـجي هـا  ::و،عـئه عـجي ر ـه
فقامـت عليـذ اليياـة عاـد احلـاكم فـ،مر بقتلـذ فعـدا بعـ ور ـة
دته ر
املقتول فقته الر ه بغا مر احلاكم؟ فقال اإلمام بـد-ربـذ اا" :-هـفا
دد و ب عليذ القته ما احلاكم ه،اا"(.)1
وهظ،ر اليعد املقا دض عاد اإلمام بد عظـيم هييـة ومازلـة السـلاان
الاعــوس و ل ـ مــجي ــه دعــأ الــدما واحلقــوأ وانمــجي مــجي االعتــدا
ود ول العوضم احتمع وافتيا ذ علم السلاان(.)2
( )1مسا ه ابجي ها .)1540( :
()2كشــا القاــاع( .)537 /5وميلــجي ول ـ القتيــه مــجي الق ــاص إن كــان الــول لســجي
اال،تيعا وهقدر عليذ بالقوة واملعرفة ملاذ ماذ اإلمام وخا بني امليانرة والتوكيه لقولـذ
عــاىل ﴿ومــجي دتــه مظلومــا فقــد علاــا لوليــذ ،ــلاا ا﴾ [اإل،ــرا  .]33 :ون ــذ  -عليــذ
ال

ة والس م  « -ا ر ه هقود آخر باسعة فقال :ها ر،ول اا هفا دتـه خـ

فقال ر،ول اا لم اا عليذ و،لم « :دتلتذ؟»  -فقال :إ ذ لو مل هعى

دمت عليـذ

اليياة  -دال :عم دتلتذ دال« :كي دتلتذ؟» دال :كاـت ـا وهـو طتـي ،مـجي نـجرة
فسيين ف،غليين ف لربتذ بالعـ،س علـم در ـذ فقتلتـذ فقـال لـذ الـاي ـلم اا عليـذ
و،لم« :هه ل مجي نـ

ؤدهـذ عـجي عسـ ؟» دـال :مـا لـ مـال إال كسـا وف،،ـ

دال« :فى دوم هشىو ؟» دال :ا هون علم دوم مجي اك فرمـم إليـذ باسـعتذ
ودال« :دو
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كما ن مجي ك مقا د الشرهعة دعـأ ظـام انمـة وضـمان ما،ـا وثـا
هاتج عاذ غياب العدل وااو دـد انخـف بـاحلق فـ هـؤمجي فيـذ احليـ مـع
د د التشع وه،كه في،ا القوض اللعي وبفل خيته ظام احتمع وهاتشر
فيـذ العسـاد والتظـامل إضـافة إىل ن الســلاان مـنين علـم انمـة وهـو ،ــي ن
ـور ذ
مسلولن علم الل ـوص و هـه العسـاد والعيـل وانعـدا فبضـعا
وما يذ إضعا لألمة احلقيقة.
ودد ا احلدهل ال أيح عجي بـ هرهـرة -رضـ اا عاـذ -عـجي الـاي -
لم اا عليذ و،لم -دال(( :إشا اإلمام عاَّةٌ هقا ه مـجي ورا ـذ وهعتَّقـم بـذ فـبن
را وإن دال بغا فبن عليذ ماذ))(.)1
مر بتقو اا وعدل فبن لذ بفل
دال الاووض -ربذ اا" :-دولذ  -لم اا عليذ و،لم(( :-اإلمام عاَّة))
ض كالســى؛ ن ــذ مياــع العــدو مــجي املســلمني ومياــع الاــاس بعلـ،م مــجي
ولمـ بيلـة اإل،ـ م وهتقيـذ الاـاس وخيـافون ،ـاو ذ"( )2وهـفا
بع
مق د عظيم راعا الشارع ،يأا ذ و عاىل والدظذ اإلمـام بـد ربـذ اا
عاىل.
و،لم« :إن دتلذ ف،و مريلذ» فر ع فقال :ها ر،ول اا إ ذ بلغين

دلت« :إن دتلذ

ف،و مريلذ» و خف ذ ب،مرك فقـال ر،ـول اا ـلم اا عليـذ و،ـلم « :مـا رهـد ن هيـو
بب ـ

وإ ــم ــادي ؟» دــال :هــا ــي اا  -لعلــذ دــال  -بلــم دــال« :فــبن اك

كــفاك» دــال :فرمــم باســعتذ وخلــم ،ــييلذ» روا مســلم كتاب القســامة بــاب ــأة
اإلدرار بالقته .وإن مل لسجي الول اال،تيعا و مل هقدر عليذ مر بالتوكيه؛ ن ذ عـا ز
عجي ا،تيعا ذ فيوكه فيذ مجي لساذ ن ذ دا م مقامذ.
()1روا اليخــــارض كتــــاب اجل،ــــاد والســــا بــــاب هقا ــــه مــــجي ورا اإلمــــام وهتقــــم
بذ ردم(.)2957
()2نر الاووض علم مسلم (.)230 /12
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العرع الريا  :دته الغيلة(:)1
ال عهشْى دته الغِيلة إ نع الولِ ولفا دال اإلمـام بـد-ربـذ اا:-
"دته غيلة ال هلون لذ ول إشا وليذ السلاان"()2؛ إ إن عقوبة القا ـه غيلـة
ه القته ددا ال د ا ا ف ه ح فيـذ الععـو ولـفا دـال ابـجي القـيم –ربـذ
اا" :-دته الغيلة هو ب دته القا ه دـدا فـ هسـقاذ الععـو وال عتـ فيـذ
امللاف،ة وهفا مفهب هه املدهاة و دد الو ،ني مفهب بـد اختـار
نيخاا و فتم بذ"(.)3
وهظ،ر اليعد املق دض هف املس،لة ون دق احليـاة للمجتمـع و ـوفا
انمجي واال،تقرار وم لأة احتمع ف،و دـق عـام؛ نن دتـه الغيلـة دـق اا
وكه دق هتعلق بذ دق اا عاىل ف ععو فيذ ندد كالزكـاة وغاهـا ون ـذ
هتعفر االدىا ماذ كالقته ملابرة(.)4
()1دال ان مع وغا  ":دته ف ن ف ا غِيلَة

ض  :اغتيالم وخعيـ ٍة وديـه  :هـو

ن هعخدع اإل سانع دتم ه ا إىل ملان دد ا،تخعم لذ فيذ مجي هقتلذ دال ل

بو عييد".

،فهب اللغـة ( .)171 /8والغيلـة ":ن خيـدع اإل سـان فيـدخه بيتـا و ـو فيقتـه و
هؤخف مالذ" .املغين (.)270 /8
()2مسا ه ابجي ها .)1551( :
( )3اد املعاد (.)45/4
()4وادر اإلنارة إليذ ن احملاكم عاد ا اململلة العربية السـعودهة دـد خـف مبـا درر ـذ
هيئة كيار العلما مجي ن دته الغيلة هعد مو يا للقته ددا واحللمة مجي لـ

ن العـرأ

بني الغيلة والق اص ن هلون القته دق ور ة املقتول وبالتال فب ا كان القتـه لور ـة
املقتول فيجو لم التاـا ل عـا،م مـا إ ا كـان القتـه دقـا ا عـاىل وهـو احلـد فـ ،ـو
ندد ن هتاا ل وبالتال ف دخه الدهـة وال هقيـه التاـا ل؛ ن ـذ إ ا قـرر ن هقتـه دـدا
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العرع الريالل :دته املسلم باللافر علم ،ييه احملاربة
إ ا دته املسلم كافرا غا م،در الـدم كاملعاهـد والـفم ومـجي لدهـذ عقـد
مان لاع عليـذ الدهـة عاـد اإلمـام بـد فقـد ،ـئه -ربـذ اا ":-عـجي
مسـلم دتــه معاهــدا دــال :هعــدر عاـذ القــود[ ض الق ــاص] و لــاع عليــذ
دهة املسلم "(.)1
الدهة وإن دتلذ خا ،فعليذ دهة املعاهد وهو
و ل ـ ماعــا ل عتــدا و ــرا عــجي العســاد انرض وحتقيقــا لألمــجي؛
ولفا دال ابجي يمية-ربذ اا":-مس،لة دتـه املسـلم باللـافر والـفم واحلـر
بالعيد للااس فيذ ة دوال :ددها :هقته بذ بله دال؛ كقـول بـ دايعـة
و أابذ .والريا  :ال هقته بذ صال كقـول الشـافع و بـد دـد القـولني.
والريالل :ال هقته بذ إال احملاربة؛ فبن القتـه في،ـا دـدن لعمـوم امل ـلأة فـ
تعني فيذ امللاف،ة به هقته فيذ احلـر وإن كـان املقتـول عيـدا واملسـلم وإن كـان
املقتول ميا وهفا دول هه املدهاة والقول اآلخر نبد وهو عـدل اندـوال
وفيذ مجع بني اآل ار املاقولة هفا الياب هلا(.)2
ودال الشـاقيا -ربـذ اا" :-دتـه احملـارب بغـا اللـ ف،ـو دـول كريـر
العلما وعجي الشافع و بد فيذ رواهتان والتأقيق عدم انىا امللاف،ة
دته احلرابة؛ نن القته في،ا ليس علم جمرد القتـه وإشـا هـو علـم العسـاد
ص َزم ٞ
ينُ َمم
العــام مــجي إخافــة الســييه و،ــلب املــال دــال اا عــاىل﴿ :إ
مؤَُ ُي ۡلُمي َ
فــــ ،مـــــع بـــــني القتـــــه والدهـــــة هـــــفا هـــــو ان ـــــه .هاظـــــر :دـــــرار هيئـــــة كيـــــار
العلمـــا ردم()38و ـــارهخ(1395/8/11هــــــ) بش،ن دتـــه الغيلـــة .و صـــاث هيئـــة كيـــار
العلما ( .)418 416/3
()1مسا ه اللو،ج (.)3498/7
()2جمموع العتاو (.)382 /20
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صمكُبُ ُةيلَوق ُ َ ُم َ لَ مييم ۡ
ُ َوُكُم ُةيلَو ُ َ

صقَ ل َ
ب ُوم ةلَيوُ َو َ وملَ ة َيِم ٱ ۡۡلَب ي د َِ َوم
ُ َحم
بوُ ة َ ۡ ُ َ َو َ
صي
ولَب ُزكُ ُم ۡيم يخ ٞ
يم ٱ ۡلميۡن َو
بميَ
كَفٍ لَو ُن
ص َولَ ُمم ۡ ِ
يكَ لَ ُم ۡيخمؤي ِ
فَ ةييم َ ۡۡلَب ي ِۚد ٞذَل
معي َ
يم ٱ ۡۡل ُيخ َ
َ

بيظ َ ۡ [ ﴾٣٣املا دة]33:
َ
فــ،مر ببدامــة احلــدود علــم احملــارب إ ا مجــع بــني نــيئني وهمــا :احملاربــة
والســع انرض بالعســاد ومل خيــص نــرهعا مــجي وضــيع وال رفيعــا مــجي
د  ...وثا هدل علم عدم اعتيار امللاف،ة دته احلرابة إمجاع العلما علم
ن ععــو ول ـ املقتــول احلرابــة لغ ـ نو ال ــر لــذ وعلــم احلــاكم دتــه احملــارب
القا ه ف،و دليهن علم ،ا ليست مسـ،لة د ـاص خـالص بـه هاـاك غلـيأ
ا د مجي ،ة احملاربة"(.)1
ودال ابـجي يميـة -ربـذ اا" :-و مـا احملـاربون فبشـا هقتلـون نخـف مـوال
الااس فلررهم عام مبازلة السراأ فلـان دتلـ،م دـدا ا وهـفا متعـق عليـذ
بني العق،ا دتم لو كان املقتول غا ملاف :للقا ه مريه ن هلون القا ـه دـرا
واملقتول عيدا و القا ه مسلما واملقتول ميا و مست،ماا فقـد اختلـ العق،ـا
هه هقته احملاربـة ؟ واندـو ـذ هقتـه؛ ن ـذ دتـه للعسـاد العـام دـدا كمـا
هقاع إ ا خف موالم وكما ليس صقود،م"(.)2
وهتلح مجي اندوال السابقة ن العقوبا مـع مـا ه ـادي،ا مـجي آالم إال
،ا حتقق امل لأة للعرد واجلماعة علم السوا إلناعة انمجي والام ،ياة بني
فراد احتمع و هلـا المتاـاع انفـراد مـجي ادـىا اجلـرا م واحملظـورا خوفـا
ودفرا مجي العقوبا و هفا م لأة ظاهرة ق احتمع مجي ا تشار اجلـرا م
( )1ضوا الييان إهلا القرآن بالقرآن (.)398 /1
( )2السيا،ــة الشــرعية (ص )105 :ددــا ق التعســا ( .)35 /2جممــوع العتــاو (/28
.)311
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و قل علم العساد مجي خ ل العقوبـة الرادعـة الـ متاـع اللافـة عـجي اجلرميـة
ديه الودوع في،ا إضافة إىل التشدهد بع العقوبا ل ارب احتمع.
املالب الريالل:
مق د حتقيق العدل
حتقيق العدل انرض هـو هـد الر،ـاال اإلليـة مجيعـا هقـول ابـجي
القيم  -ربذ اا ": -ان ه العقـود كلـ،ا إشـا هـو العـدل الـفض بعريـت بـذ
ص َملَ ُمم ُ ۡ
ت َولَنؤَلنَ
ب ُوكَنَ
الر،ه و زلت بذ اللتب كما دال عاىل﴿لََيلَب َوكنَ
صيوٱلبَيَ ٞنَي
ص ُ
صسيوٱلي وميو [ ﴾٢٥احلدهد )1("25:والعدل هـو ميـزان اا
ۡلي
ةم ۡلنُ ُ
ك ٞو َ َ َوۡليم َؤَ َيل َ ُ َ
انرض ولقد دعا اا ،يأا ذ إليذ فقالۡ ﴿ :بيلُ ةي ُه َةلَق َع ُيلكو ُ َةٞوى َوۡق ُُم ةي ۡ ُ ِۚ َ
ي ُ
صق َل َمكُ ة َ [ ﴾٨املا دة ]8:و مر اا عاىل بالعدل دولذ۞﴿ :إ
ي َم
ي ُۢ َُع و
ي ُ ۡ ُ َ َخب
إ
ي َيل ُ
ظُ
ۡ ُ َ َ ْ ُم ُعيوٱللَييل َويۡۡل َ َ ٞوي َويإ و َ
كم ۡ
ص ُي ِ َوۡل ُمنكيَمع َوۡلبَيم ِۚٱ
فَحشَم
بي ۡل
ص ُ يذ ۡل ُعوَ ٞى َوَن َم ٞى َ
لَلَكُ ُ
كمم ۡقَمميَ ُو ُعو

َ ﴾٩٠

ك ُممم ةي
صسلَ قَح ُ
[الاأــه ]90:ودولــذَ ﴿ :ويإذَ َكَمممو ُ ۡ وَمم َ َ ۡلنُممي

يممك
ص َيل ُ
يٱللَممي ِۚ
ظُ
صمم َع [ ﴾٥٨الاســـا  .]58:و
ي ُ ۡ ُ َ َومم
ي َُو إ
كمم ۡ و
ييل ُممم
ي ُ ۡ ُ َن
يل إ
و
ص َ َومي
ص وَي
مم َ ُۢلَ
احلدهل ال أيح ن ر،ول اا لم اا عليذ و،لم دال« :إن املقساني عاـد
اا علم ماابر مجي ور عجي ميني الربجي عز و ه وكلتـا هدهـذ ميـني الـفهجي
هعدلون دلم،م و هلي،م وما ولوا»( )2واملقساون هم العادلون.
فالشرهعة ال ا عدل كل،ا وربة كلـ،ا ال ميلـجي صـال ن لـون
دلام،ا مؤ،سة علم غا العدل و وا ن احلقوأ والوا يا فمـا مـجي ـه
مجي ولا إال والعدل مر عذ ومـا مـجي فـرع مـجي فروع،ـا إال وهـو آخـف ماـذ

( )1إع م املودعني(.)7/2
( )2خر ذ مسلم كتاب اإلمارة باب فلـيلة اإلمـام العـادل وعقوبـة اجلـا ر واحلـل
علم الرفق بالرعية ردم (.)1827
جملة العلوم الشرعية
العدد اخلامس واخلمسون ربيع اآلخر 1441هـ

355

بار والعدل م مقا دها وم در عردهـا ومتيزهـا فـ خيـرج عـجي هـفا
املق د ن مجي دلام،ا(.)1
والعدل مجي املقا د الللية :الـ تعلـق بـاخللق كافـة وهعـود عع،ـا علـم
عموم انمة وهشمه مجيع اندلام الشرعية وميلجي إبرا علـم و ـذ مـجي
العااهة العا قة فقذ االمام بد مجي خ ل ة فروع:
الق اص:
العرع انول :انمجي مجي احلي
لتا اإلمام بد -ربـذ اا -نـ،ن الق ـاص ولـرص علـم حتقيـق
العدل ددر اإلملان دال بو داود" :مسعت بد ،ئه عجي املوضأة هقـتص ما،ـا؟
دال :املوضأة كي لـي ،ب،ـا!"( )2وهـفا غليـب مل ـلأة االدتيـا الق ـاص
علم اعيف وكفل احلال كه د اص ال ميلجي انمجي فيذ مجي احلي .
ولــفل ال هــر –ربــذ اا -الق ــاص مــجي ااهــة الدامغــة ديــل قــه
دايه عاـذ" :لـيس عظـم الق ـاص"( )3ودـال بـو طالـب" :ال هقـتص مـجي
ا عة وال م،مومة؛ ن ذ ه ه علم الدماا وال مجي كسـر فخـف و،ـاأ وهـد؛
نن فيذ خمًّا .وليس لذ دد هات ،إليذ وال ميلـجي اال،ـتيعا مـجي غـا ديـ وال
دود اللامة و وها؛ نن املما لة في،ا غا ثلاة دـال إمساعيـه بـجي ،ـعيد
الشالاج ،، :لت بد بجي دايه عجي الق اص مجي اللامة واللربة فقال:
علم القود مجي اللامة واللربة"(.)4
كفل مجي انمور ال حتقق العـدل فقـذ اإلمـام :د ـاص العـني :فقـد
()1هاظر :مقا د الشرهعة اخلا ة بالت رفا املالية د.عز الدهجي بجي غيية ص.310
()2مسا ه ب داود (.)1453
()3هاظر :العروع(.)649/5
()4هاظر :املر ع السابق.
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،ئه إ،أاأ بجي ما ور اإلمام بد عجي ر ه دلع ،ـجي ر ـه؟ دـال ":هقلـع
،اذ .دلت :فقلع عياـذ؟ دـال :العـني ال لـي ،ن قلـع مريـه مـا دلـع وللـجي
عأْمم لا املرآة"( .)1فاملق د هو هاب الي ر وهتأقق مجي غا دلع.
واليعد املق دض لد اإلمام هف املسا ه و ظا رهـا هـو حتقيـق العـدل
ف هى ب علم الق ـاص ضـرر كـ مـجي اجلااهـة فالشـرهعة ـا بالعـدل
و مر بذ كه ن ونن احلي ور وظلم وإ ا مل ميلجي الق اص إال
بذ مل ،ز فعلذ( )2فشر التاعيف انمجي مجي االعتدا فب ا و ـد انمـجي حتقـق
الق اص مريـه داـع طـر و ـيع؛ ن ـذ ـر ميلـجي القـود ماـذ مـجي غـا
دي نن لذ ددا هات ،إليذ.
العرع الريا  :امللاف،ة واملما لة داع حمه الق اص
هشـــى اإلمـــام بـــد -ربـــذ اا -الق ـــاص امللافـــ،ة اال،ـــم و
املوضع دال إ،أاأ بجي ما ور :دلْتع :فقاع هد مجي العلعـدِ؟ دـال :قاـ عع
هد مجي العلد اجلرو ع دِ اص"(.)3
ودال ارب :ر ه داع هد ر ه ف،راد املقاوع اليد ن هقاـع ـيعا مـجي
هد القاطع؟ دال :ال هقاع إال مجي املوضع الفض داعت هد ( )4دال اللَّـذ عـاىل:
سيوٱلنُ
ص ُل َ ُ ۡلنُ
يم ُ
نف َو ۡۡلُذُ َيومٱۡلُذُي َوۡلو
ي َ َم
بكَ َيم ۡ ِ
﴿ َو َووَبنَ
نفيوٱۡل َ ي
ص َ
فيس َوۡللَ َ َيوٱللَ َي َو ۡۡل َ َ
ف َ

ُ
فُ
بي لُ ِۚ
يوُ َو َم لُم ۡ َح ُ
ي َمم
كم ۡ و
يي َو َِ ُم َة َو
صيُقَ و
ص
لوي َوۡل ُج ُعو َحق
و
ي ٱي
ص ُلَنمؤَ َل ۡ ُ َُ َِ ْ ُيو ٞلَيِمكَ
ص يِۚ ِ َِ َم ق َ َ
ي َ
صَ
ُه ُ ۡ ۡ ُ ٞ
لظيك ُم ة َ [ ﴾٤٥املا دة.]45:

()1مسا ه اللو،ج (.)2488
( )2هاظر :كشا القااع ()548 /5
()3مسا ه اللو،ج (.)2475
()4مسا ه ارب (.)326
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واليعد املق دض املس،لة هو ن الدما ال سـتيا باإلبادـة واليـدل فـ
له ندد دته عسذ وال داع طرفذ وال له لغا إبادتذ لذ حلـق اا عـاىل؛
ون ذ عد وعدوان وظلم والشرهعة ،ت عجي ل .
العرع الريالل :فق ،عنيِ انعور
هر اإلمام بد الدهة اللاملـة العـني العـورا ؛ نن دلـع عـني انعـور
هتلمجي إ هاب الي ر كلذ فو يت الدهة كما لو هيذ مجي العياني و ل ن ـذ
ل ه بعني انعور ما ل ه بالعياني فب ذ هر اننيا اليعيدة وهدرك اننيا
اللايعة وهعمه عمال الي ا( .)1دال إ،أاأ بجي ما ور" :دلْتع :أيحن فقـ،
عني عور خا،؟ دال :عليـذ الدهـة كاملـة؛ نَّـذ ال ب ـر لـذ غاهـا وإ ْن كـان
عامدا ف،دب إل َّ ْن هستقيد مجي إدد عيايذ ولذ ـ ع الدهـ ِة وإ ْن دـب ْن
ه،خف الده َة كاملة فلذ الدهة كاملة"(.)2
ظــر اإلمــام-ربــذ اا -إىل املــآل وهــو هــاب الي ــر فــانعور ــيح
عمم فمجي مقتلم العدل ن هعوض عجي ما فقد مـجي ـه لـ دـرر الدهـة
كاملة.
املالب الرابع:
مق د دفع اللرر عجي احين عليذ ومراعاة اجلا ب املعاوض لدهذ.
هظ،ــر هــفا املق ــد عاــد اإلمــام بــد –ربــذ اا -عــدد مــجي املس ـا ه
املتعلقة بدفع اللرر عجي احين عليذ ومجي ل  -علم ،ييه املريال ال احل ـر-
 :مس،لة دته احلامه فيؤخر اعيف الق اص ملجي و ـب عليـذ إ ا خشـ مـجي
دتلــذ اإلضــرار بغــا ودــد ،ــئه اإلمــام بــد -ربــذ اا -عــجي امــر ة دتلــت
()1هاظر :امليدع( .)326 /7كشا القااع(.)36 /6
()2مسا ه اللو،ج (.)2542( )2397
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ر ــ وامـــر ة عمـــدا والقا لـــة دامـــه؟ دـــال" :ال هقـــاد ما،ــا دتـــم لـــع
بل،ا"()1؛ و ل ادتياطا ملجي و ب لذ الق اص ،وا كان احين عليذ عياذ
م ور تذ و وليا دمذ ديل هؤمجي اال،تيعا واحلالة هف التعـدض إىل غـا
اجلا ؛ لقولذ عاىلَ ﴿ :و ََلق َ وُكُ ةي ۡلنُ
ص َِ َمي
ي َل َمظكُ ةم
ق َو َم قُو
س ۡلُو
ف َ
ي ٱ َ ُع َم ۡ ُ َُيإ َُليوٱل َحكي
ي ٱ ۡل َوو
ص ةب [ ﴾٣٣اإل،را .]33:
ينُيوُ َو
يل إ
يي َو ُوك َ ٞن
صيل َةيل َ
َزلَكنَ
ص َِ ََل ُويعف ِ
ص َ َمن ُ
ومجي هف املسا ه هلا كه ما هؤدض إىل احين عليذ؛ نن العقوبـا
وابر ن أاب،ا وهف اجلوابر دـد لـون دسـية ومادهـة كمـا هـو احلـال
و ــوب ضــمان مــا خــف الســارأ و الغا ــب و الدهــة للقتــه( )2وغــا
ل ودـد لـون معاوهـة و عسـية؛ و لـ ص ـول االر يـا و هـاب الغـيأ
والتشع والري،ر؛ نن متلني احين عليذ مجي ردية اجلا دفع نخـف الريـ،ر الـفض
دد ال هلون عادال؛ إ رك معادية احين عليذ للجا ؤدض غاليـا إىل اال تقـام
الفض هؤدض إىل التجاو واالعتدا غالب انديان.
ولفل وضعت الشرهعة الغرا العقوبا وضيات احلدود والتعا هر مجي
ــه حتقيــق الاظــام بــردع املخــالعني وإرضــا املعتــد علــي،م مبيــزان العــدل
واإل ا ولفا دال ابجي عانور -ربذ اا عاىل" :-فمق د الشرهعة مـجي
ــة مــور، :دهــب
شــرهع احلــدود والق ــاص والتعزهــز و روت اجلااهــا
اجلا وإرضا احين عليذ و ر املقتدض باجلااة"(.)3
وهتأقق العقوبا إرضا احين عليذ؛ نن العقوبا إ ا زلت باجلا
( )1مسا ه اللو،ج مس،لة ردم(.)2581
(، )2يق و ن قدم ر ض اإلمام بد -ربذ اا  -و ـوب الدهـة علـم السـلاان
مس،لة مجي و د دتيه الاوا .
()3مقا د الشرهعة ص.205
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فب ،ا ريلج در احام عليذ و زهه غلـذ وغيظـذ علـم اجلـا و شـع غـيأ
احين عليذ وبالتال متاع الري،ر ون،وة اال تقام العردض وحتـافأ علـم ا،ـتقرار
الاعوس.
املالب اخلامس
مق د حتقيق الردع والز ر
الشـرهعة اإل،ـ مية الـردع والز ـر ب،فلـه و ـع،ا مـا
حتقق العقوبـا
هلون الردع والز ر ،وا هفا الردع اخلاص مريـه العقوبـا اال،تئ ـالية
ال قاع دابر اجلا و قل علم ديا ذ و الردع العام بز ر اآلخرهجي عـجي
الودــوع احملظــورا الشــرعية واإلدــدام علــم اجلــرا م خوفــا و وديــا للعقــاب
الفض زل باحرمني وهظ،ر ر هـفا املق ـد فقـذ اإلمـام بـد مـجي خـ ل
العرعني اآل يني:
العرع انول :إعادة العلو املقاوع ددٍ و د اص(.)1
هر اإلمام بد -ربذ اا -حترهم إعـادة علـو داـع صـد و د ـاص
( )1اييذ :هف املس،لة متعلقة صق مجي و ب عليذ احلد وباجلا

مـا احـين عليـذ فيجـو

لذ إعادة العلو املقاوع ماذ.
وا إعادة احين عليذ للعلو املقاوع واندلة عليذ:
 - 1ن ل متعق مع رفع احلرج الفض ا

بذ الشرهعة.

 - 2ذ إ ا ا بى العلو وإبا تذ مجي اجلسم عاد احلا ة فألن ،و ردها عاد و ودهما وىل.
و مــا القــول بعــدم اجلــوا وهــو دــول الشــافع وعاــا و،ــعيد بــجي املســيب (رب،ــم اا)
فأجــت،م بــ،ن املقاــوع ــار لســا باال ع ــال فلــم اــز إعاد ــذ لــئ هــؤدض إىل با ـ ن
العيادة.دلا القرطي عا،م و نار إليذ الاووض ودال :للجي املفهب ط،ار ذ وهـو ان ـح
عاـــد اخلرا،ـــا يني.هاظر :عســـا القـــرطي(  )199/6واحمـــوع(  )139/3وروضـــة
الااليني( .)179/9
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دال إ،أاأ بجي ما ور :دلت :إ ا ادتص مـجي السـجي ـم عـاد ملا ـذ فايـت
دال اإلمام بد" :هعقلع مرة خر ؛ نن الق اص للشَّ ْيجيِ"(.)1
هـفا مـجي فق،ـذ -ربـذ اا–؛ إ إ ـذ فـرَّأ بـني مـا ،ـق ،مــجي
وال نـ
اإل سان و داع ماذ غـا دـد و د ـاص دـال ـارب نبيـذ  -رب،مـا اا
عاىل" :-دلت :داع علو مجي اجلسد؟ دال :ال ب،س ن هعيـد ملا ـذ و اك
ن فيــذ الــرو مريــه ان ن قاــع فيعيــدها بارا ،ــا"( .)2وعاــذ هلــا عــجي بيــذ:
"ان،اان سق ،فيلع في،ا مجي غا ،اذ ،جي الغام؟ ال ب،س بـذ فسـاذ هعيـدها
مجي الر س ال ب،س بذ هلر ،جي غا "(.)3
واليعد املق ـدض هـف املسـ،لة ـذ نـار –ربـذ اا -إىل املق ـد مـجي
معو ة للألمة مـجي إ،ـاب احلـد والق ـاص وهـ الـردع
الق اص فاإلعادة ِّ
والز ر كما ،ا شجع هه اإل رام علم فعه اجلرا م وار لاب،ا واال،ت،ا ة
بالعقوبة.
دال ابجي عابدهجي-ربذ اا" :-نـرعت العقوبـة مل ـلأة عـود علـم كافـة
الااس مجي يا ة ان ساب وانموال والعقـول وانعـراض و ـرا عمـا
هتلرر بذ العياد مجي واع العساد"(.)4
ودــال اإلمــام الزهلعــ -ربــذ اا" :-إن الغــرض مــجي التعزهــر الز ــر
ومسيت التعزهرا الزوا ر غا املقدرة"(.)5
()1مسا ه اللو،ج ردم املس،لة.)2439 (:
()2مسا ه ارب ردم املس،لة.)1371 (:
()3مسا ه ارب ردم املس،لة.)1347 (:
()4دانية ابجي عابدهجي(.)126 /6
( )5ييني احلقا ق للزهلع

(.)210 /3
جملة العلوم الشرعية
العدد اخلامس واخلمسون ربيع اآلخر 1441هـ

361

ودــد ــدر عــجي هيئــة كيــار العلمــا دــرارن بشــ،ن إعــادة العلــو املقاــوع
احلدود والتعزهرا وثا ا فيذ" :درر احلس باإلمجاع ذ ال ،و إعادة اليد
املقاوعة د ٍد إىل ادي،ا؛ نن املق ود مجي القاع الز ر والردع ال اإله م
فق.)1("،
كما در درار عجي جممع العقذ اإل ،م الدول ا فيـذ" :مبراعـاة مقا ـد
الشرهعة مجي اييق احلد الز ر والردع والالال وإبقا املراد مجي العقوبة بـدوام
رهــا للع ـ ة والعظــة وداــع دابــر اجلرميــة و ظــرا إىل ن إعــادة العلــو املقاــوع
تالب العورهة عر الاب احلدهل ف هلون لـ إال بتواطـؤ وإعـداد طـي
خاص هاي :عجي الت،اون دهة إدامة احلد وفاعليتذ درر:
 .1ال ،ـو نــرعا إعــادة العلــو املقاـوع اعيــفا للأــد؛ نن بقــا ــر
احلد حتقيقا كام للعقوبة املقررة نرعا وماعا للت،اون ا،ـتيعا ،ا و عادهـا
مل ادمة دلم الشرع الظاهر.
 .2مبا ن الق اص دد نعرع إلدامة العدل وإ ا احين عليـذ و ـون
دــق احليــاة للمجتمــع و ــوفا انمــجي واال،ــتقرار فب ــذ ال ،ــو إعــادة علــو
ا،تؤ ه اعيفا للق اص إال احلاال التالية:
 ن ه ،ن احين عليذ بعد اعيف الق اص ببعادة العلو املقاوع.ب  -ن هلون احين عليذ دد متلجي مجي إعادة العلو املقاوع ماذ.
ج ، -و إعادة العلو الفض ا،تؤ ه د ٍد و د اص بسيب خا،
احللم و التاعيف(.)2
( )1درار هيئة كيار العلما باململلة العربية السعودهة درار ردم (.)136
( )2درار جممع العقذ اإل ،م الدول بردم (.)6/9/60
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العرع الريا  :مق د حتقيق الردع العام
قوم العقوبا الشرعية علم ،اس الدهجي والدهجي اإل،ـ م كلـذ عـد نل
وربـــــــة كمـــــــا دـــــــال عـــــــاىلَ ﴿ :و َمممممممم
ب َ َمممممممم يلك ٞلَكَيمممممممم َ َ
ص ُلَب َومممممممك ٞنَكَيإ َُل َ
ت َولَنؤَلنَمم
ب ُوممكَنَ
[﴾١٠٧ان ييــا  ]107:ودــال﴿:لَ َمميلَب َوممكنَ
صيوٱلبَيَ ٞنَممي
ص َملَ ُممم ُ ۡ ۡلي
ص ُ
ك ٞوَمم َ
ي َميو وَم ْيس َٞميي
صس و
صيس َويلم َلكَ َ ۡ ۡ ُ َُ َمم
فم ُيلكنُم
ص ۡل َحي ميَ ِ
يٱلي وميو َولَنؤَلنَم
ي َو َم ٞنَي
ةم ۡلنُم ُ
َوۡليم َؤَ َيل َ ُ َ

بيؤميمؤ [ ﴾٢٥احلدهــد ]25:ف،ــفا الــاص هــدل
يٱليَ َم ِۚي إ
ب ُومكَيوُ و
َن ُ
معيۥُ َو ُ
صم ُ
ي ُ ۡ ُ َقَمية َ ٞ
علم مرهجي ولما :ن احلدهد ا الي،س –وهـو آليـة اعيـف العقوبـا غاليـا-
،ــب ن هلــون معــذ امليــزان والقســ ،والعدالــة نن العقــاب ،ــييه لتأقيــق
العدالة وماع العساد انرض.
وانمر الريا  :ن العدالة هـ ،ـاس الايـوا فـب ا كا ـت الربـة مـرا
مشــروعا مالوبــا ف بــد و ن لــون مت ديــة مــع العــدل؛ نن الربــة ه ـ
الو ـ العــام للــه مــا ــا بــذ الايــوا وبــفل لــون الربــة م مــة
للعدل(.)1
فالشرهعة اإل ،مية نرهعة متلاملة احلة لله مان وملان عادلـة
شــرهعا ،ا و دلام،ــا وهــفا هتجلــم موا ــة التشــرهع ن ــواع العقوبــا
الشــرعية بــ ،واع مو يا ،ــا فجعــه نــدة العقــاب مقابــه نــدة ــر اجلرميــة
وخارها علم احتمع اإل ،م فرادا ومجاعا .
دال عيداا،، ":لت ب عجي احملارب هؤخف فيقيت عليذ احلرابة إال ـذ
مل هقتعه وإشا خا السييه و خا و اب املال هه ـر السـلاان ن
هلون خماا دتلذ و ليذ و داعذ و عيذ؟

( )1هاظر :اجلرمية والعقوبة للشيخ:حممد بو هرة ص.13- 11
جملة العلوم الشرعية
العدد اخلامس واخلمسون ربيع اآلخر 1441هـ

363

و ما اجلـواب فيـذ .فقـال بـ احملـارب :إ ا دَتـه دتـه وإ ا دتـه و ـاب
املال دته و لب ومجي اب مالا ومل هقته داع ومـجي خـا السـييه ومل
هقته ع در علم ب ف،در "(.)1
فتاييق العقوبا الشرعية علم احرمني خا و،يلة للقلا علـم اجلرميـة
وخا و،يلة حلعأ الدما ن سع واحلياة مجي ن ،در وانعراض مـجي
ن ات،ــ وان ســـاب مـــجي ن فـــتل ،وانمـــوال مـــجي ن لـــيع و ؤكـــه
بالياطــه والعقــول مــجي ن فتــه والــدهجي مــجي ن هتخــف ،ــخرهة وهــزوا
فالعقوبة ربة جلميع فراد احتمع ببدرار انمجي وانمان و شر الام ،ياة بيـا،م
ليتعرغوا وهاعمـوا مبمار،ـة ديـا ،م فالعقوبـا الشـرعية  -كمـا هـفكر  -ابـجي
يمية-ربذ اا":-إشا نـرعت ربـة مـجي اا عـاىل بعيـاد ف،ـ ـادرة عـجي
ربــة اخللــق وإرادة اإلدســان إلــي،م ولــفا هايغـ ملــجي هعادــب الاــاس علــم
وب،م ن هق د بفل اإلدسان إلي،م والربة لم كما هق د الوالد ،دهـب
ولد وكما هق د الاييب معاجلة املره "(.)2
الشــرهعة
كمــا ن الــردع والز ــر مق ــدان مــجي هــم مقا ــد العقوبــا
اإل ،مية ودد نار العق،ا إىل ل عاد ك م،م عـجي العقوبـا ودلمـة
شــرهع،ا عمومــا؛ لــفل ــا يــيني احلقــا ق ن اا عــاىل نــرع العقوبــة؛
"ن ،ا موا ع مـجي ار لـاب ،ـياب،ا معـاودة ودلمـة ان ـه :اال ز ـار عمـا
هتلرر بذ العياد و يا ة دار اإل ،م عجي العساد ولفا كان دقا ا عـاىل؛
ن ذ نرع مل لأة عود إىل كافة الااس"(.)3
()1مسا ه عيداا مس،لة ردم(.)1551
()2العتاو الل

البجي يمية ( .)521 /5واختيارا ابجي يمية ص.171

( )3ييني احلقا ق للزهلع (.)538/3
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و ا اندلام السـلاا ية..." :فجعـه اا عـاىل مـجي وا ـر احلـدود مـا
هردع بذ ا اجل،الة دفرا مجي مل العقوبة وخيعة مجي لـال العلـيأة؛ ليلـون
مــا دظــر مــجي حمارمــذ ثاوعــا ومــجي فروضــذ متيوعــا فتلــون امل ــلأة عــم
والتللي مت"(.)1
ولعه ما ا ت،م إليذ ابجي القيم-ربـذ اا هـو اجلـامع هـفا ديـل دـال:
اجلااهـا
"مجي بعـ دلمتـذ ،ـيأا ذ و عـاىل و ربتـذ ن نـرع العقوبـا
الوادعة بني الااس بعل،م علم بع م الاعوس وانبـدان وانعـراض
وانموال كالقتـه واجلـر والقـف والسـردة فـ،دلم ،ـيأا ذ و عـاىل
و و الز ر الرادعة عجي هف اجلااها غاهـة اإلدلـام ونـرع،ا علـم كمـه
الو و املتلماة مل لأة الردع والز ر مع عدم احاو ة ملا هستأق اجلـا مـجي
الردع فلم هشرع اللفب داع اللسـان وال القتـه و الز ـا اخل ـا و
السردة إعدام الاعس وإشا نرع لم بفل ما هو مو ب مسا ذ و عا ذ مجي
ربتــذ ولاعــذ وإدســا ذ وعدلــذ؛ لتــزول الاوا ــب و اقاــع انطمــاع عــجي
التظامل والعدوان وهقتاع كه إ سان مبا آ ا اا ماللذ وخالقـذ فـ هامـع
ا،ت ب غا دقذ"(.)2
وهستعاد ثا قدم كر ن اال ز ار مق د مجي املقا د العامة للعقوبـا
كما ا لح مسا ه هف الدرا،ة مجي كـ م اإلمـام بـد-ربـذ اا -وغـا
مجي العق،ا ،م هق دون باال ز ار ان ر املى ب علم إهقاع العقوبة ،ـوا
كان علم اجلا م علم غا مجي الااس وكفل ان ر املى ب مـجي شـرهع،ا
ديه إهقاع،ا و ل ملا مر اا ببدامة احلد علـم الزا ـ مـر بشـ،ود طا عـة مـجي
()1املاوردض ص.338
()2إع م املودعني(.)338 /3
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املؤماني ديل ل ه صلورهم الز ر والردع العام ودد بني اإلمام بد-
ص َ
صُيفَممييممم َ ۡل ُمممؤيمني َ َ ﴾٢
ف
بمميَوَ ُم َم
ربـــذ اا -املـــراد بالاا عـــة دولـــذَ ﴿:ولَشمم َمي َ
[الاــور]2:دــال ":دــالوا وادــد ودــالوا ا اــان"( .)1فــالز ر ل ــه ب،دــه اجلمــع
وهق د بذ الردع للغا والز ر ملر لب اجلرمية والردع والز ر هتأققـان مـجي
ما الردع وهو لللافة هتأقق مجي شرهع العقوبة.
إهقاع العقوبة علم اجلا

*

*

()1مسا ه اللو،ج مس،لة ردم(.)2544
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*

املبحث الثالث

املقا د اخلا ة و رها فقذ اإلمام بد:
هااك مجلة مجي املقا ـد الشـرعية املتعلقـة بتاعيـف الق ـاص و الدهـة علـم
اجلا وهف املقا د هر ي ،بعل،ا باجلـا مريـه مق ـد اإل ـ و لعـا
الف وب وهر ي ،بعل،ا باحين عليذ مريه دفع اللرر عاذ وإطعـا ـار الغلـب
عاد ومراعاة اجلوا ب املعاوهة لدهذ وغا ل كما ن هااك مقا ـد متعلقـة
باحتمع هتوخاها الشارع مجي خ ل اعيف عقوبة الق اص و الدهة.
وباا ع علم هفا ،اعرض لف املقا د املاليني اآل يني:
املالب انول :مقا د متعردة باب اجلااها .
ا،تعرضــاا ميأــل ،ــابق مق ــد دعــأ الــاعس الـ الدظ،ــا اإلمــام
بد –ربذ اا عاىل -ور ضرورة مراعا ،ـا  ،ـيه اندلـام العق،يـة
بع مسا ه اجلااهة علم الاعس وإىل ا ب ل ف،ااك مقا د نرعية
عامة راعاها اإلمام هلا مسا ه اجلااها كمق د حتقيـق الـردع والز ـر
ومق د حتقيق العدل كما ن لاظر املقا ـدض ـر لـ مقا ـد خا ـة
وهو ما ،اتعرض لييا ذ هفا املالب مجي خ ل العروع الري ة اآل ية:
اجلا و ا،ا .
العرع انول :مق د إ
ميتـا دهااـا اإل،ـ م جمـال العقوبــا بو ـود ــوعني مـجي العقوبــا
عقوبا د يوهة علم ما ظ،ـر مـجي انفعـال احرمـة و خـر خروهـة علـم مـا ظ،ـر
وعلم ما خع فمر لب اجلرمية إن فلت مجي العقوبة الد يوهـة فب ـذ لـجي هعلـت مـجي
انرض وال السما .
العقوبة انخروهة إال بععو الفض ال خيعم عليذ ن
و ،،يسا علم هفا فبن مجي ضمجي مقا د العقوبا الد يوهة ا،ا احـرم
و لعا وبذ و ما هاخرم مجي دهجي مر لب اجلرميـة وهـفا اجلـ والـتلعا
إشــا هتأقــق ملــجي ــاب و ــدم علــم مــا ادــى ودليــه لـ مــا روا عيــادة بــجي
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ال ـــامت –رضـ ـ اا عاـــذ -ن ر،ـــول اا ـــلم اا عليـــذ و،ـــلم دـــال:
(( يــاهعو علــم ال شــركوا بــاا نــيئا وال ســردوا وال ز ــوا وال ــ ،وا
معـرو ؛ فمـجي وفَّـم
بي،تان عىو ذ بني هـدهلم و ر للـم وال ع ـو
ف ،ر علـم اا ومـجي ـاب مـجي هـف نـيئا فععودـب بـذ ف،ـو كعار ـذ ومـجي
()1
ـاب مــجي لـ نـيئا فســى اا عليــذ إن نــا غعـر لــذ وإن نــا عفبــذ))
وكفل دولذ لم اا عليذ و،لم للج،ايـة...(( :لقـد ابـت وبـة لـو دسـمت
بني ،يعني مجي هه املدهاة لو،عت،م))(.)2
اجلا دد انغـراض ان،ا،ـية للعقوبـة اإل،ـ م
وب،فا هععد إ
ظـــر الشـــارع فتلـ ـ دســـب وعيـــة اجلرميـــة
غـــا ن و،ـــا ه اإل ـ ـ
ومر لي،ــا والعقوبــة اعــف باعتيارهــا دلــم اا بــني عيــاد ف ،ـ ،ــد إىل
اجلا و قوميذ دتم ال هعود الر لاب اجلرمية مـرة خـر وبالتـال
إ
ال هلــون اعيــفها بق ــد التشــع وإشــا الق ــد ماــذ الاعــع واإلدســان نن
،دهــب اجلــا وإ ـ دذ ســتقيم بــذ عســذ و يتعــد عــجي اجلرميــة و ل ـ
ـ اجلماعــة و قــوهم لياا ،ــا فالشــرهعة اإل ،ـ مية إىل ا ــب التخوه ـ
والردع والز ر مل ،مه نخ ـية اجلـا بـه ععايـت بـذ فت،دهيـذ وإ ـ دذ
امللان انول مجي شرهع العقوبة و غراض،ا(.)3
وهداهتذ و وبتذ ،

( )1خر ذ مسلم كاب احلدود باب مجي اعى علم عسذ بالز ا ردم.)1696( :
( )2خر ذ اليخارض كتاب احلدود باب احلدود كعارة ردم.)6784( :
( )3هاظر :التشرهع اجلاا اإل ،م

عيد القادر عودة ص 109وما بعدها والتعزهر

الشــرهعة اإل،ـ مية عيــد العزهــز عــامر
العرب
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وهتيني مجي هفا هلا ن العقوبا الشرعية -وما،ا الق ـاص -الـ عاعَّـف
علم اجلا ل ه لذ مجي ان ر والريواب و لعا وبذ وحمو آ ار اجلااهة ما ال
هعلم ددر إال اا ،ـيأا ذ و عـاىل كمـا هتأقـق الـتا،ا مـجي الـف وب بالتوبـة
وملاععة عمـه احلسـاا ولـفا دـل اإلمـام بـد-ربـذ اا -و رنـد إىل
عمال وعيادا عع،ا متعـد بعـد فعـه اجلااهـا دـال املـرو ض" :دلـت نبـ
عيد اللَّذ :ـا كتـاب ر ـه دـد بعلـ بـدم ودـد هـب بـفل عسـذ علـم ن
هقاد ودد كتب هشاور ن خيـرج إىل بيـت املقـدس فـ،ض نـ ـر ؟ دـال
اإلمام بد-ربذ اا : -دـه لـذ :مـا ـاع بييـت املقـدس عليـ بـالريغر؛
()1
لعلذ ه ،ي ،،م غرب فيمأص اللَّـذ عاـ الـف وب و  ،يـ الشـ،ادة"
ودال املرو ض هلا،،" :لذ عجي ر ه كان مع السلاان ودد اب وكان دد بلـم
بدم دال :ده لذ ه ،الريغر ف،و خا لذ"(.)2
واليعد املق ـدض هـفا ن اإلمـام بـد رنـد مـجي ا،تشـار إىل عـع متعـد
فله مجي العيادة القا رة؛ إ اجل،اد مجي نـ ،ذ لـافأ علـم الريغـور وهـدفع عـدوان
الظاملني وحتعأ بذ درما املسلمني و موالم وهاشر اإل ،م انرض.
والفض عليذ اجلم،ور مجي ،ل انمة وخلع،ا " :ن القا ه لذ وبة فيما بياذ
وبني ربذ عز و ه فـبن ـاب و ـاب وخشـع وخلـع وعمـه عمـ ـاحلا
بدل اا ،يئا ذ دساا وعوض املقتول مجي ظ متذ و رضا عجي ط بتذ"(.)3
و،ــئه ر ــه الــاي  فقــال :هــا ر،ــول اا ر هــت إن دتلــت ،ــييه
اا لعــر عــين خااهــاض؟ فقــال ر،ــول اا ــلم اا عليــذ و،ــلم « :عــم
()1الورع (.)427
()2املسا ه العق،ية مجي كتاب الرواهتني والو ،ني (.)247 /2
( )3عسا ابجي كريا (. )380/ 2
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هـه عليـذ السـ م

و ت اب ر حمتسب مقيه غـا مـدبر إال الـدهجي فـبن
دال ل ل »(.)1
دال اإلمام الاووض –ربذ اا" :-فيـذ هـف العلـيلة العظيمـة للمجاهـد
وه ـ لعــا خااهــا كلــ،ا إال دقــوأ اآلدمــيني وإشــا هلــون لعاهــا ب،ــف
الشرو املفكورة وهو ن هعقته ابرا حمتسيا مقي غـا مـدبر و مـا دولـذ –
ــلم اا عليــذ و،ــلم(( :-إال الــدَّهجي)) فعيــذ اييــذ علــم مجيــع دقــوأ
اآلدميني و ن اجل،اد والش،ادة وغاها مجي عمال ال هلعر دقوأ اآلدميني
وإشا هلعر دقوأ اا عاىل"(.)2
العرع الريا  :مق د اإلدسان
هشى اإلمام بد -ربذ اا -الق اص عدم و ـود نـي،ة القتـه
مراعاة ملق د الشارع مسا ه اجلااهة علـم الـاعس ومـجي بـر انمريلـة علـم
ل در الق اص عـجي الوالـد إ ا دتـه ولـد ديـل هشـى اإلمـام بـد -
ربذ اا -الق ـاص عـدم الـوالدة دـال دـرب،" :ـئه عـجي امـر ة دتلـت
ولدها فقال :مـا الر ـه إ ا دتـه اباـذ فقـد بلغاـا ـذ ال هقتـه ومل هيلغاـا
املر ة ن "( .)3وكفل قه دايـه عـجي اإلمـام ":ال ديـد والـدعا بولـد وال ولـدعا
بوالد عمدعا وال خا.)4("،
()1روا مســلم كتاب اإلمــارة بــاب مــجي دتــه ،ــييه اا كعــر خااهــا إال الــدهجي
ردم(.)1885
()2نر

أيح مسلم (.)29/13

()3الرواهتني والو ،ني(  .)253 /2دال الىمفض ":والعمه علم هـفا عاـد هـه العلـم:
ن انب إ ا دته اباذ ال هقته بذ وإ ا دف اباذ ال لد" امع الىمفض (.)18 /4
()4الرواهتني والو ،ني( .)254 /2
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وهظ،ر اليعد املق دض هف املسـا ه ن اإلمـام مل هو ـب احلـد؛ ظـرا
لشر انبوة والق ـاص هـدر بالشـي،ا ؛ ونن انب كـان ،ـييا و ـود
االبجي ف ه ا ،ييا إفاا ـذ فـانب هعـارأ ،ـا ر الاـاس إ إن دتلـذ هلـاد
مق د اإلدسان للوالدهجي؛ ونن الق اص نعرع لتأقيق دلمة احلياة بـالردع
ا ب الوالد؛ نن لدهذ مجي احلب والشعقة مـا
والز ر وال لتاج إىل ل
مياعذ مجي دته ولد وهو مر طيع ؛ بدليه ذ ال ميلاذ إ التذ(.)1
و هف املس،لة مل توفر نرو الق اص فتتأول العقوبـا إىل عـا هر
هعر ع حتدهدها للقاض لل هقدر املقا د مجي القته مجي عدمذ.
العرع الريالل :الى يح بني م ارب اجلا واحين عليذ
هظ،ر ر هـفا املق ـد عاـد اإلمـام بـد –ربـذ اا -وهـو الى ـيح بـني
م لأة اجلا وم لأة احين عليذ مس،لة ااهة الـزوج علـم و تـذ فيمـا
دون الاعس وا،تيعا الق اص بيا،ما ودد مر الشارع احلليم باإلدسـان إىل
الزو ة ودعأ دق،ا فب ا فعه دد الزو ني ااهة مل لأة ف نـ عليـذ
فتاوا فيما ه: ،
عاد اإلمام بد -ربذ اا -وهظ،ر ل
)1دال إ،أاأ بجي ما ور" :دلْتع :ر هن عاجل امر ذ فلسر ،ـا،ا؟ دـال:
ليس عليذ ن ن"(.)2
)2ال هر اللمان ل الزو ة اا الت،دهب املشروع كاللامة والللزة
واللرب بالسو والع ا ال غاة دال رواهة بلر بـجي حممـد الاسـا " :
()1هاظر :املغين(.)285 /8بدا ع ال اا ع( )235/7و يني احلقـا ق(.)105/6و دلـام
دته الوالد ولد عمدا العقذ اإل ،م ابراهيم الزهرا

جملة درا،ا علوم الشـرهعة

والقا ون احلد( )41العدد(2014)2م.
()2مسا ه اللو،ج (.)2582
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الر ه هلرب امر ذ فيلسر هدها و ر ل،ا و لقرها علم و ـذ اندب :فـ
د اص عليذ".
ما إ ا عد الزوج ددود الت،دهب املشروع ف،و مسؤول عجي ااهتذ عاـد
اإلمام بد -ربذ اا -دال رواهة ب طالب ودد ،عـئه :هـه بـني املـر ة
و و ،ا د اص فقال :إ ا كان دب هلرب،ا ف فبن اعتـد و ـر و
كس ـر هقــتص لــا ماــذ()1؛ ن ــذ عــدض وعــدوان إ املــر ة كريــر دا ــة إىل ن
عأمم مجي الر ه ظرا للعع،ا وارؤ الر ال علي،ـا وال تأقـق احلماهـة إال
بو وب الق اص.
ب بـــيح علـــم و ـــذ
دـــال اإلمـــام املـــاوردض -ربـــذ اا" :-ن ـــذ ضـــر ن
هتو ه إليذ باال ت،اد فو ب ن هلون التلـ بـذ ملـموعا كمـا
اال،ت
هلون مع بقا الاعس فـب ا ـار
ضمجي عمر اني اح،لة؛ نن اال،ت
متلعا مل هلجي ا،ت دعا"(.)2
ودــال ابــجي ددامــة -ربــذ اا" :-إن ،ــر -املــؤدِّب الت،دهــب  -و اد
علــم مــا ل ــه الغاــم بــذ ...فعليــذ اللــمان؛ نَّــذ معتعــد د ــه التَّلــ
بعدوا ذ"(.)3
واليعد املق دض هو الاظر ملق ـد الـزوج مـجي فعلـذ وهـو امل ـلأة؛ ون ـذ
حمسجي بفل وما علم احملساني مجي ،ييه؛ إضافة إىل ن فعلذ مجي باب العريرا
والعوا فياا،ب ن غعر لذ؛ نن الق ـد اإل رامـ ماعـ عاـد مـا إ ا
كان الععه مـجي دييـه العمـد الـفض ال نـي،ة فيـذ كـ،ن هسـتغه عـو التسـل،
()1اندلام السلاا ية ( )282اإل ا ( .)246 /25
()2احلاوض ( )423/13وا ظر :اللتاب عسذ (.)428 - 427/13
()3املغين (.)116/8
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والعدوان فمجي املاا،ب ن زاد عقوبتذ و شدد.
و هـــفا دليـــه علـــم اعتيـــار اإلمـــام بـــد -ربـــذ اا -املقا ـــد
الت رفا ؛ إ الق د م نر مياجي؛ ن ذ مجي عمه القلب وإ ا كـان مـرا باطاـا
فب ــذ ه ــعب التعــر عليــذ والو ــول إىل دقيقتــذ ولــفا هعر ــع اعتيــار
مريه هف املسا ه.
للقاض الشرع ؛ نن دلم احلاكم هرفع اخل
وهدخه هـفا اليـاب هلـا الاظـر العوادـب وغليـة الظـجي دـال عيـد
اللَّذ،، ":لت ب عجي الر ه هقابه الل ـوص وهـو هعلـم ـذ ال طادـة لـذ ب،ـم
فيقتلو ؟ فقال :إن كان هغلب عليذ ذ إ ا عام ما بيد خلوا ،ـييلذ فـبن مل
هقا ل،م ر و ن هلون ل لذ وإن كان هغلب عليـذ ،ـم هقتلو ـذ فليـدفع
عجي عسذ ما ا،تااع"( )1وال نـ ن هـفا ـر يح لايـ بـني مق ـد احلعـاظ
علم دياة احين عليذ وبني مالذ.
ومجي التاييقا هلا الدالة علم بعد ظر اإلمام بد املقا دض ما قـه
ارب عاذ فيمجي هستغيل بذ ار دـال" :هعلـر ن خيـرج إىل ـيأة بالليـه؛
ن ذ ال هدرض ما هلون"( .)2وهفا إمعان ماذ دعأ الاعس عاد عدم التييجي.
املالب الريا
املقا د املتعلقة بالدها
درص اإلمام بد -ربذ اا -صعأ الـاعس مـجي ا ـب العـدم إ ـذ
و ب الدهة علم مجي ل علوعا هعاه الاسه ومجي ل :
 - 1ذ ،ئه :إ ا كسر ال لب ففهب مـاؤ ؟ دـال" :الدهـة"()1؛ نن
هابذ هاب للاسه وداع لذ(.)2
()1مسا ه عيد اللَّذ (.)961
()2اإل ا (.)307/10
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 - 2و،ـــئه-ربـــذ اا -هـــه احلشـــعة الدهـــة كاملـــة؟ دـــال" :الدهـــة
كاملة"

()3

دال ابجي معلح –ربذ اا" :-و دشعة الـفكر الدهـة بغـا خـ

علمذ؛ نن ماععتذ لمه باحلشعة كما لمه ماـافع اليـد بان ـابع ونن
هاب احلشعة هاب للاسه فلان ماقاعا ف،و ب الدهة كاملة"(.)4
هاب،ــا

 - 3ومريــه احلشــعة ان ريــيني فقــد و ــب الدهــة كاملــة؛ نن
عايه للاسه و ق ان للفكر(.)5
عة حتمه العادلـة
كما هظ،ر فقذ التيسا ورفع احلرج عاد اإلمام بد
للدهة ديل ،ئه-ربذ اا -ما العادلة؟ دال القييلة إال ،م لملون بقـدر
ما هايقون"(.)6
ومجي ور رعاهة اإلمام بد-ربذ اا -لللـرورها اخلمـس شـدهد
العقوبــة الدهــة علــم مــجي هعتــدض علــم العقــه و هعاــه ماافعــذ ومــجي لـ
علذ الدهة كاملة علم مجي سيب إ الة العقه بلرب و روهع و و دـال
()1مســا ه اللو،ــج ردم املســ،لة(.)2384و كــر باأوهــا هلــا اباــذ عيــداا مســا لذ
ردم املس،لة(.)1494
()2هــفا هــو املفهب.هاظر:الداهــة لللــو ا (  )90/2العــروع(  )30/6اإل ــا
(.)97/10
()3مسا ه اللو،ج ردم املس،لة(.)2386
()4امليدع(.)305 /7
()5هاظـــر :مســـا ه اللو،ـــج ردم املســـ،لة (  )2387العـــروع(  )24/6اإل ـــا (
.)83/10
()6مسا ه اللو،ج مس،لة ردم (.)2395
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عيد اا بجي اإلمام بد" :مسعت ب هقول :العقه دهة هعين إ ا ضعـرِب
ففهب عقلذ"(.)1
و هاب العقه ااهة الىوهع ديه لسعيان –ربذ اا -عجي ر ه فزع
()2
ر بالليه ففهب عقلذ؟ دال :عليذ الدهة دال بد :ما دسجي ما دال"
وهــفا ر ض اليادــل مــجي حما،ــجي فق،ــذ وا ت،ــاد املقا ــدض؛ ملوافقتــذ
مقا د الشرهعة دعأ العقه ف ،ه امل ارب العقه كما ن
هابذ فيجب املاع مجي كه ما هفهيذ و هشونذ

()3

ـه املعا،ـد

وهـفا مـا دققـذ إمـام هـه

الساة ا ت،ادا ذ وفق،ذ.

*

*

*

()1مسا ه عيد اا مس،لة ردم(.)1496
()2هاظر :مسا ه اللو،ج مس،لة ردم (.)2612
()3هاظر :اجلامع لألدلام القرآن للقرطي(.)287 /6
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اخلامتة:

لعه القارض اللـرهم اطلـع بـني ،ـاور اليأـل و ااهـا علـم التو ،ـا
املقا ــدهة لــد اإلمــام بــد و اييقا ــذ لــا ومــا علــق ب،ــا مــجي ماادشــا
وإهلادا وميلجي لليادل إ،ا ما و ه إليذ مجي تا ج فيما ه: ،
دلَم التشـرهع ومراعـاة
 همية تيع مق د الشارع مجي اندلام ومعرفة ِامل ارب املعت ة للشارع ال،يما ه اعتيار الشارع ومق ود مجي احللم.
 االر يــا الو يــق بــني املقا ــد والا ــوص و ل ـ مــجي خ ـ ل ف،ــمان مة احت،دهجي كاإلمام بد و ذ ال عارض بيا،ا ما،ج،م.
 اإلمام بد بجي دايه-ربـذ اا -دـد ان مـة الـفهجي اعتاـوا مبراعـاةمقا ـــد الشـــرهعة وبيـــان رهـــا علـــم اندلـــام الشـــرعية ال،ـــيما مســـا ه
اجلااها .
 درر مفهب اإلمام بد-ربذ اا -لزوم مؤاخفة السـلران جبااهتـذوخا ة اجلااهة علم الاعس وما دو ،ا مراعاة ملق د احلعاظ علم الاعس.
 عه اإلمام بد-ربذ اا -ضاب ،التقية وددودها القول باللسـانال التجاو بالععه.
 اليعد املق ـدض لـد اإلمـام بـد كـريا مـجي مسـا ه اجلااهـا هـوعظيم الاعس اإل سا ية وانمر باحملافظة علي،ا والاظر إىل درمة الاعس.
 دعأ ظام انمة وضمان ما،ا؛ مجي ك مقا د الشرهعة عاد اإلمـامبد-ربذ اا.
 قرهــر العقوبــا مــع مــا ه ــادي،ا مــجي آالم إال ،ــا حتقــق امل ــلأةللعرد واجلماعة علـم السـوا إلنـاعة انمـجي والام ،ياـة بـني فـراد احتمـع
و هلــا المتاــاع انفــراد مــجي ادــىا اجلــرا م واحملظــورا خوفــا ودــفرا مــجي
العقوبا و هفا م لأة ظـاهرة قـ احتمـع مـجي ا تشـار اجلـرا م و قلـ
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علم العساد مجي خ ل العقوبة الرادعة ال متاع اللافة عجي اجلرمية ديه الودـوع
في،ا إضافة إىل التشدهد بع العقوبا ل ارب احتمع.
 الردع والز ر هما املق د واحللمة مـجي إ،ـاب احلـد والق ـاص عاـداإلمام بد  -ربذ اا.-
 لتا اإلمام بد -ربذ اا -ن،ن الق اص در ا علم حتقيق العدل. هتـيني اليعــد املق ــدض مسـ،لة اجلااهــة بــني الـزو ني بــالاظر ملق ــدالــزوج مــجي فعلــذ وهــو امل ــلأة؛ ون ــذ حمســجي بــفل ومــا علــم احملســاني مــجي
،ييه؛ إضافة إىل ن فعلذ مجي باب العريرا والعوا فياا،ب ن غعر لـذ؛
نن الق د اإل رام ماع عاد ما إ ا كان الععه مجي دييـه العمـد الـفض ال
ني،ة فيذ ك،ن هستغه (دالـة الزو يـة) التسـل ،والعـدوان فمـجي املاا،ـب ن
زاد عقوبتذ و شدد.
 هلاد مق د اإلدسان للوالدهجي دته الوالد باباذ. هظ،ر فقذ التيسا ورفع احلرج عاد اإلمام بد عة حتمه العادلة للدهة. شدهد العقوبة الدهة علم مجي هعتدض علم العقه و هعاه ماافعذ.وثـــا و ـــلت بـــذ هـــفا امليأـــل هميـــة الاظـــر املقا ـــدض املســـا ه
اال ت،ادهة إ إ ذ ما،ج ـيه عاـد اإلمـام بـد-ربـذ اا-؛ ديـل درك
ميلرا همية مراعاة املقا د وإن كا ت العااهة بببرا ها ددهرية الع،د.
كما ن مراعاة مقا د الشارع البد ن هلون م اديا للعملية اال ت،ادهة
وضاباا لا فيتقرر لليادل ن العلـم مبقا ـد الشـرهعة اإل،ـ مية نـر مـجي
نرو احت،د.
وبعد ف،فا ،د املقه فما كان فيذ مـجي وفيـق و ـواب فـفل فلـه مـجي
اا عاىل عل َّ وما كان فيذ مجي قص وخا ،فمـجي د ـور علمـ واللمـال ا
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ودـــد وردـــم اا اإلمـــام بـــد ديامـــا دـــال ":ومـــجي هعـــر عـــجي اخلاـــ،
والت أي "( .)1س،لذ ،ـيأا ذ ن هعلماـا مـا هاعععاـا و ن هاععاـا مبـا هعلمعاـا إ ـذ
ه الل،م و،لم علـم
مسيع جميب وآخر دعوا ا ن احلمد ا رب العاملني و ِ
يياا حممد وعلم لذ و أيذ مجعني.

*

*

*

()1فتح املغيل للسخاوض(.)73 /3و درهب الراوض (.)193 /2
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املراجع واملصادر:
 إرناد القا د إىل معرفة املقا د د .هعقوب اليادسني دار التدمرهة. -ضوا الييان للشيخ حممد انمني الشاقيا

دار العلر باو – لياان عـام الاشـر

 1415 :هـ  1995 -م .
 إع م املودعني البجي القيم حتقيق :حممد عيد الس م إبراهيم الاانر :دار اللتـبالعلمية  -هاو

1411 1هـ .

 اال ت،ــاد املقا ــدض دجيتــذ ضــواباذ جماال ــذ د .ــور الــدهجي اخلادم مايوعــاكتاب انمة العدد . 1419 65
 اننيا والاظا ر للسيوط دار اللتب العلمية -اإل ا

. 1411 1
.2الايعة :بدون.

للمرداوض دار إديا الىاث العرب باو

 -اجلــامع لعلـوم اإلمــام بــد خالــد الربــا وآخــرون دار العـ

الايعــة :انوىل

. 1430
 العروع حملمـد ابـجي معلـح حتقيـق :د .عيـداا الىكـباو

الاانـر  :مؤ،سـة الر،ـالة

الايعة انوىل 1424:هـ .
 القاموس احملي ،للعاو آبادض الاانر  :دار اجليه باو . امليدع نر امل قاـع البـجي معلـح حتقيـق  :نـعيب انر ـاؤوباو

اإل ،م

الاانـر  :امللتـب

الايعة انوىل.

 املسا ه العق،ية مجي كتاب الرواهتني والو ،ني للقاض بو هعلم حتقيـق  :د .عيـداللرهم بجي حممد ال دم الاانر :ملتية املعار

الرهاض الايعة :انوىل (1405هــ

 1985م) املعجم الو،ي،باو

ابراهيم يس و م ؤ

الاانر  :دار إديا الىاث العربـ

الايعة الريا ية .
 -املغين البجي ددامة حتقيق :د .عيداا الىك

د .عيدالعتا احللو الاانـر :عـامل
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اللتب باو

1417: 3هـ .

 املقا ــــــــد العامــــــــة للشــــــــرهعة اإل،ــــــ ـ مية عــــــــز الــــــــدهجي غييــــــــذ دارال عوة القاهرة

1 1417هــ
أيح مسلم للاووض الاانر :دار إديا الـىاث – بـاو

 -املا،اج نر

2

1392م.
 -املوافقا للشاطي حتقيق  :عيد اا درا دار املعرفة – باو

ور عت إىل

حتقيــق  :بــو عييــدة مشــ،ور بــجي دســجي آل ،ــلمان الاانــر :دار ابــجي ععــان الايعــة
انوىل1417 :هـ1997 /م.
 ييني احلقا ق نر كاز الددا ق للزهلع -عسا آها

الاانر  :امللتب اإل ،م باو

.2

نللت البجي يمية حتقيق :عيدالعزهز اخلليعة ملتيـة الرنـد

1

1417هـ.
، -ــؤاال

ب ـ داود لإلمــام بــد حتقيــق:د .هــاد حممــد ما ــور ملتيــة العلــوم

واحللم  -املدهاة املاورة 1414 1هـ .
 أيح مسلم حتقيق  :حممد فؤاد عيد الياد -فتح اليارض نـر

الاانر :دار إديا الىاث باو .

ـأيح اليخـارض البجي دجـر الاانـر :دار املعرفـة  -بـاو

. 1379
 -فقــذ املقا ــد و ــر

الــتعلا الاــوا ل

د .عيدالسـ م الرفعـ

الاانــر  :فرهقيــا

الشرأ باملغرب 2004م.
 -دواطــع اندلــة نب ـ املظعــر الســمعا

الاانــر :دار اللتــب العلميــة بــاو

الايعة انوىل.
 دواعــد اندلــام م ــارب ان ــام للعــز بــجي عيدالسـ م الاانــر :ملتيــة اللليــاان هرهة – القاهرة .
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 -كشا القااع عجي منت اإلدااع للي،و

حتقيق  :حممد دسجي الشـافع

الاانـر :

دار اللتب العلمية باو .
الايعة :الريالرية 1414 -هـ

 -لسان العرب البجي ماظور الاانر :دار ادر باو

 جمموع فتاو ابجي يميـة الاانـر :جممـع امللـ ف،ـد لاياعـة امل ـأ الشـرهاملدهاة الايوهة 1416هـ1995/م
 مسا ه بد بجي دايه وا،أاأ بـجي راهوهـة  .برواهـة إ،ـأاأ بـجي ما ـور املـرو ضاللو،ج درا،ة وحتقيق  :جمموعـة دكـا رة للأ ـول علـم در ـا علميـة الاانـر:
عمادة اليأل العلم

اجلامعة اإل ،مية باملدهاة املاورة الايعة انوىل 1425 :هـ

 مسا ه اإلمام بد برواهة اباذ ارب حتقيق  :طارأ بجي عوض اا دار الوطجيالرهاض الايعة انوىل 1420 :هـ
 مســا ه اإلمــام بــد برواهــة اباــذ عيــداا حتقيــق  :هــا الشــاوهش امللتــباإل ،م

الايعة انوىل 1401 :هـ .

 مقا د الشرهعة اإل ،مية للع مة حممد الااهر بجي عانور دار الاعـا س للاشـرانردن الايعة الريا ية 1421:هـ .
 -مقا د الشـرهعة اإل،ـ مية وع دت،ـا باندلـة الشـرعية د.حممـد اليـوب

دار ابـجي

اجلو ض الايعة انوىل 1424 :هـ .
 -مقا د الشرهعة عاد اإلمام بد و رهـا املعـام

املاليـة د.حممـد املقيـه دار

كاو انييليا
 مقــاهيس اللغــة البــجي فــارس حتقيــق  :عيــد السـ م حممــد هــارون الاانــر :دارالعلر باو

الايعة انوىل 1399 :هـ.

*

*

*
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The Dimension of Objective-based Shari’ah and its Impact on Criminal Rulings
According to Imam Ahmed Ibn Hanbal
Dr. Muhammad Ibn Moqbel Ibn Nasser Almoqbel
College of Education
University of Prince Sattam, Al-Kharj
Abstract:
Imam Ahmad Ibn Hanbal, may Allah have mercy on him, is one of the
imams who was interested in studying objectives of Shari’ah and their impact on
rulings in line with the texts and injununctions of Shari’ah. This paper discusses
the dimension of objective-based shari’ah and its impact on criminal rulings. It
focuses on how Ibn Hanbal paid attention to these objectives in delicts by
exploring his personal reasoning and opionions to identify the objective-based
idications to protect the human life.
The paper consists of an overview, an introduction, three sections and a
conclusion. Section One focuses on the protection of the human soul and its
impact on the jurisprudence of Ahmed Ibn Hanbal. Section Two deals with the
general objectives and their impact on the jurisprudence of Ahmed Ibn Hanbal.
Section Three addresses the specific objectives and their impact on the
jurisprudence of Ahmed Ibn Hanbal.
The study adopts the deductive method for its relevance to the topic of the
research. Finally, the paper lists a number of finding, the most important of
which are the following: Respecting the human soul and protecting it; it must be
deemed inviolable. The public order and security must be maintained. Al-Imam
Ahmed follows the Fiqh of ease and relief of difficulties in his opinion about the
sharing of Diyah (indemnity) among the family of the convict. Ibn Hanbal
amplifies the punishment in Diyah (indemnity) against he who attacks the human
reason or its functionality. The objective-based thinking is an original method for
Al-imam Ahmed, may Allah have mercy on him, though it is lately explored.

جملة العلوم الشرعية
هـ1441 العدد اخلامس واخلمسون ربيع اآلخر

رسالة يف مجع األوجه بني السور للقراء العشرة
من أول سورة ﮋﭲﮊ إىل آخر القرآن
من طريق الطيبة للعالمة سلطان بن أمحد املزاحي (ت1075هـ)
" دراسة وحتقيق "

د .كامل سعود العنزي
قسم الدراسات القرآنية  -كلية الرتبية
جامعة امللك سعود

رسالة يف مجع األوجه بني السور للقراء العشرة من أول سورة ﮋﭲﮊ إىل آخر
القرآن من طريق الطيبة للعالمة سلطان بن أمحد املزاحي (ت1075هـ) " دراسة وحتقيق"
د .كامل سعود العنزي
قسم الدراسات القرآنية  -كلية الرتبية  -جامعة امللك سعود
تاريخ قبول البحث1440 /5 /7 :هـ

تاريخ تقديم البحث1440 /3 /25 :هـ

ملخص الدراسة:
حيتوي هذا البحث على دراسة وحتقيق لرسالة يف علم القررااا نرت لرفليل الة نرة
املقرئ أبي الةزائم سرلاا برت أ رمل املزا(ري

1075ھ) ،وقرمل عرف هي را اهو ر

اليت بني السورلني للقراا الةشرة نت أول سورة ﮋﭲﮊ [الضحى ]1إىل قول لةاىل
ﮋﭹﭺ ﭻﮊ [البقرة ]5؛ نف بيا كل نا يتةلق بف(كام التكبري.
ولتجلررى أهةيررة إ ررراا هررذة الرسررالة يف كو ررا ه(ررمل اهع ر م املشرراهري ،واملقرررئني
النحارير ،وأ اه(كام القرائية ،واهو

اهدائية هي ا نت طريق ننظونة طيبة النشر.

وقمل اعتةمل يف حتقيق وإ راا هذة الرسالة على أربف سخ اية ،و ةلت البحث
يف نقملنة ،وقسةني ،و امتة ،وه رس.

املقدمة:

احلمــد ر را العــاوال والوــسال والســسم علــي خــام ال ــيال و مــام
اورسلال وعلي آله وصح ه الكرام اويامال وعلي كل من سار علي م هاجـه
بإحسان ىل يوم الدينل أما بعد:
فإنَّ علم القراءات القرآنية من العلوم اليت نالـ حًّاـا مـن الراويـة وافـرال
ونوـــي ا مـــن الدرايـــة راخـــرال فقـــد ه وَّعـ ـ فيـــه او ليهـــاتل وهعـــدَّدت فيـــه
ومر مبراحل وأطوار؛ حتَّي استقرَّ واضح اوعامل واآلثار.
اووَّهاتل َّ
ال أوفيـاءل وعلمـاء أجليـاء؛ بـدءا مـن عهـد
وقيَّض ار  هلذا العلم رجا ً
الوـــحابة  والتـــابعا وهـــابعيهم ىل يوم ـــا -هـــذا -؛ فحهًّـــوا م انيـــهل
وفهموا معانيهل وأمع وا الًَّّر فيهل وكان مـن أولك::اممـام اوقـرل الشـه ل
واحملدّث الهقيه الّحرير سلطان بن أمحد اوزَّاحـ(تت1075ھ)؛ الـذ اتـتهر
بتدقيق مسائل الهن ورواياههل وعُرف بًّهور تخويته يف م لهاهه.
وقد هيسَّـر ل( احلوول علي رسالة من رثه الثمال وهراثه الدفال والـيت
مجـــع فيهـــا الوجـــه الـــيت بـــا الســـورها للقـــراء العشـــرال مـــن أول ســـورال:
ﮋﭲﮊ [الضــحي ]1 :ىل قولــه هعــاىل:ﮋﭹﭺﭻﮊ[ال قــرال:
]5؛ مع بيان كل ما يتعلق بأحكام التك من طريـق طي ـة ال شـرلوقد اصـطلح
علي هسمية القراءات مـن هـذا الطريـق بالعشـر الكـذلل وكلـ :لكثـرال طرقهـا
بال س ة للعشر الوغرل اليت من طريق( الشاط ية والدرالت.)1
وهو ما ميَّز هذه الرسـالة الرائقـةل وجعـل هلـا أهميـة فائقـة؛ فهـ( هسـاعد
علي التعرف علي تـ(ء مـن معـامل مـ هز اوزاحـ( يف أريـر أوجـه القـراء مـن
ت)1هــأمست حــول أريــرات العلمــاء للقــراءات اوتــواهرالل للشــيع ع ــدالرارس موســيت
.)35
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طريق طي ة ال شرل ومعلوم أن للمزاح( رسالة أخرل يف بيان هل :الوجه من
طريق( الشاط ية والدرال.
وبعد ال حث واالستقراءل والتحر واالستهتاء؛ مل أقـ علـي مـن سـ قين
ىل أقيق هذه الرسالة الغرَّاء؛ فعقدتُّ العزم علي دراستهال والعمل يف أقيقها.
وقد اقتض ط يعة العمل يف أقيق هذه الرسالة أن يتكون ال حث من:
مقدمةل وقسمال وخامتةل وفهرس.
القسم الول :قسم الدراسة.
وفيه م حثان:
او حث الول :هرمجة موجزال للعسمة اوزاح(ل ومكانتهل وم لهاهه.
او حــث الثــان( :التعري ـ بالرســالةل ووص ـ ال ســع اخلطيــةل وم ـ هز
التحقيق.
القسم الثان( :ال ص احملقق.
ثم اخلامتةل وفيها أبرر ال تائز والتوصيات.
وأخ ا :فهرس اووادر واوراجع.
وار أسأل بلوغ اوـرامل وحسـن التمـام واخلتـامل وصـلي ار وسـلم علـي
خ النامل واحلمد ر را العاوا.

*
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القسم األول :الدراســــــــــة
ت)1

او حث الول :هرمجة موجزال للعسمة اوزاح(ل ومكانتهل وم لهاهه .
 امسهل ومولدهل ونشأهه:
هو تيع القراء بالقاهرال يف رمانـهل ومـأرر الهقهـاء واحلهـاأ يف أوانـه :أبـو
العزائم سلطان بن أمحد بن سسمة بن مساعيل اوزَّاح(ل اوور ل الشـافع(
 واوزاح( بهتح اويمل وهشديد الزا نسـ ة ىل م يـة مَّـزَّاول وهـ( قريـة مبوـرت)1أبرر مراجع الرتمجة مره ة هرهي ا هارخييا:
 كيل لب الل اا يف أرير النساات )218ل لشهاا الدين أمحد بن أمحد بن حممـد
الوفائ(تت1086ھ).
 عقد اجلواهر والدرر يف أخ ار القـرن احلـاد عشـرت )316- 315ل حملمـد بـن أبـ(
بكر باعلو ت1093ھ).
 خسصة الثر يف أعيان القرن احلـاد عشـرت)211- 210/2ل حملمـد أمـا بـن فضـل
ار احمليبت1111ھ).
 مشـــيخة أبـــ( اوواهـــب احل لـــ(ل ت )77- 75ل حملمـــد بـــن ع ـــد ال ـــاق( احل لـــ(
ت1126ھ).
 هاج العروس من جواهر القاموست)293/10ل ورهضي الزبيد تت 1205ھ).
 خمتوـــر فــتح را الربــاا مبــا أهمــل يف لــب الل ــاا مــن واجــب النســاات )56ل
لع اس بن حممد اودن(تت1346ھ).
 العسمت)108/3ل خل الدين بن حممود الزركل( الدمشق(ت1396هـ).
 هدية العارفا أمساء او لها وآثار اوو هات)394/1ل ممساعيل بن حممد ال غـداد
ت ت1399ھ).
 معجم او لهات)238/4ل لعمر رضا كحالةتت1408ھ).
 هداية القار ىل جتويد كسم ال ار ل لع د الهتاو بن السيد اورصه(ت1409ھ).
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من الدقهلية جبوار او وورال ت.- )1
وكان مولده مبور س ة مخس ومثانا وهسعمائة من اهلجرالل وهربَّي م ـذ
نشأهه هربية دي يةل واعت ي بالعلم م ذ صغرهل وصرف ليه اهلمةل وهلقـي عـن
ك ار الئمةل وههَّن يف طلب العلوم ال قلية والعقليةل وبرع فيها.
 تيوخه:
مسَّي العسمة اوزاح( بعض تيوخه الذين أخذ ع هم؛ وقرأ عليهم؛ فقد
جــاء يف حــدل امجــارات اخلطيــة م ــه مبروياهــه لحــد هسميذه؛:تفقــد قــرأت
صحيح ال خار علي الشيع اممام تهاا الدين بن خليل السـ ك(ل وقـرأت
عليه -أيضا  -اووطأ لإلمام مال :بـن أنـسل والربعـا ال واويـةل وم هـاج
العابدين للغزال(ل وكذا قرأت عليه قطعة من ك ال من صحيح مسـلمل وكـذا
كل من باق( الكتب الستةل ومن الكتب اوذكورال مع امجارال م ه ب اق( الكتب
اوــذكورال ومروياهــه وم لهاهــهل وقــرأت علــي الشــيع اممــام ســامل السـ هور
اوــالك( مــف ألهيــة احلــديثل والربعــال وحضــرهه يف ال خــار ل والشــهال
والعمدالل والشمائلل واجلامعل الوغ ل وغ كل :من كتب احلديث كشرو
ألهيــة احلــديث لشــيع امســسمل ومــن كتــب ال حــول والهــرائضل وحضــرت
تيخ ا تيع امسسم الشـيع علـ( نـور الـدين الزيـاد يف ال خـار ل واجلـامع
الوغ ل واوواهبل وغ كل :من الكتـبل وأخـذت ع ـه الهقـه فحضـرهه يف
او هاجل وترو الشيع جسل الدين احملل( سـ ا عديـدالل وكـذا مسعـ عليـه
من تـر و الـرو،ل ومـن تـروو او هـاج ع ـد قرأههـا لتحريـر اوسـائلل وكـذا
ت)1انًّر:كيــل لــب الل ــاا يف أريــر النســاال لشــهاا الــدين الرهــر ت )218ل
وخمتوــــر فـــتح را الربـــاا مبـــا أهمـــل يف لـــب الل ـــاا مـــن واجـــب النســـااللع اس
اودن(ت

394

.)56

رسالة يف مجع الوجه با السور للقراء العشرال من أول سورال ﮋﭲﮊ ىل آخر القرآن من طريق الطي ة
للعسمة سلطان بن أمحد اوزَّاح( تت 1075هـ) " دراسة وأقيق "
د .كامل سعود الع ز

حضـــرت تـــيخ ا الشـــيع اممـــام يـــي احل لـــ( يف ال خـــار ل والرتغيـــب
والرتهيــبل وأخــذت ع ــه علــم الهــرائضل واحلســاال واجلــذل واوقابلــةل
وأخــذت الهقــه  -أيضــا  -عــن الشــيع ســامل الش ش ـ ل والشــيع حممــد
القوـــر  )...ت)1ل وغ هـــم مـ ـن الشـــيوو كو العلـــوم الرفيعـــةل واو لهـــات
ال ديعةلوالذين ي وفون عن ثسثا تيخا ت.)2
وأما علم القراءات؛ فإنَّ اوزاح( يس د القراءات العشر الوغرل والكذل
عن الشيع احلذ العسمةل وال حر الههامة :أب( الهتوو سـي الـدين بـن عطـاء
ار الهَضال(ت)3ل وقد جاء يف حدل امجارات اخلطية اليت كت ها بيده:
توأخــذ الهقـ  -أ  :اوزاحــ(  -القــراءات السـ ع والعشــر عــن الشــيع
اممام سي الـدين ا بـن عطـاء ار الهضـال(ل وأخـذ هـو القـراءات السـ ع عـن
الشيع تحاكال اليمينل عن الشيع اممـام ناصـر الـدين الطـ سو ل عـن تـيع
امسسم أب( ركريا ي( النوار ل عن الشـيع رضـوان العقـيبل عـن خامتـة
القراء الشيع اممام حممد بن اجلزر .
وأخذ تيخ ا العشـر عـن الشـيع اممـام ع ـد احلـق السـ اط( عـن الشـيع
اممام مجال الدين يوس بـن تـيع امسـسم ركريـا النوـار ل عـن والـداه
ت )1جـــارال خطيـــة باورويـــات مـــن الشـــيع ســـلطان اوزاحـــ( للشـــيع بـــراهيم بـــن حســـن
الكوران(تلوحة /1أ).
ت)2انًّر :خسصة الثر يف أعيان القرن احلاد عشر ت.)210/2
ت)3هو سي الدين أبو الهتوو بن عطـاء الوفـائ( الهضـال( الشـافع( -ال وـ بقل ـه -
تيع القراء مبور يف عورهل وعسمة دهرهل أخذ ع ه مجع من أكابر الشيوو لـه م لهـات
مهيــــــــدال نافعــــــــةل ورســــــــائل كــــــــث ال يف القــــــــراءاتت1020ھ).انًّرهرمجتــــــــه:
خسصةالثرت)221- 220/2ل والعسمت.)149/3
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تيع امسسم اوذكور -ل عن الشيع حممد ال وير  -تارو الطي ـة -ل عـنموالنا الشيع حممد بن اجلزر ل وككر ابن اجلزر يف نشره س ده للقراء الس ع
والعشرل ورواههم وطرقهمل وأوصل كل :ىل ال يب)ت.)1
وقد أجيز اوزاح( بامفتاء والتدريس جبامع الرهر س ة مثـان بعـد اللـ ل
وهودَّر هلما فيه؛ حتـي صـار اورجـع ليـهل واوعـول عليـهل ومكـث ـوا مـن
ستا س ة يقرل القرآنل وخيتم كل س ة كتابا من كتب الهقهل ويـدرّس مجيـع
العلومت)2ل توكان يقول :من أراد أن يو عاوا فليحضر درس(؛ لنه كان يف
كل س ة خيتم عدال كتب يف علوم عديدالل يقرؤها قراءال مهيدالل وكان يأه( مـن
داره من باا رويلة ىل الرهـر ثلـث الليـل اآلخـرل فيسـتمر يوـل( ىل طلـوع
الهجرل ثم يول( الوـ ح مامـا بال ـاسل و لـس بعـد الوـ ح لسـماع القـرآن
بالوجه من طـرس الشـاط يةل والـدرالل والطي ـةل والق اق يـةل ثـم يـذهب بعـد
دخول وق الضحي ىل فَسقية الرهرل فيتوضأل ويول( الضـحيل و لـس
للهقه لقريب الًّهرل وهذا دأبه كل يوم) ت.)3

ت )1جارال خطية من الشيع سلطان اوزاح( للشيع ول( الدين حممد بن مجاعة بالقراءات
الســ ـ عتلوحة /1ا)ل وانًّــــر -للمزيــــد  :-السسســــل الذه يــــةل د .أميــــن ســــويد
ت .)130- 122
ت)2انًّر :عقد اجلواهر والدرر يف أخ ار القرن احلاد عشر ت .)315
ت)3مشيخة أب( اوواهب احل ل(ت .)76
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 هسميذه:
 :أنَّ العسمة اوزاح( قد حلَّ يف رمانه حمـلَّ السَّـمع وال وــرل واعتـذ
الت ي
امس ادُ ع ه من مهاخر العورل وأق ل التسميذ عليهل وتدُّوا الرَّحـل ليـه؛ لي هلـوا
من عذبه الَّم ل وعلمه الوف للوال أدل علي كل :من قول هلميـذه أبـ( اوواهـب
احل ل(:تومجيع الهقهاء مبور يف عورنا مل يأخذوا الهقه ال ع ه) ت.)1
ومن أتهر هسميذه يف علم القراءات  -خاصة  -علي س يل ام ار:
 /1الشيع أمحد بن حممد بن أمحد الدمياط( الشافع(ت1117ھ)  -الشـه
بال اء -ت)2ل هلقي عن اوزاح( القراءات وعلومهال وكان عاواً بالهقـه واحلـديثل
ومن أتهر آثاره كتاا :أاف فضسء ال شر يف القراءات الربعة عشر.
/ 2الشيع حممد بن ع د ال اق( احل لـ( الدمشـق(تت1126ھ) ت)3ل مهـيت
احل ابلة بدمشقل كان عاوا متهّ ال وتيخا للقراء متق ال قال أبـو اوواهـب عـن
تيخه اوزاح(:
توقد قرأت عليه القرآن فراداً ومجعًا للعشرال من طريـق الطي ـة جان ـًا مـن
سورال ال قرالل وحضرت مساعه جلماعة مـن اووـريا واوغاربـةل ومـن غالـب
اآلفاس وقرايا مور للس عةل وللثسثـة مـن طريـق الـدرال والشـاط يةل وللعشـرال
مــن طريــق طي ــة ال شــرل ولرربعــة عشــر فــرادًا ومجع ـًا مــن طريــق الق اق يــة
وغ هال وأجارن( من هذه الطرس -كلها  -ور احلمـد واو ـةل وكـان مقـام
فن القراءات )...ت.)4
االجتهاد يف ِّ
ت)1اوودر السابقت .)76
ت)2انًّر هرمجته :هدية العارفات)167/1ل والعسم ت.)240/1
ت)3انًّر هرمجته :سل :الدرر يف أعيان القـرن الثـان( عشـر ت)69- 68/1ل والعـسم
ت.)184/6
ت)4مشيخة أب( اوواهب احل ل(ت

.)77
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 /3الشيع عل( بن سليمان بن ع د ار او وور تت1134ھ)ت- )1نزيل
القسط طي يةل وتيع القراء بها -ل وهو من مشـاه حمـرر أوجـه القـراءات
من طريق الطي ةل وقد هلقي عن اوزاح( القراءات العشر الوـغرل والكـذلل
ومــن أتــهر م لهاهــه :أريــر الطــرس والروايــاتل و رتــاد الطل ــة ىل تــواهد
الطي ة.
 /4الشــيع حممــد بــن حممــد امفرانــ( السُّوســ(تت1081ھ)ت :)2نشــأ يف
سوسل ودرس فيهـال ثـم ارأـل ىل فـاسل فأخـذ عـن العسمـة ابـن القاضـ(
اوك اســ( علــم القــراءاتل ثــم نــزل موـــر؛ فوــحب اوزاحــ(ل وهلقــي ع ــهل
وأقرأ من بعدهل وكان وفاهه مبورل ومن أتـهر نـن أخـذ ع ـه :العسمـة أبـو
احلســـن علـــ( الوهاقســـ(ت - )3صـــاحب كتـــاا غيـــث ال هـــع يف القـــراءات
الس ع .-
وغ هم من التسميذ اوشارقة واوغاربةل واليت هرد كث ا يف امجارات القرآنيةل
والث ات احلديثية ت)4ل وما ككرهه م هم نَّما قطر من حبرل ونزر من كثر.
ت)1انًّـــر هرمجتـــه :عمـــدال اخلـــسنل حملمـــد أمـــا أف ـــد ت )7- 6ل والعـــسم
ت.)292/4
ت )2انًّر هرمجته :تجرال ال ور الزكية يف ط قات اوالكية ت)321/1ل والقـراء والقـراءات
باوغرات .)109
ت )3هو أبو احلسن عل( بن حممد ال ور بن سليم الوهاقس(ل كـان صـاحلاً عارفـاً بعلـوم
العربية بأسرهال وبأصوله الهقه وفروعهل والقراءات وأحكامهاتت1117ھ) بوهاقس يف
هــونس .انًّــر :تــجرال ال ــور الزكيــة يف ط قــات اوالكيــة ت)465- 464/1ل وهــراجم
او لها التونسيات.)49/5
ت)4انًّر  -للمزيد  :-خسصة الثر يف أعيان القرن احلاد عشـر ت)210/2لوسـل:
الدرر يف أعيان القـرن الثـان( عشـر ت5/1ل 171ل 11/2ل 82ل 257/3ل3ل 65/4ل
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 مكانته العلميةل وث اء العلماء عليه:
ساعد العسمة اوزاح( علي الًّهور با أقرانهل والتميز بـا أفـذاك رمانـه؛
ما متتَّع من فهـم دقيـقل ونًّـر وأقيـقل وسـعة يف الروايـةل وأفـق يف الدِّرايـةل
وهه ن يف التو ي ل وه ـوع يف التـألي ل يضـاف ىل كلـ :مـا تُـهبد لـه بـه مـن
الوسو والديانةل واالستقامة والمانة.
وقــد تــهد العلمــاء مبكانتــهل وأتــاد ال قيــاد مب زلتــهل ويوــعب  -يف هــذا
اوقــام  -يــراد كــل مــا قيــل يف حــق هــذا اممــام مــن ه جيــل وث ــاءل ووصـ
و طـــراءل ومـــن مجلـــة مـــا قيـــل يف بيـــان ره تـــه العاليـــةل وم زلتـــه الســـامية:
قواللعسمة الهقيه حممد أما بن فضل ار احمليبت )1ع ه:
ت مام الئمةل وحبر العلومل وسيد الهقهاءل وخامتة احلهاأ والقـراءل فريـد
العورل وقدوال النامل وعسمة الزمانل الورع العابد الزاهدل ال اس :الووام
القوام) ت)2ل وقول العسمة اللغو مرهضي الزبيـد ت:)3توأبـو العـزائم سـلطان
بــن أمحــد بــن ســسمة بــن مساعيــل اوزاحــ(؛ فقيــه أهــل موــرل وحمــدثهم
ومقرئهم)ت.)4
111ل67ل )266ل وتـــجرال ال ـــور الزكيـــةت444/1ل 455ل 458ل )459ل وهـــراجم
او لها التونسيات56/2ل .)437
ت) 1هــو حممــد أمــا بــن فضــل ار بــن حمــب ار بــن حممــد احملــيبل احلمــو الصــلل
الدمشق(ل م رول باحثل أديبل عين كث ا برتاجم أهل عوـره تت 1111ھ) .انًّـر:
العسمت)46/6ل ومعجم او لهات.)77/9
ت)2خسصة الثرت.)210/2
ت)3هو حممد بن حممد بن حممد بن ع د الرراس احلسيين الزبيـد

-اولقـب مبرهضـي :-

عسمة باللغةل واحلديثل والرجال والنساال ومـن ك ـار اووـ هاتت 1205ھ)انًّـر:
العسمت)70/7ل ومعجم او لهات.)282/11
ت)4هاج العروست.)375/19
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 م لهاهه:
خليـ العسمــة اوزاحــ( مــن بعــده ثــروال علميــة راخــرالل وكتابــات حمكمــة
عــاطرالل وأص ـ ح كتاباهــه لطل ــة العلــم معتمــدال واختياراهــه هلــم مســت دال
وسأستعر ،بقول وجيز طرفًا من رثه امبريز:
 / 1اجلــــوهر اووــــون يف مجــــع الوجــــه مــــنﮋﭲﮊ ىل قولــــه
هعاىل:ﮋﭹﭺﭻﮊ من طريق( الشاط ية والدرال:وهو م شـور يف
جملة جامعة اممام حممد بن سعود امسـسمية بتحقيـق د.ع ـد العزيـز بـن ناصـر
السذل العدد 18ل كو القعدال 1417ھ /أبريل .)1997
 / 2رسالة يف أجوبة عشـرين مسائل مشـكلة يف القـراءات طرحـ عليـه:
وه( مط وعة بتحقيق :مجـال الـدين تـرفل وصـدرت عـد يف دار الوـحابة
عــام 1423ھل وحققهــا  -كــذل - :ال احــث أمحــد بــن ع ــد الزهرانــ( يف
حبث مكمل؛ ل يل درجة اواجست من قسم القـراءات يف كليـة القـرآن الكـريم
باجلامعة امسسمية.
 / 3مقدمــة يف مــذاهب القــراء الربعــة الزائــدال علــي العشـــرال :حققهــا
ال احث :حممد ريا ،السيد كريم يف رسالة علمية هقدم بهـا ل يـل درجـة اواجسـت
من كلية اللغة العربيـة جبامعـة الرهـر سـ ة 2006مل وحققتهـا ال احثـة :ريـم ب ـ
براهيم العضييب يف رسالة علمية هقدت بها ل يل درجـة اواجسـت مـن قسـم القـرآن
وعلومــه يف كليــة أصــول الــدين جبامعــة اممــام حمم ـد بــن ســعود امســسمية عــام
1435ھ؛ كمــا حققتهــا باحثتــان يف حبــث مكمــل ل يــل درجــة اواجســت مــن قســم
الدراسات القرآنية يف كلية اآلداا والعلوم امنسانية جبامعة طي ة باودي ة او ورال عـام
1435ھل وهمــا :أمســاء ب ـ مــدن( العــويف مــن أول الكتــاا ىل نهايــة ســورال
يوس ل ودمية ب ع د الرراس خبش من سورال الرعد ىل آخر الكتاا.
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 / 4حاتية علـي فـتح الوهـاا تـرو مـ هز الطـسا يف الهقـه الشـافع(:
ويوجد م ها نسع خطية عديدال يف اوكت ة الرهرية.
وبا احلا واآلخر يو حُ اوهقود م ها عيانـا بعـد مسـاعل واوخطـور نـورا
بعد تُعاع؛ فتتجدَّد قاعدال اوعلوماتل وهتحدَّث ال يانات.
 وفاهه:
بعــد س ـ ال عــاطرالل ومس ـ ال ناضــرالل وم لهــات راخــرال؛ انتقــل العسمــة
اوزاح( ىل الدار اآلخـرالل وكلـ :يف ليلـة الربعـاء السـابع عشـر مـن مجـادل
اآلخرال س ة مخس وس عا وألـ ل ودفـن -رمحـه ار  -برتبـة ااـاورينل
وقد أرَّو بعضهم لوفاهه وفق حساا اجلمَّلت)1ل فقال:
كانوا كما الشمسب يف طول احلياال ** و ن وارهم الرَّمس همْ للدِّين ما بانوا
رضــوان ربــ( علــيه ُم دائمــا أبــدا ** علـــــيهم مـــــا هثَّـــــي بالوَّـــ ـ ا بـــــانُ
ســلطانُ ا مـ ه ُم مــن مــات يف سـ ٍة ** هارخيهــــا يف نعـــــيم اخللـــــد ســـــلطانُ

*

*

*

ت)1عقد اجلواهر والدرر يف أخ ار القرن احلاد عشرت .)315
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املبحث الثاني :التعريف بالرسالة ،ووصف النسخ ،ومنهاج التحقيق

أمجع الههارس علـي نسـ ة هـذه الرسـالة للعسمـة اوزاحـ(؛ ضـافة ىل
وجـــود امســـه  -رمحـــه ار -علـــي أوىل صـــهحات كـــل ال ســـع اخلطيـــةل
وقوله -كذل - :يف ختمها :توهذا آخرُ ما هي َّسّـر مجعهُل جعله ار خالوـا
لوجهه الكريمل وس ا للهور جب ات ال عـيمل وكلـ :ثالـث عشـر صـهر او ـار
من تهور س ة مثانية وأربعا من اهلجرال ال وية علـي صـاح ها أفضـل الوـسال
والسسم علي يد جامعه الع د الهق ىل ار  -هعاىل  -سلطان بن أمحد بـن
سسمة بن مساعيل اوزاح( الشافع(؛ خادم القرآن باجلامع الرهـرل وصـلي
ار علي سيِّدنا حممد وآله وصح ه أمجعا) ت.)1
وقــد أبــان اوزاحــ( سـ ب هأليهــه هلــذه الرســالةل وموضــوعها بقوله:تفقــد
ك كت ُ رسالة لطيهة هشـتمل علـي مجيـع الوجـه الـيت بـا السـور للقـراء
الس عة من طريق الشاط يةل والثسثة -أب( جعهرل وخل ل ويعقوا  -من
طريق الـدرال البـن اجلـزر  -رمحـه ار  -مـن سـورالﮋﭲﮊ ىل آخـر
القرآن؛ مع بيان التك ل واآلن قد طلب مـين بعـض أصـحاب ا أن أفعـل كلـ:
من طريق الطي ة البن اجلزر -أيضا -؛ ليكون هـذكارا لـه ولغـ ه  -نهـع
ار به -؛ فأج ته ىل كل )...:ت.)2
واعتمـــد يف مـــادال الرســـالة علـــي كتـــاا:تهقريـــب ال شـــر) لإلمـــام ابـــن
اجلزر ت)3ل وانتقي م ـه نقلًـا فريـدال وتـتاهاً مهيـداًل وال غرابـة يف كلـ:؛ لن
ت)1الصل اوخطور ورقةت/13أ).
ت)2الصل اوخطور ورقةت/1أ).
ت)3هــو اممــام احملقــق اوــدقق أبــو اخل ـ حممــد بــن حممــد بــن حممــد بــن علــ( بــن يوس ـ
الدمشق(  -اوعروف بابن اجلزر
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الحكام القرائيـةل والوجـه الدائيـة يف هـذه الرسـالة هـ( مـن طريـق م ًّومـة
طي ة ال شر.
والعسمــة اوزاحــ( صــاحب اختيــار يف الوجــه وهقريرهــال ولــه م ـ هز يف
انتقائها وأريرهال و هضم كتـب أريـر القـرءات مجلـة م هـا اختياراهـهت)1ل
وجـــاء يف كـــث مـــن امجـــارات القرآنيـــة ع ـــارال :تعلـــي مـــا اختـــاره الشـــيع
سلطان)ت.)2
ومعلوم أن اوسال :اختلهـ يف أريـر الطـرس ال شـريةل وه وعـ او ـاهز
امقرائيةل وهعددت اودارس الدائية.
واوزاح( من م سس( مدرسة أرير الوجه علي أاهر ال شـرل واالكتهـاء
مبــا ككــره اممــام ابــن اجلــزر ل وهــذا مــا يًّهــر جليــا ع ــد فحــص نووصــه
وع اراهــهل والتأمــل يف م هجــه واختياراهــهل وقــد صــرو مبذه ــه بقوله:تالــذ
ي غ( ككره يف هذا احملل أرير الطـرس حسـب مـا ككـره يف ال شـر؛ لنـه اوعـوَّل
عليه يف أريرها) ت.)3
ونشأ بهال وأخذ علم القراءات عن مجاعة بها ومبوـرل واتتد هعلقه بهذا العلـم؛ فـأل
فيه او لهات اجلامعة ال افعةل مـع اتـتغاله بعلـوم أخـرل تت 833ھ).انًّـر :غايـة ال هايـة
ت)331- 327/2ل والضوء السمع ت.)255/9
ت)1انًّـــــر  -مـــــثس  :-الهـــــيض الربـــــان( يف أريـــــر حـــــرر المـــــان(ل لشـــــليب
الط تدائ(ت/17ال /43ا)ل والهتح الرمحان( ترو ك ز اوعان( بتحرير حرر المـان(ل
للجمزور ت .)152
ت)2انًّــر :مقــرا التحريــر لل شــر والتحــ ل للشــيع اخلليجــ(ل أقيــق :ع ــد الغهــار
الدروب( ت .)46
ت)3أجوبة اوسائل العشرينت .)20
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وأتــهر مــن محــل لــواء هــذا او هــاجل وســار عليــه يف االحتجـاج :هلميــذه
العسمة او وور يف كتابه ت أرير الطرس والروايات)ت)1؛ حيث نه اسـتعر،
فيه أرير الوجه من طريق الطي ـة مـن أول القـرآن ىل ختمـهل وكـث ا مـا كـان
يقول فيه:ت كما ككره تيخ ا سلطان) ت.)2
وهــذا ال يعــين أن ال خيــال او وــور ُّ تــيخه اوزاحــ(؛ فقــد خــال يف
بعض ا وسائل؛ كما يف باا التك ل فقـد جـاء يف رسـالة م ـه أجـاا فيهـا عـن
أسكلة من الشيع موطهي بن أمحد اخلليج( -نزيل دمشق  -ت)3ل كان يف
ت1129ھ) قوله:توأما التك مـن طريـق الطي ـةل فقـد ككرنـاه يف أول اوقدمـة
ويف آخرهال وأما ما كت ه الشيع سلطان؛ فليس ع دنا؛ فاطل ه من ديـار موـر
رمبا جتده) ت.)4
وآراؤه مشــار ليهــا يف كتــب أريــرات القــراءاتل ســواء ع ــد موافقيــه يف
اوـ هز الدائــ( أو خمالهيــه؛ كقــول هلميــذه ال ــا الــدمياط(  -يف حكــم مســألة
اجتماع مد ال دل مع كات الياء لرررس :-توبالطرس اخلمس قرأنا مـن طـرس
الطي ة اليت هـ( طـرس الكتـاا وم ـع تـيخ ا العسمـة اوـتقن سـلطان -رمحـه
ار  -الطريق الثانية من طريق احلرر وه( التوسط مع الهتح معلس لذل :بـأن
من رواه لـيس مـن طـرس الشـاط ية)ت)5ل وقـول العسمـة بـراهيم ال َّع يـد ت )6يف
ت)1انًّر  -للمزيد :-هأمست حول أريرات العلماء للقراءات اوتواهرالت .)39- 37
ت)2انًّره :ت 75ل 228ل 231ل  )241وغ ها.
ت )3انًّر :خمطور أريرات السيد هاتم اوغرب( ورقة ت/4أ).
ت )4رسالة أجوبة او وور عن أسكلة الشيع موطهي اخلليج( ورقةت/8ا).
ت)5امأافت.)264/1
ت)6هو براهيم بن بدو الع يد ل اوور ل اوالك(ل الرهر ل تيع القراء يف مور يف
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أريراهه  -وهو من السائرين علي هذا او هز : -ت ومـن أراد أن مييـز طـرس
الشــاط ية والزائــد عليهــا مــن طريــق هــذا الكتــاا  -الــذ هــو الطي ــة -؛
فل جع ىل أرير او وور ل و ىل أرير الشيع سلطان علي الشاط ية) ت.)1
وقــول العسمــة موــطهي امرم ـ ت - )2وهــو مــن اوخــالها للمزاحــ(
وأه اعــه يف م هجيــة التحريــر  :-توككــر الشــيع  -أ  :او وــور  -ه عــا
لستاكه الشيع سـلطان اوزاحـ( ال سـملة بـس هكـ حلمـزال وخلـ يف اختيـاره
علي نيـة الوقـ ل ومل يكـن كلـ :يف ال شـر وال يف غـ ه)ت)3ل وغـ كلـ :مـن
ال قــول و القاويــلل والــيت مل أكثــر م هــا خيهــة التطويــلل ويف ث ايــا التحقيــق
حرصـ علــي التعليــق علــي بعــض اوواضــع الــيت ه ـيّن الوجــه الــيت خولـ
اوزاح( فيها.
ونــا ســن الت يــه عليــهل وامتــارال ليــه؛ أن العسمــة اوزاحــ( ســار يف مجــع
الوجه علي مذهب لطي ل ومسل :م يـ ل وهـو كات اوـذهب الـذ ككـره أبـو
احلسن الوهاقس( عن تيخه حممد امفران(  -هلميذ اوزاح(  -حيث قال:
توكــان تــيخ ا  -رمحــه ار  -كا نســ( القــارل قــراءال وروايــة ال يــأمره
بإعادال اآلية؛ بل بإهيـان هلـ :القـراءالل أو الروايـة  -فقـط  -يتمـادل ىل أن
يق علي موضع يسوغ الوق عليه؛ فمن اندرج معه فس يعيدهل ومن ختل
رمانهل ومن حمرر الطي ةتت بعد 1237ھ) .انًّر :السسسل الذه يةت .)117
ت)1انًّره:ت 75ل 228ل 231ل  )241وغ ها.
ِت )2هو موطهي بن ع د الرمحن بـن حمِمـد امرمـ

ل الرومـ(ل احل هـ(ل نزيـل موـرل

مــن أتــهر أعــسم القــراءات والتحريــراتل وصــاحب او لهــات فيهــاتت1155ھ) انًّــر:
العسم للزركل(ت)138/8ل وهداية القار ت .)729/2جز
ت )3بدائع الذهان علي عمدال العرفان لإلرم

ت .)22
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فيعيدهل ويقدم أقربهم خُلهًا ىل مـا وقـ عليـهل فـإن هزامحـوا عليـه؛ فيقـدم
الس ق فالس قل وي ته( ىل الوق السائغ مـع كـل راول وبهـذا قـرأت علـي
مجيــع تــيوخ(ل وبــه أقــرل غال ــال وهــو قريــب وهــو قريــب نــا اختــاره ابــن
اجلــزر ؛ حيــث قــال :ولكــين رك ـ مــن اوــذه ا مــذه ال فجــاء يف حماســن
اجلمع طـرارا مـذهَّ ال فأبتـدل بالقـارلل وأنًّـر ىل مـا يكـون مـن القـراء أكثـر
موافقة؛ فإكا وصـل ىل كلمـة بـا القـارئا فيهـا خـسف وقهـ ل وأخرجتـه
معهل ثم وصل ؛ حتي أنته( ىل الوق السائغ جوارهل وهكذا ىل أن ي ته(
اخلسف) ت)1؛كما أتار اوزاح( يف رسالته ىل طريقة اجلمع بالت اسب؛ كمـا يف
قوله:ت ....و كا راعي او اس ة؛ فتقدم هذا الوجه علي الوصـل لبـ( عمـرول
ثم بعد الوصل مـع اوـد اوتوسـطل ثـم مـع القوـر؛ مراعيـا السـك علـي الم
التعري وعدمه لربابه) ت)2ل وهذا الت ويـع مـن دالئـل الـتمكن االستحضـارل
والتمهر واالستًّهار.
وهــأثر اوزاحــ( بشــيخه الهضــال( يف هــذا ال ــاا جلــ(؛ حيــث ن للعسمــة
الهَضال( رسالة موسومة بـ:ت الل ل اوك ون يف مجع الوجه من سورال الكوثر
ىلﮋﭹﭺﭻﮊ)ل وقــد ســار فيهــا علــي مــذهب ابــن اجلــزر -
اوذكور آنهًا يف كسم الوهاقسـ( -ل وأتـار يف ث اياهـا ىل غـ ه مـن اوـذاهب
والطرائق يف اجلمعت.)3
ت)1غيــث ال هــعت)284/1ل وانًّــر  -للمزيــد  -يف حكــم وطرائــق مجــع القــراءات:
ال شــرل البــن اجلــزر ت)1587- 1579/5ل وم جــد اوقــرئا لــهت)74- 72ل وتــرو
الطي ةلالبن ال اأمت)706- 698/2ل وغ ها.
ت )2الصل اوخطور ورقةت/3أ).
ت)3انًّر :الل ل اوك ون ورقةت/4ال /22أل /25أ).
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 وص ال سع:
هي َّسّــــرل(  -حبمـــد ار  -احلوـــول علـــي نســـع عديـــدال هلـــذه الرســـالة
الهريــدالل وبعــد الهحــص والتمهــلل وال ًّــر والتأمــل؛ انتخ ـ م هــا ال ســع
اآلهية:
/1نســـخة اوكت ـــة الرهريـــةل ضـــمن جممـــوعل رقـــم احلهـ ـ ت)32865
قــراءاتل وهقــع يف س ـ ورقــات خبمــس صــهحاتل وه ــدأ مــن ورقــة رقــم
ت)15- 10ل وعدد أسطرها يف كل صهحةت)29سطرًا هقري ًال ليـا الوىلت)7
أسـطرل وعــدد كلماههــا يف الســطر الواحــد ت )20- 17كلمــة هقري ــال وكتــب
علي هامش الوهحة الوىل :ترسالة مهمـة يف بيـان التكـ مـن طريـق الطي ـة
للشيع سلطان).
وه( مكتوبة خبط مشرق( صغ واضحل ومل يرد فيها اسـم ال اسـعل وال
هــاريع ال ســعل وي ــدو ناســخها مــن ال ســاو اجليــدين؛ ل ــدرال الخطــاء فيهــال
وجودال اخلطل وه( متأخرال عن بقية ال سع بـتمخسة أيام) يف هارخيهـا؛ حيـث
جاء يف ختمها :توهذا آخرُ ما هيسَّّـر مجعهُل جعله ار خالوا لوجهه الكريمل
وس ا للهور جب ات ال عـيمل وكلـ :ثالـث عشـر صـهر او ـار مـن تـهور سـ ة
مثانية وأربعا من اهلجرال ال وية علي صاح ها أفضل الوسال والسسم علي يد
جامعــه الع ــد الهق ـ ىل ار  -هعــاىل  -ســلطان بــن أمحــد بــن س ـسمة بــن
مساعيل اوزاح( الشافع(؛ خادم القـرآن باجلـامع الرهـرل وصـلي ار علـي
سيِّدنا حممد وآله وصح ه أمجعال واحلمد ر را العاوا).
ولــيس ب عيــد أن يكــون اوزاحــ( أعــاد كتابتهــا؛ فاســتدر مــا وقــع يف اوــرال
الوىل من سهو يف بعض اوواضعل وقد اعتمدت هذه ال سخة أصس جلودههال
وندرال أخطائهال وأترت ليها بـت الصل).
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/2نسخة من حـدل اوكت ـات الرتكيـة ضـمن جممـوع  -وهـ( هـداء مـن
الو ال احث د/عمرو الـديب -ل وهقـع يف ثـسث عشـرال ورقـة بثـ يت عشـرال
صهحةل وه دأ من ورقة رقم ت)183- 171ل وعدد أسطرها يف كـل صـهحة
ت )19ســطرا هقري ــال وعــدد كلماههــا يف الســطر الواحــد ت )15- 12كلمــة
هقري ال وكتب علي الوهحة الوىل م ها:ت هـذه رسـالة يف مجـع الوجـه مـن
طريق الطي ة من أول الضحي ىل آخر القرآن).
وه( مكتوبة خبط مشرق(ل حمليي بعض كلماهها بالمحرل والتزم ناسخها
نًّام التعقي ة يف كيل الوهحة اليم يل ويوجد يف اهلـوامش هوـوي ات وـا وقـع
من خطأل أو سقط أث اء ال سعل وه( هل( نسـخة تالصـل) يف اجلـودالل وقلـة
الخطــــاءل وجــــاء يف ختمهــــا اســــم ال اســــعل وهــــاريع ال ســــعل ونــــص
الع ارال:توكل :يف ثامن صهر او ار من تهور س ة مثـان وأربعـا بعـد اللـ
من اهلجرال ال ويةل علي صاح ها أفضل الوـسال وأتـرف التسـليمل علـي يـد
جامعه الهق سلطان بن أمحد بن سسمة بن سـهيل اوزاحـ( الشـافع(؛ خـادم
الهقراء مبور باجلامع الرهـر عمـره ار بالـذكر واخلـ اتل وصـلي ار وسـلم
علي سيدنا حممدل وعلي آله وصح ه وسلم هسليما كث ا آمال وقـد فـرغ مـن
الرسالتا يف خامس ك احلجة من تهور س ة ثسث ومثانا بعد اوائتا وأل
من هجرال من له العز والشرفل الهق احلقـ السـيد حممـد بـن موـطهي غهـر
هلما ولوالديهما وجلميع اوسلما أمجعـا آمـا)ل وأتـرت ىل هـذه ال سـخة
بــــــت أ).
 /3نسخة مركز مجعة اواجد للثقافـة والـرتاثل وهـ( موـورال مـن مكت ـة
جامعــة برنســتونل ضــمن جممــوعل رق ـم احله ـ ت)233255ل وهقــع يف هســع
ورقــات بثمــان صــهحاتل وه ــدأ مــن ورقــة رقــم ت)214- 206ل وعــدد
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أســطرها يف كــل صــهحةت )21- 17ســطرا ل ليــا الوىلت )7أســطرل وعــدد
كلماههــا يف الســطر الواحــد ت)20- 17كلمــة هقري ــال وكتــب علــي الوــهحة
الوىل م ها:ترسالة التك للمزاح()ل والتزم ناسخها نًّـام التعقي ـة يف كيـل
الوــهحة اليم ــيل وهــ( كــث ال الســقط والخطــاءل وجــاء يف ختمهــا اســم
ال اســعل وهــاريع ال ســعل ونــص الع ارال:توكلــ :يف ثــامن صــهر او ــار مــن
تهور س ة مثانية وأربعا بعد الل من اهلجـرال ال ويـةل علـي يـد سـسمة بـن
ســلطان اوزاحــ(؛ خــادم الهقــ مبوــر باجلــامع الرهــرل عمــره ار بالــذكر
واخلـ اتل ونهع ــا واوســلما بذكاهــه يف الــدنيا واآلخــرالل وصــلي ار وســلم
علي سـيدنا حممـدل وعلـي آلـه وصـح ه وسـلم هسـليما كـث ا ىل يـوم الـدينل
آمال واحلمد ر را العاوال كت ه السيد أمحد بن أمحد طاهر  -عهي ار
ع هما القادر  -س ة اث تا وس عا ومائة وأل من هجرال مـن لـه الشـرف)ل
وأترت ىل هذه ال سخة بـت ا).
 /4نســــخة اوكت ــــة الرهريــــةل ضــــمن جممــــوع عليــــه متلــــ:ل رقــــم
احله ت )130710قراءاتل وهقع يف ث يت عشرال ورقة بإحدل عشرال صهحةل
وه دأ من ورقة رقم ت)14- 3ل وعدد أسطرها يف كـل صـهحةت)21سـطرًا ل
وعــدد كلماههــا يف الســطر الواحــد ت )13- 10كلمــة هقري ــال وكتــب علــي
هامش الوـهحة الوىل م هـا :ت كتـاا يشـتمل علـي مجيـع الوجـه الـيت بـا
السور للقراء الس ع من طريق الطي ة البن اجلزر ).
وهــ( مكتوبــة خبــط مشــرق( جيــدل وحمليــي بــالمحر فيهــا بــدايات موضــع
اجلمع مـن السـورل وهـ( كـث ال والخطـاءل ومل يـرد فيهـا اسـم ال اسـعل وال
هاريع ال سع؛ حيث جاء يف ختمها :تقال م لهه :وكل :يف ثامن صهر او ار
من تهور س ة مثانية وأربعا بعـد اللـ مـن اهلجـرال ال ويـةل علـي صـاح ها

جملة العلوم الشرعية
العدد اخلامس واخلمسون ربيع اآلخر 1441هـ

409

أفضل الوِّسال وأترف التسليمل علي يد جامعه الهقـ سـلطان بـن أمحـد بـن
ســسمة بــن ســهيل اوزاحــ( الشــافع(؛ خــادم الهقــراء مبوــر احملروســة باجلــامع
الرهــر عمــره ار بالــذكر واخلـ اتل آمــا آمــا)ل وأتــرت ىل هــذه ال ســخة
بـتج).

*
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منهج التحقيق:

اجتهــدت يف اه ــاع اوـ هز العلمــ( يف أقيــق اوخطوطــاتل وأمجــل معــامل
م هج( يف أقيق هذه الرسالة يف اآله(:
/1قم بكتابة ال سخة اوعتمدال أصس علي وفق قواعد اممـسء احلـديثل
ثم قابل عليها ال سع الخرل وأث ُّ الهروس يف اهلامش.
 /2جعل الكلمـات اوث تـة مـن ال سـع الخـرل ضـمن الـ ص احملقـق بـا
معقوفا[]ل وأترت ىل كل :يف اهلامش.
 /3أهمل احلوات( اوث تة علي هوامش ال سـع اخلطيـة؛ كا مل هكـن مـن
أصل الكتاال وال هعلق هلا به.
 /4التزم ـ ُ كتابــة اآليــات القرآنيــة علــي الرســم العثمــان( وفــق موــح
اودي ة او ورال اوط وع برواية حهـص عـن عاصـمل وأتـرت ىل اسـم السـورالل
ورقم اآلية يف اوف با معقوفا.
 /5أترت ىل بداية صهحات نسخة الصل داخل ال ص با معقوفا[].
 /6أث عسمات الرتقيم السرمة ميضاو ال ص.
/7هرمج لرعـسم الـذين وردت أمسـاؤهم يف الـ ص هرمجـة خمتوـرال ع ـد
أول موضع ورد فيه.
/8عليق بإ ار علي بعض ع ارات ال ص اليت رأي أنها حباجة ىل بيـان
و يضاو.
 /9خرج القوال واآلثار من موادرها.

*

*

*
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القسم الثاني :النص احملقق

احلمـد ر را العــاوال والعاق ــة للمــتقال وصــلي ار علــي ســيدنا حممَّــد
خام ال يِّا واورس لال وعلـي آلـه وصـح هل والتـابعا هلـم بإحسـان ىل يـوم
الدينل وبعد :فقـد[ك ُ]ت)1كت ـ ُ رسـالة لطيهـة هشـتملُ علـي مجيـع الوجـه
الــيت بــا الســور للقــراء الس ـ عةت)2مــن طريــق الشــاط يةت)3ل والثسثــةت- )4أبــ(
جعهرت)5ل وخل ت)6ل ويعقوات - )7من طريق الدرال البن اجلـزر -رمحـه
ت)1ما با اوعقوفا سقط منتا).
ت)2يف تج) :للقراء الس ع.
ت)3ناأمها هو :اممام القاسم بن فِيُّره بن خل الشاطيب اوقرل الضـريرل مام عسمةل
راهد ورعل كان أعجوبـة يف الـذكاءل حافًّـا لله ـونل بوـ ا بالعربيـةتت590ھ) مبوــر.
انًّر :معرفة القراء ت )1115- 1110/3ل غاية ال هاية ت.)35- 30/2
ت) 4الذ تاع يف االسـتعمالل وكثـر يف اوقـال أن يـذكر يعقـوا ق ـل خلـ يف الرتهيـبل
وكل :س ا علي م هاج اممـام ابـن اجلـزر يف نًّـم الـدرال وأصـلها التحـ  .انًّـر :أـ
التيس ـ ت

)104ل اميضــاو علــي مــف الــدرالل للزبيــد ت )102- 101ل تــرو

الرميل( علي الدرالت .)175- 168
ت)5هو أبو جعهر يزيد بن القعقاع اوخزوم( اودن(ل هابع( مشهورل و مام جليل القـدرل
أخذ القراءال عن بعض الوحابةل انته

ليه رئاسـة امقـراء باودي ـة تت130ھ)ل وقيـل:

غ كل .:انًّر :معرفة القراءت )178- 172/1ل غاية ال هايةت .)517- 515/2
ت)6هوأبو حممد خل بن هشام بن ثعلب ال زارل أحد القراء العشـرالل وأحـد الـرواال عـن
ســـليم عـــن محـــزالل كـــان مامـــا جلـــيس عاوـــا ثقـــة راهـــدا تت229ھ) .انًّـــر :معرفـــة
القراءت) 422- 419/1ل غاية ال هايةت.)375 - 373/1
ت)7هو أبو حممد يعقوا بن سحاس بن يزيـد احلضـرم(ل مـوالهم ال وـر ل كـان مامـا
ك ا ثقة عاوال انته
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ار -من سورالﮋﭲﮊ[الضحي ]1 :ىل آخر القرآن؛ مع بيـان التكـ ل
واآلن قد طلب مـين بعـض أصـحاب ا أن أفعـل كلـ:ت)1مـن طريـق الطي ـة البـن
اجلزر -أيضا -؛ ليكون هذكارا له ولغـ ه -نهـع ار بـه -؛ فأج تُـه ىل
كل :راجيا من ار  -هعاىل  -أن يسل:ت)2به أحسـن اوسـال:ل نـه علـي [مـا
يشاء]ت)3قديرل وبامجابة جدير.
اعلمْ :أنَّ ال ز َّت - )4رمحه ار -مل يُختل ع ه يف التك ل واختُلـ
عـــن ق ـــلت- )5رمحـــه ار -ل فجمهـــور اوغاربـــة مل يرووهع ـــهل [ورواه
ع ه]ت)6مجهور العراقيِّال وصحَّ التكـ عـن السُّوسـ(ت- )7رمحـه ار -مـن
205ھ) .انًّر :معرفة القراءت) 332- 328/1ل غاية ال هايةت .)523- 520/2
ت )1يف بقية ال سع :تكذل.):
ت)2يف تا) :تنسل. ):
ت)3ما با اوعقوفا سقط من تالصل)ل واستدر من ال سع الخرل.
ت)4هو أبو احلسن أمحد بن حممد بن ع د ار ال ز ل موىل بين خمزومل مقرل أهل مكـةل
ومـــ كن اوســـجد احلـــرامل أســـتاك حمقـــقل وضـــابط مـــتقنتت250ھ) .انًّـــر :معرفـــة
القراءت)370- 365/1ل غاية ال هايةت.)157- 156/1
ت)5هــو أبــو عمــر حممــد بــن ع ــد الــرمحن بــن حممــد اوخزومــ(ل م ـوالهمل تــيع القــراء
باحلجارل وكان علي الشـرطة مبكةتت 291ھ) .انًّر :معرفة القـراءت)453- 452/1ل
غاية ال هايةت.)223- 222/2
ت)6مابا اوعقوفا سقط من :تالصل)ل واستدر من ال سع الخرل.
ت )7هو أبو تعيب صاحل بن رياد بـن ع ـد ار السوسـ( الرقـ(ل مقـرل ضـابط حمـرر ثقـةل
أخـــذ القــراءال عرضـــا ومساعـــا عـــن يـــي اليزيـــد تت 261ھ) .انًّـــر :معرفـــة القـــراء
ت )391- 390/1ل غاية ال هاية ت.)465- 464/2
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طريــق أبــ( العَّــسءت)1ل وصــاحب التَّجريــدت)2ل وكلــ :مــن أوَّل ﮋﮥﮦﮊ

[الشـرو]1:ت)3ل وكان بعـض أئمَّـة القـراءت)4يأخذونـهت)5عـن[/1أ] مجيـع القـراء
العشرال يف وجه ال سملة.
وكان بعضُهم يأخذُ بـه هلـم يف أوَّل كـل سـورال فيجميـع القـرآنل قـال ابـن
اجلزر :ت وكل - :فيما أحسب  -اختيارات)6م هم)ت.)7
ت)1انًّر :غاية االختوار يف قراءات العشرال أئمة الموارت.)719 /2
وم لهه هو :أبـو العـسء احلسـن بـن أمحـد بـن احلسـن اهلمـذان( العطـارل تـيع همـذانل
و مــــام العــــراقيال ثقــــة ديــــن حــــاف جليــــل القــــدرت569ھ) .انًّــــر :معرفــــة القــــراء
ت )1042 - 1039/3ل غاية ال هاية ت.)280- 278/1
ت)2انًّر :التجريد ل غية اوريد يف القراءات الس ع ت .)347
وم لهــه هــو :أبــو القاســم ع ــد الــرمحن بــن عتيــق بــن خل ـ

 -اوعــروف بــابن الهحــام

الوقل( -ل الستاك اوقـرل ال حـو ل ونزيـل امسـك درية وتـيخهاتت516ھ) .انًّـر:
معرفة القراء ت )911- 909/1ل غاية ال هاية ت.)524- 523/1
ت)3أتار اممام ابن اجلزر يف ال شـر ت )2006/5ىل مـذهب أبـ( العـسء العطـارل وابـن
الهحام الوقل(ل وكل :ع د قوله  :توأما ما ورد عـن السوسـ( :فـإن احلـاف أبـا العـسء
قطع له بالتك من فاأةﭽﮥﮦﭼ ىل خامتة ﭽﮃﭼ وجها واحدال وقطع له بـه
صاحب التجريد من طريق ابن ح شل وقرأنا بذل :من طريقـهل ورول سـائر الـرواال ع ـه
هر التك كاجلماعة.)...
ت)4يف تا) :تأئمة القراءات).
ت)5يفتأ) :تيأخذ عن)ل ويفتا) :تأخذ به)ل ويف تج) :تيأخذ به).
ت)6يفتا) :تاختيار م هم).
ت)7هقريب ال شرل البن اجلزر ت)750- 749/2ل ونص الع ارال فيه:
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وأمَّا له التك ؛ فلم خيتَّلِـ ْ أحـد أنـه :تار أكـذ) ق ـل ال سـملةل وهـو
الذ مل يذكر العراقيون من طريق أبـ( ربيعـةت )1عـن ال ـز ِّ سـواهل وكـذا مـن
رول التك عن ق ل من اوغاربة واووريال وراد مجاعة ق له التهليلل وهو
طريق ابن احل اا ت)2ل وغ ه عن ال ز ل ورواه اجلمهـور عـن العـراقيات)3عـن

تفأما ال ز ؛ فلم خيتل ع ه فيهل واختل عـن ق ـل؛ فجمهـور اوغاربـة مل يـرووه ع ـه
كما يف التيسـ ل والكـايفل والع ـوانل والتـذكرالل والت وــرالل واهلـاد ل وهلخـيص ابـن
بليمــةل و رتــاد أبــ( الطيــبل ولكــن مجهــور العــراقيا رووه ع ــهل كمــا يف اوســت ل
واجلامعل والوجيزل و رتاد القسنســ(ل ومـ هز سـ ط اخليـارل وكهايتـهل وغايـة أبـ(
العــسءل وهلخــيص أبــ( معشـــرل وغ هــال وهــو -أيضــا  -أحــد الــوجها يف اهلدايــةل
والتجريدل والشاط يةل وامعسنل ومهردات الدان( وجامعهل وأما السوسـ(؛ فقطـع لـه
به احلاف به أبو العسء يف غايته من مجيع طرقهل ومل يـذكر لـه فيـه خسفـال وقطـع لـه بـه
صاحب التجريد من طريق ابن حَّ ْشل وكل :من أول ﭽﮥﮦﭼ فقطل وقد كان بعض
أئمة القراء يأخذون به يف أول كـل سـورال مـن مجيـع القـرآنل وكلـ :فيمـا  -أحسـ ه -
اختيارا م هم) .وانًّر  -للمزيد  :-ال شر ت.)2006- 1994/5
ت)1هو حممد بن سحاس بن وهب بن أعا بن س انل أبو ربيعـة الربعـ(ل اوكـ( اوـ دال
مـ كن اوســجد احلــرامل ومــن أهــل الضـ ط وامهقــان والعدالــةتت 294ھ).انًّــر :معرفــة
القراءت)454/1ل غاية ال هايةت.)138/2
ت)2هو أبو عل( احلسـن بـن احل ـاا بـن خملـد الـدقاس ال غـداد ل تـيع متوـدر مشـهورل
رول القــــراءال عرضــــا ومساعــــا عــــن ال ــــز ل وهــــو الــــذ رول التهليــــل ع ــــه مــــع
التك تت301ھ) .انًّر :معرفة القراءت)455/1ل غاية ال هاية ت.)286- 285/1
ت)3يف بقية ال سع :تمجهور العراقيا).
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ق ل من طريق ابن جماهدت)1ل وغ ه.
قال ابن اجلزر  :تومل يروه أحد  -فيما نعلم -ت)2عن السُّوس(ل وهو
ريادالٌ حس ةٌ ث ت روايتُهال وصحَّ س دُهال قال ابن احل اا :سأل ُ ال ز َّ عـن
التك كي هو؟ فقال :ال له ال ار وار أكذ) ت. )3
ورادت)4بعــض آخــرت)5عــن ابــن احل ــاا -بعــد كلــ :- :تور احلمــد)ل
قال:تويشهد هلا ما روي اه عن عل( -كـرَّم ار وجهـهل ورضـ( ار ع ـه -
أنه قال :كا بلغ قوار اوهوَّل؛ فامح ِد ار وكِّر) ت. )6
ثمَّ اختل رواال التك مـن أ موضـع ي تـدلل و ىل أ موضـع ي تهـ(:
ب
ين علي أنَّ التك لوَّل السورال أو آلخرها؛ فـ صَّ صـاح ُ
وكل :اخلسف م ٌّ
التيس ت)7علي أنه من آخر الضحيل وكذل :تيخُه أبو احلسـن بـن غل ـونت)8ل
ت)1هو أمحد بن موسي بن الع ـاس بـن جماهـدل تـيع الوـ عةل ومسـ ع السـ عةل هوـدر
لإلقـــراءل واردحـــم عليـــه أهـــل الداءل كـــان ثقـــة مأمونـــا تت 324ھ) .انًّـــر :معرفـــة
القراءت)538- 533/2ل غاية ال هايةت.)185- 182/1
ت)2يف بقية ال سع :تفيما نقله).
ت)3هقريب ال شرت)751/ 2ل وانًّر :ال شرت.)2017/5
ت)4يف تا) :توراده).
ت)5يف تأ) :تبعض أخذ).
ت)6هقريب ال شرت)752 - 751/ 2ل وانًّر :ال شرت.)1993/5
ت)7انًّر :التيس يف القراءات الس عت .)535
وم لهــه هو:اممــام أبــو عمــرو عثمــان بــن ســعيد الــدان(ل أحــد أعــسم القــراء اوــذرينل
ومشـــاه اوقـــرئال وصـــاحب او لهـــات اوعتمـــدالتت444ھ) .انًّـــر :معرفـــة القـــراء
ت )781- 773/2ل غاية ال هاية ت.)505- 503/1
ت)8انًّر :التذكرال يف القراءات الثمان ت.)656/2
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ووالدُه أبو الطيبت)1ل ومجاعاتت)2ل وي ته( ىل آخر الَّاس.
ونصَّ صاحبُ اوسـت ت)3علـي أنـه مـن أوَّل ﮋﮥﮦﮊ[الشــرو]1 :ت)4ل
وكذا أبو العزت)5لوصاحب التجريدت)6ل واجلامعت)7ل وغ هم نن مل يـروه مـن
وم لهه هو :أبو احلسن طاهر بن ع د او عم بن ع يد ار بن غل ون احلليبل نزيـل موــرل
أستاك عـارفل وثقـة ضـابطل وحجـة حمـررل وتـيع أبـ( عمـرو الـدان( ت399ھ) .انًّـر:
معرفة القراء ت)699- 698/2ل غاية ال هاية ت.)399/1
ت)1انًّر :امرتاد يف قراءات الئمة الس عة ت .)828
وم لهه هو :اممام أبو الطيب ع د او عم بن ع يـد ار بـن غل ـونل أسـتاك مـاهرل وحمـرر
ضــابطل صــاحب التوــاني يف القــراءاتل قــرأ عليــه مجاعــة كــث ال تت389ھ) .انًّــر:
معرفة القراءت)678- 677/2ل غاية ال هايةت.)656- 655 /1
ت)2انًّر :ال شرت)1995/5ل هقريب ال شرت)752/2ل أاف فضسء ال شرت.)643/2
ت)3يف بقية ال سع:تورضيه صاحب اوست ل فاوست ).
ت )4انًّر :اوست يف القراءات العشـرت.)552- 551/2
وم لهه هو :أبو طاهر أمحد بن عل( بن ع يد ار بن سوار ال غداد ل مام ثقة حمقـقتت
496ھ).انًّر :معرفة القراءت862- 858/2ل غاية ال هايةت.)112- 111/1
ت)5انًّر :رتاد او تد وهذكرال او ته( يف القراءات العشـرت )639ل الكهايـة الكـذل
يف القراءات العـشر له ت .)414
وم لههمــا هــو :حممــد بــن احلســا بــن ب ــدار القسنســ(ل تــيع العــراسل ومقــرل القــراء
بواسطل وصاحب التواني تت521ھ) .انًّر :معرفـة القـراءت)915- 912/2ل غايـة
ال هايةت.)176- 175/2
ت)6انًّر :التجريدل البن الهحام ت .)347- 344
ت)7انًّر :اجلامع يف القراءات العشر وقراءال العمش ت .)548
وم لهه هو :أبو احلسن عل( بن حممد بن عل( بن فـارس اخليـارل مـام ثقـة مـن أئمـة القـراء يف
بغداد تت452ھ) .انًّر :معرفة القراءت)804- 803/2ل غاية ال هايةت.)795 /1
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أول الضُّحيت.)1
ت)3
ورول اآلخــرون ت )2التك ـ مــن أوَّل الضــحيل وهــو الــذ يف الروضــة
لب( علـ(ِّل وبـه قـرأ ابـن الهحَّـامت )4علـي الهارسـ(ت)5ل وعلـي هـذين القـولا
ي ته( التك لوَّلت )6ال اسل ومل يروه أحد من آخر الليلل ومن ككره كذل:
-كالشاطيبت )7وغ ه -؛ فإمنا يريد به من أوَّل الضحي  -وار أعلمت.)8

ت)1انًّــــر :هقريــــب ال شــــرت)753- 752/2ل ال شــــرت)1995/5ل أــــاف فضــــسء
ال شرت.)643/2
ت)2يف بقية ال سع :تورول اآلخرون أن التك ).
ت)3انًّر :الروضة يف القراءات امحدل عشـرال ت.)996- 995/2
وم لهه هو :أبو عل( احلسن بن حممد بن براهيم اوالك( ال غداد ل قرأ عليه أبو القاسـم
اهلــذل(ل وابــن تــريح صــاحب الكــايفتت488ھ) .انًّــر :معرفــة القــراءت- 755/2
)756ل غاية ال هايةت.)313 /1
ت)4انًّر :التجريد ت .)345
ت )5هــو :أبــو احلســا نوـــر بــن ع ــد العزيــز بــن نــوو الشـ ار الهارســ(ل تــيع مقــرل
حمققل قرأ عليه ابن الهحام وط قتهتت 461ھ) .انًّر :معرفة القراءت)802- 801/2ل
غاية ال هايةت.)445/2
ت )6يف تا) :ت ىل أول).
ت)7وكلــ :ع ــد قولــه:توقال ِبــه ال ـز مــن آخــر الضــحي  ...وبعــض لــه مــن آخــر الليــل
وصَّس).تالشاط ية بي رقم.)1128 :
قـال اممـام أبـو تـامة اوقدسـ(تت656ھ) يف تـرحه:تفقول ال ـاأم :وبعـض لـه؛ أ :
لل ــز وصــل التك ـ مــن آخــر ســورال والليــل؛ يعــين :مــن أول ﭽﭲﭼ) .بــرار
اوعان(ت .)738
ت)8انًّر -للمزيد  :-ال شرت)1997 /5ل هقريب ال شرت.)754- 752/2
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وهــأه( علــي التقــديرين اوــذكورين حــال وصــل الســورال بالســورال مــن آخــر
الضــحي ىل ﮋﮀﮁﮂﮃﮊ [ال ــاس ]1 :مثاني ـ أة أوجــه؛ ميت ـ ُع م هــا
وصلُ الكلِّ مع القطع علي ال سملةت)1ل والس عة ال اقية جائزالت)2؛ فاث ان علـي
هقـدير أن يكــون آلخــر الســورالل واث ـان علــي هقــدير أن يكــون لوَّل الســورالل
وثسثةٌ حمتمل ٌة علي التقديرينت.)3
واللذان علي هقدير كونهت )4آلخرها :أوَّهلما وصل التك بآخر السُّـورالل
ثـم ال سـملة
والوق عليه بـأن يقـول:ﮋﮣﮊ[الضـحي]11 :تار أكـذ)ل َّ
ت)1أبــان اممــام ابــن اجلــزر علــة م ــع هــذا الوجــه بقولــه يف ال شــر ت :)2019/5تلن
ال سملة لول السورالل فس ور أن جتعل م هولة ع ها متولة بآخر السورال كمـا هقـدم يف
باا ال سملة؛ فـس يتـأهي هـذا الوجـه علـي هقـدير مـن التقـديرين اوـذكورين وه قـي سـ عة
أوجه حمتملة اجلوار).
ت)2قال اممام ابن اجلزر :تليس االختسف يف هذه الوجه السـ عة اخـتسف روايـة يلـزم
امهيان بهـا كلـها بـا كـل سـورهال و ن مل يهعـل يكـن اخـتسال يف الروايـة؛ بـل هـو مـن
اختسف التخي ل كما هو م ا يف باا ال سملة ع د ككر الوجه الثسثة اجلائزال ثمَّ.
نعم امهيان بوجه نا خيتص بكون التك آلخر السورال وبوجه نا خيـتص بكونـه لوهلـال
أو بوجه نا تملها متعا؛ ك االختسف يف كل :اختسف روايةل فس بد من الـتسوال بـهل
كا قود مجع هل :الطـرس .وقـد كـان احلـاكقون مـن تـيوخ ا يأمرون ـا بـأن نـأه( بـا كـل
سورها بوجه من اخلمسة؛ لجل حوول التسوال جبميعهال وهو حسـنل وال يلـزم؛ بـل
التسوال بوجـه م هـا كا حوـل معرفتهـا مـن الشـيع كـاف) .ال شـرت)2027- 2026/5ل
وانًّر :أاف فضسء ال شرت.)647/2
ت)3يف تا) :تعلي هقديرين).
ت)4يف تا) :تأن يكون).
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مقطوعة عن أوَّل السورالت)1ل أوت)2موصولة بهات.)3
[ واللــذان علــي هقــدير كونــه لوهلــا :قطعــه عــن آخــر الســورالل ووصــله
بال سملة مقطوعة عن أولت )4السورالت)5ل أو موصولة بهات ])6ت.)7
والثسثة احملتملـة :قطعـه عـن آخـر السـورالل وعـن ال سـملة مقطوعـة عـن أول
ت)1قال اممام ابن اجلزر عن هذا الوجه :ت نـص عليـه أبـو معشـرل ونقلـه اخلزاعـ( عـن
ال ــــز ل ونــــص عليــــه الهاســــ(ل واجلعــــذ ل وابــــن مــ ـ منل وغ هــــم) .هقريــــب
ال شرت)755/2ل وانًّر :ال شرت.)2020/5
ت)2يف تج) :تموصولة).
ت)3قــال اممــام ابــن اجلــزر عــن هــذا الوجــه :توهــو اختيــار طــاهر بــن غل ــونل ونــص
التيس ل ومل يذكر الدان( يف اوهردات سواهل وهو أحد الوجها يف الكايفل وأاهر كـسم
الشـــــاطيبل ونـــــص عليـــــه الســـــخاو ل وأبـــــو تـــــامةل وســـــائر الشـــــراو) .هقريـــــب
ال شرت)755- 754/2ل وانًّر :ال شرت.)2020/5
ت)4يفتأ)ل وتا):تعن آخر).
ت)5قال اممام ابن اجلزر عن هذا الوجه:ت وهو أاهر كسم الشاطيبل ونص عليـه ابـن
م من يف ك زهل والهاس( يف ترحهل وم عه اجلعذ ل وال وجـه و عـه علـي هـذا التقـدير؛
غايته أن يكون كاالستعاكال).هقريب ال شرت)756/2ل وانًّر :ال شرت.)2022/5
ت )6قال اممام ابن اجلزر عن هذا الوجه :تنـص عليـه أبـو طـاهر بـن سـوارل ومل يـذكر
غ ـ هل وكــذا ابــن فــارس يف اجلــامعل وهــو اختيــار أبــ( العــزل وابــن تــيطال واحلــاف
اهلمذان(ل واختيار أب( بكر الشذائ(ل وحكاه ابـن الهحـامل والـدان(ل وأبـو معشـرل ويف
او هزل ومل يذكر يف الكهاية سواه).
هقريب ال شرت)756- 755/2ل وانًّر :ال شرت.)2022- 2021/5
ت)7ما با اوعقوفا سقط من تج).
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السورالت)1ل أو موصـولة بهـات)2ل هـذان وجهـانل والثالـث :وصـله بـآخر السـورالل
وبال ســملة موصــولة بــأول الســورال ال مقطوعــة عــن أول الســورالت )3؛ فإنــه الوجــه
الثامن اومت ع -كما هقدَّم .-
ل مــن التقــديرين مخسـةٌل وهــ( الوجهــان اوختوَّــان مــع
ق
ويــأه( م هــا علــي كـ
الثسثــة الخــرت)4؛ فـ ا الضُّــحي وآخــر الليــل مخسـةٌل [وبــا آخــر الَّــاسل وأوَّل

ت )1قال اممام ابن اجلزر عـن هـذا الوجـه :تنـص عليـه ابـن مـ من يف ك ـزهل وكـل مـن
الهاس(ل واجلعذ ل وهـو أـاهر كـسم الـدان( يف جامعـهل ومـن كـسم الشـاطيبل وم عـه
مكـــ(  -أيضـــا -ل وال وجـــه و عـــه) .هقريـــب ال شـــرت)757- 756/2ل وانًّـــر:
ال شرت.)2024/5
ت)2قال اممام ابن اجلزر عن هذا الوجه :ت نص عليه أبو معشر واختـارهل ونـص عليـه
اوهدو ل وابن م منل وقال :نه اختيار طاهر بـن غل ـونل ومل أره يف التـذكرالل وككـره
صاحب التجريدل وأبو العز يف كهايتهل ونقله احلـاف أبـو العـسء عـن الهحـام السـامر ل
وخيــرَّج مـــن كــسم الشـــاطيبل ونــص عليـــه الهاســ(ل واجلعـــذ ل وغ همــا) .هقريـــب
ال شرت)757/2ل وانًّر :ال شرت.)2023/5
ت)3قــال اممــام ابــن اجلــزر عــن هــذا الوجــه :تنــص عليــه الــدان(ل وصــاحب اهلدايــةل
واختاره الشـاطيبل والشـراول وككـره يف التجريـد واوـ هز .).هقريـب ال شـرت- 756/2
)575ل وانًّر :ال شرت.)2023/5
ت)4يفتأ)ل وتا) :تمخســة دون الــوجها اوختوــا مــن الثسثــة الخــر)ل ويف تج):
تمخسة من الوجها اوختوال ومن الثسثة الخر).
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الهاأة مخسةٌت])1ت.)2
ت ما كان ساك ال أو م وَّنا و:
ثمَّ نَّ :كا وصل َّ آخر السورال بالتك كسر َّ
ﮋﮣﮊ [الضـــحي ]11 :تار أكـــذ)ل وﮋﭚﮊ[العاديـــات]11 :
تار أكـــــذ)ل وأـــــذفُ همـــــزال الوصـــــلل والوـــــلة؛ وسقـــــاال الســـــاكنل
و:ﮋﭹﮊ [التا]8 :تار أكـذ)ل وﮋﭧﮊ[ال ي ـة]8 :تار أكـذ)ت)3ل
وأبقي َّ احملرَّ علي حالهل و كا وصلتَّه بالتهليل؛ أبقيتَّه علي حالهل فـإن كـان
ت)1أ  :أن أوجــه التك ـ اجلــائزال بــا كــل ســورها ســول اخلــتم مخســة أوجــهل هــ(:
الوجهــان الوالنل والثسثــة احملتملــةل وميت ــع الوجهــان اجلــائزان علــي هقــدير أن يكــون
التك آلخر السورال.
وقد أبان العسمة الوهاقس( العلة يف كل :بقولـه:ت و ـور بـا:ت الليـل)ل وت الضـحي)
مخسة فقط بإسقار الوجها آلخـر السـورال؛ ك مل يقـل أحـد أنـه آلخـر ت الليـل)ل وبـا
ت ال اس)ل وتالهاأة) مخسة بإسقار الـوجها لول السـورال؛ ك مل يقـل أحـد أنـه لول
ت الهاأة) ) .غيث ال هعت.)1296 /3
ويقول العسمة اخلليج(:تكون أوجه التك س عة؛ منا هو يف الوصل بـا السـورها مـن
آخر تالضـحي) ىل تال ـاس)؛ باعت ـار كـون التكـ جمموعـا فيـه االعت ـارانل أ  :كونـه
تآلخر السورال ولوهلا)ل أما علي هعيا أحد االعت ارين فتكون مخسة؛ كمـا باتالليـل)
وتالضحي)بإســقار وجهــ( آخــر الســورالل وبإســقار وجهــ( أوهلــا؛ كمــا باتال ــاس) و
تالهاأــة)ل و بقــاء وجهــ( الول واآلخــر مــع الثسثــة احملتملــة؛ حبســب اوــذهب اوت ــع يف
كل .):مقرا التحرير ت .)478- 477
ت )2ما با اوعقوفا سقط من تا).
) (3يف (أ) ،و(ب)( :ملالقاة الساان ،،حوا  :اأ أناو ،و اا اأ أناو) ،ويف( ):
(ملالقاة السان ،،حو  :ا اأ أنو).
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م وَّنــا أدغمتَّــه يف الــسم ــو:ﮋﮉﮊ [القارعــة]11 :تال لــه ال ار وار
أكذ)ل و ور اودُّ علي له ﮋﰁﰂﮊ[ال قرال]163 :للتعًّيم لكلِّ مـن قوَّــر
او هولت.)1
كا هقـــــــرَّرَّ هـــــــذال وأردتَّ أن جتمـــــــع مـــــــن قولـــــــه هعـــــــاىل آخـــــــر
الليل:ﮋﭯﭰﮊ[آية ]21 :ىل قوله هعاىل:ﮋﭲﮊ[الضحي- ]1:
ومعلوم أنَّ أوجه ال سملة اليت با كلِّ سورها ثسثةٌ :قطع اجلميـعل ثـمَّ قطـع
الوَّلل ووصلت )2الثان([ بـأوَّل السـورال]ت)3ل [ثـمَّ وصـلُ اجلميـع]ت:- )4فتـأه(
لقالونت)5بقطع اجلميعل ثمَّ وصل الثان( بالثالثل واندرج معه[/1ا]يف هذين
ـم هعطـ التكـ قاطعــا لــه عــن آخــر
الــوجها مــن لــه ال ســملة مــع الهــتحل ثـ َّ
السورالل وعن ال سملة مقطوعـة عـن أوَّل السـورالل أو موصـولة بهـال وهـذان
ت)6
ـم هوصــل
حمــتمسنل وهــأه( بهمــا علــي احتمــال أن يكونــا لوَّل الســورالل ثـ َّ
التك بال سملة مقطوعة[عن أوَّل السورال]ت)7ل أو موصولة بهـال وهـذان لوَّل
ت)1انًّـــر  -للمزيـــد  :-ال شــــرت846/3ل )2028/5ل هقريـــب ال شــــرت252 /1ل
)758/2ل امأاف ت.)646/2
ت)2يفتأ)ل وتا):ت قطع اجلميعل ثم قطع الولل ثم وصل الثـان()ل ويف تج) :ت قطـع
اجلميعل ثم وصل الثان().
ت)3ما با اوعقوفا سقط منت الصل)ل وتأ)ل وتا)ل وامث ات من تج).
ت)4ما با اوعقوفا سقط من بقية ال سع.
ت)5هو عيسي بن مي ا بن وردان ل موىل بين رهرالل قـارل أهـل اودي ـة يف رمانـه و ـويهم
تت220ھ) .انًّر :معرفة القراءت ) 327- 362 /1ل غاية ال هاية ت.)853- 852/1
ت)6يف تج) :تيتول التك ).
ت)7ما با اوعقوفا سقط منت الصل)ل وتأ)ل وامث ات من تا)ل وتج).
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السورالل وهذه الوج ُه الربعة ت)1كأوجه االسـتعاكال مـع ال سـملة؛ كا ابتـدأت
لكـل
لكل القرَّاء علي روايـة التكـ هلـمت)3؛ ِّ
سورال من سورت )2القرآن ل وه( ِّ
ثم هعط ُ التهليل مع الوجه الربعـة
سورال من الضُّحيل أو جلميعت)4القرآنل َّ
البن كث ت)5ل [ثمَّ]ت)6مع التحميد -أيضا -ت.)7

ت)1يفتا) :تالربعة الوجه كأوجه)ل ويف تج) :توهذه الربعة أوجه كأوجه).
ت)2يف تأ) :تسورال من سورال القرآن).
ت )3قال العسمة اوخلسه( :توكيهية هرهي هـا:أن هـأه( بأربعـة أوجـه مره ـة كرتهيـب أوجـه
االستعاكال مع ال سملة وأول السورال؛ أعين :قطع اجلميعل ثم قطع الول ووصـل الثـان(
بالثالثل ثم وصل الول بالثان( وقطع الثالثل ثم وصل اجلميعل فالول أنه من الثسثـة
احملتملةل والثالـث والرابـع وجهـه ل ول السـورالل ثـم هـأه( بالثسثـة ال اقيـة مره ـة كرتهيـب
أوجـه ال سـملة مـع آخـر السـورالل وأول الســورال الثانيـةل أعـين :قطـع اجلميـعل ثـم قطــع
الول ووصل الثان( بالثالـثل ثـم وصـل اجلميـع) .تـهاء الوـدور بـذكر قـراءات السـ عة
ال دور ت .)890
ت)4يف :تج) :تأو يف مجيع القرآن).
ت)5هو أبو مع د ع د ار بن كث اوك(ل هابع( جليلل و مـام أهـل مكـة يف القـراءالل كـان
فويحا بليغاتت  .)120انًّـر :معرفـة القـراءت)203- 197/1ل غايـة ال هايـةت- 617
.)619
ت)6ما با اوعقوفا سقط من تأ)ل وتا).
ت)7م ع وجه التحميد يف حال وصل آخـر تالليـل) بـأول تالضـحي) مجاعـة مـن احملـررين
م هم :او وور ل وامرم
الذهان لإلرم
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ل واوتول( .انًّـر :أريـرات او وـور ت

)313ل بـدائع

ت )415ل الرو ،ال ض للمتول(ت .)855
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ثــمَّ هُوصــلت )1آخ ـرَّ الســورال مــع ال ســملة مــع أوَّل الســورالل وهــو الوجــه
الثالث؛ الذ هو وصل اجلميع لقالون وأصـحاا الهـتحل ثـمَّ هوصـلُت )2آخـر
السورال مع التك موصولًا بال سملة مع أوَّل السورالل وهذا هو الوجـه الثالـث
احملتمــلل وهــأه( بــه علــي احتمــال أن يكــون لــروَّلل وانــدرج معــه مــن هقــدَّم
ككرهل [ثمَّ هعط ُ مالة الررست )3يفت:)4ﮋﭲﮊ بَّ ْي َّن بَّيْ َّنت)5ل ثـمَّ هعطـ
مالة الكسائ(ِّ] ت.)6
ثمَّ او اسب أن هأه( بهذا الوجه  -أيضًا  -مع التهليلل ثمَّ مع التحميـد
ثـم
البن كث ؛ لِيتَّولَّ التك بعضهُ ب عض  -و ن كان اوره ةأ لرررس -ل َّ
ْن بَّ ـ ْينَّ لــرررس مــن:ﮋﭯﭰﮊمــع القطــع علــي آخــر
هعط ـ اممالــة بَّ ـي َّ
ْن بَّـيْنَّل
السورال وعلي ال سملةل أو مع وصـلها بالسـورال نيلًـا:ﮋﭲﮊبَّـي َّ

ت)1يفتج) :تثم هول).
ت)2يف تأ) :توهول)ل ويفتا) :توهوصل).
ت)3هو يوس بن عمرو بن يسارل أبو يعقوا الررسل اودن(ل ثم اووـر ل مام حجـة
ضــابط حمقــق ثقــةل أخــذ القــراءال عــن ور تت يف حــدود 240ھ) .انًّــر :معرفــة القــراء
ت)374- 373/1ل غاية ال هايةت.)541- 540
ت)4يف تأ)ل وتا) :تعن).
ت)5واندرج معه أبو عمرو ال ور .
ت)6ما با اوعقوفا سقط من الصلل وتج)ل واستدر من تأ)ل وتا).
والكسائ( :هو أبو احلسن عل( بن محزال بن ع د ار الكسائ(ل مام يف القـراءال واللغـةل
و انتهــ

ليــه رئاســة امقــراء بالكوفــة بعــد محــزال الزيــاتتت  189ھ) .انًّــر :معرفــة

القراءت)305- 296/2ل غاية ال هاية ت.)535/1
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ثمَّ هعط ُ له الوجهت )1الربعة مع التك ؛ اليت بي اها بأوجهت)2االستعاكالل ثمَّ
وصــل آخــر الســورال موصــولًا بال ســملةل[وبأوَّل الســورال] ت)3بــس
َّ
هعطــ ُ لــه
ـم هعطـ ُ لــه السَّــك بــا الســورهال والوصــل
ل[ثم مــع التكـ ] ت)4ل ثـ َّ
َّ
هكـ
بي همــا بــس بســملةل[مــع التقليــل فيهمــال ثــمَّ هعطـ الســك ل والوصــل بــا
السورها بس بسملةل والهـتح فيهمـا؛ لبـ( عمـروت )5ويعقـوا] ت)6ل ثـمَّ متيـل

ت)1يف تج) :تالوجوه).
ت)2يف تج):تكأوجه).
ت)3ما با اوعقوفا سقط منتا).
ت)4ما با اوعقوفا سقط منتأ)ل وتا).
ت )5هو ربَّانل وقيل :العريانل وقيل :غ كل:ل ابن العسء بن عمار التميمـ( اوـارن(ل
كـــان مـــن أعلـــم ال ـــاس بـــالقرآن ولغاهـــه وههســ ه والشـــعر وال حـــول قـــرأ عليـــه خلـــق
كث تت154ھ) .انًّر :معرفة القراءت)237- 223ل غاية ال هاية ت.)404- 400/1
ت)6يف الصل :توانـدرج معـه يف كلـ - :كلـه  -أبـو عمـرول وعلـي وجـه اممالـة مـن
أواخر رؤوس آ السورل وأما وجه الهتح مع ال سملة علي عدم التك ل وعليـه فانـدرج
معه قالونل ثم هعط له السَّك با السورهال والوصل بس بسـملةل وي ـدرج معـه ابـن
عامر).
ويفتأ) :تثم هعط له السك با السورهال والوصل بي هما السورها بس بسـملة فيهـا
البن عـامر ويعقـوا)ل ويفتج) :تثـم هعطـ لـه السـك ل والوصـل بـا السـورها بـس
بسملة فيهمال ثم هأه( بهمـا البـن عـامر ويعقـوا)ل واوث ـ مـن:تا)ل وهـو الوـواا
اووافق للسياس.
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حلمـزالت :)1ﮋﭯﭰﮊ وه ــو الوقـ َّ علــي آخـر الســورال؛ لتكــون م تــدئا
ثـم
بالسورال؛ فت سمل لهل وهقطع ال سملة عـن أول السـورالل أو هوصـلهات)2ل َّ
ت )1هومحزال بن ح يـ ب بـن عمـارال الكـويف الزيـاتل أبـو عمـارالل كـان مامـا حجـة قيِّمـًا
بكتــاا ارل حافًّــا للحــديثل بوــ ًا بــالهرائض والعربيــةتت 156ھ) .انًّــر :معرفــة
القراءت ) 265- 250ل غاية ال هاية ت.)358- 355/1
ت )2جاء يف ال شرت )2031/5ما نوه :تلو قرأ القارل بالتك حلمزال با السورها علـي
رأ بعض من أجاره لهل فسبد له من ال سملة معه.
فإن قيل كي جتور ال سـملة حلمـزال بـا السـورها ؟ فـاجلواا :أن القـارل ي ـو الوقـ
علي آخر السورال فيو م تـدئا للسـورال اآلهيـةل و كا ابتـدأ وج ـ ال سـملةل وهـذا سـائغ
جائز ال ت هة فيهل ولقد كان بعض تـيوخ ا اوعتـذينل كا وصـل القـارل عليـه يف اجلمـع
ىل قوــار اوهوــلل وخشــ( التطويــل مبــا يــأه( بــا الســورها مــن الوجــه يــأمر القــارل
بالوق ل ليكون م تدئا فتسقط الوجه اليت هكون للقراء من اخلسف بـا السـورهال وال
أحس هم ال آثروا كل :عمن أخذوا ع ه – وار أعلم .)-
وقال العسمة امرم

يف ال دائع ت  :)22توال يأخذ السـتاك  -أ  :يوسـ أف ـد

راده  -بــالتك يف أوائــل الســورل وككــر الشــيع  -أ  :او وــور

 -ه عــا لســتاكه

الشيع سلطان اوزاح( ال سملة بس هك حلمزال وخل يف اختياره علـي نيـة الوقـ ل ومل
يكن كل :يف ال شر وال يف غـ هل نعـم ـور ال سـملة لصـحاا الوصـل و السـك علـي
وجه الوق علي آخر السورال مع الوق علي ال سملةل ومع وصلها بأول السورال كما يف
ال شر).
وقال اممام اوتول( يف الرو،ت  :)178تواعلم أن التك خيتص بوجه ال سملة لكـل
القــراءل وحملــه ق لــهال وككــر او وــور ه عــا لشــيخه ســلطان :ال ســملة بــس هكـ حلمــزال
وخل يف اختياره علي نية الوقـ علـي آخـر السـورالل ومل يكـن كلـ :يف ال شـرل وال يف
غ ه)ل وانًّر :امأافت.)646/2
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هعط له الوجه الربعة مع التك ل واندرج معه يف كل :الكسائ(ل وخلـ
ال زار يف اختياره؛ حيـث نوي ـا لـه الوقـ علـي السـورال اواضـية -كمـا فعل ـا
كل :مع محزالَل وكذا ههعل بـا كـلِّ سـورها لصـحاا السَّـك والوصـل؛
ليأه( هلم التك ؛ لنه ال يكون ال مع ال سملة -ل ثمَّ هوـل بـا السـورها
بس بسملة حلمـزالل وانـدرج معـه خلـ ل ثـمَّ هوـل آخـرَّ السـورال مـع ال سـملة
موصول ًة بأوَّل السورال للكسائ(ل ثمَّ ههعل كذل :مـع التكـ لـهل ثـمَّ هسـك
با السورها خلل ت )1مع اممالـة يف :ﮋﭯﭰﮊلﮋﭲﮊ  -كمـا
هو معلوم -ت.)2
و كا أردتَّ أن جتمــع بــا الوجــه الــيت بــاﮋﭲﮊل وﮋﮥﮦ ﮊ

ت )1علي مـذهب بعـض احملـررين يكـون هـذا الوجـه خللـ مـن روايـة سـحاس ع ـه؛ لن
الوصل با السورها خلل من الـروايتال أمـا السـك مسـحاس مـن رتـاد أبـ( العـزل
ف ص ابن اجلزر اوطلق الذ يف ال اا مل علي اوقيد .انًّر :ال شرت)695/3ل بـدائع
الذهانت

)20ل الرو ،ال ض ت .)167

ت)2يف بقيــة ال ســع :تثــم متيــل حلمــزال :ﭽ ﭯﭰﭼ ل وه ــو الوقــ علــي آخــر
السورالل أو هوصلها بها؛ ثم هعط له الوجـه الربعـة مـع التكـ ل وانـدرج معـه  -يف
كل - :الكسائ(ل وخل ال زار يف اختياره؛ حيث نوي ا له الوق علي السـورال اواضـية
– كمــا فعلتــه لــ :مــع غ ـ ه -ل وكــذل :يهعــل بــا كــل ســورها لصــحاا الســك
والوصل؛ ليأه( هلم التك ل فإنه ال يكون ال مع وجه ال سملةل ثم هول با السـورها
بس بسملة حلمزالل وانـدرج معـه مـن وافقـهلثم هوـل آخـر السـورال مـع ال سـملة موصـولة
بأول السورال للكسائ(ل ثم هسك با السـورها خللـ مـع اممالـة يف :ﭽ ﭯﭰﭼ
كما هو معلوم .)-
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ثم الوجه الربعـة مـع
[الشرو:]1 :فتأه( بقطع اجلميعل ثمَّ وصلت )1الثان(ل َّ
التك ل ثمَّ مع التهليلل ثمَّ مع التحميدل ثمَّ هأه( بوصـل اجلميـع بـس هكـ ل
ثمَّ مع التك ل ثمَّ مع التهليلل ثمَّ مع التحميدل ثمَّ او اسب أن هـأه( بـالتك
الذ آلخر السورال؛ ليتَّوـل التكـ بـاآلخرل وهقطـع عليـهل ثـمَّ هقطـع علـي
ال سملةل أو هوصلهات )2بأوَّل السورالل وههعل -كـذل - :مـع التَّهليـلل ثـمَّ
ا
مــع التَّحميــدل ثــمَّ هســك ت )3بــا الســورها لــرررسل وانــدرج معــه أصــحا ُ
السك با السورهات)4لواندرج يف هذا الوجه السك علي الساكن؛ لجـل
اهلمـزال البـن ككـوانت)5ل ومحــزالل و دريـست )6عـن خلـ يف اختيــارهت )7؛ [ ك

ت )1يفتأ) :بوصلل ويفتج) :هوصل.
ت)2يفتا) :بوصلها ل ويفتج) :هولها.
ت)3يفتا) :السك .
ت)4يفتج) :واندرج معه أصحاا السك علي الساكن لجل اهلمزال .
ت)5هو ع د ار بن أمحد بن بش بن ككوان الدمشق(ل مام ثقة ضابطل ومقرل دمشقل
مــام اجلــامع فيهــات ت 242ھ) .انًّــر :معرفــة القــراءت)405- 402 /ل غايــة ال هايــة
ت.)566- 565
ت )6هو دريس بن ع ـد الكـريم احلـدادل أبـو احلسـن ال غـداد ل ثقـة ضـابطتت 292ھ).
انًّر :معرفة القراءت)500- 499/1ل غاية ال هاية ت.)201- 200/1
ت )7علي مذهب بعض احملررين ال يعتذ ه ا وجـه السـك علـي اوهوـول البـن ككـوان؛
لن سكته ال يأه( ال علي وجه ال سملةل وكذل :احلكـم بال سـ ة لسـك حهـصل ولـذا
مل يــذكره او ل ـ  .انًّــر :التحــارير او تخ ــة للع يــد ت )382ل الــرو ،ال ض ـ ت
)208- 207ل فريدال الدهرت.)755/4
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مقداره واحد] ت )1كما حقيقَه يف الَّشـرت)2ل ثمَّ هعط الوصل بـا السـورها مـع
الَّقل لرررست)3ل ثمَّ بـس نقـل لبـ( عمـرول وي ـدرج[/2أ]معـه ابـن عـامرت)4ل
ومحزالل وخل يف اختيارهل ويعقوا.

ثــــــــمَّ جتمــــــ ـ ُع مــــــــن قولــــــــه :ﮋﯥﯦﯧﮊ [الشــــــــرو ]8 :ىل

ثم بوصلت )5الثان(ل
قوله:ﮋﭑﭒﮊ [التا:]1 :فتأه( بقطع اجلميعل َّ
[ثمَّ]ت )6بالوجـه الربعـة مـع ال تكـ ل ثـمَّ مـع التهليـلل ثـمَّ مـع التحميـدل ثـمَّ
هوصلت )7اجلميع بس هك ل ثمَّ مع التك ل ثمَّ[مع التهليلل ثمَّ مـع التحميـدل
ثمَّ او اسبُ أن هـأه(ت )8بـالتك آلخـر السـورال بـأن هلوـ َّق]ت )9التكـ بـاآلخرل
ت)1ما با اوعقوفا سقط من بقية ال سع.

ت )2نص ع ارال اممام ابن اجلزر يف ال شـرت )667- 666/3قولـه :توالـذ قـرأت بـه
وآخـذ :السـك عـن مجيـع مـن رو ع ــه السـك بـا السـورها سـكتا يسـ ا مــن دون
ه هس قدر السك ؛ لجل اهلمزل عن محزال وغ ه؛ حتي أن( أخرج وجه محزال مـع
وجه ور با سوره(:ﭽﭲﭼل وﭽﮥﮦ ﭼ علي مجيـع مـن قرأهـه عليـه مـن
تيوخ(ل وهو الوواا  -وار أعلم .)-
ت)3يفتج) :مع ال قل لب( عمرول وي درج معه ابن عامر.
ت)4هو ع د ار بن عامر اليحويبل مام جامع دمشق ورئيسهال وأعلي القراء س اداتت
118ھ).معرفة القراءت)196- 186/1ل غاية ال هاية ت.)594- 591
ت)5يفتأ)ل وتج) :هوصل.
ت)6ما با اوعقوفا سقط منتا).
ت )7يفتا) :بوصل.
ت )8يفتا) :يأه(.
ت )9ما با اوعقوفا سقط من تالصل)ل وامث ات من ال سع الخر.
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اللثم ههعـل مـع
وهقطع عليهل ثمَّ هقطع علي ال سملةل أو هوصلها بأوَّل السـور َّ
التهليل كذل:ل ثمَّ مع التحميد ل ثمَّ هسك ت)1با السـورهال وهوـل بي همـا
لرررسل وي درج معه أصحاا السك ل والوصل.

ثـــــمَّ جتمـــــعُ مـــــن قولـــــه:ﮋﭶﭷﭸﭹﮊ [الـــــتا ]8 :ىل

قوله:ﮋﭾﭿﮊ [العلق:]1 :بقطع اجلميعل [ثمَّ وصل الثان(ل ثمَّ بالوجه
الربعة مع التك ل ثمَّ مع التهليلل ثـمَّ مـع التحميـد] ت)2ل ثـمَّ هوصـل اجلميـع

ـم مـــع التكـ ـ عاطهًـــا يف كـــلِّ وجـــه امبـــدال مـــن :ﮋﭻﮊ
بـــس هكـ ـ ل ثــ َّ

ثـم
[العلق]1:لب( جعهرل ثمَّ او اسب أن هأه( بوجه( التك آلخر السـورالل َّ
هأه( بهما مـع التهليـلل ثـمَّ مـع التحميـدل ثـمَّ هـأه( بالسـك ل والوصـل بـا
السورها لرررسل وي درج ال اقون.
ثــمَّ جتمــع مــن قولــه هعــاىل:ﮋﯱﯲﯳﯴﯵﮊ[العلــق ]19 :ىل
قولـه :ﮋﭔﭕﮊ[القدر:]1 :فتأه( بقطع اجلميعل ثمَّ بوصلت )3الثان(ل ثـمَّ
بالوجه الربعةل ثمَّ بوصلت)4اجلميع بس هك ل ثـمَّ مـع التكـ ؛ مراعيـا يف كـلِّ

ت)1يفتا) :السك .
ت)2ما با اوعقوفا سقط من تأ)ل وتج).
ت)3يف تأ)ل و تج) :هوصل.
ت)4يف بقية ال سع :هوصل.
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وجــه قوـــر او هوــل يف:ﮋﭑﭒﮊ [القــدر ]1 :لقــالونل والص ـ هان(ت)1ل
وأب( عمرول وهشام ت )2من طريق احللوان(ت)3ل وحهـصت )4مـن طريـق الهيـلت)5ل
ثم مدّه[ مـدا] ت)6متوسِّـطًا لصـحاا القوـر اوـذكورين؛
وأب( جعهرل ويعقوال َّ
غــ ـ أبــــ( جعهــــرل ول ــــاق( القــــرَّاء؛ ماعــــدا أحــــد طريقــــ( الخهــــشت)7ل
ت)1هو حممد بن ع د الرحيم بن براهيم السد الص هان(ل مام ضـابطل مل ي ارعـه يف
كل :أحد من نًّرائهل وهو صاحب رواية ور ع د العراقيا تت296ھ).انًّـر :معرفـة
القراء ت)461- 459/1ل غاية ال هاية ت.)228- 227/2
ت)2هو هشام بن عمار بن نو ل أبو الوليد السلم(ل مام أهل دمشق ومقرئهم وحمدثهم
تت 245ھ) .انًّر :معرفة القراءت)402- 396/1ل غاية ال هاية ت.)475- 473
ت)3هو أبو احلسن أمحد بن يزيد الوهار احللوان(ل مام عارف متقنل قـرأ علـي قـالونل
وهشام بـن عمـارل وغ همـاتت بعـد 245ھ) .انًّـر :معرفـة القـراءت)439- 437/1ل
غاية ال هاية ت.)196- 194
ت)4هو أبو عمر حهص بن سـليمان الكـويفل كـان أعلـم ال ـاس بقـراءال عاصـمل حجـة يف
القــراءالل مــرتو احلــديثتت 180ھ) .انًّــر :معرفــة القــراءت)290- 287/1ل غايــة
ال هاية ت.)347- 345/1
ت)5هو أبو جعهر أمحد بن حممد بن محيد الهام(ل امام ضـابط حـاكسل قـرأ علـي عمـرو
بن الو اول ولقب بـ تالهيـل) لعًّـم خلقـهتت289ھ) انًّـر :معرفـة القـراءت- 513/2
)514ل غاية ال هاية ت.)146/1
ت)6ما با اوعقوفا سقط منتا).
ت)7هو هارون بن موسي بن تري :الـتغليب  -اوعـروف بـالخهش -ل تـيع القـراء يف
دمشقل قرأ عليـه خلـق كـث تت292ھ) .انًّـر :معرفـة القـراءت)487- 485/1ل غايـة
ال هاية ت.)463- 462
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والررسل ومحزالل ثمَّ مدّه مدا طويلًا هل الءت)1ل ثمَّ السك ت )2علي اود حلمزال؛
ت)1يلح أخذ العسمة اوزاح(  -ه ا -بـاوره تا يف اوـد او هوـلل وهـو الـذ اسـتقر
عليه رأ الئمة قدميال ولذا صدر به ابن اجلزر يف الطي ةل وبه كان يقرل الشاطيب كمـا
حكــاه ع ــه الســخاو ل وعلــل عدولــه عــن اوراهــب الربعــة بأنهــا ال هتحقــقل وال ميكــن
امهيان بها كل مرال علي قدر السابقة.
ومن أهل الداء من قال بالتهاوتل وهلم يف كل :مذاهب هتخلص يف مثان مراهب:
/1قالونل والص هان(ل وأبو عمرول ويعقوات القورل فويق القورل التوسط).
/2ور ل ومحزالت امت اع فقط).
/3ابن كث ل وأبو جعهرت القور فقط).
/4هشامت القورل التوسط).
 /5ابن ككوانت التوسطل امت اع).
 /6تع ةت التوسطل فويق هوسط).
/7حهصتالقورل التوسطل فويق التوسط).
/8الكسائ(ل وخل العاترتالتوسط فقط).
وقـد ككــر اوزاحـ( مــذهب التهـاوت يف موضــع اجلمـع بــا سـوره( الكــوثر والكــافرونل
وكلــ :ع ــد قولــه[/4أ]:ت...مراعيــا يف كــل وجــه قو ــر او هوــل علــي عــدم الوــلةل ثــم
الوـلةل ثــمَّ مــده ألهـا ونوــها وــن
مالــة:ﭽ ﭜﭼهلشــام مــن طريــق احللــوان(ل ثــم ِّ
هقــدَّمل ثــم متيــل:ﭽ ﭜﭼ هلشــامل ثــم الوــلةل ثــمَّ مقــدار ألهــا للــداجون( عــن
هشامل وال مييـل  :ﭽ ﭜﭼالبـن ككـوانل والكسـائ(ل وخلـ ل ثـم مقـدار ثـسث
ألهات لرخهش عن ابن ككوانل ثم مقـدار ألهـا ونوـ لعاصـم؛ مـا عـدا الهيـلل و ن
قدَّم مدَّ عاصم علي الخهش؛ كان أنسب)؛ كما أورد كس اوذه ا يف رسـالة اجلـوهر
اووونل وكذل :ص ع تيخه الهضال( يف الل لـ اوك ـونل قـال او وـور  :توالطريقـان
مشهوران مقروء بهما يف مور وغ هما).
ويف كتــب القــراءات العشـــر الك ـذل وأريراههــا ههوــيل وــوارد هــذه الوجــه وطرقهــا.
انًّر -للمزيد  :-ال شـرت)811- 788/3ل التقريب ت)248- 246/1ل ترو ابـن
ال ـــاأمت)452- 448/1ل الل لـ ـ اوك ـــون للهضـــال(ت/4ا)ل غ يـــة الطل ـــة بشــــرو
الطي ةت)780- 779/2ل اجلوهر اووونت )46ل رسـالة او وـور ت/6أ)ل امأـاف
ت.)159/1
ت)2يفتج):اسك .
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لنَّا حيث نوي ا الوق علي آخـر السـورال اواضـية؛أهي ا [بال سـملة]ت )1لكـلِّ القـراء
حتي أصحاا السك بـا السـورها والوصـل؛ لنَّـا و ن وصـل ا لهًًّـال فـ حن
م تــــدئونت )2حكمــــات)3ل ثــــمَّ هعطـــ ُ ابــــن كــــث بالوِّــــلة مــــن قولــــه هعــــاىل:
ﮋﯲﯳﮊ[العلق]19 :قاطعات)4علي آخرالسورالل وهأه(ت )5بالوجه الربعة مـع
ثـم هـأه(ت )6بـوجه( ابـن كـث آلخـر
ثـم مـع التحميـدل َّ
ثم مع التهليـلل َّ
التك ل َّ
السورالت)7ل ثمَّ هوصل اجلميع مع التَّك ل  -وهو الوجه الثالث احملتمل -ل ثمَّ
مع التَّهليل -كذل- :ل[ثمَّ] ت )8مع التَّحميدل ثـمَّ هعطـ ُ ق لًـا بأوجـه ال سـملة
الثسثة بس هك .

ت)1ما با اوعقوفا سقط من تأ)ل ويفتا)ل وتج) :أهي ا لكل.
ت)2يف بقية ال سع :فيج(ء م تدئون.
ت)3هقدم قول قال اممام اوتول( يف الرو،ت  :)178تواعلم :أن التك خيتص بوجه
ال سملة لكل القراءل وحمله ق لهال وككر او وـور ؛ ه عـا لشـيخه سـلطان :ال سـملة بـس
ه ك حلمـزال وخلـ يف اختيـاره علـي نيـة الوقـ علـي آخـر السـورالل ومل يكـن كلـ :يف
ال شرل وال يف غ ه).
ت)4يف بقية ال سع :قطعا.
ت)5يفتا) :يأه(.
ت)6يفتا) :يأه(.
ت)7يف بقية ال سع :بوجه( التك آلخر السورال كأوهلا.
ت)8مابا اوعقوفا سقط منتالصل)ل وامث ات من ال سع الخر.
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ثــــــمَّ جتمــــ ـعُ مــــــن قولــــــه:ﮋﭮﭯﭰﭱﭲ ﮊ[القــــــدر ]5 :ىل

ـم
قولـــــه:ﮋﭽﭾﭿﮊ[ال ي ـــــة:]1 :فتـــــأه( بقطـــــع اجلميـــــعل ثـــــ َّ
كل وجه مالـة
بوصلت)1الثان(ل [ثمَّ ] ت)2بالوجه الربعة مع التك ؛ مراعيا يف ِّ
هــاء التأنيــث وقهًــا حلمــزالل ثــم امبــدال مــن:ﮋﭾ ﮊ لبــ( عمــرول وأبــ(

جعهرل ثمَّت )3الَّقل مـع امبـدال لـرررس علـي هرقيـق الـسم مـن :ﮋﭱﮊل
ث
ولرصـ هان(ت)4ل ثــمَّ الســك البــن ككـوانل وحهــصل ومحــزال؛ كت )5حيـ ُ
نوي ا الوق علي آخر السورالل دخل محزال  -كما هقدَّم .-
ثـم
ثمَّ هعط الوجه الربعة مع التهليـلل ثـمَّ مـع التحميـد البـن كـث ل َّ
قل ثـمَّ وجهـ(
وصل اجلميع بس هك ل ثمَّ مع التك ؛ مراعيـا مـا هقـدَّم يف كـل
التك آلخر السورالل ثمَّ مع التهليلل ثمَّ مع التحميدل ثمَّ السـك والوصـل
بــا الســورها لــرررسل وي ــدرج معــه أصــحابهما؛ مراعيــا مــا هقــدَّمل ثــمَّ

هعط ـ ُت )6امدغــام يف:ﮋﭲﮊ ﮋﭴﭵ ﮊحــال الوصــل لبــ( عمــرو مــع

ت)1يف تأ)ل وتج) :هوصلل ويف تا) :وصل.
ت)2ما با اوعقوفا سقط من تج).
ت)3يف بقية ال سع:وال قل.
ت)4يف تأ)ل وتا):حتــي هرقيــق الــسم مــن:ﭽ ﭱﭼلرصـ هان(ل ويفتج) :حتــي يرقــق
من:ﭽ ﭱﭼ لرص هان(.
ت)5يف تا) :ن .
ت)6يف تج) :يعط .
جملة العلوم الشرعية
العدد اخلامس واخلمسون ربيع اآلخر 1441هـ

443

ـم هعط ـ الررس مــع
ـم هعط ـ ُ عليــه التحقيــق ليعقــوا]ت)2ل ثـ َّ
امبــدالت)1ل [ثـ َّ
ههخيم الليام من :ﮋﭱﮊ مع قطع اجلميعل [ثمَّ هوصل الثان( ل ثمَّ بالوجه

ـم
ـم مــع التك ـ ل ثـ َّ
الربعــة مــع التك ـ ل ثــمَّ وصــل اجلميــع]ت )3بــس هك ـ ؛ ثـ َّ
ثـم هعطـ الكسـائ(ل وخلهًـات )4بكســر
السك والوصل با السورها لهل َّ

ت)5

السم من :ﮋﭱﮊ ؛ ناويـا الوقـ علـي آخـر السـورال؛ ليـدخل خلـ ت )6ل
وهأه( بقطع اجلميعل ثمَّ وصل الثان(ل ثمَّ بالوجه الربعةل ثمَّ وصل اجلميـع

بس هك ل ثمَّ مع التكـ ؛ مراعيـا مالـة هـاء التأنيـث وقهًـال [والسـك علـي
ت)1لب( عمرو وجهان يف :ﭽ ﭲﭼ ﭽ ﭴﭵ ﭼ امدغام احملضل وامخهـاءل و ىل كلـ:
أتار اممام ابن اجلـزر يف نشـره ت )752/3بقولـه:تو ن كـان السـاكن حرفـا صـحيحا؛
فإن امدغام الوـحيح معـه يعسـر؛ لكونـه مجعـاً بـا سـاك ا أوهلمـا لـيس حبـرف علـةل
فكــان اآلخــذون فيــه بامدغــام الوــحيح قلــيلا؛ بــل أكثــر احملققــا مــن اوتــأخرين علــي
امخهاءل وهو الروم اوتقدمل ويعذ ع ه باالختسسل ومحلوا ما وقع من ع ارال اوتقدما
بامدغام علي ااار .)...وانًّر :التقريبت.)230- 229/1
و دغام أب( عمرو علي مذهب بعض احملررين يكـون علـي وجـه الوصـل بـا السـورهال
و دغــام يعقــوا علــي وجــه الســك بي همــا  .انًّــر :بــدائع الذهــانت )27- 24ل
الرو ،ال ض ت.)187- 184
ت)2ما با اوعقوفا سقط من بقية ال سع.
ت)3ما با اوعقوفا سقط من تا).
ت)4يف بقية ال سع :خل .
ت)5يف تج) :لكسر.
ت)6يف بقية ال سع :خل .
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اهلمــز مدريــسل ثــمَّ هعطــ خلهًــا بالســك بــا الســورهال ثــمَّ الوصــل
بي همات)1؛ مراعيا السك علي اهلمز مدريس]ت. )2
ثــــمَّ جتمــــع مــــن قولــــه:ﮋﭤﭥﭦﭧﮊ [ال ي ــــة/2[ ]8 :ا] ىل
قوله:ﮋﭬﮊ [الزلزلة:]1 :فتـأه( بقطـع اجلميـعل ثـمَّ بوصـل الثـان(ل ثـمَّ
بالوجه الربعة مع التك ؛ مراعيـا يف كـلِّ وجـه ال قـل لـور ل ثـمَّ السـك
علــي الم التعري ـ لصــحابهل ثــمَّ بالوجــه الربعــة مــع التهليــلل ثــمَّ مــع
ثـم
التحميدل ثمَّ وصل اجلميع بس هك ل ثمَّ مـع التكـ ل [مراعيـا مـا هقـدَّمل َّ
مع التهليل] ت)3ل ثمَّ مع التحميدل ثمَّ هأه( بالوجها آخر السـورال مـع التكـ ل
ـم مــع التحميــدل ثــم بالســك بــا الســورها لــرررس مــع
ـم مــع التهليــلل ثـ َّ
ثـ َّ
ال قــلل وهعط ـ ُ عليــه عــدم الســك لبــ( عمــرول وابــن عــامرلويعقوال
و دريسل ثمَّ بالسك يف الم التعري البن ككوانت)4ل و دريسل ثـمَّ هعطـ

ت)1علــي مــذهب بعــض احملــررين الوصــل بــا الســورها خللـ مــن كــس الــروايتال أمــا
السك بي هما فمن روايـة سـحاس ع ـه فقـط .انًّـر :ال ـدائع ت )21- 20ل الـرو،
ت )176ل ترو ه قيح فتح الكريمت .)41
ت)2ما با اوعقوفا سقط من بقية ال سع.
ت)3ما با اوعقوفا سقط من تا).
ت)4مذهب اوزاح( طسس أوجه ما با السورها الثسثة مع السـك البـن ككـوانل وهـو
مذهب تيخه الهضال( كما يف رسالته الل ل اوك ون .انًّره:ت/18ا).
وقد خال او وور تيخه يف كل:؛ فهـ( أريـرات او وـور ت  :)323أن ال سـملة
هتعا با السورها البن ككوان علي وجه السك لهل حيث قال يف حكم ما با سـوره(
ال ي ة والزلزلة:توال سك علي ﭽ ﭫﭼالبن ككوان ال علي وجه ال سملة)ل وقـال
جملة العلوم الشرعية
العدد اخلامس واخلمسون ربيع اآلخر 1441هـ

445

الوصــــل لــــرررس مــــع اوــــد الطويــــل مــــن:ﮋﭧﮊﮋﭩﮊمــــع الَّقــــل
يف:ﮋﭫﮊلوهعطــ عليـــه عـــدم الســـك ل ثـــمَّ الســـك لرخهـــشل
ومحزال.
ـم الوصــل لبــ( عمــرول ورفقائــهت)1مــع قوـــر او هوــلل ثــم م ـدّه مــدا
ثـ َّ
متوسِّـــطًات )2ل وهعطـــ ُ الســـك البـــن ككـــوان مـــن طريـــق الوُّـــور ت)3ل
والخهش؛[ ك لرخهش]ت )4يف مد او هول واوتول :التوسطل والطويـل -
كمـــــا هـــــو معلـــــوم -ت)5ل ثـــــمَّ هـــــأه( بالســـــك حلمـــــزال علـــــي اوـــــد
من:ﮋﭧﮊﮋﭩﮊمع السك علي الم التَّعري ت.)6
يف مــوطن آخــر:ت و كا وصــل البــن ككــوان ﭽﮉﭼبـــﭽﮋﮌﭼ فــس
سك علي الت وين؛ لنه من طريق العراقيال وهم جممعون ع ه علي ال سملة) .وانًّر:
التحارير او تخ ةت .)389
وكذل :ميت ع البن ككوان ع د امرمـ

واوتـول( واآلخـذين مب هاجهمـا .انًّـر :الـرو،

ت )207ل ترو ه قيح فتح الكريمت )54
ت)1ي درج مع أب( عمرو علي وجه قور او هول :احللوان( عـن هشـام يف أحـد وجهيـهل
ويعقوا من روايتيهل وعلي وجه التوسط له :ابن عامرل ويعقوال وخل .
ت)2ي درج مع أب( عمرو علي وجه هوسط او هول :ابن عامرل ويعقوال وخل .
ت)3هـــو أبـــو الع ـــاس حممـــد بـــن موســـي الوـــور الدمشـــق(ل مـ ـام مقـــرل مشـــهور
ضابطتت307ھ).انًّر :معرفة القراءت)499- 498/1ل غاية ال هاية ت.)352- 351
ت)4ما با اوعقوفا سقط من تج).
ت)5انًّر :ال شر ت)852/3ل التقريبت)248- 245/1ل امأافت.)159- 158 /1
ت)6متت ع ع د امرم

واوتول( واآلخذين مب هاجهما بعض الوجه اليت أجارهـا اوزاحـ(

وغ ـ ه يف حكــم مــا بــا ســوره( ال ي ــة والزلزلــة ل فم هــا :أنــه يــتعا وجــه ال ســملة بــا
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ثـم
و كات )1راعي او اس ة؛ فتقدِّم هذا الوجه علـي الوصـل لبـ( عمـرول َّ
ثم مع القوــرت)4؛ مراعيـا السـك ت)5علـي
بعدُالوصل[مع]ت[)2اود] ت )3اوتوسطل َّ
الم التعري ل وعدمه لربابهت.)6
ثــمَّ جتمــع مــن قولــه هعــاىل:ﮋﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﮊ[
الزلزلــة ]1 :ىل قولــه :ﮋﮕﮖﮊ [العاديــات :]1 :فتــأه( بقطــع

السورها بس هك البن ككوان مع اود اوش ع له مـن طريـق الخهـشل وهلشـام مـع وجـه
القور فيهل وكذا البن ككوان علي وجـه السـك يف السـاكن او هوـل واوتوـل مجيعـا؛
لن رواال اود عن ابن ككو انل وكـذا رواال السـك اوطلـقل وكـذا رواال القوـر عـن هشـام
جممعون علي كل:ل وكذل :ليس للوور عن ابـن ككـوان بـا السـورها ال ال سـملةل
وال ســك بي همــا للــداجون(ل ولــيس ســول ال ســملة بي همــا مــع الســك ق ــل اهلمــز
لرخهشل وميت ع التك حلهص مـع السـك ق ـل اهلمـز .انًّـر -للمزيـد  :-الـرو،
ت

205ل )208- 207ل ترو ه قيح فتح الكريمت 54ل.)50

ت)1يف تج) :و ن.
ت)2ما با اوعقوفا سقط من تالصل)ل وامث ات من ال سع الخرل.
ت)3ما با اوعقوفا سقط من تأ).
ت)4يف تأ) :تثم مع قوـر او هول لب( عمرول ثم بعده الوصل مع اود اوتوسطل ثم مـع
قور او هول ل ب( عمرول ثـم بعـده الوصـل مـع اوـد اوتوسـطل ثـم مـع قوـر او هوـل؛
مراعيا)...ل ويف تا)ل وتج) :ت ....ثم مع قوـر او هول لب( عمرو؛ مراعيا .)...
ت)5يف بقية ال سع :للسك .
ت)6مل يذكر اوزاح(  -ه ا  -حكم امخهـاء لبـ( جعهـر يف:ﭽ ﭤﭥﭦﭧﭼل
وقد ككره يف رسالته اجلوهر اووون .انًّره :ت .)48
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اجلميعل ثمَّ وصلت )1الثان(ل ثمَّ الوجهت)2الربعة مع التك ل ثمَّ الوصـل بـس
هك ل ثمَّ مـع التكـ ؛ مراعيـا يف كـلِّ وجـه امدغـام لبـ( عمـرول ويعقـوا
منت:)3ﮋﮕﮖﮊل ثمَّ وصل اجلميع مع التهليلل ثمَّ مع التحميد.
ثــمَّ الســك والوصــل بــا الســورها لــور ت)4؛ مراعيـًا امدغــامت)5ل ثــمَّ
هعط هشاما بـوجه( الوصـل مـع ال سـملةل وبـس بسـملةت)6مـع سـكان اهلـاء
من:ﮋ ﮓ ﮊ؛ كت )7مل ي درج يف هذين الوجها مـع مـن هقـدَّمت)8ل وي ـدرج
ت)1يفتأ)ل وتج) :هوصلل ويفتا) :بوصلل ويف تد) :وصل.
ت)2يف بقية ال سع:ت بهم بالوجه) .وهو خطأ.
ت)3يف بقية ال سع :يف.
ت)4الوواا :لور من طريق الررس؛ لن الص هان( لـيس لـه ال ال سـملةل وانـدرج
مع قالون .انًّر :ال شرت)659/3ل التقريبت)209/1ل امأاف ت.)359/1
ت)5أ  :وجه امدغام لل وريا.
ت )6مــــع مسحًّــــة كســــر اهلــــاء علــــي هــــذا الوجــــهل قــــال العسمــــة امرمــــ

يف

ال دائعت :) 431ت كا وصل آخـر السـورال بـالتك هلشـامل وكـذا البـن وردان يف روايـة
ســكان اهلــاء ع ــه كســرت اهلــاء مــن :ﭽ ﮓ ﭼاللتقــاء الســاك ا؛ كمــا كســرت ال ــاء
من:ﭽﯧﭼل والثاء من:ﭽ ﮣﭼو وهمال وهذا واضح ال تـ هة فيـهل وبعـض
جهلــة القــراء ي كــرهل ويضــم اهلــاء كســائر القــراءل وهــذا خمــال وــا يف ال شــر والتقريــب
ولطائ امتارات؛ حيث جزم يف هذه الكتب بتحري :الساكن بالكسر كا لق( التك ).
ت)7يفتأ) :ن.
ت)8وكل :لن هشاما يقرأ حريف ﭽ ﮓ ﭼيف الزلزلة بإسكان اهلـاء فيهمـا وصـس ووقهـال
وال اقون بضمها مع الولة وصس وبإسكانها وقهال ويضاف البـن وردان وجهـا امسـكان
والقور ريادال علي امت اعل وليعقـوا وجـه القوـر ريـادال علـي امتـ اعل انًّـر :ال شـر
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معه من أوَّهلات )1ابن وردانت)2ل ثمَّ هعط ابن وردان بقوــر اهلـاء مـع الوصـل
بال سملةل وي درج معه يعقوات)3ل ثمَّ هعط الوصـل بـس بسـملةت)4مـع قوــر
اهلاء ليعقوا؛ [مراعيا امدغام ليعقوا] ت)5يف الوجهال وباق( أوجه مَّن كُكِـ َّر
انــدرج ل ثــمَّ هعط ـ عــدم الغ ــة يف:ﮋﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮊ خلل ل[وأب( عثمان الضَّرير] ت)6عـن دور الكسـائ(ت)7؛ ناويـًا الوقـ
ت) 781- 780/3ل التقريــبت ) 241- 240 /1ل تــرو م حــة مــول( الــذ للقاضــ(
ت

.) 30- 29

ت)1يف تأ)ل وتا) :أوهلما.
ت)2يفتأ) :ن.
ت )3يتحول من كل :أن البـن وردان علـي كـل مـن تالوـلةل وامسـكانل واالخـتسس)
التك ـ مــع الوجــه الس ـ عة وعدمــهل وليعقــوا كــذل :علــي كــل مــن ت االخــتسسل
والولة)ل ومتت ع بعض الوجه ليعقوا ع د بعض احملررين .انًّر  -للمزيد  :-ال دائع
ت )432ل الرو ،ت .)582
ت)4يف بقية ال سع :بال سملة.
ت)5ما با اوعقوفا سقط من بقية ال سع.
ت)6يف مجيع ال سع [وعثمان الضرير]ل والوواا مـا أث تـهل وهـو :أبـو عثمـان الضـريرل
وامسه :سعيد بن ع د الرحيم بن سعيدل ال غداد ل مقرل حاكس ضـابطل عـر ،علـي
الــدور ل وهــو مــن ك ــار أصــحابهتت بعــد 310ھ) .انًّــر :معرفــة القــراءت- 477/1
)478ل غاية ال هايةت.)426- 425/1
ت)7هو حهص بن عمر بن ع د العزيزل أبو عمر الـدور ل تـيع القـراء يف رمانـهل قيـل:
نــه أول مــن مجــع القــراءاتتت264ھ) .انًّــر :معرفــة القــراءت)389- 386/1ل غايــة
ال هاية ت.)349- 347
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علــي آخــر الســورال -كمــا هقــدَّم غ ـ مــرَّال  -مــع قطــع اجلميــعل ثــمَّ وصــل
الثان(ل ثمَّ الوجه الربعة مع التك ل ثـمَّ وصـل اجلميـع بـس هكـ ل ثـمَّ مـع
التك ل ثم وصل السورها حلمزالت.)1
ثمَّ جتمع من قوله هعاىل:ﮋﭖﭗﭘﭙﭚﮊ[العاديات ]11 :ىل
ت)2
قولـــه:ﮋﭜﮊ[القارعـــة:]1 :فتـــأه( بقطـــع اجلميـــعل ثـــمَّ وصـــل
[ الثــان(ل ثــمَّ الوجــهت)3الربعــةل ثــمَّ وصــلت ])4ت)5اجلميــع بــس هكـ ل ثــمَّ مــع
التك ؛ عاطهًا يف كـلِّ وجـه مالـة هـاء التأنيـث مـن:ﮋﭜﮊت)6ل ثـمَّ
هرقيقت)7الرَّاء من:ﮋ ﭚﮊ لرررس مـع وصـلت )8اجلميـع بـس هكـ ل ومـع
التك ل ثمَّ السك با السورها لهل ولغ ه -نن هقدَّم -ل ثمَّ الوصل له

ت)1الوواا  :أن هذا الوجـ ه خللـ عـن محـزال ؛ لن خـسدا انـدرج مـع ور يف وجـه
الوصل بي هما.
ت)2يفتأ)ل وتج) :هوصلل ويف تا) :بوصل.
ت)3يف تأ)ل وتا) :بالوجه.
ت)4يفتأ) :هوصلل ويفتا) :بوصل.
ت)5ما با اوعقوفا سقط من تج).
ت )6نن انـدرج مـع قـالون علـي وجـه قطـع اجلميـع مـع التكـ  :محـزال وخلـ علـي نيـة
الوقـ ل ثــم متــال هــاء التأنيــث حلمــزال يف الوجــه اآلخــرل وي ــدرج معــه الكســائ( يف وجــه
اممالــة لــهل ثــم يــأه( حلمــزال بعــده بــدال همــزال تأكــذ) واوا مــع وجهــ( اممالــةل وع ــد
امرم

خيتص امبدال بوجه فتح هاء التأنيث .انًّر :ال دائعت .)434- 433

ت )7يفتأ)ل وتج) :هرقق.
ت)8يف تأ)ل وتج) :ثم هوصلل ويف تا) :ثم بوصل.
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مــع الرتقيــقل ثــمَّ الوصــل لبــ( عمــرول وغـ هت )1مــع التهخــيمت)2ل ثــمَّ الوــلة
ت)1أ  :البن عامرل ومحزالل ويعقوال وخل .
ت)2يلحـــ ـ أن اوزاحـــــ( مل يـــــذكر  -ه ـــــا  -وجـــــه امدغـــــام يف الـــــسم بغ ـــــة يف
قولــه:ﭽﭙﭚﭼلوكــذل :ص ـ ع ع ــد موضــع :ﭽ ﭢﭣﭤﭥﭼل
وع ــد:ﭽﮧﭼ ﭽ ﭑﭒﭼ .وقــد نــص اممــام ابــن اجلــزر يف ال شـــر:
علي أن مذهب اجلمهور من أهل الداءل واجللة من أئمـة التجويـدل والـذ عليـه العمـل
ع د أئمة الموار يف العوار :هو امدغام بغ غ ة يف السم والراءل وأن كث ا مـن أهـل
الداء كهــب ىل امدغــام فيهمــا مــع بقــاء الغ ــةل وأن كلــ :صــح نو ـا وأداء عــن أهــل
احلجاروالشام وال وـرالوحهص .
وأتار ليه يف الطي ة بقوله :توادغم بس غ ة يف الم وراء*** لغ صح ة أيضا هرل).
وعليــه :فيكــون ل ــافعل وابــن كــث ل وال وـــريال وابــن عــامرل وحهــصل وأبــ( جعهــر
امدغام بغ ة يف السم والراء خبسف ع همل وليس ب عيد أن يكون اوزاح( اختار وجه هـر
الغ ةل و ن كان أاهرا من الطي ةل ومل أق

 -فيما با يد مـن موـادر  -علـي نـص

يقطع بذل.:
وقــد وقــع خــسف بــا احملــررين يف حكمهــا لــرررس عــن ور :فمــذهب ســي الــدين
الهضال(  -تيع اوزاحـ( -ل واو وـور

 -هلميـذه -ل واآلخـذون بًّـاهر ال شــر:

هو دغامهما فيهما مع بقاء الغ ةل والوواا هركهـا لـرررس؛ لن ابـن اجلـزر مل يـذكر
الغ ــــة رأســــا ال مــــن الكامــــل للهــــذل(؛ لكــــن لغــــ الررس؛ قــــال امرمــــ

يف

ال دائعت :)24
تومتت ع الغ ة لرررس  -مطلقا -ل وككر الشيع الغ ـة مـن الكامـل لـرررسل ومل يـذكر
لرصـ هان(ل وهــو خطــأ فـاحشل و ككــر -أيضــا  -الغ ــة مـن اوســت لــرررسل وهــو
خلط طريق؛ لن طريق الررس من اوست ليس من طريق الطي ةل ولو كـان مـن طريـق
الطي ــة لــذكره يف حبــث الطــرس يف ال شــر الكــ ل وأيضــا الغ ــة مــن اوســت مــن طريــق
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ثـم
لقالون مع قطع اجلميعل ثمَّ وصل الثان(ل ثمَّ الوجه الربعة مع التكـ ل َّ
مع التهليل ت)1ل ثمَّ مع التحميد ت)2ل ثمَّ وجه( آخر السورال مع التك ل ثمَّ مع
ثم مع التحميدت. )3
التهليلل َّ
ثـــــمَّ جتمـــــع مـــــن قولـــــه هعـــــاىل:ﮋﮈﮉﮊ[القارعـــــة ]11 :ىل
قوله:ﮋﮋﮌﮊ[التكاثر:]1 :ومتيل هاء التأنيث حلمزالل والكسـائ(
وق ًها ت)4ل ثمَّ هأه( بقطع اجلميعل ثـمَّ وصـلت)5الثـان(ل ثـمَّ الوجـه الربعـة مـع
التك ؛ مراعيا اممالة با با لرررسل واممالة الكذل حلمزالل والكسائ(ل
وخل يف كل وجهل ثمَّ الوجـه الربعـة مـع التهليـلل ثـمَّ مـع التحميـدل ثـمَّ
ال هروان( -فقط -عن قراءال ابن سوار علي أب( علـ( العطـار ع ـه ومل يكـن يف اوسـت
طريق ال هروان( يف طريق الررس؛ بل يف طريق الص هان(ل ورواية قالون -فقـط -ل
ومل يقرأ ابن سوار علي أب( عل( العطار طريق الررس؛ فعلم من كل :أنه الغ ة لرررس
يف اوست أصس)ل ون ه عليه اوتول( وغ ه.
انًّر -للمزيد  :-ال شــرت)1191- 1189/4ل الل لـ اوك ـونت/5أ)ل ال ـدائعت
) 24ل التحــــــارير او تخ ــــــةت )65- 64ل الــــــرو ،ت )197- 196ل غ يــــــة
الطل ةت)1142- 1139/2ل اوطلوا للض اعت .)31
ت)1أ  :البن كث .
ت)2أ  :لل ز عن ابن كث .
ت)3يف بقية ال سع:تثم الولة لقالون مع قطع اجلميع بس هك ل ثـم مـع التكـ ل ثـم مـع
التهليلل ثم مع التحميدل ثم وجه( آخـر السـورال مـع التكـ ل ثـم مـع التهليـلل ثـم مـع
التحميد) والسقط أاهر يف الع ارال.
ت)4و ور أن ي هي بهذا الوجه بعد وجه السك علي اوهوولل ويكـون محـزال علـي نيـة
الوق بإمالة هاء التأنيثل وقطع اجلميع مع التك مع أقيق همزال تأكذ)ل وانـدرج معـه
الكسائ(ل ثم محزال بوجه امبدال واواًل ثم الكسائ( بوجه ال سملة بدون هك مـع قطـع
اجلميع.
ت)5يف تأ)ل وتج) :هوصلل ويفتا) :بوصل.
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وصل ت)1اجلميع بس هك ل ثمَّ مع التك ؛ مراعيا  -ما هقـدَّم  -ت)2ل ثـمَّ مـع
التَّهليلل ثمَّ مع التحميدل ثمَّ وجه( آخر السورال مع التك ل ثمَّ مع التهليلل
ثمَّ مع التحميد.
ثــمَّ هعط ـ الســك بــا الســورها لــرررسل وحكمــه حكــم الوق ـ ؛
فت دلت )3فيه هاء التأنيث هاءت/3[ )4أ] ل وي درج معه مـنت )5هقـدَّمت -[ )6غـ مـرَّال-ل
ثمَّ الوصل بي هما لرررس مع ال قلل ثمَّ الوصل لب( عمرو] ت)7ل وي درج معه
من هقدَّمت)8ل ومتيل ت:)9ﮋﮋﮊ حلمزال وخل ل ثمَّ هعط السك علـي
الت ـــــــوين لجـــــــل اهلمـــــــزال البـــــــن ككـــــــوانل ومحـــــــزالل و دريـــــــسل
ت)1يفتأ)ل وتج) :هوصلل ويف تا) :بوصل
ت)2يف تج) :وا هقدم.
ت)3يف تأ)ل وتا)ل وتج) :وه دل.
ت)4قــــال الع يــــد يف التحــــارير او تخ ــــةت :)389ت كا وصــــل ﭽﮈ ﮉ ﭼ

ﭽﮋﮌﭼفإن قل  :هل ي درج سـك محـزال مـع سـك ور ؟ قلـ  :ال؛
لن سك محزال حكمه حكم الوصلل فالسك علي الت وينل وسـك ور ؛ حكمـه
حكــــم الوقــــ ل فيكــــون بإبــــدال هــــاء التأنيــــث هــــاء)ل وانًّــــر :تــــهاء الوــــدور
للمخلسه(ت .)908
ت)5يف تج) :ما هقدم.
ت)6أ  :ال وـريانل وابن عامرل وهذا علـي مـذهب او لـ ل وع ـد امرمـ واوتـول(
واآلخذين مب هاجهما :ليس للوور ع د ابن ككوان ال ال سملة .انًّر :ال دائعت - 41
)419ل الرو،ت .)207
ت)7ما با اوعقوفا سقط من بقية ال سع.
ت)8أ  :ابن عامرل ويعقوال وهذا علي مذهب او ل ل وع د امرم واوتول( لـيس
للوور عن ابن ككوان ال ال سملة كما هقدم .انًّر :ال دائع ت )419- 418ل الرو،
ال ض ت .)207
ت)9يفتأ)ل وتج) :مييل.
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ومتيل[هلما]ت:)1ﮋﮋﮊ.
ثمَّ جتمع من قوله هعـاىل:ﮋﮩﮪﮫﮬﮭﮊ[التكـاثر]8 :
ىل قولــــــه:ﮋﭕﭖﮊ [العوــــــر:]2 :فتــــــأه( بقطــــــع اجلميــــــعل ثــــــمَّ
بوصلت)2الثـان(ل ثـمَّ بالوجـه الربعـة مـع التَّك ؛مراعيـاً يف كـل وجـه ال قـل
علي ت)3الم التعري ل والسك ت)4ل ثمَّ بالوجه مع التهليلل ثمَّ مع التحميدل
ثمَّ وصل اجلميع بس هك ل ثمَّ مع التك ؛ مراعيا ما هقدَّمل ثمَّ مـع التهليـلل
ثمَّ مع التحميدل ثمَّ وجه( آخر السورال مع التك ل ثـمَّ مـع التهليـلل ثـمَّ مـع
التحميــدل ثــمَّ الســك بــا الســورهال والوصــل لــرررس مــع ال قــل يف الم
التعري ل [وهعط عليه عـدم السـك ل ثـم السـك يف الم التعريـ ] ت )5وـن

ت)1ما با اوعقوفا سقط من بقية ال سع.
ت)2يفتأ)ل وتج) :هوصل.
ت)3يف بقية ال سع :عن.
ت)4السك علي الم التعري علي وجه ال سملة :حلهصل وابن ككـوانل يـأه( السـك
حلهصل و دريسل والخهش عن ابن ككوان علي مره تا:
الوىل :السك علي تأل)ل وتت(ء)ل واوهوول.
الثانية :السك علي تأل)ل وتت(ء)ل واوهوولل واووصول.
وللوور عن ابن ككوان اوره ة الثانيةل وكذل :ال قا علي وجه امت اع يف اوـدل و كا
وســط فلــه الوىل فقــطل وال ســك حلهــص علــي قوــر او هوــلل وقــد نــص او وــور
وغ ه  -كما هقدم  -علي م ع وجه( السـك والوصـل بـا السـورها البـن ككـوان؛
كا سك ق ل اهلمز .انًّر :أريرات او وور ت

)317ل التحارير او تخ ة ت 69ل

)383ل مقرا التحريرت .)152
ت)5ما با اوعقوفا سقط من بقية ال سع.
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هقــــــدَّم  -غــــ ـ مــــــرَّال -ت)1ل ثــــــمَّ هــــــأه(ت )2بالســــــك علــــــي الســــــاكن
اوتولت)3يف:ﮋﮪﮊ البن ككوانل وغ هت )4مع قطع اجلميـعل ثـمَّ وصـل
الثان(ل ثمَّ الوجه الربعة مع التك ل ثـمَّ وصـل اجلميـع بـس هكـ ل ثـمَّ مـع
التك ل ثمَّ السك با السورهال ثمَّ الوصل.
ثـــــمَّ جتمـــــع مـــــن قولـــــه هعـــــاىل:ﮋﭟﭠﮊ [العوــــــر ]3 :ىل
قولــه:ﮋﭥﮊ[اهلمــزال:]1 :فتــأه( بقطــع اجلميــعل ثــمَّ وصــل ت)5الثــان(ل ثــمَّ
الوجــهت)6الربعــة مــع التك نــيس:ﮋﭥﮊ يف كــل وجــه م هــال ثــمَّ مــع
التهليلل ثمَّ مع التحميدل ثمَّ وصل اجلميع بس هك ل ثمَّ مع التك ل ثـمَّ مـع
التحميــدل ثــمَّ وجه ـ( آخــر الســورال مــع التك ـ ل ثــمَّ مــع التهليــلل ثــم مــع
التحميدل ثم السك ل والوصل با السورها لرررس ومن معه ت.)7

ت)1أ  :البن ككوانل ومحزالل و دريس.
ت)2يف بقية ال سع :قاطعا.
ت)3يف تأ)ل وتج) :او هولل وهو خطأ.
ت)4أ  :ي درج معه يف وجه السك مع ال سملة بـدون هكـ  :حهـصل و دريـس علـي
نيــة الوقـ علــي آخــر الســورالل ومــع التكـ يضــاف ليهمــا محزاللوأمــا ع ــد امرمـ
واوتــول( وأه اعهمــا :فتــتعا ال ســملة بــا الســورها البــن ككــوان علــي وجــه الســك
مبره تيهل وميت ع التك حلهص مع السك ق ل اهلمـزل ولـيس مدريـس مـع التكـ وجـه
السك يف اجلميع .انًّر :ال دائعت

)434ل الرو ،ال ض ت .)207

ت)5يف تا) :بوصل.
ت)6يف تا) :بالوجه.
ت )7مل يُذكر -ه ا -وجه امدغام يف الـسم بغ ـة مـن قولـه :ﭽﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ
[اهلمزال]11 :ل وس ق بيان حكمه ع د قوله هعاىل:ﭽ ﭙ ﭚ ﭼ [العاديات.]11 :
جملة العلوم الشرعية
العدد اخلامس واخلمسون ربيع اآلخر 1441هـ

455

ثـــــمَّ جتمـــــع مـــــن قولـــــه هعـــــاىل:ﮋﮉﮊﮋﮊ [اهلمـــــزال ]9 :ىل
قوله:ﮋﮒﮓ ﮊ[الهيل]1 :ت:)1فتأه( بقطع اجلميعل ثمَّ وصل الثان(ل
ثـم
ثمَّ بالوجهت)2الربعة مع التك ؛ مراعيا مـا هقـدَّم [يف كـل وجـه امدغـامل َّ
مع التهليلل ثمَّ مع التحميدل ثمَّ بوصـل اجلميـع بـس هكـ ل ثـمَّ مـع التكـ ل
مراعيا ما هقدَّم]ت)3ل ثمَّ مع التهليلل ثمَّ مع التحميدل ثمَّ بـوجه( آخـر السـورال
مع التك ل ثـمَّ مـع التهليـلل ثـم مـع التحميـدل ثـمَّ السـك بـا السـورهال
والوصــل لــرررس مــع ال قــلل ثــمَّ بالوصــل لبــ( عمــرو ومــن معــه؛ مراعيــا
امدغامل ثمَّ بالسك علي الت ـوين مـنت:)4ﮋﮋﮊ؛ لجـل اهلمـزال البـن
ككوانت)5ل [ثمَّ هأه( بالضمتا يف:ﮋﮊﮊ؛ لوح ةت)6؛ نيس ﮋﮋﮊ مع
قطع اجلميع] ت)7ل ثمَّ وصل الثان(ل ثمَّ الوجه الربعة مع التك ل ثمَّ الوصـل
با اجلميـع بـس هكـ ل ثـمَّ مـع الوصـل حلمـزالل وخلـ بـس سـك ل ثـمَّ مـع
ت)1يف بقية ال سع :ىل قوله:ﭽ ﮓ ﭼ[الهيل.]1 :
ت)2يف تا) :الوجه.
ت)3ما با اوعقوفا سقط من بقية ال سع.
ت)4يف بقية ال سع :يف .
ت)5س ـ ق امتــارال ىل أنــه علــي مــذهب امرم ـ

واوتــول( واآلخــذين مبــذه هم :هــتعا

ال سملة با السورها البن ككوان علي وجه السك مبره تيهل وليس مدريس مع التكـ
وجـــه الســـك  .انًّـــر :ال ـــدائعت

)434ل الـــرو ،ت )207ل تـــرو ه قـــيح فـــتح

الكريمت .)54
ت)6يف بقية ال سع :لوـحته .وانًّـر :التيسـ ت

)523ل ال شـرت)1970/5ل امأـاف

ت.)629/2
ت)7ما با اوعقوفا سقط من تج).
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الت ــوين؛ لجــل اهلمــزال حلمــزالل و دريــسل ثــم الســك بــا
السَّ ـك علــي َّ
السورها خلل ت.)1
ثــمَّ جتمــع مــن قولــه هعــاىل :ﮋﮥﮦﮧﮊ[الهيــل ]5 :ىل
قوله:ﮋﭒﮊ[قريش:]1 :فتأه( بقطع اجلميعل ثمَّ وصل الثان(ل ثمَّ الوجه
الربعة مع التك ل ثمَّ وصل اجلميع بس هك ل ثمَّ مع التك ؛ مراعيا يف كل وجه
حــذف اليــاء مــن:ﮋﭑﭒﮊ البــن عـامرت)2ل ثــمَّ هــأه( بامبــدال مــن:
ﮋﮧﮊ لرررس علي هذا السلوا؛ مراعيا يف كل وجه مدَّ ال دل[لـه] ت)3ل
وي در مجعه الص هان(ل وأبو عمروت.)4
ثمَّ بالسك ل والوصـل بـا السـورها لـرررسل وي ـدرج معـه أبـو عمـرو
علي امبدالل ثمَّ هأه( بالسك ل والوصل با السـورها لبـ( عمـروت)5علـي
التحقيقل وي درج معه ابن عـامرل ويعقـوال وخلـ ل ومحـزال يف الوصـلل
-وهراع( حذف الياء البن عامر .-

ت)1أ  :خلل ـ يف اختيــارهل وهقــدم امتــارال ىل أن بعــض احملــررين يكــون ع ــدهم هــذا
الوجه خلل من رواية سحاس ع ه؛ لن الوصل با السورها خلل من الـروايتال أمـا
السك مسحاس من رتاد أب( العـزل ونـص ابـن اجلـزر اوطلـق الـذ يف ال ـاا مـل
علي اوقيد .انًّر :ال شـرت)695/3ل ال دائع ت
ت)2انًّر :التيس ت

)20ل الرو،ت .)167

)532ل ال شرت)1970/5ل امأافت.)629/2

ت)3ما با اوعقوفا سقط من بقية ال سع.
ت )4ي درجان مع الررس يف وجه قوـر ال دلل ومحزال علـي نيـة الوقـ ل ولـرررس -أيضـا -
التوسط وامت اع يف مد ال دل.
ت)5يف تج) :لب( عمرو وعليل وهو س ق قلم من ال اسع.
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ثمَّ هعط الولة مع قطع اجلميعل ثمَّ وصـل الثـان(ل ثـمَّ الوجـه الربعـة
ثـم
مع التك ل ثمَّ مع التهليلل ثمَّ مع التحميدل ثمَّ وصل اجلميع[بس هكـ ل َّ
مع التك ل ثمَّ مع التحميد] ت)1ل ثمَّ وجه( آخـر السـورال مـع التكـ ل ثـمَّ مـع
التهليلل ثمَّ مع التحميدل ثمَّ امبدال لب( جعهر من:ﮋﮧﮊمع قطـع
اجلميــعل ثــمَّ وصــل الثــان(ل ثــمَّ الوجــه الربعــة[مع التك ـ ] ت)2ل ثــمَّ وصــل
اجلميع بس هك [/3ا]ل ثـمَّ مـع التكـ ل مراعيـا يف كـل وجـه حـذف اهلمـزال
من:ﮋﭑﮊت.)3
ثمَّ جتمـع مـن قولـه هعـاىل :ﮋﭢﭣﭤﮊ[قـريش ]4 :ىل قولـه:
ﮋﭩﮊ[اواعون:]1 :فتأه(ت )4بقطع اجلميـعل ثـمَّ بوصـلت )5الثـان(ل ثـمَّ
بالوجهت )6الربعـة [مـع التكـ ]ت)7ل ثـمَّ بوصـلت )8اجلميـع بـس هكـ ل ثـمَّ مـع
ت)1ما با اوعقوفا سقط من بقية ال سع .
ت)2ما با اوعقوفا سقط من بقية ال سع.
ت)3أ  :لبـــــ( جعهـــــر .انًّـــــر :أـــ ـ التيســـ ـ ت
امأافت.)629/2

)618ل ال شـــــرت)1970/5ل

ويلح ـ أن اوزاحــ( مل يــذكر  -ه ــا  -وجــه امدغــام يف الــسم بغ ــة:ﭽ ﮧﭼ
ﭽﭑ ﭼيف حــــــال الوصــــــل بــــــا الســــــورها وســــ ـ ق بيــــــان حكمــــــه ع ــــــد
قوله:ﭽﭙﭚﭼ[العاديات.]11 :
ت)4يف تج) :هأه(.
ت)5يفتأ)ل وتج) :وصل.
ت)6يف تا)ل وتج) :الوجه.
ت)7ما با اوعقوفا سقط من تج).
ت)8يف تا)ل وتج) :وصل.
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التك ؛ مراعيا يف كـل وجـه التسـهيل ل ـافعت )1يف:ﮋﭦﮊل ثـمَّ امبـدال
لرررسل ثـمَّ مـع التحقيـقلثمَّ امدغـام ت )2لبـ( عمـرو ويعقـوال ثـمَّ حـذف
اهلمــزال للكســائ(ل [ثــمَّ الســك ] ت)3بــا الســورها لــرررس مــع التســهيللثمَّ
امبدالل وهعط عليه التحقيقل ثمَّ امدغامل ثـمَّ الوصـل بـا السـورها مـع
ال قلل ومع التسهيلل ثمَّ امبدالل ثمَّ الوصل لب( عمرول وهعط امدغام.
ثــمَّ الســك ت)4علــي الت ــوين مــن :ﮋﭤﮊت)5؛ لجــل اهلمــزالل ثــم
الولةل وهراع( ما هقدَّم  -غ مرَّال  -من الوجه لقالونل وابـن كـث ل ثـمَّ
امخهاءت)6يف:ﮋﭣﭤﮊلب( جعهرل وهأه( بالوجه اليت هقدَّم  -كـذا

ت)1هو نافع بن ع د الرمحن بن أب( نعيمل أبو رويم الليث(ل موالهمل مام جليللوأحد
القراء الس عة العسمل أخذ القراء عرضا عن مجاعة من ك ار هابع( اودي ةل وانته

ليه

رئاســة امقــراء فيهــاتت169ھ)ل وقيــل :غـ كلــ .:انًّــر :معرفــة القــراءت - 1110/3
)1115ل غاية ال هاية ت.)442- 438/2
ت)2يف تأ) :بامدغام.
ت)3ما با اوعقوفا سقط من تج).
ت)4جــاء يف اجلــوهر اووــون للمزاحــ(ت/7ا) مــا نوــه :تثــم ن ســك محــزال حكمــه حكــم
الوصل فيكون علي الت وين؛ فحي كذ ال ي درج مع ور ل وسك أب( عمرو ومن معـه حكمـه
حكم الوق ؛ فيكون بإسكان الهـاء مـن:ﭽﭤﭼل و ـور مـع اوـد والتوسـط والقوـر مـع
السكونل والقور مع الروم)ل وانًّر :غيث ال هعت.)1336/3
ت)5يف بقية ال سع :ﭽﭤﭼ له.
ت)6يف تج) :الخهشل وهو س ق قلم من ال اسع.
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مرَّال -ت)1ل ثمَّ هكملت )2الررس من [مدّ]ت)3ال دل؛ فتأه( بالتوسـط ت)4والطويـل
من:ﮋﭢﮊ مع الوجه اليت با السورها له؛ اليت هقدَّم هكرارها.
ثــــمَّ كا متــ ـ ت)5ســــورال تالــــدِّين) ت )6هكِّــ ـر البــــن كــــث ع ــــد آخرهــــا؛
فتقول[:ﮋﮃﮄﮊت[ )7اواعون]5 :ار أكذ] ت)8ل ثمَّ ﮋﮃ
ﮄ ﮊال له ال ار وار أكذلﮋﮃ ﮄ ﮊ ال لـه ال ار وار

ت)1يفتأ) :كذا كذا مرالل ويفتج) :كذل :مرات.
ت)2يف تج) :فكمل.
ت)3ما با اوعقوفا سقط من تج).
ت)4يفتأ)ل وتج) :باوتوسط.
ت)5يف تأ) :كا اجتمع ـ ســورال الــدينل ويفتا) :مجع ـ الــدينل ويفتج) :مجع ـ
سورال الدين.
ت)6تسورال الدِّين) من أمسـاء سـورال اوـاعونل وبـه سُـمِّي يف بعـض اووـاح العتيقـةل
وكتب التهاس  .انًّر :مجال القراء للسخاو ت)93/1ل امهقان للسيوط(ت.)367/2
ت)7يف غيث ال هع للوهاقسـ(ت )1336- 1335/3مـا نوـه:تﭽﮄﭼ ن وقهـ
عليهل وهو هام يف أنهي درجاهه؛ فتوـل بـه التكـ ل فتقـول:ﭽﮄﭼ ار أكـذ ثـم
التك مع التهليللفتقول:ﭽﮄﭼ ال له ال ار وار أكذل ثم التك مع التهليـل
والتحميــد فتقــول:ﭽﮄﭼ ال لــه ال ار وار أكــذ ور احلمــدل وال خيهــي عليــ:
أن:؛ كا وقه عليه للجماعةل فهيه الثسثـةل و ن وصـل بـه التكـ ل أو هـو ومـا معـه
لل ز ل وق ل علي أحد وجهيه فهيه القور فقط).
ت)8ما با اوعقوفا سقط من تا).
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أكذ ور احلمدل وكذا ههعل ع د آخر كل سورال هريد الوق علـي آخرهـا مـن
آخرﮋﭲﮊ ىل آخر ال اسل سواء ك يف الوسالل أم يف غ ها.
ثـــمَّ كا أردت أن هشــــرع يف قـــراءال:ﮋﮆﮇﮈﮊ[الكـــوثر]1 :
ىل آخر القرآنت- )1كما جرت عليه عـادال ال ـاس مـن خـتم القـرآنت - )2فتـأه(
ت)1يف حال االبتداء من طريق الطي ة؛ فإنه يتحول جلميع القراء علـي روايـة التكـ هلـم
يف مجيــع ســور القــرآن؛ ســول بــراءال :اث ــا عشـــر وجهــال أبانهــا العسمــة او وــور
بقوله:ت كا ابتدل باالستعاكال وال سملة مع التك ودونه يف أول كـل سـورال لكـل القـراء؛
فه( كل :أوجه مجلتها اثين عشر وجهـا :قطـع اجلميـع بـدون التكـ ل ووصـل ال سـملة
بــأول الســورال بــس هك ـ ل وقطــع اجلميــع مــع التك ـ ل ووصــل ال ســملة بــأول الســورالل
ووصـل التكـ بال سـملة مــع القطـع عليهــال ووصـل التكـ بال سـملة مــع وصـلها بــأول
الســورالل ووصــل االســتعاكال بال ســملة مــع القطــع عليهــا بــس هكـ ل ووصــل اجلميــع بــس
هك ل ووصل االستعاكال بالتك مع القطع عليه وعلي ال سملةل ووصـل ال سـملة بـأول
الســورالل ووصــل االســتعاكال بــالتك مــع وصــله بال ســملة مــع القطــع عليهــال ووصــل
اجلميع) .أريرات او وور ت )49ل وككرها  -أيضا  -العسمة امرم يف ال ـدائع
ت  )20وراد ع ارال :توأوجه التك كلها من طريق اهلذل(ل وأب( العسء).
وال يأه( التعوك لل ز ال علي وجه التك ؛ فيو له مثانيـة أوجـهل ومثلـها مـع التهليـل
بوجهيهل ومثلها مع التحميد؛ فيأه( له أربعون وجهال ولق ل مثانية وعشرون وجها.
وعلي جـارال الوجـوه كلـها مجهـور احملـررينل وقـد م ـع اوزاحـ( وجـه وصـل االسـتعاكال
بالتك موقوفـا عليـه سـواء أكـان مهـردا أم كـان مقرونـا بالتهليـل فحسـب أمكـان مقرونـا
بالتهليل والتحميدلوه عه يف كل :الوهاقس( وغ هل وحجتهم أن التك  :مـا أن يكـون
آلخر السورالل و ما أن يكون لوهلال وليس االستعاكال واحدا م هما.
انًّـــر  -للمزيـــد  :-غيـــث ال هـــعت)1338/3ل غيـــث الـــرمحن علـــي ه ـــة او ـــان
لإلبيـــار ت )275ل مقـــرا التحريـــرت )109ل تـــهاء الوـــدورت )915ل هدايـــة
القار للمرصه(ت.)605/2
ت)2جاء يف الل ل اوك ون للهضال(  -تيع اوزاح( -ت/3ا) ما نوه:تفول يف كيهية
ما يهعله القارل؛ كا أراد اجلمع من طريق كتاا طي ة ال شر يف القراءات العشرل ويقتوـر
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باالستعاكالت)1ل وأفضل ألهاأها :تأعوك باللّه من الشيطان الـرجيم)ل ومعلـوم
أنَّ أوجه االستعاكال مع ال سـملة مـع أول السـورال أربعـةت :)2قطـع اجلميـعل ثـمَّ
وصل الثان(ل ثمَّ عكسهل ثمَّ وصل اجلميعل[فتأه( بقطـع اجلميـعل ثـمَّ وصـل
الثــان(] ت)3ل ثــم هــأه(ت)4بالوجـه الربعــة ت )5مــع التكـ ؛ مراعيــا يف كــل وجــه
قوـراو هول يف:ﮋﮆﮇﮈﮊ لقـالونل والصـ هان(ل وابـن
كث ل وأب( عمرول وهشام من طريق احللـوان(ل وحهـص مـن طريـق الهيـلل
ت باوراهــب
ويعقـوا ،وأبــ( جعهــرل ثـمَّ مــدُّه مقــدار ألـ ونوـ ؛ نت)6قــرأ َّ
وـنت )7قوَّـر او هوــل؛ مـا عـدا ابــن كـث ل وأبـ( جعهــر؛ فإنهمـا يقوـران بــس
يف اوــد علــي مــره تا الوســطي وــن عــدا ور مــن طريــق الررسل وابــن ككــوان مــن
الخهشل ومحزالل والطوىل ون ككرنال وهعا باوـد اوتوـل واو هوـل ليـتم خـتم القـرآن

العًّيم؛ جار له ال داءال بأول سورال الكوثرل وخيتم بـﭽﭹﭺﭻ ﭼ من سـورال
ال قرالل وعليه العمل اآلن مبور وغ هـال وقرأنـا بـه علـي مشـاخي ا؛ كمـا قـرؤوا بـه علـي
مشاخيهم).
ويف غيث ال هع ت )1339/3قوله :ت جـرل عمـل كـث مـن ال ـاس علـي ابتـداء اخلـتم مـن
الكوثرل وهذا ال حرج فيهل و منا احلرج يف أمور يهعلها حـال اخلـتم بعـض مـن ال ي ًّـر يف
خس

نهسه ال يش :كو بو ال أنها مل يقود بها وجه ار هعاىل.)...

ت)1يف تج) :آخر ال اس.
ت)2يف بقية ال سع :أربعة أوهلا.
ت)3ما با اوعقوفا سقط من تا).
ت)4يف تا) :يأه(.
ت)5يف تأ)ل وتج) :بالربعة الوجه.
ت)6يف بقية ال سع :كا.
ت)7يف تا) :عن.
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خسفل ثمَّ مدُّهت)1مقدار ألها هلشام من طريق الـداجون(ت)2ل وابـن ككـوان مـن
طريــق الوــور ل وأحــد طريقــ( الخهــشل والكســائ(ل وخل ـ ال ــزَّارت)3ل ثــمَّ
مدُّهت)4مقدار ألها ونو ٍ لعاصمت)5من[ غ ] ت)6طريق الهيلل ثمَّ مدهت)7مقدار ثسث
ألهات لرررسل والطريقت )8الثان( لرخهشل ومحزال.
ت مبـــره تا؛ فـــالطوىل لـــرررسل وأحـــد طريقـــ( الخهـــشل
[و ن قـــرأ َّ
ومحزال]ت)9ل والوسطي ون عداهم نن ميدُّ او هولل أو يقوـره خبسف.
ثــمَّ هعطـ الوجــه الربعــة مــع التَّهليــلل ثــمَّ مــع التحميــد البــن كــث ل ثــمَّ
هأه(ت)10بالوجه الثالث من أوجه االستعاكاللوهو وصل االستعاكال بال سملة مـع
ت)1يفتأ) وتج) :متدهل ويف تا) :مبده.
ت )2هو أبو بكر حممد بـن أمحـد بـن عمـر الـداجون( الرملـ(ل مـام جليـل ثقـةل قـرأ علـي
الخهــشل وحممــد الوــور ل وغ همــا تت324ھ) .انًّــر :معرفــة القــراءت- 539/2
)540ل غاية ال هاية ت.)108/2
ت)3يف تأ) :وخل وال زار .ويفتج) :وخل وال زارل وكسهما خط.
ت)4يف تج) :متد.
ت )5هو عاصم بـن أبـ( ال جـود الكـويف السـد ل مـام مـن التـابعال انتهـ

ليـه رئاسـة

امقــراء يف الكوفــةتت127ھ) .انًّــر :معرفــة القــراءت)210- 204 /1ل غايــة ال هايــة
ت.)488- 485/2
ت)6ما با اوعقوفا سقط من بقية ال سع.
ت)7يف تج) :مد.
ت)8يف تأ)ل وتا) :والطوىل الثان(ل ويف تج) :والطويل الثان(.
ت)9ما با اوعقوفا سقط من تج).
ت)10يف تأ) :يأه(.
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القطع عليهات)1ل ثمَّ الرابعت )2ل وهو وصل االستعاكال بال سملة بـأوَّل السـورالل
ثمَّ هأه( بهذين الوجها مع دخال التك با االستعاكال وال سملة يف كل وجه
م همات)3؛ مراعيا يف كل وجه ما هقدَّم من قوـر او هولل ومدِّه وـن كُكِر[علـي
ما كُ ِك َّر] ت)4ل [ثمَّ] تُ)5هدخل التهليل البن كث با االستعاكال وال سملة مع القطـع
عليهال أو مع وصلهال ثم التحميد كذل.:
ثمَّ جتمع من قولـه هعـاىل:ﮋﮎﮏﮐﮑﮊ [الكـوثر ]3 :ىل
قوله:ﮋﭝﭞﮊ [الكافرون:]3 :فتأه( بقطع اجلميعل ثمَّ وصـلت )6الثـان(ل
ثمَّ الوجهت )7الربعة مع التك ؛مراعيا يف كل وجه قوـر او هول علـي عـدم
الولةل ثمَّ مالة :ﮋﭜﮊهلشام مـن طريـق احللـوان(ل ثـمَّ الوـلةل ثـمَّ
مده أل ًها ونو ًهات )8ون هقدَّمل ثمَّ متيـل:ﮋﭜﮊ هلشـامل ثـمَّ الوـلةل ثـمَّ
مقدار ألها للـداجون( عـن هشـامل وال مييـلت:)9ﮋﭜﮊالبـن ككـوانل
والكسائ(ل وخل [/4أ] لثمَّ مقدار ثسث ألهات لرخهش عـن ابـن ككـوانل
ثمَّ مقدار ألها ونو لعاصم؛ ما عدا الهيـلل و ن قـدَّم مـدَّ عاصـم علـي
الخهش؛ كان أنسب.
ت)1يف بقية ال سع :والوق عليها.
ت)2يف بقية ال سع :ثم مع وصلها بأول السورال.
ت)3يف بقية ال سع :م ها.
ت)4ما با اوعقوفا سقط من بقية ال سع.
ت)5ما با اوعقوفا سقط من تج).
ت)6يفتا) :بوصل.
ت)7يفتا) :بالوجه.
ت)8يف بقية ال سع :أل ونو .
ت)9يف بقية ال سع :وال متيل.
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ثمَّ هعط الوجه الربعـة مـع التهليـل البـن كـث ل ثـمَّ مـع التحميـدل َّ
ثـم
وصل اجلميع بس هك ل ثمَّ مع التك ؛ مراعيا ما هقـدَّمل ثـمَّ مـع التهليـلت)1ل
ثمَّ مع التحميدل ثم هعط وجها آخر السورال مع التك ل ثـم مـع التهليـلل
ثم مع التحميدل وقدَّم اه علي ور ؛ لنه أنسبُ.
و نت )2أردت أن هقدِّم ورتًا؛ فت قلت )3له منت:)4ﮋﮑﮊ مع قطع اجلميعل
ثمَّ وصل الثان(ل ثمَّ الوجه الربعة مع التك ل ثمَّ وصـل اجلميـع بـس هكـ ل ثـمَّ
مــع التك ـ ؛ آهي ـًات )5يف كــل وجــه بقو ــر او هوــلل ومــدِّه مقــدار أل ـ ونو ـ
لرصــ هان(ت)6لثـــمَّ ثـــسث ألهـــات لـــرررس مـــع هرقيـــق الـــراءل وههخيمهـــا مـــن:
ﮋﭓﮊ [الكــــافرون]1:ل ودخــــل محــــزال مــــع الررس يف اوــــد؛ ك
ت)7حيـــث نوي ـــا الوقـ ـ علـــي ت )8الســـورال اواضـــية؛ نقل ـــات )9لـــه يف الم التعريـ ـ
يف:ﮋﮑﮊ فيــــدخلت)10معــــه مــــنت )11وجــــه ههخــــيم الــــراءل وحي كــــذت)12؛
ت)1يف الصلتمع التسهيل)ل وهو س ق قلم من ال اسع.
ت)2يفتج) :و كا.
ت)3يفتا) :فقيل .خطأ.
ت)4يف بقية ال سع :يف.
ت)5يفتا) :أيضا.
ت)6يفتج) :لرصههان(.
ت)7يفتأ) :كا حيثل ويف تج) :حيث نوي ا.
ت )8يفتا) :علي آخر.
ت)9يفتأ)ل وتا) :فقل ا.
ت)10يفتا) :فتدخل.
ت)11يف بقية ال سع :يف.
ت)12يفتا) :فحي كذ.
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فالتــهرأقيق اهلمزال[لـــه] ت)1مــنت:)2ﮋ ﭞ ﮊ؛ لنهـــا م ــدوء بهـــال وجـــار
ختهيهها.
وقــد هقــرَّر يف كيهيــة ختهيـ اهلمــز او ــدوء بــهت )3أن جتعــل الكلمـة الــيت أوَّهلــا
ت)5
[اهلمز]ت)4مـع ماق لـها؛ كالكلمـة الواحـدالل فتوـ اهلمـزال متوسـطةل فتخهيـ
ختهي اهلمز اوتوسطلت )6فحي كذ هسهيلها مـع اوـد والقوــرت )7يف كـل وجـهل ثـمَّ
هعط حلمزال السـك ت )8علـي اوـدِّ او هوـلل و نت )9سـهَّل همـزال ﮋﭞﮊ؛
فس سك يف اود الذ ق لها.
ثــمَّ هعطــ الســك ل والوصــلت )10بــا الســورها لــرررسل ثــمَّ هعطــ
الســك ل والوصــل بي همــا لبــ( عمــرول وي ــدرج معــه ابــن عــامرل ويعقــوال
وخل فيهمال ومحزال يف الوصل علي عدم السك ل وحي كذ هراعـ(ت )11يف كـل

ت)1ما با اوعقوفا سقط من بقية ال سع.
ت)2يف بقية ال سع :يف.
ت)3يفتا)ل وتج) :اهلمزال او دوء بها.
ت)4ما با اوعقوفا سقط من بقية ال سع.
ت)5يفتا) :فتحقق .وهو خطأ.
ت)6يفتأ) :فتسهيلهال ويف تا) :يف هسهيلهال ويف تج) :فتسهلها.
ت)7يفتج) :مع اود والقور والقور .وهو هكرار.
ت)8يفتج) :والسك .
ت)9يف بقية ال سع :و كا.
ت)10يف بقية ال سع :السك يف الوصل .وهو خطأ.
ت)11يف بقية ال سع :يراعي.
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وجه م هما قوـر او هولل و مالة:ﮋﭜﮊومـدَّه مبقـدارت)1ألـ ونوـ ل
ت)2
ومقــدار ألهــال ومقــدار ثــسث ألهــات وــن ككرنــاه  -ســابقا -ل وأقيــق
همزالﮋﭞﮊحلمزال وهسهيلها مع اود والقور.
[ثمَّ هعط السك علي الم التعري البن ككوانل وحهـصل ومحـزالل
و دريس مع قطع اجلميعل ثمَّ وصل الثان(ل ثمَّ الوجـه الربعـة مـع التكـ ل
ثمَّ وصـل اجلميـع بـس هكـ ل ثـمَّ مـع التكـ ؛ آهيـا يف كـل وجـه مبـد او هوـل
مقــدار ألهــال ثــم ألهــا ونوـ ل ثــم ثــسث ألهــاتل ثــم الســك علــي اوــد
حلمزال؛ مراعيا أقيق همزال ﮋ ﭞ ﮊل وهسهيلها مع اود والقورت])3ت.)4
ودخل محزالت)5يف هذه الوجه؛ وا هقدَّم  -غ مرَّال  -أنَّات)6حيـث نوي ـا
الوق علي آخر السورال؛ كان م تدئال فيأه(ت )7من له الوجه.
ثــمَّ هعطـ الســك بــا الســورها مــع الســك علــي الم التعريـ البــن
ككــوانل و دريــسل وهــأه( باوــد اوتوســط والطويــلل ثــم هعطـ الوصــل بــا
السورها هلما وحلمزال؛ مع السك علي الم التعري ل وهأه( باود اوتوسطل
ت)1يفتأ)ل وتج) :ومقداره مقدارل ويف تا) :ومقدار.
ت)2يف بقية ال سع :وختهي .
ت)3ميت ع ع د امرم

واوتول( واآلخذين مب هاجهما علـي وجـه السـك يف تأل) التغـي

يف اهلمز او هول عن مد أو حمر كما يف :ﭽﮑﭼ مـع ﭽ ﭝﭞﭼ انًّـر :الـرو،
ت )284ل ترو ه قيح فتح الكريمت .)85- 84
ت)4ما با اوعقوفا سقط من بقية ال سع.
ت)5يفتأ) :همزال.
ت)6يفتا) :ك حيث.
ت)7يفتأ)ل وتج) :فتأه( لهل ويف تا) :فيأه( له.
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والطويـــــلل والســـــك علـــــي اوـــــدل ثـــــمَّ هعطـــ ـ أبـــــا جعهـــــر بإبـــــدال
اهلمزت)1من:ﮋﮏﮊ مع قطع اجلميعل ثـمَّ وصـل الثـان(ل ثـمَّ الوجـه
الربعةل ثمَّ وصل اجلميع بس هك ل ثمَّ مع التك .
ثـــمَّ جتمـــع مـــن قولـــه هعـــاىل:ﮋﭬﭭﭮﭯﮊ[الكـــافرون ]6 :ىل
قولـــــه:ﮋﮂﮊ[ال وــــــر:]3 :فيـــ ـأه(ت)2بهـــــتح اليـــــاءت)3يف قولـــــه
هعاىل:ﮋﭮﭯﮊل افعل وهشامل وحهص؛ مـع قطـع اجلميـعل [ثـمَّ وصـل
الثان(ل ثمَّ الوجه الربعة مع التك ]ت)4لثمَّ وصل اجلميع بس هكـ ل ثـمَّ مـع
التك ؛ مراعيا يف كل وجه مـدَّ:ﮋﭲﮊ[ال وـر ] 1:مقـدار ألـ ونوـ
لقــالونل والص ـ هان(ل و هشــام مــن طريــق احللــوان(ل وحهــص مــن طريــق
الهيلل ثمَّ الررس ثسث ألهاتل ثـمَّ مالـة:ﮋ ﭲﮊ للـداجون( عـن هشـام
مقدار ألهال[ثم حهص من غ طريق الهيل مقدار ألها ونو ] ت.)5
ثــمَّ السَّــك والوصــل بــا الســورها لــرررسل وهعطــ عليــه هشــامًا
بهتح:ﮋﭲﮊ من طريق احللوان([/4ا]مقدار ألـ ونوـ ل ثـمَّ مالتهـا
له من طريق الداجون( مقدار ألهال ثمَّ هعطـ امسـكان يفت:)6ﮋﭮﭯﮊ

ت)1يفتا)ل وتج) :اهلمزال.
ت)2يف بقية ال سع :فتأه(.
ت)3فتح ياء امضافة مـن ﭽ ﭮﭯﭼ :نـافعل وال ـز خبلـ ع ـهل وهشـامل وحهـص.
انًّر :التيس ت

)533ل ال شرت)1522/4ل امأافت.)341/1

ت)4ما با اوعقوفا سقط من بقية ال سع.
ت)5ما با اوعقوفا سقط من بقية ال سع.
ت)6يف بقية ال سع من.
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[الكافرون ]6 :لب( عمرول وابن ككـوانل وتـع ةت)1ل ومحـزالل والكسـائ(ل
وخل ل ويعقوا؛ مع قطع اجلميع[ثمَّ وصل الثان(ل ثمَّ الوجه الربعـة مـع
التك ـ ل ثــمَّ وصــل اجلميــع] ت)2بــس هك ـ ل ثــمَّ مــع التك ـ ؛ مراعيــا يف كــل
وجه[مــدَّﮋﭲﮊ] ت)3مقــدار ألـ ونوـ لبــ( عمــرو؛ ثــمَّ متيلــهت )4مقــدار
ألهــا البــن ككــوانل وخل ـ ل وثسثــة لرخه ـشل ومحــزالل ودخــل [محــزال]
ت)5؛وا هقدم  -غ مرال .-
ثمَّ متد:ﮋ ﭲﮊ مـع الهتح[مقـدار ألهـا ونوـ لشـع ةل ثـم]ت)6مقـدار
ألهــا للكســائ(ل ثــمَّ يســك ت )7علــي مــد:ﮋ ﭲﮊحلمــزالل و ن راعي ـ
او اسـ ـ ة؛ فتـــأه( بأوجـــه فـــتح:ﮋ ﭲﮊمرادفـــةت )8بعضـــها بـ ـ عض؛ ثـــم
باممالة  -كذل.- :
ثمَّ هأه( بالسك با السورها لب( عمـرول وابـن ككـوانل وخلـ ل ثـمَّ
بالوصل هلمل وحلمزالل ثمَّ هعط ث ات الياء يف:ﮋﭯﮊ ليعقوا مـع قطـع
ت)1هــو أبــو بكــر تــع ة بــن عيــا بــن ســامل الســد الكــويفل مــام حجــةل كــث العلــم
والعملتت 193ھ) .انًّر :معرفة القـراءت)287- 280/1ل غايـة ال هايـة ت- 453/1
.)454
ت)2ما با اوعقوفا سقط من بقية ال سع.
ت)3ما با اوعقوفا سقط من بقية ال سع.
ت)4يفتأ):متدهل ويفتا) :ميده.
ت)5ما با اوعقوفا سقط من تا).
ت)6ما با اوعقوفا سقط من تأ)ل وتا).
ت)7يف بقية ال سع :السك .
ت)8يفتأ)ل وتج) :مردفة.
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اجلميعل ثمَّ وصل الثان(ت)1ل ثمَّ الوجه الربعةل ثمَّ وصل اجلميع بس هك ل
ثمَّ مع التك ل ثمَّ بالسك با السورهال ثمَّ بالوصـل مـعت )2قوــر او هوـل
ومدِّه يف:ﮋﭯ ﭱﭲﮊ.
ثم هأه( بالولة مع فتح:ﮋﭮ ﭯﮊلقالونل وأحـد وجهـ( ال ز ؛مـع
قطــع اجلميــعل ثــمَّ وصــل الثــان(ل ثــمَّ الوجــه الربعــة مــع التك ـ ل ثــمَّ مــع
التهليلل ثمَّ مع التحميدل ثمَّ وصل اجلميع بس هك ل ثمَّ مع التك ل ثـمَّ مـع
التهليلل ثمَّ مع التحميدل ثمَّ [هعط ]ت)3وجه( آخـر السـورال مـع التكـ ل ثـمَّ
مع التهليلل ثمَّ مع التحميد.
ثمَّ هعط امسكان يف:ﮋﭮﭯﮊ لل ـز ل وي ـدرج معـه ق ـلل وأبـو
جعهر علي وجه التك هلمـا؛ فتقطـع علـي آخـر السـورالل ثـم هـأه( بالوجـه
الربعة مع التك ل ثمَّ مع التهليلل ثمَّ مع التحميـدل ثـمَّ هوـل التكـ بـآخر
ـم هوصــل
ـم علــي ال ســملةل ثــمَّ وصــل ال ســملةل ثـ َّ
الســورال وهقطــع عليــهل ثـ َّ
س
اجلميعل وههعل  -كذل - :مع التهليلل ثمَّ مع التحميدل ثمَّ هعطـ ق ـ ً
بأوجه ال سملة بس هك ل وي درج معه أبو جعهر علي وجه عـدم التكـ ل أمَّـا
عليه؛ فاندرج -هو -لوق لل مع ال ز علي وجه امسكان -كما هقدم
قري ا .-
ثمَّ جتمع من قوله :ﮋﮅﮆ ﮊ[ال وـر ]3 :ىل قوله :ﮋﮌ ﮊ
[اوسد:]1 :فتأه( بقطـع اجلميـعل ثـمَّ وصـل الثـان(ل ثـمَّ الوجـه الربعـة مـع
التك ل ثمَّ مع التهليلل ثمَّ مع التحميـدل وال خيهـي عليـ :مراعـاال سـكان:
ت)1يفتا) :بالوصل الثان(.
ت)2يفتا) :ثم قور.
ت)3ما با اوعقوفا سقط من تا).
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ﮋ ﮊﮋﮊت[ )1يف كــل وجــهل ومراعــاال مراهــب اوــدل وعــدم الغ ــة خلل ـ
يفت:)2ﮋﮊﮋﮌﮊ] ت)3ل ويسك ت )4محزال علي اودل ودخل محـزال يف
هذه الوجه  -وات )5هقدَّم غ مرَّال -؛ ثمَّوصل اجلميـع بـس هكـ ل ثـم مـع
التك ؛ مراعيا ما هقدَّم ل ثـمَّ مـع التهليـلل ثـمَّ مـع التحميـد] ت)6ل ثـمَّ وجهـ(
آخر السورال مع التك ل ثـمَّ مـع التهليـلل ثـمَّ مـع التحميـدل ثـمَّ السـك بـا
السورهال والوصل لرررسل وال خيهي علي :من هعطهه عليه يفت)7كـل وجـه
من الوجها.
ثــمَّ جتمــع مــن قولــه هعــاىل:ﮋﮞﮟﮠﮡﮢ ﮊ ت[)8اوســد ]5 :ىل
ت)9
قولــه:ﮋﭗﮊ [امخــس :]2 :فتــأه( بقطــع اجلميــعل ثــمَّ وصــل

ت)1قــــرأ ابــــن كــــث بإســــكان اهلــــاء .انًّــــر :الســـ عةت )480ل التيســـ ت )533ل
ال شرت.)1972/5
ت)2يف بقية ال سع :من.
ت)3ما با اوعقوفا سقط من تج).
ت)4يف تج) :وسك .
ت)5يف تأ)ل وتا) :كمال ويف ج :تودخل محزال يف هذه الوجه غ مرال).
ت)6يف تأ) وتج) :تثم وجه( آخر السورال مع التك ل ثم مع التهليلل ثمَّ مـع التحميـدل
ثم وصل اجلميع بس هك ؛ مراعيا)ل ويفتا):تثم وجه( آخر السورال مـع التكـ ل ثـم
مع التهليلل ثم مع التحميدل ثم السك .)...
ت)7يف بقية ال سع :من .
ت)8يف بقية ال سع :هعط .
ت)9يفتا) :بوصل.
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الثان(ل ثمَّ الوجهت )1الربعة مع التك ل ثمَّ مع التهليلل ثمَّ مع التحميدل َّ
ثم
وصل اجلميع بس هك ل ثمَّ مع التك ل ثمَّ مع التهليلل ثمَّ مع التحميـدل ثـمَّ
وجه ـ( آخــر الســورال مــع التك ـ ل ثــمَّ مــع التهليــلل ثــمَّ مــع التحميــدل ثــمَّ
السك ل والوصل با السورها.
ثمَّ جتمع من قوله هعاىل:ﮋﭞﭟﭡﭢﮊ [امخس  ]4 :ىل
قوله:ﮋﭧﮊ [الهلق:]1 :فتأه(ت )2بقطع اجلميعل ثمَّ وصـلت )3الثـان(ل ثـمَّ
الوجهت )4الربعة مع التك ل ثمَّ مـع التهليـلل ثـمَّ مـع التحميـدل [ثـمَّ وصـل
اجلميع بس هك ل ومع التك ل ثمَّ مع التهليلل ثمَّ مع التحميـدل ثـمَّ وجهـ(
آخر السورال مع التك ل ثمَّ مع التهليلل ثمَّ مع التحميد]ت.)5
ثـــمَّ السَّــك والوصـــل[/5أ]بـــا الســـورهال ثـــمَّ هعطــ ورتــًا بال قـــل
من:ﮋﭡﭢﮊ؛فتأه( بقطع اجلميعل ثمَّ وصلت)6الثان(ل ثـمَّ الوجـه
الربعة مع التك ل ثمَّ وصل اجلميع بس هك ل ثمَّ مع التك ل ثمَّ السـك ل
والوصل با السورها لرررس.

ت)1يفتا) :بالوجه.
ت)2قرأﭽ ﭡﭼ بإبدال اهلمزال واوا يف احلـالا حهـصل وال ـاقون بـاهلمزل وأسـكن
الهــاء محــزال ويعقــوا وخلــ ل وضــمها ال ــاقون .انًّــر :الســ عةت )482- 481ل
التيس ت )534ل ال شرت.)1606/5
ت)3يفتا) :بوصل.
ت)4يفتا) :بالوجه.
ت)5ما با اوعقوفا سقط من تا).
ت)6يفتا) :بوصل.
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ثمَّ هعط ت )1ابن ككـوان بالسـك علـي السـاكن او هوـلت)2؛ آهيـا لـه بأوجـه
ال سملة؛ مراعيا التك ل ثمَّ السك ل والوصل با السورها -كما هقدَّم .-
ثمَّ هعط ت)3حهوا يفت:)4ﮋﭡﭢﮊ؛ فتأه( له بقطع اجلميـعل
ثمَّ وصل الثان(ل ثمَّ الوجه الربعة مع التك ل ثمَّ وصل اجلميع بـس هكـ ل
ثــمَّ مــع التكــ ل ثــمَّ هــأه( بالوجــه لــه -أيضــا  -علــي الســك علــي
الساكن[او هول] ت.)5
ثمَّ هعط بإسكانت )6الهاء من:ﮋﭡﮊ حلمزالل وخل ل ويعقـوا؛
ناوي ـًا الوق ـ علــي آخــر الســورالل فتــأه( حلمــزال بال قــلل وعــدم الس ـك ل
والســك مــنت:)7ﮋﭡﭢﮊلثــمَّ هــأه( بقطــع اجلميــعل ثــمَّ وصــل
الثان(ل ثمَّ الوجه الربعة مع التك ل ثمَّ الوصل بس هك ل ثمَّ مع التكـ ؛
ت)1يف بقية ال سع :هعط عليه.
ت)2يفتأ)ل وتج):ت ثــم هعط ـ عليــه ابــن ككــوان بالســك علــي الســاكن او هوــلل ثــم
هعط عليه حهوا)....ل ويف تا) :ت ثم هعط عليه ابن ككوان بالسـك علـي السـاكن
او هولل وال (ء البن ككوان السك والوصـل بـا السـورها بالسـك علـي السـاكن
او هوـلل واوتوــلل والم التعريـ )ل ويلحـ أن يف ع ــارال تا) أريــر خمــال وــا ككــره
اوزاح( سابقا يف حكم ما بـا سـوره( ال ي ـة والزلزلـةل والقارعـة والتكـاثرل وهـو موافـق
وذهب هلميذه او وور وغ ه كامرم

واوتول( وغ هما.

ت)3يف بقية ال سع :هعط عليه.
ت)4يف بقية ال سع :من.
ت)5ما با اوعقوفا سقط من بقية ال سع.
ت)6يف بقية ال سع :سكان.
ت)7يف بقية ال سع :يف.
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عاطهًا يفت )1كلِّ وجه السك منت:)2ﮋﭤﭥﮊلثـمَّ هعطـ ُ[السـك ] ت)3بـا
الســـورها مدريـــسل ويعقـــوال ثـــمَّ بالوصـــل بي همـــا حلمـــزالل و دريـــسل
ويعقوا.
ثــم الســك علــي الســاكن او هوــل حلمــزالل و دريــس مــع الوصــل ب ـا
السورهال وأمَّا مع نية الوق ت )4فتقدَّمل ثمَّ مع السك بي همـا مدريـسل ثـمَّ
الســك علــي الســاكن اوتوــلت)5مــع او هوــل؛ ناويـًا الوقـ ل وحي كــذ هــأه(
بال قل -أيضا  -حلمزالل ثمَّ يأه( ت )6بقطع اجلميعل ثمَّ بوصلت )7الثان(ل ثـمَّ
بالوجه الربعة مع التك ل ثمَّ وصل اجلميع بس هك ل ثـمَّ مـع التكـ ل ثـمَّ
السك با السورها مدريسل ثمَّ الوصل حلمزال و دريس.
ثـــــمَّ جتمـــ ـعُ مـــــن قولـــــه:ﮋﭺﭻﭼﭽﭾ ﮊ [الهلـــــق ]5 :ىل
قوله:ﮋﮂﮃﮊ [ال اس:]1 :فتأه( بقطع اجلميعل ثمَّ وصل الثان(ل ثـمَّ
الوجه الربعة مع التك ؛ عاط ًها يف كلِّ وجه مالة:ﮋﮃﮊ للـدور ل
ثمَّ الوجه الربعة مع التهليلل ثمَّ مع التحميدل ثمَّ وصل اجلميع بـس هكـ ل
ثـمَّ مـع التكـ ل ثـمَّ مــع التهليـلل ثــمَّ مـع التحميــدل ثـمَّ هعطـ وجهـ( آخــر
السورال مع التك ل ثمَّ مع التهليلل ثمَّ مع التحميد.
ت)1يف بقية ال سع :من.
ت)2يف بقية ال سع :يف.
ت)3ما با اوعقوفا سقط من الصل.
ت)4يفتج) :مع ية .كت

موصولة

ت)5يفتج) :او هول مع او هول.
ت)6يف بقية ال سع :هأه(.
ت)7يف تأ)ل وتا) :وصل.
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ثـــمَّ الســــك والوصــــل بـــا الســــورها لبــــ( عمـــرول وغـــ ه ؛مــــع
مالـــةت:)1ﮋﮃﮊ وعـــدمهال ثـــمَّ ال قـــل لـــور مـــع أوجـــه ال ســـملة
والتك -الذ عُلم -ل ثمَّ السك ل والوصل با السورها لرررسل ثـمَّ
الســك علــي الســاكن او هوــل مــع أوجــه ال ســملةل ومــع التك ـ  -الــذ
ُعلم -ل ثمَّ السك ل والوصل با السورها .
ثمَّ اعلم:أنه ورد ال صُّ عن ابن كث من روايتيه وغ همات)2ل أنـه كـان كا
انتهي يفت )3آخر اخلتمة ىل سورال ال اس؛ قرأ الهاأة و ىل:ﮋ ﭻﮊ من
أول ال قرال[آيــــة]5 :ل ولــــذل:ت)4أدلــــة[من آثــــار] ت)5مرويَّـــة؛ [وردت] ت)6عــــن
ال يبل وأخ ار ت)7عن الوحابة والتـابعات)8ل ثـمَّ صـار العمـل علـي هـذا يف
أموار اوسلما يف قـراءال ابـن كـث وغ هـال ويسـمُّون مـن يهعـل هـذا تاحلـال
س
اورأل)؛ للحديث الذ رواه ابن ع ـاس -رضـ( ار ع همـا  :-أنَّ رجـ ً
ت)1يفتأ)ل وتا)ل وتج) :ثم مالة.
ت)2يف تأ) :روايته وغ هال ويفتا)ل وتج) :من روايته وغ ه.
ت)3يف بقية ال سع :من.
ت)4يف تا) وتج) :وكذل.:
ت)5ما با اوعقوفا سقط من بقية ال سع.
ت)6ما با اوعقوفا سقط من بقية ال سع.
ت)7يفتا) :أخرل.
ت )8نقل اممام ابن اجلزر يف نشره آثارا كث ال متعلقة ب اا ختم القرآن الكريمل وسـاقها
أ ـ ع ــوان:تككر ال ــأ الــوارد بقــراءال ســورال فاأــة الكتــاا ومــن أول ســورال ال قــرال ىل
قوله ﴿:هم اوهلحون﴾ [ال قرال]5 :؛ بعد اخلتمةل وه( مخس آيات يف عدد الكوفة وأربـع
يف عدد غ هم) .انًّره :ت.)2049- 2032/5
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ُّ
احلـال
قال يارسول ارل أ ُّ العمال أفضل؟ قال :احلالُّ اورأـلل قـال :ومـا
اورأــل؟ قــال:تصــاحبُ القــرآن؛ كلمــا حــلَّ ارأــل) ت)1ل وهــو علــي حــذف
مضافل أ :العمل احلالُّ اورألت)2؛ فحي كذ كا وصل َّت )3آخـر ال ـاس بـأوَّل
الهاأـــةل ومجعـ ـ َّ مـــن قولـــه:ﮋﮐﮑ ﮊ [ال ـــاس ]5 :ىل قولـــه
هعاىل:ﮋ ﭘﭙﮊ [الهاأة]2 :؛فمعلوم أنه ال هك َّت )4لوَّل الهاأة
ع ـــد ابـــن كـــث وال غــ ه؛ ليــا كا قل ـــا :نَّ التكــ يف ســـائر القـــرآن لكـــلِّ
القــرَّاءت)5لوحي ك ـ ٍذ كا مجع ــا -كلــ - :علــي عــدم التك ـ ؛ فتــأه( بقطــع
ت )1ه ـذا الثــر أخرجــه الرتمــذ ت )197/5حــديث رقــم2948 :ل وقــال ع ــه :تهــذا
حــديث غريــب ال نعرفــه مــن حــديث ابــن ع ــاس؛ ال مــن هــذا الوجــه و س ـ اده لــيس
بـــــالقو )ل والـــــدارم( يف ســـ ـ ه ت )2180/4حـــــديث رقـــــم3519:ل واحلـــــاكم يف
مستدركهت )757/1حديث رقم2089 :ل وال يهق( يف تعب امميان ت )382/3حـديث
رقم1846 :ل وال زار يف مس ده ت )444/11حديث رقم5306/ :ل وغ هم.
ت )2انًّر :هقريب ال شـرت.)759/2
ت )3يف بقية ال سع :وصل.
ت )4يف بقية ال سع:ال يكَّر.
ت)5قــال العسمــة او وــور يف أريراهــهت :)328- 327تكــل القــراء ي ســملون -
ه ا  -ل وليس لحد سك وال وصـل؛ لن الهاأـة ابتـداء ختمـة أخـرل؛ فيـأه( لكـل
القراء وجوه ال سملة الثسثة  -فقط -ل ويزاد البن كث من رواية ال ز وجوه ال سـملة
بس هك علي القول بأن انتهاء التكـ سـورال ال ـاسل ويـزاد البـن كـث -أيضـا  -مـع
وجه التك الوجهان اللذان آلخر السورالل والوجوه الثسثة احملتملة -ه ا -ل هـذا مـن
طريق الشاط يةل وأما من طريق الطي ة؛ فيأه( لكل القراء مع وجـه ال سـملة مـا هقـدم بـا
االنشـــراو والــتال وال ســك -ه ــا -وال وصــلل فيتحوــل البــن كــث مــن طريــق
الشــاط ية مخســة أوجــهل وهــ( :قطــع الربعــةل ووصــل الثالــث بــالرابع  -فقــط -ل
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اجلميـــعل ثـــمَّ وصـــل الثـــان(؛ مراعيـ ـا هـــاء السَّـ ـك [من :ﮋﭙﮊ

[الهاأة ]2 :ليعقوا]ت)1ل ثـمَّ بـالوجها احملـت َّملا البـن كـث علـي احتمـال أن
يكونــا ت)2لآلخــرل وهمــا :قطــع التك ـ عــن اآلخــر والوَّل مــع الوق ـ علــي
ال ســملةل[أو] ت)3مــع وصــلها -وهمــا الوَّالن مــن الوجــه الربع ـة الــيت هقــدَّم
هكرارهــا-ل ثــمَّ هــأه( مــع التهليــل -كــذل-:ل ثــمَّ مــع التحميــدل ثــمَّ وصــل
اجلميع؛ مراعيا هاء السَّك ل ومعلوم أنَّ القراء  -كليهم  -ي سملون  -ه ا-؛
لنهم م تدئو َّنت )4خبتمة أخرل بعد الهراغ من الوىل -و ن وصلوا لهًًّـا  -كمـا
هقدَّم الت يه علي كل.:

ووصــل الول بالثــان(  -فقــط -ل ووصــل الطــرفا – فقــط -ل ووصــل اجلميــعل
وكذل :لكل القراء من طريـق الطي ـة؛ كا مل يعمـل بقولـه :تو ُر بو َّ ** عـن كلههـم أول
كل يستو ) تمف الطي ة بي ) 1005
وأما كا عمل به :فلهم ريادال علـي كلـ :الوجهـان اللـذان لول السـورالل وهمـا :وصـل
الثان( بالثالث  -فقط -ل ووصل ما عـدا الولل وميت ـع وجـه واحـدل وهـو وصـل مـا
عدا اآلخر؛ ميهامه أن ال سملة آلخر السـورالل ويـأه(  -أيضـا  -البـن كـث التهليـلل
ولل ز وجه التحميد علي نسق مـا هقـدم مـن الوجـوه الثسثـة احملتملـةل والـوجها آلخـر
الســورالل وميت ــع معهمــا الوجهــان اللــذان لول الســورال؛ ك ال ههليــل وال أميــد يف أول
الســـــورال) .وانًّـــــر  -أيضـــــا  :-التحـــــارير او تخ ـــــةت )394- 393ل ال ـــــدائع
ت )444- 443ل مقرا التحريرت .)474
ت)1ما با اوعقوفا سقط من بقية ال سع.
ت)2يفتا) :يكون.
ت)3يف الصل :كل ويف بقية ال سع :أول وهوالوواا اووافق للسياس.
ت)4يفتا) :ي تدئون.
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ثمَّ هعط وجه( آخر السورال مع التك ل ثمَّ وصـل اجلميـع معـه -وهـو
الوجــه الثالــث احملتمــل -ل ثــمَّ ههعــلت- )1كــذل- :مــع التهلي ـلل [ثــم مــع
التحميــد]ت/5[)2ا]ل ثــمَّ هعطــ مالــة :ﮋﮃﮊ للــدور ؛ مــع أوجــه
ال سملة الثسثةت.)3
و ن كَّرت لكلِّ القراء يف أوَّل الهاأـة؛ فتـأه( بعـد وصـل الثـان( بالوجـه
الربعة مع التك ل ثمَّ بالوجهات)4احملتملال ثـمَّ التهليـلل ثـمَّ التحميـدل ثـمَّ
بوصــلت )5اجلميــع بــس هك ـ ل ثــمَّ مــع التك ـ ل[ثمَّ وجهــ( آخــر الســورال م ـع
التك ل ثمَّ مع التهليلل ثـمَّ مـع التحميـد]ت)6ل ثـمَّ بإمالـة:ت)7للـدور ت)8؛ مـع
قطع اجلميعل ثـمَّ وصـل الثـان(ل ثـمَّ الوجـه الربعـة مـع التكـ ل ثـمَّ وصـل
اجلميع بس هك ل ثمَّ مع التك .
ثـــمَّ جتمـــع مـــن قولـــه هعـــاىل:ﮋﭧﭨﭩﮊ[الهاأـــة ]6 :ىل
قوله:ﮋﭑﮊ [ال قرال:]1 :فتأه( بقطع اجلميعل ثمَّ وصل الثان(ل ثـمَّ الوجـه
ت)1يف بقية ال سع :ههعله.
ت)2ما با اوعقوفا سقط من بقية ال سع.
ت)3يفتا):الثالثة.
ت)4يف بقية ال سع :الوجها.
ت)5يف بقية ال سع :وصل.
ت)6ما با اوعقوفا سقط من تأ)ل وتا).
ت)7يفتا):الثالثة.
ت)8أ  :يف وجه اآلخر؛ لن للدور عن أب( عمرو يف كلمـة ﭽﮃﭼ ااـرورال مـن
طريـــــق الطي ـــــة وجهـــــال ووجـــــه الهـــــتح رائـــــد لـــــه علـــــي مـــــا يف الشـــــاط ية.انًّر:
ال شـرت)1273/4ل التقريبت)377/1ل ترو م حة مول( الذت .)77
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الربعــة[مع التك ـ ] ت)1ل ثــمَّ وصــل اجلميــع بــس هك ـ ل ثــمَّ مــع التك ـ ل ثـ َّ
ـم
السك والوصل با السورهال ثمَّ الوـلة[يف:ﮋﭮﮊ [الهاأـة]7 :لقـالون
وال ز ] ت)2ل وهأه( [معها] ت )3بالوجـه علـي مـا هقـدَّم؛مراعيات )4السـك علـي
حروف:ﮋﭑﮊلب( جعهـر يف كـلِّ وجـهل ثـمَّ هعطـ خـسدا ت )5بضـم اهلـاء
منت:)6ﮋﭮﮊ علي عدم اممشام ؛ كْله أربعة طرست :)7عدمُ اممشام -
ت)1ما با اوعقوفا سقط من تج).
ت)2ما با اوعقوفا ليس يف الصل.
ت)3ما با اوعقوفا سقط من تج).
ت)4يفتأ)ل وتج) :راعيا.
ت)5هو خسد بن خالدل أبـو عيسـي الكـويفل مـام يف القـراءالل أسـتاك حمقـقتت  220ھ).
انًّر :معرفة القراء ت)423- 422/1ل غاية ال هايةت-.)376- 375/1
ت)6يف بقية ال سع :يف.
ت )7قــال ابــن اجلــزر يف التقريــب ت:)216/1ت وأتــم خلـ عــن محــزال الوــاد رايــا يف
مجيــع القــرآنل واختل ـ عــن خــسد :فهــ( الشــاط يةل والتيس ـ  :اممشــام يف احلــرف
الول -فقط -ل وبه قرأ الدان( علي أب( الهـتحل ويف الع ـوانل واات ـي :اممشـام يف
حريف الهاأة -فقط  -ل وهو يف اوست عـن ابـن الـ خرت ل عـن الـورانل وطريـق ابـن
حامــدل عــن الوــواف عــن الــوران ع ــهل وهــو يف الروضــةل وع ــد مجهــور العــراقيا:
اممشام يف اوعروف بالسم  -فقط  -حيـث أهـيل وهـو طريـق بكـار عـن الـوران ع ـهل
ويف الت وــرالل والكــايفل واهلدايــةل والتــذكرال :عــدم اممشــام مطلقــال وهــ( طريــق ابــن
اهليثمل والطلح( ع هل وانهرد ابن ع يد عن الوواف عن الوران ع ه باممشام مطلقـا يف
مجيـــع القـــرآن) .وانًّـــر  -للمزيـــد  :-ال شـــر ت)687- 684/3ل الـــرو ،ال ضــ
ت .)174
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مطل ًقا -ل أو اممشام يف اوعرَّف بالسم -مطل ًقا -لأو يف احلرف الوَّل من
الهاأــةل أو اممشــام يف الوَّل والثــان(؛ ناويــا الوقــ علــي آخــر الهاأــةل
وحي ك ٍذ يدخل رووت)1؛ فتعط ت )2له هـاء السَّـك مـنت:)3ﮋﭳﮊل ثـمَّ
هعط اجلميعل أو هوصل الثان(ل ثمَّ هأه( بالوجه الربعةت )4مع التك ل ثـمَّ
وصل اجلميع مع التك ل ثمَّ وصل اجلميع بس هك ت.)5
ثمَّ وصل السورها خلسدل ثمَّ السك ت )6بي هما لـروول ولـ:ت )7أن هـأه(
مع السك بي هما بهـاء السـك يف:ﮋﭳﮊ؛ ك السـك حكمـه حكـم
الوق ل ثمَّ هعط ق ًلابالسا يف:ﮋﭨ ﮊل [ َّوﮋﭫﮊ]ت)8مـع الوـلةل
ت)10
وهــأه( لــه بالوجــه؛ الــذ هقــدم هكرارهــات)9ل ثــم هعط ـ عليــه [رويســا
ت)1هــو أبــو ا حلســن روو بــن ع ــد اوــ من ال وـــر ل مــام مقــرل موــدرل قــرأ علــي
يعقواتت 235ھ) .انًّر :معرفة القراءت)428 - 427 /1ل غاية ال هايـة ت- 393/2
)394ل وقيل غ كل.:
ت)2يف بقية ال سع :فيعط .
ت)3يفتأ)ل وتا)ل وتج) :يف.
ت)4يفتا) :الربعة الربعة .وهو هكرار.
ت)5يفتا) :ثم وصل اجلميع بس هك ل ومع التك .
ت)6يف بقية ال سع :التك .
ت)7يفتج) :وكل.:
ت)8ما با اوعقوفا ليس يف الصل.
ت)9يف بقية ال سع :مع الولةل وأوجه ال سملة الثسثة.
ت)10هــو أبــو ع ــد ار حممــد بــن اوتوكــل الل ل ـ

ال وـــر

 -اوعــروف بــرويس -ل

صاحب يعقوال هودر لإلقراءتت238ھ) .انًّر :معرفة القراءت)428 /1ل غاية ال هاية
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بالسا؛كق ل] ت)1مع ضمِّ اهلاء يف:ﮋﭮﮊل وهأه( لـه بأوجـه ال سـملة مـع
التكـ ـ ل ثـ ـمَّ الســـك ل والوصـــل بـــا الســـورهال وهراعـــ( هـــاء الســـك
يف:ﮋﭳﮊ علـــي حالـــة الوقـ ـ علـــي آخـــر الســـورالل والســـك بـــا
الســورهال ثــمَّ هعط ـ خلهً ـات )2باممشــام يف احلــرفال وي ــدرج معــه خــسد
يفت)3أحد طرقهل ثمَّ هعط خلسد عدم اممشام يف الثان(ل واندرج  -يف هـذا
الوجــه  -طريقــانل همــا :اممشــام يف اوعــرَّف بالليـامل واممشــام يف احلــرف
الوَّل من الهاأة  -فقط -ل وحي كذت )4يمت الطرس الربعة خلسدل ثمَّ ه و
الوق ـ َّ علــي آخــر الهاأــةل ثــمَّ هــأه( بقطــع اجلميــعل ثــمَّ وصــل الثــان(ل ثــمَّ
بالوجهت )5الربعة مع التك ل ثمَّ وصل اجلميع بس هك ل ثمَّ مع التك ل ثمَّ
الوصـــل بـــا الســـورها؛ كا مل ه ـــو الوقـ ـ ل ثـــمَّ جتمـــع الربـــع اآليـــات
ىل:ﮋﭻﮊ علي ما عرف يفت )6كيهيَّة اجلمع.
ثمَّ هدعو بدعاء اخلتم؛ ك قد ورد عن جابر رض( ار ع ـه أنَّ الـ يبَّ صـلي
ار عليــه وســلم قــال:تمــن قــرأ القــرآن كــان لــه ع ــد ار دعــوال مســتجابة) ت)7ل
ت.)312- 311/2
ت)1يفت الصل) :ثم هعط عليه روو بالسال والوواا ما أث ته من ال سع الخرل.
ت)2يفتا)ل وتج) :خل .
ت)3يف بقية ال سع :من.
ت)4يفتا) :فحي كذ.
ت)5يف بقية ال سع :الوجه.
ت)6يف بقية ال سع :من.
ت)7رواه الطذان( يف الوسطت)355/6ل قال اهليثم( يف جممع الزوائدت :)163/7ترواه
الطذان( يف الوسطل وفيه مقاهل بن دوا دورل فـإن كـان هـو مقاهـل بـن حيـان -كمـا
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ولذات )1كان بعض اوشايع يستحبُّت )2أن يكون القارل هوت)3الذ يدعو عمـس
بًّاهر احلديثت.)4
ل ْرجان(ت )5يف كتاا فضائل القرآن عن داوود بن قيس
ورول أبو م وور ا َ
قــال :كــان رســول ار ﷺ يــدعو يقــول ع ــد خــتم القــرآن:تاللــهم ارمحــين
بالقرآنل واجعله ل( ماما ونورا وهدلت )6ورمحـةل اللـهم ككهرنـ( [م ـه] ت)7مـا
نسِّي ل وعلمين م ه ما جهل ل واررقين هسوهه آناء الليـل وأطـراف ال هـارل
واجعله ل( حجَّة ياراَّ العاوا) ت.)8
قيل -؛ فهـو مـن رجـال الوـحيحل و ن كـان ابـن سـليمان فهـو ضـعي ل وبقيـة رجالـه
ثقات).
ت)1يفتج) :ولذل.:
ت)2يف بقية ال سع :يقول ي غ( أن يكون.
ت)3يف بقية ال سع :والداع(.
ت)4يفتج) :ولذل.:
ت )5هــو أبـــو م وـــور اوًّهـــر بــن احلســـا بـــن بـــراهيم الرجــان(ل تـــيع فقيـــه عـــارف
باحلديثتت بعد  490ھ)ل جـاء يف النسـاا للسـمعان( ت:)153/1ت الرجـان( :بهـتح
الل وسكون الراءل وفتح اجلـيمل ويف آخـره ال ـون هـذه ال سـ ة اىل أرجـانل وهـ( مـن
كــور الهــوار مــن بــسد خورســتان ويقــال هلــا أرغــان بــالغال وهــ( أرجــان)ل وانًّــر -
للمزيــد  :-هــاريع امســسم للــذهيب ت)847/10ل الل ــاا يف ههــذيب النســاا البــن
الث ت)40 /1ل العقد اوذهب يف ط قات محلة اوذهب البن اولقنت )279
ت)6يفتأ)ل وتج) :ونورا ورمحة.
ت)7ما با اوعقوفا سقط من تا).
ت)8قـــال ابـــن اجلـــزر
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ت)1

وهذا آخرُ مـا هي َّسّــر مجعـهُل جعلـه ار خالوـا لوجهـه الكـريمل وسـ ا
للهور جب ـات ال عـيمل وكلـ :ثالـث عشـر صـهر او ـار مـن تـهور سـ ة مثانيـة
وأربعـا مــن اهلجــرال ال ويــة علــي صـاح ها أفضــل الوــسال والســسم علــي يــد
جامعــه الع ــد الهق ـ ىل ار  -هعــاىل  -ســلطان بــن أمحــد بــن ســسمة بــن
مساعيلت)2اوزاح( الشافع(؛ خادم القرآن باجلامع الرهرل وصـلي ار علـي
سيِّدنا حممد وآله وصح ه أمجعال واحلمد ر را العاوات.)3

معضل؛ لن داود بن قيس هذا :هو الهراء الدباغ اودن( من هـابع( التـابعال يـرو عـن
نافع بن ج بن مطعمل و براهيم بن ع د ار بن ح ا .رول ع ه يي ابن سـعيد القطـان
وع د ار بن مسلمة القع يبل وكان ثقة صاحلا عابدا من أقران مال :بـن أنـسل خـرج لـه
مسلم يف صحيحهل وهذا احلديث ال أعلم ورد عن ال يب ﷺيف ختم القرآن حديث غ ه).
ت)1يفتأ)ل وتا) :وسك ا.
ت)2يف بقية ال سع :سهيل .وهو خطأ.
ت)3خـتم ال ســخة تأ) :توكلــ :يف ثــامن صــهر او ــار مـن تــهور سـ ة مثــان وأربعــا بعــد
الل من اهلجرال ال ويةل علي صاح ها أفضل الوسال وأترف التسليمل علي يد جامعه
الهقـ ســلطان بــن أمحــد بــن ســسمة بــن ســهيل اوزاحــ( الشــافع(؛ خــادم الهقــراء مبوــر
باجلامع الرهر عمره ار بالذكر واخل اتل وصلي ار وسلم علـي سـيدنا حممـدل وعلـي
آله وصح ه وسلم هسليما كث ا آمال وقـد فـرغ مـن الرسـالتا يف خـامس ك احلجَّـة مـن
تهور س ة ثسثٍ ومثاناَّ بعد اوائتا وأل من هجرال من له العـز والشـرفل الهقـ احلقـ
السيد حممد بن موطهي غهر هلما ولوالديهما وجلميع اوسلما أمجعا آما.
مل اللهم يسر امميان يف اخلامتة ون كت هل وون قرأ بهل وون نًّر ليهل وجلميع او م ال حبرمة
سيد اورسلال آما).
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مت الرسالة يف بيـان الوجـه الـيت بـا السـور للقـراء العشـرال مـن سـورال:
ﮋﭲﮊ ىل آخر القرآن من طريق الطي ة[/6أ] .

*

*

*

وختم ال سـخةتا) :ت وكلـ :يف ثـامن صـهر او ـار مـن تـهور سـ ة مثانيـة وأربعـا بعـد
الل من اهلجرال ال ويةل علي يد سسمة بن سلطان اوزاح(؛ خادم الهق مبور باجلامع
الرهرل عمره ار بالذكر واخل اتل ونهع ا واوسلما بذكاهه يف الدنيا واآلخرالل وصـلي
ار وســلم علــي ســيدنا حممــدل وعلــي آلــه وصــح ه وســلم هســليما كــث ا ىل يــوم الــدينل
آمال واحلمد ر را العاوال كت ه السيد أمحد بن أمحـد طـاهر عهـي ار ع همـا القـادر
س ة اث تا وس عا ومائة وأل من هجرال من له الشرف).
وخــتم ال ســخة تج) :تقــال م لهــه :وكلــ :يف ثــامن صــهر او ــار مــن تــهور سـ ة مثانيــة
وأربعا بعد الل من اهلجرال ال ويةل علي صـاح ها أفضـل الوِّـسال وأتـرف التسـليمل
علي يد جامعه الهق سـلطان بـن أمحـد بـن سـسمة بـن سـهيل اوزاحـ( الشـافع(؛ خـادم
الهقراء مبور احملروسة باجلامع الرهر عمره ار بالذكر واخل اتل آما آما).
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اخلامتة

احلمد ر را العاوال والوسال والسـسم علـي سـيِّدنا ون يِّ ـا حممـد وعلـي
آله وصح ه والتابعال وعلي من سار علـي م هاجـه بإحسـان ىل يـوم الـدينل
أما بعد:فقد أكرمين ار بدراسة وأقيق هذا او يل الوجيزل والقيِّم امبريـزل
والذ مجع فيه العسمة اوزاح( الوجه اليت با السورها للقراء العشـرال مـن
أول ســـــورال :ﮋﭲﮊ [الضـــــحي ]1 :ىل قولـــــه هعـــــاىل :ﮋﭹ ﭺ
ﭻﮊ [ال قرال]5 :؛ مع بيان كل ما يتعلق بأحكام التك من طريق طي ـة
ال شر.
وقد اجتهـدتُّ يف دارسـة وأقيـق الـَّصل و خراجـه علـي وجـه قريـب نـا
أراده او لي ل وعليق علي بعـض اوواضـع الـيت حسـ ُ أنهـا حباجـة يضـاو
وهوويبل وبيان وهقريب.
وبعد اخلـو ،يف غـورهل والتقـار تـ(ء مـن دررهل وقطـ بعـض مثـره؛
خلو ىل بعض ال تائز أككر م ها:
 /1أثر العسمة اوزاح( ال يِّن علي غـ ه مـن أهـل الداءل وأئمـة امقـراء؛
سواء من موافقيه أو خمالهيهل وقد جتلي كلـ :يف كثـرال ورود امسـه يف كتـ همل
ومضمن نووصهم.
 /2أن العسمة اوزاح( من م سس( مدرسة أرير الوجه من طريق الطي ة
علي أاهر ال شرل واالكتهاء مبا ككره اممام ابن اجلزر فيه.
 /3سار العسمة اوزاح( يف مجع الوجـه علـي مـذهب لطيـ ل ومسـل:
م ي ل وهو كات اوـذهب الـذ ككـره أبـو احلسـن الوهاقسـ( يف كتابـه غيـث
ال هــع عــن تــيخه حممــد امفرانــ(  -هلميــذ اوزاحــ( -؛ كمــا أتــار يف ث ايــا
رســـالته ىل طريقـــة اجلمـــع بالت اســـب؛ وهـــذا الت ويـــع مـــن دالئـــل الـــتمكن
االستحضارل والتمهر واالستًّهار.
جملة العلوم الشرعية
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 /4مل يـــذكر اوزاحـــ( وجـــه امدغـــام يف الـــسم بغ ـــة يف قولـــه:ﭽ ﭙ
ﭚﭼلوكـــذل :ع ـــد موضـــع:ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼل وع ـــد:
ﭽﮧ ﭼ ﭽ ﭑﭒﭼلوقد نص اممام ابن اجلـزر يف نشـره
علــي أن مــذهب اجلمهــور مــن أهــل الداءل واجللــة مــن أئمــة التجويــد :هــو
امدغام بغ غ ـة يف الـسم والـراءل وأن كـث ا مـن أهـل الداء كهـب ىل امدغـام
فيهما مع بقاء الغ ةل وأن كل :صح نوا وأداء عن أهل احلجار والشام وال وــرال
وحهصل وليس ب عيد أن يكون اوزاح( اختار وجه هر الغ ة.
 /5ككر العسمة اوزاح( مبذهب اوره تا يف اود او هوـل يف موضـع اجلمـع
بــا ســوره( العلــق والقــدرل وككــر مــذهب التهــاوت فيــه بــا ســوره( الكــوثر
والكافرونل وكس اوذه ا مشهور مقروء به يف مور وغ هما.
وأوص( يف ختم ال حث مبا يل(:
 /1دراسة م هز اوزاح( يف االختيار الدائ(ل ومجع اوسائل اليت هعر،
هلال واستخس القواعد واوقاييس اليت ب ي عليها هقريراههل واست د ليها يف
أريراهه.
 /2هت ع هراث علماء القراءات الرصال و رث السـسف الـثمال و ثـراء
اوكت ة القرآنية بهال فكث م ها ال يزال خمطوطًا يف اوكت ات وخزائن الرتاث.
وار أسأل أن يوفهق ا لواحل العملل ويغهر ل ا اخلطأ والزللل ويكرم ا ب يل
اوــرامل وحســن اخلتــامل وصــلي ار علــي ســيدنا حممــدل وعلــي آلــه وصــح ه
وسلم.
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املصادر واملراجع
أوالً :اوخطوطات:
 جارال الشيع سلطان اوزاحـ( للشـيع بـراهيم بـن حسـن الكـوارن(ل نسـخة مركـز
مجعة اواجد للرتاث والثقافةل رقم احله ت.)441878
 جارال الشيع سلطان اوزاح( للشيع حمي( الدين بـن مجاعـةل نسـخة مركـز مجعـة
اواجد للرتاث والثقافةل رقم احله ت.)258099
 رسالة أجوبة او وور عـن أسـكلة الشـيع موـطهي اخلليجـ(ل علـ( او وـور ل
نسخة اوكت ة الًّاهرية.
 س ا الطالب لترف اوطالبل السيد هاتم اوغربـ(ل نسـخة مكت ـة اولـ :ع ـد ار
ابن ع د العزيز جبامعة أم القرلل رقم احله ت )497قراءات.
 الهــيض الربــان( يف أريــر حــرر المــان(ل تــليب بــن تــليب الط تــدائ(ل نســخة دار
الكتب اووريةل رقم احله ت )267ل قراءات.

 الل ل اوك ون يف مجع الوجه من سـورال الكـوثر ىلﮋﭹﭺﭻﮊل سـي

الدين بن عطاء ار الهضال(ل نسخة اوكت ة الرهريةل رقم احله ت )130775قراءات.
ثانياً :اوط وعات:
 بــرار اوعــان( مــن حــرر المــان(ل أبــو تــامة اوقدســ(ل أقيــق :بــراهيم عطــوال
عو،ل مكت ة موطهي ال اب( احلليبل ر1ل 1402ھ.
 أاف فضسء ال شـر يف القراءات الربعة عشـرل أمحد ال ا الدمياط(ل أقيـق :د.
تع ان مساعيلل دار عامل الكتبل ب وتل ل انل ر1ل 1407ھ.
 امهقــان يف علــوم القــرآنل جــسل الــدين الســيوط(ل أقيــق :مركــز الدراســات
القرآنيةل مط وعات جممع اول :فهدل اودي ةل السعوديةل ر1ل 1426ھ.


رتاد الطل ة ىل تواهد الطي ةل الشـيع علـ( بـن سـليمان او وـور ل أقيـق:

مجال الدين ترفل دار الوحابةل ط طال مورل ر1ل 2004م.
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 رتاد او تد وهذكرال او ته( يف القـراءات العشـر ل حممـد بـن احلسـا القسنسـ(ل
أقيق :د .عمر محدان الك يس(ل اوكت ة الهيوليةلمكةل السعوديةل ر1ل 1404ھ.
 امرتــاد يف قــراءات الئمــة السـ عةل ع ــد اوـ عم بــن غل ــونل أقيــق :د .صــسو
الع يد ل دار ابن حزمل ب وتل ل انل ر1ل 1436ھ.
 العسمل خ الدين بـن حممـود الزركلـ(ل دار العلـم للمسيـال بـ وتل ل ـانل
ر15ل 2002م.


متاع الهضسء برتاجم القراء فيما بعد القرن الثامن اهلجـر ل ليـاس بـن أمحـد

الذماو ل م شورات دار ال دوال العاوية للط اعة وال شر والتوريعل الريـا،ل السـعوديةل
ر1ل 1421ھ.
 اميضاو علي مف الدرالل عثمان بن عمر ال اتر ل أقيق :ع د الرارس بـن علـ(
موسيل دار الضياءل ط طال مورل ر3ل 1432ھ.
 بدائع الذهان علي عمدال العرفانل موطهي بن ع د الـرمحن امرمـ

ل أقيـق:

مريم جندل(ل دار الكتب العلميةل ب وتل ل انل 1429ھ .
 هــاج العــروس مــن جــواهر القــاموسل مرهضــي الزبيــد ل أقيــق :جمموعــة مــن
احملققال دار الهكرل ب وتل ر1ل 1414ھ.


هــاريع امســسم ووفيــات اوشــاه والعــسمل أبــو ع ــد ار حممــد بــن أمحــد

الذهيبل أقيق :د .بشار عواد معروفل دار الغرا امسسم(ل ر 1ل 2003م.
 هأمست حول أريرات العلماء للقـراءات اوتـواهرالل ع ـدالرراس بـن علـ( موسـيل
مطابع الرتيدل اودي ة او ورالل السعوديةل 1412ھ.
 التجريد ل غية اوريد يف القراءات الس عل ابن الهحـام الوـقل(ل أقيـق :د .ضـار
الدور ل دار عمارل الردنل عمانل ر1ل 1422ھ.
 التحارير او تخ ة علي مف الطي ةل براهيم بن بدو الع يد ل أقيق د .خالـد أبـو
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اجلودل مكت ة ع اد الرمحنل اجليزالل مورل ر1ل 2009م.
 أـ التيسـ يف القــراءات العشــرل حممــد بــن يوسـ اجلــزر ل أقيــق :د .أمحــد
القضاالل دار الهرقانل الردنل عمانل ر1ل 1421ھ .
 أرير الطرس والرواياتل عل( بن سليمان او وور ل أقيق :د .خالد حسـن أبـو
اجلودل مكت ة أوالد الشيع للرتاثل امسك دريةل مورل ر1ل 2011م.
 التذكرال يف القـراءات الثمـانل طـاهر بـن ع ـد اوـ عم بـن غل ـونل أقيـق :د .أميـن
سويدل مكت ة التوعية امسسميةل اجليزالل مورل ر2ل 1421ھ.
 هــراجم او ـ لها التونســيال حممــد حمهــوأل دار الغــرا امســسم(ل ب ـ وتل
ل انل ر2ل 1994م.
 هقريــب ال شــرل حممــد بــن اجلــزر ل أقيــق :أ.د عــادل رفــاع(ل مط وعــات جممــع
اول :فهدل اودي ةل السعوديةل ر1ل 1435ھ.
 التيس يف القراءات الس عل عثمان بن سعيد الدان(ل أقيق :د .حام الضـامنل
مكت ة الوحابةل الشارقةل امماراتل ر1ل 1429ھ.
 اجلامع يف القراءات العشـر وقـراءال العمـشل علـ( بـن حممـد بـن فـارس اخليـارل
أقيق :د .خالد أبو اجلودل دار بن حزمل ب وتل ل انل ر1ل 1437ھ .
 مجال القراء وكمال امقراءل علم الـدين السـخاو ل أقيـق :د .مـروان العطيَّـةل
و د .حمسن خرابةل دار اوأمون للرتاثل دمشقل سوريال ر1ل 1418ھ.
 اجلوهر اووون يف مجع الوجه منتالضحي) ىل قوله:توأولك :هم اوهلحـون)ل
ســلطان اوزاحــ(ل أقيــق :د .ع ــد العزيــز الســذل جملــة جامعــة امم ـام حممــد بــن ســعود
امسسميةل العدد 18ل كو القعدال 1418ھ.
 خسصة الثر يف أعيان القرن احلاد عشـرل حممـد أمـا بـن فضـل ار احملـيبل دار
صادرل ل انل ب وت.
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 كيــل لــب الل ــاا يف أريــر النســاال تــهاا الــدين أمحــد بــن أمحــد بــن حممــد
الوفــائ(ل دراســة وأقيــق :د .تــاد بــن حممــد بــن ســامل آل نعمــانل م شــورات مركــز
ال عمـــان لل حـــوث والدراســـات امســـسمية وأقيـــق الـــرتاث والرتمجـــةل الـــيمنل ر1ل
1432ھ.
 رســالة الشــيع ســلطان اوزاحــ( يف أجوبــة اوســائل العشــرينل ســلطان اوزاحــ(ل
أقيق :مجال الدين ترفل دار الوحابةل ط طال مورل ر1ل 1423ھ.
 الرو ،ال ض يف أرير أوجه الكتاا او ل اممام حممد اوتول(ل أقيـق د .خالـد
أبو اجلودل دار الوحابةل ط طال مورل ر1ل 1427ھ.
 الروضــة يف القــراءات امحــدل عشــرالل احلســن بــن حممــد اوــالك(ل أقيــق :د.
موطهي سلمانل مكت ة العلوم واحلكمل اودي ةل السعوديةل ر1ل 1424ھ .
 ربدال العرفان يف وجوه القرآنل حامد بـن ع ـد الهتـاو ال ـالو ل دراسـة وأقيـق د.
موطهي آقدم ل رسالة جامعية مقدمة ل يل درجة الدكتوراه يف جامعة مرمرال باسـتان ولل
تراف د .أما يشيقل س ة 1999م.
 السسســل الذه يــة بالســانيد ال شــريةل د .أميــن رتــد ل دار نــوار اوكت ــاتل
جدالل السعوديةل ر1ل 1428ھ.
 سل :الـدرر يف أعيـان القـرن الثـان( عشـرل حممـد خليـل احلسـيينل دار ال شـائر
امسسميةل دار ابن حزمل ب وتل ل انل ر3ل 1408ه.
 س ن الرتمذ ل حممد بن عيسي الرتمذ ل أقيق وهعليق :أمحـد حممـد تـاكرل
وحممد ف اد ع د ال اق(ل و براهيم عطوال عو ،مكت ـة ومط عـة موـطهي ال ـاب( احللـيبل
القاهرالل مورل ر2ل 1395ھ.
 س ن الدارم(ل ع د ار بن ع د الرمحن بـن الهضـل الـدارم(ل أقيـق :حسـا
سليم أسد الداران(ل دار اوغـين لل شـر والتوريـعل الريـا،ل اوملكـة العربيـة السـعوديةل
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ر1ل 1412ھ.


تجرال ال ور الزكيـة يف ط قـات اوالكيـةل حممـد بـن عمـر خملـوفل هعليـق :ع ـد

اايد خيال(ل دار الكتب العلميةل ب وتل ل انل ر1ل 1424ھ.
 تــرو الرميلــ( علــي الــدرالل علــ( بــن حمســن الوــعيد ل أقيــق :فرغلــ( ســيد
عرباو ل مكت ة أوالد الشيع للرتاثل امسك دريةل مورل ر1ل بدون هاريع.
 تــرو ه قــيح فــتح الكــريم يف أريــر أوجــه القــرآن العًّــيمل أمحــد بــن ع ــد العزيــز
الزيــاتل أقيــق د .ياســر اوزروعــ(ل ط اعــة مشــروع القــرآن الكــريم يف اوســاجدل دولــة
الكوي ل ر 1ل 1429ھ.
 تــرو طي ــة ال ـــشر :أمحــد بــن حممــد بــن اجلــزر ل أقيــق :أ.د عــادل رفــاع(ل
مط وعات جممع اول :فهدل اودي ةل السعوديةل ر1ل 1435ھ.
 ترو م حة مـول( الـذ فيمـا راده كتـاا ال شـر علـي الشـاط ية والـدرالل ع ـدالهتاو
القاض(ل ط ع ونشر علي نهقة الشيع حممود خليل احلور .


تعب امميـانل أمحـد بـن احلسـا بـن علـ( ال يهقـ(ل أقيـق وختـريز :د .ع ـد

العلـ( ع ــد احلميـد حامــدل مكت ــة الرتـد لل شــر والتوريـعل الريــا،ل الســعوديةل ر1ل
1423ھ.
 الضوء السمع لهل القرن التاسعل حممد بن ع د الرمحن السـخاو ل دار الكتـب
العلميةل ب وتل ل انل ر1ل 1422ھ.
 عقد اجلواهر والدرر يف أخ ار القرن احلـاد عشـرل حممـد بـن أبـ( بكـر بـاعلو ل
أقيــق :بــراهيم بــن أمحــد اوقحهــ(ل مكت ــة هــريم احلديثــةل صــ عاءل الــيمنل ر1ل
1424ھ.
 العقــد اوــذهب يف ط قــات محلــة اوــذهبل ســراج الــدين أبــو حه ـص عمــر بــن
الشافع( اوور ل أقيق :أمين نور الرهر ل سيد مهينل ر1ل 1417ھ .
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 غايــة االختوــار يف قــراءات العشــرال أئمــة الموــارل احلســن بــن أمحــد اهلمــذان(
العطــارل أقيــق :د .أتــرف ف ـ اد طلع ـ ل مط وعــات اجلماعــة اخل يــة لتحهــي القــرآن
الكريم جبدالل ر1ل 1414ھ.
 غاية ال هاية يف ط قات القراءل حممد بن يوسـ اجلـزر ل أقيـق :د .علـ( عمـرل
مكت ة اخلاجن(ل مورل القاهرالل ر1ل 1431ھ .
 غ ية الطل ة بشرو الطي ةل حممد بن حمهوأ الرتمس(ل أقيق :د .ع ـد ار بـن حممـد
اجلار ارل دار التدمريةل الريا،ل السعوديةل ر1ل 1439ھ.
 غيــث ال هــع يف القــراءات الس ـ عل علــ( ب ـن حممــد ال ــور الوهاقســ(ل دراســة
وأقيق :أ.د.سامل بن غرم ار الزهران(ل رسالة دكتوراهل كليـة الـدعوال وأصـول الـدينل
جامعة أم القرلل السعوديةل س ة 1426ھ.


الهتح الرمحـان( تـرو ك ـز اوعـان( بتحريـر حـرر المـان(ل سـليمان بـن حسـا

اجلمـــزور ل أقيـــق :ع ـــد الـــرارس موســـيل دار ابـــن عهــانل القـــاهرالل موـــرل ر1ل
1426ھ.
 فريدال الدهر يف هأصيل ومجع القراءات العشرل حممد بن براهيم ساملل دار ال يان
العرب(ل القاهرالل مورل ر1ل 1424ھ.
 القــراء والقــراءات بــاوغرال ســعيد عــراال دار الغــرا امســسم(ل ب ـ وتل
ل انل ر1ل 1410ھ.
 الكهاية الكذل يف القراءات العشرل حممد بن احلسا القسنس(ل أقيق :د.عثمـان
غزالل دار الكتب العلميةل ب وتل ل انل ر1ل 1428ھ .
 الل اا يف ههذيب النساال أبو احلسن عل( بن أب( الكـرم حممـد اجلـزر ل دار
صادر ب وتل ل ان.
 لطائ امتارات له ون القـراءاتل تـهاا الـدين القسـطسن(ل أقيـق :مركـز
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الدراسات القرآنيةل مط وعات جممع اول :فهدل ر1ل 1434ھ.
 مف الشـاط يةل القاسـم بـن فـ ّه الشـاطيبل أقيـق وضـ ط :حممـد متـيم الـزعيبل
هوريع مكت ة دار اهلدلل اودي ةل السعوديةل ر3ل 1417ھ.
 جممع الزوائد وم ع الهوائدل أبو احلسن نور الدين عل( بـن أبـ( بكـر اهليثمـ(ل
أقيق :حسام الدين القدس(ل مكت ة القدس(ل القاهرالل مورل ر1ل 1414ھ.
 خمتور فتح را الرباا مبا أهمل يف لب الل اا من واجب النسـاال ع ـاس بـن
حممد بـن أمحـد بـن السـيد رضـوان اوـدن( الشـافع(ل م شـورات مط عـة اوعاهـدل موـرل
القاهرالل ر1ل 1345ھ.
 اوســتدر علــي الوــحيحال احلــاكم حممــد بــن ع ــد ار ال يســابور ل أقيــق:
موطهي ع د القادر عطال دار الكتب العلميةل ب وتل ل انل ر1ل 1411ھ.
 اوست يف القراءات العشرل أمحد بـن علـ( بـن سـوارل أقيـق :د .عمـار الـددول
دار ال حوث للدراسات امسسمية و حياء الرتاثل دب(ل امماراتل ر 1ل 1426ھ.
 مس د ال زارل أبو بكر أمحد بن عمرو بن ع د اخلالق اوعروف بـال زارل أقيـق:
حمهوأ الرمحن رين ارل وعادل بن سعدل وصذ ع د اخلالق الشـافع(ل مكت ـة العلـوم
واحلكمل اودي ة او ورالل السعوديةل ر1ل 2009م.
 مشيخة أب( اوواهب احل ل(ل حممد بن ع د ال ـاق( احل لـ(ل أقيـق :حممـد مطيـع
احلاف ل دار الهكرل دمشقل سوريال ر1ل 1410ھ.
 اوعجم الوسطل أبو القاسم الطذان(ل أقيق :طارس بن عو ،ار بن حممدل
وع د احملسن بن براهيم احلسيينل دار احلرمال القاهرالل مور.
 معجم او لهال عمر رضا كحالةل م سسة الرسالةل ب وتل ل ان.
 معرفة القراء الك ار علي الط قات والعوارل حممد بن أمحـد الـذهيبل أقيـق د.
طيار آليت قوالجل مركز ال حوث امسسميةل هركيال است ولل ر1ل 1416ھ.
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 مقرا التحرير لل شر والتحـ ل حممـد بـن ع ـد الـرمحن اخلليجـ(ل أقيـق :ع ـد
الغهار ابن حممد الدروب(ل دار او هاجل جدالل السعوديةل ر1ل 1432ھ.
 مقرا التحرير لل شر والتح ل حممد بن ع د الرمحن اخلليجـ(ل أقيـق :ع ـد
الغهار الدروب(ل دار او هاجل جدالل ر1ل 1432ھ.
 ال شـــر يف القــراءات العشـــرل حممــد بــن يوس ـ اجلــزر ل أقيــق :أ.د الســامل
اجلكينل مط وعات جممع اول :فهدل اودي ةل السعوديةل ر1ل 1435ھ.
 هدايــة القــار ىل جتويــد كــسم ال ــار ل ع ــد الهتــاو بـن الســيد اورصــه(ل مكت ــة
طي ةل السعوديةل اودي ة او ورالل ر.2


هديــة العــارفا أمســاء اوــ لها وآثــار اووــ هال مساعيــل بــن حممــد أمـــا

ال غداد ل وكالة اوعارف اجلليلة يف مط عتها ال هيةل استان ولل هركيال ر1ل 1951م.
ثالثاً:اوراجع املكرتونية:
 ال احث العلم(:


http://k-tb.com

مركز مجعة اواجد للرتاث والثقافةhttp://www.almajidcenter.org/ar:

 اووسوعة الشاملةل امصدار الثالثل ملتقي أهل احلديث.


موقع الكشاف قاعدال هسجيل الرسائل اجلامعيةhttp://thesis.mandumah.com :

 موقع معهد اممام الشاطيب للقرآن وعلومه/http://shatiby.edu.sa :
 موقع ملتقي ههس

https://vb.tafsir.net :

*
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Abstract:
This paper discusses a treatise on the science of reciting the Qur’an by Abu
Al-Aza’im Sultan Ibn Ahmed Al-Mazahi (d. 1075 AH). He reconciled the
different ways of reciting the two surahs by the ten reciters from the beginning of
Surah (Al-Duha: 1) to (Al-Baqarah: 5) while explaining all the rulings of saying
takbeer. This treatise is important because it is attributed to one of the most
eminent Muslim scholars; and the rules and ways of reciting in this treatise are
related to the methods of Taibah
The author depended on four different manuscripts in editing verifying this
treatise. The paper consists of an introduction, two sections, a conclusion and
bibliography.
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